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تركيب نهايي براي كاپ آسيا

تیم ملی بســکتبال ایران که چند روزی است 
اردوی خود را در تهران آغاز کرده، شــب گذشته 
برای حضور در پنجره دوم مسابقات انتخابی کاپ 
آســیا تهران را به مقصد دوحه ترک کرد. ایران در 
این پنجره هشتم آذر با عربستان و 10 آذر با سوریه 
دیدار می کند. در حالی که در مرحله اول 20 بازیکن 
به اردوی تیم ملی دعوت شده بودند، چند بازیکن 
سرشــناس به دالیل مختلف خط خوردند. حامد 
حدادی به دلیل محدودیت سفر به چین نتوانست 
این کشور را ترک کند و با اجازه کادر فنی در چین 
ماند. همچنین صمد نیکخواه بهرامی و رســول 
مظفری هم با تست مثبت کرونای خود مواجه بودند 
و نتوانســتند تیم ملی را همراهی کنند. درنهایت 
مهران شاهین طبع با خط کشیدن روی نام چند 
بازیکن دیگر لیست 12 نفره و نهایی خود را اعالم 
کرد. به این ترتیب محمد ترابی، محمد جمشیدی، 
محمد حسن زاده، حامد حسین زاده، سعید داورپناه، 
مایک رســتم پور، آرمان زنگنه، آرون گرامی پور، 
سجاد مشایخی، میثم میرزایی ، سینا واحدی و بهنام 

یخچالی براي تیم ملي در قطر به میدان مي روند. 
    

 دست فروشي،
 شغل قهرمان جهان كشتي

محسن مدهنی قهرمان کشتی فرنگی نوجوانان 
جهان 201۷ با انتشار فیلمی از دست فروشی خود 
در شهر اندیمشک به علت بیکاری و اجبار خبر داد 
و گفت:»ماموران شهرداری مانع این کار شده اند.« 
این کشتی گیر فنی و با آتیه خوزستانی دو سال پیش 
پرچم ایران را در رقابت های جهانی یونان به اهتزاز 
درآورد و حاال با بی تفاوتی مسئوالن ورزش مجبور 
به رها کردن کشتی و دست فروشی در اندیمشک 
شده است. کشتی های فنی مدهنی در رقابت های 
جهانی ســال 201۷ مورد توجه اتحادیه جهانی 
کشــتی قرار گرفته بود. پس از انتشــار این فیلم، 
فدراسیون کشتي از پیگیري این موضوع خبر داد. 

    
بهداد و كيانوش در سيرجان

بهداد ســلیمی که بعد از اعالم بازنشستگی از 
دنیای قهرمانی به حوزه مربیگری و مدیریت ورود 
کرده، فصل گذشــته توانســت همراه با تیم بازار 
بزرگ ایران قهرمانی در لیگ برتــر وزنه برداری را 
جشــن بگیرد. با این حال قهرمان فصل گذشته 
لیگ برتر وزنه برداری تصمیم بــه انصراف از دوره 
جدید این مســابقات گرفت و در واقع منحل شد. 
بهداد سلیمی که اولین تجربه سرمربیگری خود 
را پشت سر گذاشته بود و در یک دوره پیشرفته به 
میزبانی مجارستان هم شرکت کرده بود، در آستانه 
شروع لیگ جدید با یک تیم جدید به توافق رسیده 
است. قهرمان المپیک لندن قرار است با تیم گهر 
زمین سیرجان در لیگ برتر سال 99 حاضر شود؛ 
مسابقاتی که قرار است در نیمه دوم آذرماه استارت 
بخورد. به گفته بهداد سلیمی وزنه برداران ملی پوشی 
همچون کیا قدمی، محمد زارعی و کیانوش رستمی 
نیز او را در تیم سیرجانی همراهی می کنند. نکته 
جالب همراهی دوباره کیانوش رســتمی با بهداد 
سلیمی در تیم جدیدش است. این دو وزنه بردار از 
قبل ارتباط خوبی با هم داشتند و حاال دو سالی است 
در رده باشــگاهی به عنوان مربی و وزنه بردار با هم 

همکاری می کنند.
    

 نظارت مجازی 
بر تمرين 4 كشتي گير

پس از بسته شــدن پرونده رقابت های جهانی 
2020 صربســتان با لغو برگزاری این پیکارها به 
دلیل شیوع کرونا، مسابقات دیگری با عنوان جام 
جهانی در همان تاریخ جایگزین شد. رقابت هایی 
که قرار اســت با تصمیم اتحادیه جهانی کشتی به 
صورت انفرادی برگزار شود و هر کشوری که تمایل 
داشت در آن شرکت کند. در همین راستا سرمربیان 
تیم های ملی کشــتی آزاد و فرنگی کشورمان هم 
تصمیم گرفتند چهار نماینده را به این مسابقات اعزام 
کنند. براي این مسابقات تمرینات این چهار آزاد و 
فرنگی کار مثل چند ماه گذشته به صورت انفرادی 
برگزار خواهد شد. ضمن اینکه کادر فنی تیم های 
ملی کشــتی آزاد و فرنگی نیز از راه دور و به صورت 
مجازی با دقت بر روند تمرینات این نفرات نظارت 
دارند و هر روز با اعالم آخرین وضعیت تمرینات از 
سوی کشــتی گیران در جریان پیشرفت آنها قرار 

خواهند گرفت. 

منهای فوتبال

آریا رهنورد

جاروجنجال هــای هفته دوم 
لیگ برتر ایران به تنهایی به اندازه 
حواشــی یک فصــل لیگ های 
فوتبال در تمام دنیا بوده اســت. 
هنوز زمان زیادی از شروع لیگ 
برتر سپری نشــده اما ظاهرا قرار 
نیســت عصبانیت در بین اهالی 
فوتبال، پایانی داشته باشد. بازار 
بیانیه ها و سیل اتهام ها نیز همچنان 
داغ است و به شکل عجیبی، همه 
به جای لذت بردن از فوتبال، از له 
کردن همدیگر و زیر سوال بردن 
تیم روبه رو لذت می برند. فوتبال 
ایران به لحاظ خشونت، وارد فاز 

نگران کننده ای شده و و جنجال ها 
در این فوتبال حتی برای لحظه ای 

متوقف نمی شوند.
    

این بازی تماشاگر داشت
اولین اعتراض مهم ایــن هفته به 
میزبانی نساجی از تراکتورسازی مربوط 
بود. علیرضا منصوریان اعتقاد داشــت 
که این بازی عمال با حضور »تماشاگر« 
برگزار شــده و تیم او از روی ســکوها 
مورد اهانــت قرار گرفته اســت. البته 
نســاجی چی ها هم عمال در این بازی 
معترض بودند و اصرار داشتند که گل 
حریف در منطقه آفساید به ثمر رسیده 
است. جنجال های هفته دوم لیگ برتر 
از همین ابتدا با این مسابقه شروع شد. 

جایی که نساجی به داوری و تراکتور به 
میزبانی نساجی معترض بودند.

سر ما را بریدند
روز و هفته ای نیست که این جمله در 
فوتبال ایران به گوش شما نرسد. یعنی 
همیشــه یک مربی و یک تیم هستند 
که معتقدند سرشان بریده شده و مورد 
ظلم قرار گرفته اند. آلومینیومی ها پس 
از روبه رو شدن با ســپاهان، شدیدا به 
تصمیم هــای داوری در این مســابقه 
اعتراض داشتند. البته به نظر می رسد که 
در مورد گل سپاهان حق با آنها بود و روی 
صحنه گل سجاد شهباززاده، دو اتفاق 
کامال مشکوک رخ داد. اول اینکه به نظر 
می رسید سپاهانی ها در منطقه آفساید 
هستند و دوم اینکه شــهباززاده روی 

مدافع حریف خطا کرده بود. همان طور 
که انتظار می رفت رســول خطیبی با 
همان عصبانیت همیشگی، ماجراهای 
داوری را به کنفرانس مطبوعاتی کشاند 
و جمالت تندی را علیه فوتبال ایران به 
زبان آورد. خطیبی دائما از این موضوع 
حرف می زد که داور همه زحمات این 
تیم را به باد داده و به شدت از سپاهانی ها 

طرفداري کرده است.
دالر سه هزار تومان است

سرمربی ذوب آهن برخالف رسول 
خطیبی، راه دیگری برای نشان دادن 
اعتراضش علیــه داوری انتخاب کرد. 
ذوب که از همان دقایــق ابتدایی بازی 
با ماشین ســازی 10 نفره شده بود، در 
نهایت یک تساوی از این نبرد به دست 

آورد امــا رحمان رضایی اصــال از این 
وضعیت راضی به نظر نمی رسید. این 
زودهنگام ترین اخراج تاریخ لیگ برتر 
بود و آنقدر سروصدا به پا کرد که باشگاه 
ذوب در پایان نبرد به ســراغ یک بیانیه 
عجیب رفت و از خدا خواست تا به فریاد 
این باشگاه برسد! رحمان به جای انتقاد 
مستقیم از داورها، به شکل کنایه آمیزی 
از داوری تمجید کرد و به همین شیوه 
مدعی شد که دالر هم در بازار سه هزار 
تومان است. جمله  ای که عمق عصبانیت 
این مربی را به تصویر می کشد. ذوبی ها 
حق دارند که در لیگ بیستم به داوری 
معترض باشند. چراکه این تیم در هفته 
گذشته، قربانی تصمیم لحظه آخری 
داور شــد و این هفته نیز تصمیم داور 
برای اخراج بازیکن این تیم، عجیب به 

نظر می رسید.
صدای بوق ممتد

برای بعضی از لحظه های این هفته، 
فقط صــدای »بوق« مناســب به نظر 
می رسد. بازی فوالد و استقالل یکی از 
همان نبردهایی بود که صدای بوق برای 
آن بسیار کارآمد است. چراکه در جریان 
مسابقه و حتی پس از آن، الفاظی از سوی 
مربیان و مهره های دو تیم به کار رفت 
که اصال مناسب به نظر نمی رسید. در 
این مسابقه »به اضافه 18« در فوتبال 
ایران، یک دوربین محمود فکری را در 
حال توهین به جواد نکونام شکار کرده 
و همین موضوع احتمــاال محرومیت 
چند جلسه ای سرمربی استقالل را در 
پی داشته باشد. بالفاصله باشگاه فوالد و 
مدیرعامل این باشگاه، علیه آبی ها موضع 
گرفته اند و استقاللی ها نیز بیانیه ای صادر 
کرده اند تا تعداد بیانیه ها در لیگ برتر، 
همچنان از تعداد گل های هفته بیشتر 
باشد! جالب اینکه فکری هنوز هم مقابل 
ایــده عذرخواهی از نکونــام مقاومت 

کرده است.
لگد به توپ فوتبال

در فوتبال ایران مربیانی داریم که 
هرگز لگد به تــوپ فوتبال نزده اند اما 

مربیانی هم داریم که برای اثبات اینکه 
از این گروه نیستند، هر هفته به توپ 

فوتبال لگد می زنند! 
یحیی یکی از همین مربی ها بود که 
این هفته با شوت کردن توپ، اعتراض 
شدیدش به داور را نشان داد و با کارت 
قرمز داور هم روبه رو شد تا بازی بعدی 
تیمش را از روی ســکوها تماشا کند. 
پرسپولیس تا اینجا در دو هفته لیگ 
برتر، دو اخراجی داشته و عصبانی تر از 

همیشه به نظر می رسد.
این برد خوشحالی ندارد!

آخرین بــازی جنجالی این هفته، 
بین پیکان و شــهرخودرو انجام شد. 
جدالی که به خاطر شــدت بارندگی، 
یک روز به تعویق افتاد و ســرانجام به 
جنجالی ترین شــکل ممکن به پایان 

رسید. 
رحمتــی و مدیــران باشــگاه 
شهرخودرو که در استادیوم هم حاضر 
بودند، مــدام به اتــالف وقت حریف 
اعتراض داشتند و تارتار هم در پایان 
بازی حاضر به دست دادن با سرمربی 
رقیب نشــد و به شــاگردانش گفت 
که بردن این تیم، خوشــحالی ندارد. 
چیزی نمانده بــود کار دو نیمکت در 
این مسابقه، به یک درگیری فیزیکی 

سخت برسد.

نگاهی به جنجال های هفته دوم لیگ برتر

لیگ عصبانی! 

اتفاق روز

چهره به چهره

آریا طاری

مدتی پس از پایان رسمی زمان شمارش آرا در انتخابات 
آمریکا، دونالد ترامپ هنوز زیر بار نتایج این انتخابات نرفته 
و هنوز هم خودش را »پیروز« این نبرد دشــوار با جو بایدن 
می داند. طرفداران او هم در برخی شــهرها اقدام به اعتراض 
به نتایج انتخابــات کرده اند اما تیم ترامپ تــا امروز در همه 
شکایت های حقوقی، شکست خورده اســت. اگر ترامپ در 
دنیای فوتبال حضور داشــت و در قامت یک ستاره به میدان 
می رفت، حتما ادعاهای عجیبی در ایــن زمینه هم به زبان 
می آورد. آن چه در این مطلب می خوانید، چکیده ای از ادعای 

ستاره های فوتبال در نقش ترامپ است.
کریستیانو؛ رکورددار توپ طال

کریس رونالدو اگر روحیه ای شــبیه به ترامپ داشــت، 
خودش را برنده بیشــترین توپ طالی تاریخ می دانست. او 
با پنج توپ طال، رکــورد خارق العــاده ای در اختیار دارد اما 
صاحب رکورد جهانی توپ طال لئو مســی است که توانسته 
6 بار ایــن جایزه را از آن خودش کند. کریــس البته در چند 
مقطع، به داستان انتخاب بهترین فوتبالیست جهان اعتراض 

کرد و حتی یک بار مدعی شد که اگر همه »حقایق« را به زبان 
بیاورد، به »زندان« خواهد رفت. با این حال او این اواخر رابطه 
دوستانه تری با لئو مسی داشته و حتی بعید نیست آنها یک 
روز در حال شام خوردن با یکدیگر دیده شوند. بدون تردید 
آنها، بهترین های این عصر فوتبال و دو نام فراموش نشدنی در 

بین بهترین های تاریخ این رشته ورزشی هستند.
لئو مسی؛ سلطان تورنمنت های ملی

اگر مسی هم بخواهد ترامپ بازی دربیاورد، می تواند خودش 
را رکورددار بردن تورنمنت های ملی بداند. ابرستاره بارسا و تیم 
ملی آرژانتین تا امروز هرگز موفق نشده یک تورنمنت ملی را با 
بزرگساالن آلبی سلسته فتح کند. بزرگ ترین موفقیت لیونل در 
رده ملی، بردن المپیک 2008 با تیم زیر 23 سال آرژانتین بوده 
است. پس از آن مدال طال، تصور می شد سفید و آبی ها با این نابغه 
برنده جام های متعددی می شــوند اما در صندوقچه افتخارات 
مسی، حتی یک کوپا آمه ریکا نیز دیده نمی شود. لئو البته یک بار 
به فینال جام جهانی هم رسیده اما موفق نشده این جام را از آن 
خودش کند. او هنوز برای بردن تورنمنت های ملی شانس دارد 
اما احتماال درست مثل کریستیانو، جام جهانی 2022 آخرین 

جام جهانی این سوپراستار خواهد بود.

سرخیو راموس؛ مرد اخالق
در تاریخ اللیگا هیچ بازیکنی به اندازه ســرخیو راموس 
از زمین مسابقه اخراج نشده اســت. هواداران رئال مادرید، 
شیفته کاپیتان تیم شان هستند و او را یک ستاره پرستیدنی 
می دانند اما هــواداران تیم های دیگر، چنیــن اعتقادی در 
مورد ســرخیو ندارند. رامــوس یک فوتبالیســت بزرگ و 
درخشان به شــمار می رود و یک رهبر فوق العاده برای دفاع 
رئال مادرید اســت اما در زمینه خشــونت و کارت قرمز هم 
رقیبی ندارد. وضعیت انضباطی رامــوس در زمین فوتبال، 
این اواخــر کمی بهتر شــده امــا رکوردهای اخــراج این 
 بازیکن هنوز هم برای مهره های هم نســل او، دست نیافتنی 

به نظر می رسند.
استیون جرارد؛ قهرمان لیگ برتر

تجربه باالی ســر بردن جام قهرمانی پــس از آن فینال 
دراماتیک و حیرت انگیز در استانبول، بهترین لحظه زندگی 
استیون جرارد را ســاخته اما در زندگی ورزشی این ستاره، 
همیشه یک حســرت بزرگ وجود داشــته و آن، ناکامی در 
قهرمانی لیگ برتر بوده است. او می تواند مثل ترامپ ادعا کند 
که این لیگ را برده اما درست مثل انتخابات آمریکا، »اعداد« 
چیز دیگری می گویند. ماجرا زمانی تلخ تر می شود که بدانیم 
نقش خود جرارد در ناکامی لیورپول در مسیر بردن لیگ برتر 
کامال پررنگ بوده اســت. قرمزها با برندان راجرز در آستانه 
قهرمانی لیگ برتر قرار داشتند اما لیز خوردن استیوی جی 
در بدترین زمان ممکن، همه چیز را تغییر داد. اینکه جوردن 

هندرسون به عنوان کاپیتان لیورپول قهرمان لیگ برتر شده 
و اســتیون جرارد این عنوان را به دست نیاورده، از طنزهای 

عجیب روزگار است.
زالتان ایبراهیموویچ؛ فاتح لیگ قهرمانان

در بیــن فوتبالیســت ها، زالتــان بــه لحاظ غــرور و 
خودشیفتگی، شــباهت زیادی به ترامپ دارد. با این تفاوت 
که او واقعا شایسته است و غرورش کسی را آزار نمی دهد اما 
در مورد چهل و پنجمین رییس جمهور آمریکا، اوضاع اصال 
این طور نیست. ایبرا در دنیای فوتبال دست به کارهای بزرگی 
زده و همین حاال هم یک تنه میالن را در صدر جدول سری آ 
نگه داشته است. با این حال او هرگز نتوانسته لیگ قهرمانان 
اروپا را فتح کند و با وجود بازی در باشــگاه های بزرگی مثل 
میالن، یووه، اینتر، بارسا و پی اس جی، تجربه بردن این جام را 
نداشته است. هرچند که او اگر همین حاال هم مدعی شود که 
این جام را برده است، هیچ کس با زالتان مخالف نخواهد بود.

نیمار؛ مرد سال فوتبال جهان
نیمــار یکــی از جذاب تریــن و ســرگرم کننده ترین 
فوتبالیســت های دنیا به شــمار می رود اما تا امروز به حدی 
نرسیده که بتواند برنده توپ طال شــود و زمان هم برای این 
ستاره در حال از دست رفتن است. او اگر خلق و خوی ترامپی 
داشت، مدعی بردن این عنوان می شد اما در حقیقت، نیمار تا 
امروز هرگز به توپ طال نزدیک نشده و اگر هرچه زودتر یک 
کار بزرگ انجام ندهد، نمی تواند در فهرست مهره های برنده 

توپ طال قرار بگیرد.

حرف زدن از سرنوشــت جدول پایانی لیگ 
بیســتم، هنوز خیلی زود به نظر می رســد، اما 
صدرنشــینی تیمی مثل گل گهر در این لیگ، 
برخالف آن چه بسیاری از هواداران فوتبال ایران 
تصور می کنند هیچ ربطی به یک »شــگفتی« 
بزرگ ندارد. گل گهر این دو هفته با ســپاهان و 
مس رفسنجان روبه رو شده و تنها تیمی به شمار 
می رود که توانسته همه امتیازهای لیگ را تا امروز 
به دست بیاورد. هنوز هیچ تضمینی وجود ندارد 
که این تیم، یک فصل رویایی را پشت سر بگذارد و 
همچنین در جمع باالنشین های جدول رده بندی 
باقی بماند اما بدون تردید کاری که گل گهری ها 
تا امروز انجام داده اند، ســزاوار تقدیر است. آنها 
برای این شروع خوب، مجموعه ای از تصمیم های 

درست را کنار هم قرار داده اند و آدم های مناسبی 
را هم انتخاب کرده اند. البتــه که همه این ها به 
شرایط مالی خوب باشــگاه هم مربوط می شود 
اما نباید فراموش کرد که گل گهر در تابســتان 
نسبت به خیلی از باشــگاه های مدعی فوتبال 
ایران کم خرج تر بوده اما تیم بسیار منسجمی به 
نظر می رسد. گل گهر در لیگ برتر نوزدهم از دو 
هفته اول فقط دو امتیاز به دست آورده بود. فصل 
گذشــته، مدت زیادی طول کشید تا این تیم 6 
امتیازی شود و اولین پیروزی اش را جشن بگیرد 
اما حاال آبی های سیرجان در همان دو هفته اول، 
به 6 امتیاز رسیده اند. هر دو مسابقه این فصل هم 
برای این باشــگاه، اهمیت زیادی داشته است. 
اولین مسابقه آنها به نوعی انتقام قلعه نویی از تیم 

سابقش بود و مسابقه دوم هم، دربی صنعتی ها در 
کرمان به شمار می رفت. گل گهر در هفته سوم با 
یکی از بهترین تیم های صنعتی لیگ برتر یعنی 
فوالد خوزستان برخورد می کند. مسابقه ای که 
می تواند حساســیت و جذابیت فوق العاده ای 

داشته باشد.
گل گهر تا امروز، مثال درستی از تیم داری 
بوده اســت. باشــگاهی که با وجود در اختیار 
داشتن سرمایه کالن، به سراغ خرید امتیاز لیگ 
برتری نرفت و خودش را از رده های پایین تر به 
این سطح رســاند. آبی های سیرجان در اولین 
فصل از حضور در سطح اول فوتبال ایران، بیش 
از حد هیجان زده نشــدند و آنقــدر پول خرج 
نکردند که ناگهان با حواشــی زیادی برخورد 
کنند. سیاست این باشگاه هم خرید مهره های 
مسن و تمام شده تیم های دیگر نبود. گل گهر با 
هدف بقا و تثبیت به لیگ برتر آمد و در دومین 
فصل، به سراغ پرافتخارترین مربی تاریخ لیگ 
برتر رفت. قلعه نویی بیشتر از هر مربی دیگری 

فاتح لیگ برتر شــده و رمــز و راز موفقیت در 
این لیگ را خیلی خوب بلد اســت. به جز این، 
باشــگاه در خرید بازیکن هم عالی عمل کرده 
و بدون هیاهــو، مهره های موردنیــازش را در 
پســت های مختلف به خدمت گرفته است. به 
این مســائل باید کیفیت باالی زمین تمرین و 

چمن استادیوم این باشگاه را نیز اضافه کرد. در 
سیرجان همه چیز برای یک فصل رویایی آماده 
اســت. گل گهر می تواند در این فصل دست به 
کارهای بزرگی بزند و موفقیت این باشگاه، اصال 
شباهتی به معجزه و شگفتی ندارد. چراکه این 

روند، رنگ و بویی از واقعیت دارد.

از رونالدو گرفته تا مسی و زالتان و نیمار...

ترامپ های فوتبال!

صدرنشینی گل گهر؛ برشی از واقعیت

اين يک »شگفتی« نيست

در فوتبال ایران مربیانی 
داریم که هرگز لگد به توپ 
فوتبال نزده اند اما مربیانی 

هم داریم که برای اثبات 
اینکه از این گروه نیستند، 

هر هفته به توپ فوتبال 
لگد می زنند! یحیی یکی از 

همین مربی ها بود که این 
هفته با شوت کردن توپ، 
اعتراض شدیدش به داور 

را نشان داد و با کارت قرمز 
داور هم روبه رو شد
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