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درســت یک ماه قبــل از اینکه 
دوران حضور اوله گنار سولسشــر در 
باشــگاه یونایتد در قامت مربی »سه 
 ساله« شود، مدیران باشگاه تصمیم 
به برکنــاری او گرفتنــد. این مربی 
چند بار تا یک قدمی اخراج رفته بود 
اما هر بار درست قبل از رسیدن خبر 
برکناری، نتایج شیاطین سرخ متحول 
می شــد. این بار اما شکست سنگین 
روبه روی واتفورد، ایستگاه پایانی اوله 
در اولدترافورد را رقم زد. او به عنوان 
یکی از چهره های محبوب باشــگاه، 
تالش زیادی انجام داد تا یونایتد را به 
سال های رویایی گذشته برگرداند اما 
اساسا شخصیت سولسشر برای چنین 
موقعیت خطیری ساخته نشده بود. او 
یونایتد را بدون بردن جام و تنها با یک 
نایب قهرمانی در یورولیگ ترک کرد.

او »فرگوسن دوم« نبود
به محض انتخاب اولــه به عنوان 
سرمربی یونایتد، سر الکس فرگوسن 
به حمایت این مربی پرداخت. او حتی 
چند بار در رختکن هــم حضور پیدا 
کرد تا بــه اوله و تیــم روحیه بدهد و 
آنها را به جلــو هدایت کند. وقتی برد 
جذاب و باورنکردنی یونایتد در پارک 
دو پرنس روبــه روی پی اس جی رقم 
خورد، فرگوسن هم آن جا بود و حتی با 
شاگرد سابقش عکس یادگری گرفت. 
به نظر می رسید یونایتد روند تازه ای 
را شــروع کرده و در حال بازگشت به 

حال و هوای دوران فرگوســن است. 
اوله خیلی از خصوصیات موردعالقه 
هوادارها مثل نمایش فوتبال هجومی 
را داشت اما در رقابت با مربیانی با ذهن 
بسیار پیچیده مثل گواردیوال و کلوپ، 
جایی برای او نبود. فرگوســن جایی 
در کتاب  زندگی نامــه اش، به دوران 
فوتبال اوله اشــاره می کرد و معتقد 
بود »ذخیره طالیی« باشگاه، همیشه 
از روی نیمکــت به دقــت بازی ها را 
زیر نظر می گرفت. او تاکید داشــت 
که می دانســت سولسشــر یک روز 
»ســرمربی« می شــود. با این حال 
اوله بــه لحاظ تاکتیکــی، یک نابغه 
نبود و نمی توانست خودش را با لیگ 
نابغه ها سازگار کند. سرانجام هم این 
رانیری کهنه کار بود که با تحمیل یک 
شکست سنگین به این مربی، کارش 

را در یونایتد تمام کرد.
آرامش علیه توفان

اولین مساله مهمی که به تردیدها 
در مورد این مربی بــال و پر می داد، 
آرامش همیشگی اش بود. بعضی ها 
می گفتند که اوله هم گاهی به شدت 
عصبانی می شــود اما چنین چیزی 
حداقل در یونایتد اصال دیده نشــد. 
او همان مردی بود که در کنار زمین، 
هرگز جدیت چندانی نداشت و حتی 
وقتی تیم شکست می خورد، مدام در 
حال لبخند زدن دیده می شد. فقدان 
آثار جدیت در چهره اوله، جایگاه او را 
در بین یونایتدی ها متزلزل کرده بود. 
آنها ســرمربی به مراتب جدی تری 

برای تیم شان می خواستند. یک نفر 
که وقتی تیم شکســت می خورد، در 
تالش برای تغییر اوضاع باشــد و به 
نتیجه ها لبخند نزند. یک نفر که بتواند 
با مهره هــای بی نظمی مثــل پوگبا 
برخورد کند و آنها را در فرم مطلوب 
قرار بدهد، یک نفر که تعداد گاف های 
دفاعی یونایتد را به حداقل برساند و 
مهره های پراشتباه را از ترکیب خارج 
کند. اوله اما برای رقم زدن یک انقالب 
بزرگ در اولدترافورد اصال آماده به نظر 
نمی رسید. اساسا آرامشی که همیشه 
در رفتار این مربی وجود داشت، مانع 
رقم زدن یــک توفان بــزرگ برای 

منچستریونایتد می شد.
فاکتوری به نام رونالدو

گری نویل جایی بــه کنایه گفته 
بود که به نظر می رسد اوله همان تیم 
فصل گذشــته اش را به تیم پرستاره 
این فصــل ترجیح می دهــد. به نظر 
می رسید منچســتر در لیگ قبلی، 
به خوبی به هماهنگی رســیده بود و 

سولسشر می دانســت که از تیمش و 
از تک تک نفرات چه می خواهد. با این 
حال تغییراتی که این فصل در یونایتد 
اتفاق افتاد، کار را کمی برای این مربی 
ســخت کرد. چراکه انتظارات بسیار 
زیادی را در اطــراف او به وجود آورد. 
یونایتد در خط دفاعی، ستاره ای مثل 
رافائل واران را به خدمت گرفت، برای 
خط هافبک به ســراغ ستاره باشگاه 
دورتموند یعنی جیدن سانچو رفت 
و در خط حمله هم یکی از بزرگ ترین 
مهره های تاریخ فوتبال را به ترکیبش 
اضافه کرد. ورود رونالدو یک فرصت 
بسیار بزرگ برای اوله بود اما از طرفی 
شــبیه یک تهدید برای او هم به نظر 
می رسید. بدیهی است که هر سرمربی 
در دنیای فوتبال، دوست دارد بازیکنی 
مثل رونالدو را در ترکیب داشته باشد 
اما آن مربی، بایــد این حقیقت را هم 
بپذیرد که با داشتن رونالدو، باید همه 
بازی ها را ببرد و هیچ لغزشی را تجربه 
نکند. ستاره های تازه وارد، تعادل تیم 
فصل گذشــته یونایتد را به هم زدند. 
تیمی که حتی به فینال یورولیگ هم 
رسیده بود. اوله هم آنقدر مربی بزرگی 
نبود که تاثیر شــگرفی روی رونالدو 
بگــذارد و او را به لحاظ شــخصیتی 
تحت تاثیر قرار بدهد. حتی ســانچو 
هم خیلی زود در تیم اوله به  بن بست 
رســید. خیلی ها تعویض رونالدو با 
لینگارد در دیدار با یانگ بویز سوئیس 
را چکیده ای از دوران سولسشــر در 
یونایتد می دانستند. جایی که کریس 

زمین مسابقه را ترک کرد و لینگارد 
با یک اشــتباه عجیب، به تیم حریف 
پاس گل داد تا یونایتد شکست تلخی 

را تجربه کند.
منتقد شماره یک

وقتی اوله به عنوان سرمربی جدید 
باشگاه یونایتد انتخاب شد، خیلی ها 
تصور می کردند هم تیمی های سابق 
او در »کالس 92« یونایتــد که حاال 
همگی کارشناس های مطرح فوتبال 
شده بودند، به حمایت از این سرمربی 
بپردازند. این اتفاق اما فقط در قدم اول 
رخ داد و اوله تنها در ماه های ابتدایی 
از حمایت کامل آنهــا برخوردار بود. 
پس از مدتی، پل اســکولز به یکی از 
سرســخت ترین منتقدیــن اوله در 
فوتبال انگلیس تبدیل شد. بازیکنی 
که زمانی در کنار ایــن مربی فوتبال 
بازی کرده بود. اسکولز همواره به دلیل 
نقدهای سرســختانه اش به مورینیو 
در دوران هدایــت یونایتد شــهرت 
داشــت و حاال همین روند را در مورد 
دوســت قدیمی اش پیاده کرده بود 
تا نشان بدهد در فوتبال با هیچ کس 
تعارف ندارد. حتی روی کین هم که 
زمانی با اوله هم تیمــی بود معموال 
به انتقادهای ســفت و ســخت از او 
می پرداخت. جالــب اینکه حتی بعد 
از کام بک یونایتد روبه روی آتاالنتا و 
آن برد جذاب، اسکولز دست از انتقاد 
از سولسشر برنداشت و معتقد بود که 
این نتیجه ها روبه روی رقبای بزرگ تر 
تکرار نمی شــوند. ایــن پیش بینی 
البته در نهایت هم به وقوع پیوســت. 
در بیــن کارشــناس های یونایتدی 
برنامه های ورزشی، فردیناند موضع 
تعدیل شده تری در مورد اوله داشت و 
نظرهای مثبت و منفی زیادی در مورد 
او می داد اما تنها کسی که همیشه به 
حمایت از سرمربی اخراجی یونایتد 
پرداخت، گری نویل بــود. او حتی تا 
آخرین روزها هم موافق سرســخت 
ماندن مرد نروژی در باشگاه به شمار 

می رفت.
در جست وجوی جانشین

فعــال قــرار اســت درن فلچــر 
و مایــکل کریک ســرمربیان موقت 
یونایتد در دیدارهای بعدی باشــند. 
این معموال یک رســم تکــراری در 
بین تیم های بزرگ فوتبال انگلیس 
است که به سرعت به سراغ یک مربی 
جدید نمی روند و بــرای چند هفته 
نیمکت شــان را به گزینه های موقت 
نمی ســپارند. حاال که دیگر آنتونیو 

کونته هم از دست رفته و راهی اسپرز 
شــده، گزینه های محدود تری برای 
نیمکت یونایتد وجــود دارند. زیدان 
ایده آل ترین گزینه برای این باشگاه 
است اما ظاهرا به پیشــنهاد قرمزها 
پاسخ منفی داده و قصد ندارد در این 
باشــگاه کار کند. گزینه بعدی آنها 
پوچتینو است که او هم فعال در پاریس 
دیده می شود. شــاید رفتن زیدان به 
پاریس و ملحق شدن پوچ به یونایتد، 
این معادله نسبتا پیچیده را حل کند.

نفر بعدی، شما هستید!
اگر سرمربی بعدی یونایتد بتواند 
مشــکالت تیم را برطرف کند، فشار 
انتقادها از روی دوش مالکان باشگاه 
برداشته می شود. در غیر این صورت 
خانواده گلیزر ممکن اســت دوباره با 
اعتصاب گســترده هوادارها روبه رو 
شوند. اگر یونایتد همچنان با همین 
روند به کار ادامه بدهد، بعید نیســت 
موج خشم از گلیزرها آنها را به قربانیان 
بعدی باشگاه تبدیل کند. با این روند 
قربانی بعدی، بدون شــک خود آنها 
هستند. خانواده گلیزر تالش کرده اند 
در چند فصل اخیر با خرید ستاره های 
بزرگ تیم شــان را به جمع رقابت با 
تیم های مدعی قهرمانی اضافه کنند 
اما مشکل یونایتد فراتر از چیزی بوده 
که با خرید چند بازیکن به ســادگی 
حل شود. باشگاه از زمان پایان دوران 
فرگوســن، حتی یک بار هم قهرمان 
لیگ برتر نشــده و این بــرای تیمی 
که به قهرمانی هــای پیاپی در دوران 
مرد اسکاتلندی عادت داشته، بسیار 
تکان دهنده است. اگر منچستر آرام 
آرام به شرایط آرمانی برنگردد، دیگر 
همه فراموش خواهنــد کرد که این 
باشــگاه زمانی یک مدعی جدی در 
بردن رقابت های باشگاهی در انگلیس 

بوده است.

اتفاق روز

با اختالفي که مدت ها اســت بســیاري 
از مســئوالن ورزش کشــور با فدراســیون 
ژیمناستیک دارند، شاید بتوان گفت شنیدن 
هر خبر ناگــواري تعجب برانگیز نیســت. 
اختالفي کــه البته این بار بیش از همیشــه 
نشــان مي دهد ورزشــکاران این رشته در 
دورتریــن نقطه اهمیت قــرار دارند و اینکه 
آنها در مقام قرباني قرار بگیرند، خاطر کسي 
را آزرده نمي کند. ماجرا از این قرار است که 
27 آبان ماه، شرکت توسعه و نگهداري اماکن 
ورزشي کشور درست یک روز پس از پلمپ 
سالن ژیمناستیک برادران شهید آذرپی که 
تحت نظر فدراسیون اداره می شود، ساختمان 
فدراسیون را نیز پلمپ کرد. دلیل این اقدام 
بدهي فدراسیون به شرکت توسعه و تجهیز 
عنوان شــده اما به نظر مي رســد این بدهي 
تنها بهانه اي براي تحت فشــار گذاشتن این 

فدراسیون است!
اینکه مدت هاست براي کنار گذاشتن زهرا 
اینچه درگاهي از ســمت ریاست فدراسیون 
اقدامات زیادي مي شــود، بر کسي پوشیده 
نیست. اتفاقات هم نشــان مي دهد که هیچ 
تمایلي بــه ادامــه کار اینچه درگاهي وجود 
ندارد. زماني که دوره ریاست اینچه درگاهي 
به پایان رسید و نامزدهاي جدید براي تصدي 
این سمت ثبت نام کردند، اینچه درگاهي رد 
صالحیت شــد. موضوعي که بسیار عجیب 

به نظر مي رســید. چراکه اینچه درگاهي، با 
توجه به شــرایط مالي که فدراسیون زمان 
روي کار آمــدن او داشــت مدیریت خوبي 
داشــت و بررســي عملکرد او در مقایسه با 
دوره هاي قبلي نشان مي دهد که مشکالت 
ژیمناســتیک کم تــر شــده و در این مدت 
مدال هاي باارزشي هم به دست آمده است. 
این رشته حتي فاصله بسیار کمي با سهمیه 
المپیک 2020 توکیو داشــت. در هر حال 
ایــن ثبت نام باطل شــد و تاریــخ جدیدي 
برای برگزاری مجمع از سوی وزارت ورزش 
مشخص نشــده اســت. از طرفي در آخرین 
روزهاي ریاست اینچه درگاهي، فدراسیون 
طي نامه اي رسمي به وزارت ورزش خواستار 
برگزاري مجمع براي انتخاب سرپرست شد 
و حتي سه تاریخ را هم پیشــنهاد داد، اما با 
بي پاســخ ماندن این نامه، طبق اساسنامه 
فدراسیون ۴۵ عضو مجمع به صورت کتبی 
اعالم کردند تا زمان برگزاری مجمع انتخاباتی 
فدراسیون، اینچه درگاهی به عنوان نفر اول بر 
مسند کار باقی بماند. بنابراین ادامه فعالیت 
اینچه درگاهي تــا زمان انتخابــات قانوني 
است و حاال عجیب اســت که اصرار به رفتن 

او وجود دارد. 
این اتفاقات از زاویه دیگري نیز ابهام دارد. 
موضوع بدهي فدراســیون ژیمناستیک به 
شرکت توسعه و تجهیز در حالي مطرح شده 
که فدراسیون هاي دیگري هم هستند که به 
این شرکت بدهي دارند؛ اما چنین برخوردي 

با آنها نشده اســت. البته مسئوالن شرکت 
توسعه و نگهداري فدراسیون چوگان را هم 
پلمپ کردند که دلیل آن پایان زمان قرارداد 
عنوان شد. موضوعي که آن هم به نوبه خود 
جاي بحث بسیار دارد! از سوي دیگر علیرضا 
عاصم یوســفی، مدیرعامل شرکت توسعه 
و نگهداری اماکن ورزشــی اعــالم کرده که 
فدراسیون ژیمناســتیک پلمپ نشده، بلکه 
فقط اجــازه ورود بــه اینچه درگاهي داده 
نمي شــود. موضوعي که نشــاني آشکار از 
مخالفت با او است. عاصم یوسفي در این باره 
گفته اســت: »ما اینچه درگاهی را به عنوان 
رئیس فدراسیون ژیمناستیک نمی شناسیم. 
مجمع باید تصمیم بگیرد چه کســی رئیس 
فدراسیون شود. وی در حال حاضر تخلفات 
قراردادی دارد و اجازه ورود به فدراســیون 
به او داده نمی شــود. ما با تمام فدراسیون ها 
درحوزه مالــی ورود پیدا نمی کنیم، بحث ما 
تخلفاتی اســت که در آینده می تواند هزار و 
یک پرونده و فضای نامناسب برای بهره بردار 
ورزشــی ایجاد کند.« موضوع انتخابات در 
حالي از سوي عاصم یوسفي مطرح شده که 
امکان برگزاري آن خیلي زودتر از اینها وجود 
داشــت. جالب اینکه 2۳ آبان او در نامه ای 
اذعان به ریاست اینچه درگاهی کرده بود اما 
حاال به فاصله چند روز ریاســت او زیر سوال 

مي رود! 
البته فدراسیون ژیمناستیک هم به این 
ماجرا واکنش نشان داده و بیانیه اي را صادر 
کرده که در بخشي از آن آمده است: »شرکت 
توسعه و تجهیز اماکن ورزشی در تاریخ 2۳ 
آبان نامه ای را برای فدراسیون ژیمناستیک 
ارســال کرد مبنی بر اینکه این فدراسیون 
مبلغی حدود یک میلیــارد و 200 میلیون 

تومان به این شــرکت بدهکار است. نماینده 
فدراسیون برای پیگیری این نامه و اطالع از 
دلیل درخواست این رقم نجومی در شرکت 
توســعه و تجهیز اماکن ورزشی حاضر شد و 
برای این درخواست نامه ای کتبی به شماره 
0۴66/2۵/2۵6 به تاریخ 2۳ آبان سال جاری 
نیز ارائه داد. اما مســئوالن این شرکت اعالم 
کردند اطالعی از این کــه چرا چنین رقمی 
به عنوان بدهی به فدراســیون ژیمناستیک 
اعالم شده ندارند و قرار شد در روز شنبه هفته 
آینده ریز بدهی فدراسیون ژیمناستیک به 
شرکت توسعه و تجهیز اماکن ورزشی به این 
فدراسیون اعالم شود؛ اما در فاصله سه روز که 
تا روز شنبه باقی مانده بود این شرکت اقدام 
به پلمپ اماکن فدراسیون ژیمناستیک کرد. 
نکته قابــل توجه اینکه حــدود 9 ماه پیش 
فدراسیون ژیمناستیک مبلغ 8۵0 میلیون 
تومان به حســاب شــرکت توســعه اماکن 

ورزشی واریز کرد؛ این در حالی است که طبق 
دستورالعمل ابالغ شده توسط وزارت ورزش و 
جوانان، اماکن تخصصی دولتی که سالن های 
ژیمناســتیک هم مشــمول آن می شــوند 
در دوران کرونــا از معافیــت صددرصدی 
در پرداخت اجاره بها برخوردار هســتند. با 
وجود ایــن معافیت و همین طــور پیگیری 
فدراســیون ژیمناســتیک برای مشخص 
شــدن رقم واقعی بدهی، این شرکت بدون 
 هیچ نامه کتبی به تعطیلی این اماکن اقدام

 کرد.« 
در هر حال دود تمام این اتفاقات به چشم 
ورزشــکاراني مي رود که با امیــد براي رقم 
زدن موفقیت  تالش مي کنند. هر چقدر هم 
ممنوعیت ورود به ساختمان فدراسیون براي 
اینچه درگاهي باشد، اما فضاي متشنجي که 
بر این رشته سایه انداخته، تنها پسرفت را به 

همراه دارد. 

ژیمناستیک حال و روز خوشي ندارد

حواشي دنباله دار! 

حاال که دیگر آنتونیو کونته 
هم از دست رفته و راهی 
اسپرز شده، گزینه های 

محدود تری برای نیمکت 
یونایتد وجود دارند. زیدان 

ایده آل ترین گزینه برای 
این باشگاه است اما ظاهرا 
به پیشنهاد قرمزها پاسخ 
منفی داده و قصد ندارد در 

این باشگاه کار کند

اوله خیلی از خصوصیات 
موردعالقه هوادارها مثل 

نمایش فوتبال هجومی 
را داشت اما در رقابت با 
مربیانی با ذهن بسیار 

پیچیده مثل گواردیوال و 
کلوپ، جایی برای او نبود
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كشتي زنان فعال است

اردوی تیم ملی کشتی آلیش زنان باالخره پس 
از ماه ها وقفه از 29 آبان با حضور 12 کشتي گیر در 6 
وزن زیر نظر آنا براتي آغاز شد. زنان کشتي گیر ایران 
که مانند بسیاري از ورزشکاران اسیر کرونا شدند تا 
فعالیت هاي شان براي مدتي تعطیل شود، حاال جزو 
آخرین تیم هایي هستند که به مسیر برمي گردند. 
آنا براتی، سرمربی تیم ملی کشتی آلیش زنان هم 
فعالیت کم کشتی را نتیجه شیوع ویروس کرونا در 
کشور مي داند. او در این باره گفت:»این شرایط برای 
همه رشته ها بوده و این گونه نیست که بگوییم تقصیر 
فدراسیون کشتی اســت. این مدت به دلیل کرونا 
فعالیتی نداشتیم، حتی خیلی از شهرستان ها هنوز 
مجوز تمرین در سالن را ندارند. قرار است اواخر سال 
2021 جایزه بزرگ قرقیزستان برگزار شود. البته 
شفاهی به ما گفته اند و هنوز دعوتنامه رسمی نیامده 
است اما آقای دبیر گفته در صورت برگزاری مسابقات 
دوست داریم با آمادگی کامل بروید. بنابراین اردوها 
را شروع کرده ایم و مسابقات قطعی شود، دو مرحله 
اردوی دیگر برگزار می کنیم. در مجموع اواخر دی 
تقویم به ما داده می شود و فدراسیون بر اساس آن 

برنامه ریزی می کند.« 
    

 پينگ پنگ بازان 
رقباي شان را شناختند

رقابت های تنیس روی میــز قهرمانی جهان 
از دوم )امروز( تا هشــتم آذرماه در ایالت تگزاس 
شهر هیوســتون برگزار خواهد شــد. در همین 
راستا مراسم قرعه کشــي مسابقات هم انجام شد 
و نمایندگان ایران حریفان خود را شــناختند. به 
این ترتیب نوشاد و نیما عالمیان در جدول 6۴ نفره 
رقابت های دوبل ابتدا با قرعه اســتراحت روبه رو 
شــدند و در دور دوم باید با برنده دیدار تیم دوبل 
»الکساندر چن« و »دیوید سرداروگلو« از اتریش 
و ترکیب دو نفره »امانوئل لبســون« و »الکساندر 
کاسین« از فرانسه رقابت داشته باشند. رنکینگ 
نیما و نوشاد عالمیان در دوبل به ترتیب ۳8 و ۳9 
است. در بخش انفرادی مسابقات هم که با حضور 
128 بازیکن برگزار می شود، ابتدا نوشاد عالمیان 
با رنکینگ 69 با »لیائو چنگ تینگ« از چین تایپه 
که رنکینگ 118 را در اختیار دارد دیدار می کند. 
نماینده کشورمان در صورت پیروزی با برنده دیدار 
»کمال آچانتــا« از هند و »ســدریک« از بلژیک 
روبه رو خواهد شد. امیرحسین هدایی دیگر نماینده 
کشــورمان در بخش انفرادی با رنکینگ 16۴ به 
مصاف »پاول پالتنو« از بالروس با رنکینگ 129 
می رود. هدایی در صورت پیــروزی در این دیدار 
با »فان ژندونگ« چینی رقابت خواهد داشــت. 
جمیل لطف اهلل نسبي ســرمربي تیم ملي ایران 
معتقد است که شاگردانش مي توانند دیدارهای 
خود در دور نخست را با پیروزی به پایان برسانند. 
حال باید دید پینگ پنگ بازان ایران که هر سه در 
لیگ هاي خارجي دســت به راکت مي شوند، در 
قهرماني جهان آمریکا چه عملکــردي از خود به 

جا مي گذارند. 
    

 اعالم تركيب بسكتبال
 برابر بحرين

تیم ملي بسکتبال در چارچوب پنجره نخست 
انتخابی جام جهانی روز جمعه پنجم آذر ماه دیدار 
رفت خود را مقابل بحرین در ورزشگاه آزادی برگزار 
می کند. در همین راستا مصطفي هاشمي سرمربي 
تیم ملي اســامي 1۴ بازیکني که در این دیدار به 
میدان مي روند را اعالم کرده است. به این ترتیب 
امیرحسین آذری، متین آقاجان پور، روزبه ارغوان، 
محمد جمشــیدی، محمد حســن زاده، سعید 
داورپناه، نوید رضایی فر، مهدی کامرانی، ارسالن 
کاظمی، اصغر کاردوست، سجاد مشایخی، ساالر 
منجی، میثم میرزایی و بهنام یخچالی روز جمعه 
براي کســب پیروزي به مصاف بحرین مي روند. 
دیدار برگشت این دو تیم هشتم آذرماه به میزبانی 
بحرین برگزار می شود. شــاگردان هاشمي براي 
کســب آمادگي در این دیدار دو دیدار تدارکاتي 
برابر تیم ملي سوریه و تیم شهرداري گرگان برگزار 
کردند که در هر دو مسابقه به پیروزي رسیدند. حاال 
تیم باشگاهی اکسون سومین حریف تدارکاتی 
تیم ملی بســکتبال اســت. این تیم که در گروه 
»ب« رقابت های لیگ برتر قــرار دارد طی هفت 
بازی صاحب دو برد شــده و با مجموع 9 امتیاز در 
رده پنجم گروه قرار دارد. این دیدار روز سه شنبه 

برگزار مي شود.

منهای فوتبال

آریا رهنورد

نازنین دشتي

اولهآوت!
مرد معمولی، سرانجام اخراج شد


