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اصفهان،ميزباننبردستارهها

هفتــه پنجم مســابقات والیبــال قهرمانی 
باشگاه های برتر مردان ایران امروز با انجام هفت 
دیدار در شهرهای ارومیه، رامسر، قزوین، اراک، 
سیرجان، تهران و اصفهان پیگیری خواهد شد. 
تیم خاتم اردکان در هفته پنجم با قرعه استراحت 
روبه رواست. در این هفته آذرباتري که هیچ بردي 
به دست نیاورد، میزبان شهداب یزد است که چهره 
مدعي به خود گرفته. همچنین هورسان رامسر 
باید از راهیاب ملل کردســتان میزباني کند. در 
سوي دیگر شهرداري قزوین و پیكان تهران مقابل 
هم قرار مي گیرند. هراز آمل هم که هفته گذشته 
موفق به شكست دادن سایپاي صدرنشین شد، به 
اراک مي رود تا مقابل شهرداري این شهر به میدان 
برود. فوالد سیرجان هم که تا به حال هیچ بازي را 
بدون برد تمام نكرده، با هدف حفظ این رکورد و 
جایگاهش میزبان شهرداري ورامین خواهد بود 
تا یكي از حســاس ترین و جذاب ترین بازي هاي 
هفته برگزار شــود. اما در این هفتــه یك دیدار 
جذاب دیگر نیز برگزار مي شود. جایي که سپاهان 
اصفهان و شهرداري ارومیه در نصف جهان مقابل 
هم قرار مي گیرند تا این دو تیم پرســتاره نبردي 
تعیین کننده در جدول مســابقات را مقابل هم 
برگزار کنند.  دو تیم در شرایط یكسان )سه برد، 
یك باخت و 9 امتیاز( قرار دارند، با این تفاوت که 
نماینده اصفهان در رتبه چهارم جدول قرار دارد 
و شهرداری ارومیه در یك پله پایین تر، در تعقیب 
او اســت. نتیجه دیدار اصفهان و نیز بازی فوالد 
سیرجان و شهرداری ورامین، رده بندی تیم های 
صدرجدولی را دست خوش تغییر خواهد کرد. باید 
دید نبرد این دو تیم که هر دو در هفته گذشته نتیجه 
را به حریفان خود واگذار کردند با پیروزی چه تیمی 
خاتمه پیدا خواهد کرد. درنهایت هم سایپاي تهران 
و شهرداري گنبد دیگر دیدار این هفته از رقابت ها را 

برابر هم برگزار مي کنند. 
    

آشتيمردمباكشتي،خواستهبنا
لیگ برتر کشتی فرنگی روز گذشته در سالن 
12 هزار نفــری آزادی برگزار شــد و محمد بنا 
سرمربي تیم ملي کشتي فرنگي به عنوان کمیته 
فنی این مسابقات را زیر نظر داشت. او در خصوص 
شروع رقابت های لیگ کشتی عنوان داشت:»بعد 
از یك وقفه هفت، هشت ماهه باعث خوشحالی 
است که کشتی شروع شده و امیدوارم به سالمتی 
این رقابت ها تمام شــود. این گروهــی که امروز 
)دیروز( رقابت می کنند گروه آســانی است برای 
مدعیان قهرمانی و بعد از این گروه فشرده ای داریم. 
امیدوارم مردم مسابقات را ببینند و لذت ببرند و 
با کشتی آشتی کنند.« سرمربی تیم ملی کشتی 
فرنگی ایران گفت: »شرایط بدنی نشان می دهد 
آماده سازی ها به آن شــكلی که باید باشد نبوده 
است. خیلی خوشحال هستم خیلی ها روی تشك 
آمدند و کشتی گرفتند.  شكر خدا ملی پوشان مان 
شرایط نسبتا مناسب تری دارند. حدود 290 روز 
فرصت داریم و با وجود مسابقات انتخابی المپیك و 

جهانی می توانیم به شرایط ایده آل برسیم.« 
    

المپيكهرروزقطعيترميشود
یوشــیرو موری رییس کمیتــه برگزاری 
بازی های المپیك توکیو ادعــا کرد بازی های 
المپیك و پارالمپیك ســال آینده »هر اتفاقی 
بیفتــد« برگزار می شــود. مــوری گفت:»هر 
اتفاقی بیفتــد، می توانیم المپیــك را برگزار 
کنیم.« برگزارکنندگان در حــال ارزیابی این 
موضوع هســتند که چه اقداماتــی را می توان 
برای اطمینان از اجــرای روان بازی ها در زمان 
بحران کووید 19 انجام داد. یك کارگروه مقابله 
با ویروس کرونا متشكل از مقامات دولت ژاپن، 
دولت توکیو و کمیته برگزاری بازی ها، به طور 
منظم تشكیل جلسه می دهند. گزارش شده که 
دولت ژاپن محدودیت های ورود به این کشور 
را کاهش می دهد تا اجازه دهد ورزشــكاران به 
آنجا ســفر و تمرین کنند. در حال حاضر ژاپن 
برای 159 کشور و منطقه ممنوعیت ورود دارد 
اگرچه قرار است در ماه اکتبر این محدودیت ها 
به تدریج کاهش یابد. توماس باخ رییس کمیته 
بین المللی المپیك نیز اخیرا در مورد برگزاری 
بازی های توکیو اطمینان داده اســت. کمیته 
برگزاری المپیك توکیو ساده ســازی از جمله 
کاهش 10 تا 15 درصدی کارکنان و نمایندگان 

را در دستور کار قرار داده است.

منهای فوتبال

آریا رهنورد

تنها سه پیروزی در 11 تقابل با رقبای 
ازبكستانی، آمار دلگرم کننده ای برای 
پرســپولیس به نظر نمی رسد. قرمزها 
در سه نبرد با پاختاکور، هرگز موفق به 
شكست دادن این تیم نشده اند اما این 
آمار در واقع به »گذشــته« تعلق دارند 
و در سرنوشت مســابقه بزرگ امشب، 

نقشی ایفا نخواهند کرد. از شروع لیگ 
قهرمانان با فرمت جدید، پرسپولیس 
فقط یك بار از مرحله یك چهارم نهایی 
عبور کــرده و دیدار امشــب، می تواند 
دومین تجربه حضور آنها در نیمه نهایی 
این جام را رقــم بزند. بزرگ ترین نقطه 
قوت پرسپولیس در نبرد امشب، قدرت 
دفاعی این تیم خواهد بــود. قرمزها از 
زمان شروع دوباره لیگ قهرمانان پنج بار 

به زمین رفته اند و تنها یك گل دریافت 
کرده اند که آن هم از روی نقطه پنالتی 
به ثمر رسیده است. دوندگی ستاره های 
تیم، تما م کنندگــی آل کثیر و نمایش 
شجاعانه هافبك های دفاعی، برگ های 
برنده بعدی پرسپولیس در این مسابقه 

سرنوشت ساز به شمار خواهند رفت.
آمادگــی فنــی پرسپولیســی ها 
روبه روی الســد، مثال زدنــی به نظر 

می رسید. آنها با شناخت دقیقی از تیم 
ژاوی به زمین رفتنــد و با پرس از باال به 
کمك دوندگی فوق العاده عیسی آل کثیر 
و وحید امیری، مجال بازیسازی از عقب 
زمین به این تیم ندادند. السد با وجود در 
اختیار داشتن یك ترکیب به مراتب بهتر، 
در حصار تاکتیكی یحیی گرفتار شد و 
هرگز نتوانست این قفس را ترک کند. 
بردهایی شبیه به این، همیشه اعتماد 

به نفس تیم ها را به اوج می رسانند و حاال 
پرسپولیس در وضعیت بسیار مطلوبی 
روبه روی پاختاکور قرار خواهد گرفت. 
بزرگ ترین مشــكل قرمزها برای این 
بازی، خستگی مفرط برخی از بازیكنان 
این این تیم است. نفراتی که روبه روی 
السد قطر، با 120 درصد توان شان تالش 
کردند و در لیگ قهرمانان، یك روز کم تر 
از پاختاکور اســتراحت داشته اند. تیم 
ازبكستانی در نبرد با استقالل، نشان داد 
که به لحاظ بدنی در وضعیت مطلوبی 
قرار دارد. در این ســطح و با این برنامه 
فشرده، ریكاوری اهمیت زیادی دارد و 
پاختاکور، تا امروز به خوبی از ریكاوری 
برای رســیدن به اوج آمادگی استفاده 
کرده اســت. اگر خســتگی ستاره ها 
برای پرســپولیس دردسرساز نشود، 
آنها مشكالت زیادی برای خط دفاعی 
حریف به وجود خواهند آورد. ترکیب 
تیم یحیی در طول تورنمنت، بارها تغییر 
کرده و از آن جایی که پرسپولیس یك 
تیم قطری نیســت و احتمال بخشش 
سیامك نعمتی نیز وجود ندارد، تغییر 
تازه در ترکیب اضافه شدن مهدی شیری 
به جای سیامك نعمتی در سمت راست 
خط دفاعی خواهد بــود. پاختاکور در 
دفاع و خط دروازه، تیم فوق العاده ای به 
نظر نمی رسد اما چهار بازیكن هجومی 
این تیم، نفرات درخشــانی هســتند 
که یك اشــتباه ســاده روبه روی آنها، 
برای هر تیمی دردسرساز خواهد شد. 
دوستونبك خمداوف، دراگان چران، 
جالل الدین ماشــاریپوف و دردیوک، 
ســتاره هایی هســتند کــه مدافعان 
پرســپولیس باید به بهترین شــكل 

مراقب شان باشند.
پرسپولیس تا همین جا، یك انتقام 
تمام عیار از الســد قطر گرفته اســت. 
تیمی که در دیدار رفت مرحله گروهی 
فصل گذشته در آخرین ثانیه ها قرمزها 
را شكســت داده بود، این بار در دقایق 
پایانی با گل عیسی آل کثیر، مغلوب این 
تیم شــد و از لیگ قهرمانان کنار رفت. 
یحیی و پسرها حاال با دومین همگروهی 

فصل گذشته نیز روبه رو خواهند شد. 
پاختاکور نیز فصل گذشته در ازبكستان، 
پرسپولیس را شكست داد تا این تیم عمال 
از آسیا حذف شــود. حاال وقت گرفتن 
دومین انتقام از راه رسیده است. جالب 
اینكه اگر سرخ ها به نیمه نهایی بروند و در 
آن نبرد با االهلی عربستان روبه رو شوند، 
می توانند سومین هم تیمی فصل قبل را 
نیز شكست بدهند و با سه انتقام متوالی، 
به فینال آسیا راه پیدا کنند. این روزها 
خیلی ها پرسپولیس را با الهالل عربستان 
مقایسه می کنند. تیمی که یك سال پس 
از شكست در فینال آسیا روبه روی حریف 
ژاپنی، در مرحله گروهی لیگ قهرمانان 
حذف شد و یك سال پس از این حذف، 
جام قهرمانی این تورنمنت را باالی سر 
برد. پرســپولیس نیز یك سال پس از 
شكست در دیدار نهایی لیگ قهرمانان 
روبه روی رقیب ژاپنی، از مرحله گروهی 
کنار رفت و حاال با رویای قهرمانی، به این 

جام برگشته است. 
برای فكر کردن بــه قهرمانی، هنوز 
کمی زود به نظر می رسد. پرسپولیس 
باید قدم به قدم، مراحل مختلف را پشت 
سر بگذارد و فقط روی حریف بعدی اش 
متمرکز شود. حریف امشب آنها در قطر، 
پاختاکور ازبكســتان خواهد بود. یك 
حریف سرسخت که شكست دادنش، 
پرسپولیس را تا آخرین روز از برگزاری 
لیگ قهرمانان متمرکز در قطر، در این 

کشور نگه خواهد داشت.

پاختاکور؛ پل صعود به نیمه نهایی

شطرنج با مهره قرمز! 

اتفاق روز

چهره به چهره

کنار زدن شهرخودرو و استقالل از لیگ قهرمانان، پاختاکور را به باور برتری مقابل همه نماینده های فوتبال ایران 
رسانده اما تیمی که السد را با همه ستاره هایش شکست داده، هرگز رقیب ساده ای برای آنها نخواهد بود. این یک 

شطرنج تمام عیار بین دو تیمی است که در این جام بسیار منظم و خوش فرم فوتبال بازی کرده اند. تیم هایی که تا امروز، به 
هدف شان رسیده اند اما از بین آنها، فقط جا براي یک تیم در ادامه رقابت ها خواهد بود. تیمی که امشب بی نقص تر از حریف 

ظاهر شود، راهش را به طرف مرحله نیمه نهایی هموارتر خواهد کرد.

آریا طاری

مدیرعامل باشــگاه اســتقالل پس از نــاکام ماندن همه 
نقشه هایش در باشگاه، به سراغ انتشار یك ویدئوی تازه رفته و با 
لحنی طلبكارانه، یك فهرست بلندباال از مقصران وضعیت فعلی 
استقالل درست کرده است. از نگاه سعادتمند، استراماچونی 
و ایجنت اش به خاطر درخواســت مالی گزاف از باشگاه مقصر 
هســتند و بازیكنان تیم هم در اردوی قطر، رفتاری حرفه ای 
نداشــتند. برخالف تصور آقای مدیر ایــن صحبت ها نه تنها 
در نهایت به نفع او تمام نمی شــوند، بلكه آشكارکننده ضعف 
مدیریتی فاجعه بار در باشــگاه استقالل هستند. فاجعه ای که 
از شنیدن صدای قلیان در اتاق هتلی در قطر به شدت مهیب تر 

است.
ویدئوی تازه منتشرشــده از احمد ســعادتمند، آخرین 
تالش های یك مدیر در حال ســقوط برای ماندن در جایگاه 
فعلی اش اســت. این صحبت ها را با اولیــن مصاحبه او پس از 
انتحاب شدن به عنوان مدیر باشگاه مقایسه کنید تا متوجه شوید 
که همه آن شعارهای خوش رنگ و لعاب، چقدر راحت جای شان 

را به حرف های تندخویانه داده اند. مردی که قرار بود استقالل 
را »متحول« کند، مردی که قرار بود شیوه مدیریتی باشگاه را 
به شیوه مدیریت رئال و بارسا برساند، مردی که قرار بود حتی 
برای برخی از هوادارها کمك مالی به وجــود بیاورد و با پفك 
آبی، ایده های درآمدزایی را به سطح دیگری ببرد، حاال دست 
به دامان یك مشت ادعا علیه سرمربی سابق و بازیكنان فعلی 
تیم شده تا فشار را از روی شــانه های خودش بردارد. هر چقدر 
که جست وجو کنیم، فردی را که در رقم خوردن وضعیت فعلی 
استقالل مقصرتر از سعادتمند باشد پیدا نخواهیم کرد. هر چقدر 
که بگردیم، به این نتیجه می رسیم که مقصر اول و آخر شرایط این 
روزهای استقالل، کسی به جز آقای مدیرعامل نیست. این خود 
او بود که کار باشگاه را به اینجا رساند. این خود او بود که با مذاکره 
بی وقت با آندره آ استراماچونی، تمرکز را از فرهاد و تیمش گرفت 
و شب یك پیروزی دلچسب در دربی را برای همه استقاللی ها تلخ 
کرد. این خود او بود که وقتی استقالل باالخره به آرامش رسید، 
رویای بازگرداندن استراما را فریاد زد و مسیر تیم را عوض کرد. 
حاال فرهاد رفته، استراماچونی هم نیامده، استقالل یك فصل 
بدون جام را پشت سر گذاشته و در اولین مسابقه حذفی آسیا نیز 

حذف شده است. طبیعتا در چنین وضعیتی، استعفا مهم ترین 
خواسته هواداران باشگاه از آقای مدیر خواهد بود. چراکه همه 
اســتراتژی های او برای اداره باشگاه به بن بســت رسیده اند. 
سعادتمند اگر واقعا به هوادارها و خواســته های آنها اهمیت 
می دهد، باید همین روز نامه استعفا را به وزارت ورزش تقدیم 
کند. در غیر این صورت، یك فصل تلخ و ناامیدکننده دیگر نیز در 

انتظار آبی ها خواهد بود.
اگر اســتقاللی ها واقعا بــه همراه خود قلیان داشــته اند، 
سعادتمند باید کالهش را باالتر بگذارد. چراکه این موضوع نیز 
به شكل کامال مستقیم، به شیوه مدیریت او مربوط می شود. 
اگر بازیكنان در تیم از مدیرعامل شان حساب می بردند، هرگز 
چنین اتفاقی در اردو رخ نمی داد اما سعادتمند هرگز اقتدار الزم 
را برای کار کردن در چنین مجموعه ای نداشته است. او حتی 
همین حاال نیز جسارت کافی را برای اســم بردن از بازیكنان 
خاطی ندارد و در عین حــال، وعده برخورد شــدید با آنها را 
می دهد. قاعدتا برخورد با بازیكنانی که مدیرعامل باشگاه حتی 
اسم شــان را به صراحت به زبان نمی آورد، برای او غیرممكن 
خواهد بود. بالیی که این مدیر با تصمیم هایش بر سر استقالل 
آورده، خیلی بزرگ تر از قلیان گیت هســتند. او برای عبور از 
فرهاد مجیدی، از نام استراماچونی سوءاستفاده کرد اما حتی 
در برخورد با این مربی هم صداقت کافی را نداشت. مدیری که 
فرهاد مجیدی حتی از صرف یك ناهار مشــترک با او گریزان 

بود، هرگز صالحیــت کار کردن با یك مربــی حرفه ای مثل 
استراماچونی را نخواهد داشت. اگر سعادتمند سكوت می کرد، 
اگر در رویای رسیدن به محبوبیت بیشتر و فرو رفتن در نقش 
ناجی به سراغ استراماچونی نمی رفت و اگر اجازه می داد پروژه 
مجیدی سر جایش باقی بماند، حاال استقالل اوضاع به مراتب 
بهتری داشت. اگر این مدیر می توانست سرمربی ایتالیایی را 
برگرداند، مهم ترین پروژه کاری اش را با موفقیت سپری کرده 
بود اما حاال که او در این پروژه شكست خورده، دیگر هیچ دلیلی 
برای اعتماد به او و ادامه دوران حضورش روی صندلی مدیریت 
باشگاه استقالل وجود ندارد. بهتر است او همین امروز تیم را 
ترک کند و فضا را به کسانی بدهد که قابلیت های الزم برای قرار 

گرفتن در این جایگاه را دارند.
همه اخباری که از اردوهای اســتقالل به گوش می رسند، 
درگیری هــای مــداوم بین بازیكنــان تیــم، موضع گیری 
اینستاگرامی ستاره ها علیه یكدیگر و بسته بودن پنجره نقل و 
انتقاالت در روزهایی که استقالل بیشتر از همیشه به مهره های 
جدید نیاز داشــت، فقط از یك موضوع حكایــت دارند. اینكه 
استقالل با مجموعه ای از »آشفتگی« روبه رو شده که مستقیما 
حاصل اشتباه های بزرگ مدیریتی احمد سعادتمند هستند. اگر 
دوران حضور او در استقالل ادامه داشته باشد، ماجرا از این هم 
بدتر خواهد شد. بدتر از اعداد فیك و ماجرای نمایشی قرارداد 

استراماچونی و بدتر از باز شدن راه قلیان به اردوی استقالل.

در زمــان پیوســتن عیســی آل کثیر به 
پرســپولیس، واکنش های چندان مثبتی در 
اطراف این انتقال شــكل نگرفــت. خیلی ها 
اعتقاد داشــتند که او تنها یك مهاجم متوسط 
اســت و نمی تواند جانشــین خوبی برای علی 
علیپور باشــد. اولین نمایش عیســی با لباس 
پرسپولیس هم کمك زیادی به تغییر نگاه ها در 
مورد او نكرد. این مهاجم در مسابقه دوم برای 
قرمزها، تیر دروازه التعاون را با یك شلیك راه 
دور به لرزه درآورد و در مسابقه چهارم، باالخره 
اولین گلش را برای پرسپولیس به ثمر رساند. 
پس از باز کردن دروازه الشــارجه با یك ضربه 
سر دیدنی، آل کثیر در مســابقه بعدی با یك 
جاگیری هوشمندانه در دفاع السد و یك پرواز 
بلند دیگر، یكی از حساس ترین گل های چند 

فصل اخیر پرســپولیس را به ثمر رساند. زدن 
دو گل تعیین کننــده در پنج مســابقه آن هم 
برای بازیكنی که قبل از ایــن تورنمنت حتی 
یك بار هم سابقه پوشیدن پیراهن پرسپولیس 
را نداشــته، فراتر از حد تصور به نظر می رسد. 
آل کثیر قابلیت هــای تازه ای بــه خط حمله 
پرســپولیس اضافه کرده و مسیر قضاوت ها در 
مورد خودش را نیز تغییر داده است. خط حمله 
پرســپولیس با داشــتن این بازیكن، روی هوا 
فوق العاده به نظر می رسد. قدرت سرزنی عیسی 
حتی از علی علیپور نیز بیشتر است و این موضوع 
برای پرسپولیســی ها تا امروز بسیار خوشایند 
بوده است. او امشــب هم در ترکیب ثابت تیم 
یحیی، روبــه روی پاختاکور قــرار می گیرد تا 
شانسش را برای رســیدن به نیمه نهایی لیگ 

قهرمانان محك بزند. بازیكنی که این فصل را 
در نفت آبادان شروع کرده بود، حاال در روزهای 
پایانی فصل شرایط کامال متفاوتی را پشت سر 
می گذارد. حاال دیگر هیچ کس او را یك مهاجم 
متوســط نمی داند و همه از اهمیت این خرید 
برای باشــگاه باخبر شــده اند. عیسی آل کثیر 
به جز ضربه های ســر دیدنــی، دوندگی قابل 
توجهی هم در زمین دارد و تالش بسیار زیادی از 
خودش نشان می دهد. او البته باید مراقب باشد 
که در صورت گل زدن به حریف ازبكســتانی، 
دیگر پیراهنش را درنیاورد. چراکه یك کارت 
زرد دیگر، این بازیكن را از مســابقه نیمه نهایی 

محروم خواهد کرد.
عیسی آل کثیر انگار نسخه وطنی »جیمی 
واردی« است. ستاره ای که در حوالی 31 سالگی 
تازه به باالترین سطح رسیده و مسیر پیشرفت را 
به تدریجی ترین شكل ممكن طی کرده است. 
او هم درست مثل ســتاره این روزهای باشگاه 
لستر، فوتبال را از سطوح بســیار پایینی آغاز 
کرده و تا همین پنج سال قبل یعنی در نزدیكی 

26 سالگی، هنوز در لیگ های پایین تر عضویت 
داشته است. عیسی خیلی دیر در فوتبال ایران 
چهره شد و باشگاه هایی مثل نفت تهران، پیكان 
و صنعت نفت آبادان، برای سطح استعدادهای 
او کافی به نظر نمی رسیدند. این بازیكن باالخره 
شرایط را تغییر داد و با سپری کردن یك فصل 
درخشان، شانس بازی در یك باشگاه بزرگ را 
به دست آورد. از این نقطه به بعد هم انگار قرار 

است مسیر او شبیه واردی باشد. آل کثیر دیگر 
نمی خواهد هیچ فرصتی را از دست بدهد و آماده 
است تا در روزهای باقی مانده از دوران فوتبالش، 
به بهترین شكل ممكن از »زمان« استفاده کند. 
او تا همین حاال هم با باز کردن دروازه السد، به 
یك مهره محبوب برای هوادارها تبدیل شده و 
به اندازه سه نبرد آســیایی، با سنجاق شدن به 

تاریخ باشگاه پرسپولیس فاصله دارد.

کاله تان را باالتر بگذارید آقای مدیر

دوسيب-سقوط!

ستاره ای که گل را بو می کشد

»جيمیواردی«ایرانی!

بزرگ ترین نقطه قوت 
پرسپولیس در نبرد 

امشب، قدرت دفاعی این 
تیم خواهد بود. قرمزها از 
زمان شروع دوباره لیگ 

قهرمانان پنج بار به زمین 
رفته اند و تنها یک گل 

دریافت کرده اند که آن هم 
از روی نقطه پنالتی به ثمر 

رسیده است
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