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حریف علي اکبری انصراف داد

امیر علی اکبری قرار بود در اولین مبارزه خود 
بــرای ســازمان »onechampionship« به 
مصاف »اسالم عباســوف« از کشور روسیه برود و 
در حالی که وی هم اکنون در سنگاپور خود را برای 
این مبارزه آماده می کند، این رقیب از حضور در این 
مبارزه انصراف داد. این رقیب روسی که 6 مبارزه 
بدون شکســت را در کارنامه خود داشت پس از 
انصراف از این مبارزه گفت:»اولین مبارزه من در 
»وان چمپیونشیپ« به تعویق افتاد، ضمن تشکر 
از تیمم، باید از امیر علی اکبری عذرخواهی کنم که 
نتوانستم در قفس برابر او مبارزه کنم و امیدوارم هر 
چه زودتر این مبارزه برگزار شود.« پیش از این چند 
بار مبارزه علي اکبري به تعویق افتاده بود که حاال با 

انصراف حریفش، تکلیف این مبارزه روشن شد. 
    

سپاهان دوباره صدرنشين شد
در چارچــوب دیدارهــای هفته ســیزدهم 
رقابت های لیگ برتر والیبال، 6 بازی برگزار شــد 
که در حساس ترین بازی هفته، تیم سپاهان و سایپا 
مقابل یکدیگر صف آرایی کردند و در پایان شاگردان 
رحمان محمدی راد در تیم سپاهان اصفهان موفق 
شدند با نتیجه سه بر یک تیم سایپا را شکست دهند. 
طالیی پوشان سپاهان با این پیروزی و با توجه به 
شکست بازی قبل سیرجان مقابل سایپا بار دیگر 
به صدر جدول رده بندی رســیدند. در دیگر بازی 
مهم این هفته تیم شهرداری ورامین موفق شد پس 
از دو شکست متوالی مقابل تیم شهرداری گنبد 
پیروز شود. همچنین تیم راهیاب ملل مریوان نیز 
با نتیجه سه بر یک از سد آذرباتری ارومیه گذشت 
و به دومین برد خود رسید. در دیگر دیدارهاي این 
هفته شهداب یزد سه بر یک خاتم اردکان را شکست 
داد، پیکان تهران سه بر یک مغلوب هورسان رامسر 
شد و هراز آمل سه بر صفر برابر شهرداري قزوین به 

پیروزي رسید. 
    

اردوي کاراته کاها در جزیره کيش
دومین مرحله اردوی تیم ملی کاراته از پانزدهم 

آذر به مدت دو هفته در کیش برگزار می شود.
امیر مهدی زاده، بهمن عســگری، ذبیح ا... 
پورشیب و ســجاد گنج زاده ملی پوشان حاضر 
در این اردو خواهند بود که زیر نظر سیدشهرام 
هروی ســرمربی تیم ملی کاراته خــود را برای 
حضــور در رقابت های کاراتــه وان مراکش که 
اوایل سال آینده برگزار می شود، آماده می کنند. 
اردوی قبلی تیم ملی پــس از ۹ ماه تعطیلی به 
دلیل شــیوع کرونا، در ســالن ۱۲ هزار نفری 
آزادی برگزار شد که به فاصله چند روز با ایجاد 

محدودیت هاي جدید به تعطیلي کشیده شد. 
    

رایزني براي لژیونري رکابزن ایران
فدراسیون دوچرخه سواری که رایزنی هایی 
را با یک شــرکت ایتالیایی برای دریافت البسه 
رکابزنان انجام داده، در حال مذاکره برای لژیونر 
شدن محمد گنج خانلو ملی پوش کشورمان است. 
خسرو قمری، رییس فدراسیون دوچرخه سواری 
در این خصوص گفت:»رایزنی ها را در کنار دریافت 
البسه با رابط و واسطه ای که در ایتالیا داریم انجام 
داده ایم تــا گنج خانلو بتواند در کنــار رکابزنان 
برتر اروپا تمرین کند و مسابقه دهد.« وی ادامه 
داد:»فعال به خاطر کرونا شرایط آنها هم چندان 
مساعد نیست و تالش می کنیم در آینده نه چندان 
دور این اتفاق بیفتد.« خبر دیگر درباره دوچرخه 
سواري اینکه نخستین پیست دوچرخه سواری 
بی ام ایکس در تهران در ورزشگاه آزادی و نزدیک 
ساختمان جدید فدراسیون در حال احداث است. 
این پیست در زمینی به مساحت چهار هزار متر در 
حال ساخت است و با پیگیری های صورت گرفته 
هزینه ای برای این فدراســیون نخواهد داشت. 
قمري در این باره هم گفت:»پس از پیگیری هایی 
که داشتیم، شرکت توســعه و تجهیز چهار هزار 
متر زمین را در اختیار ما قرار داد و کار را شــروع 
کردیم. با رایزنی هایی که با شهرداری منطقه ۲۲ 
داشتیم، ماشین آالت به صورت رایگان در اختیار 
قرار گرفت. از سوی دیگر خاک رسی که قرار است 
روی پیست ریخته شود، از قبل در مجموعه آزادی 
وجود داشت و برای این کار هم هزینه ای  پرداخت 
نکردیم. از آنجایی که ســاخت این نوع پیست ها 
کار چندانی ندارد، به زودی آماده شــده و مورد 

بهره برداری قرار خواهد گرفت.« 

منهای فوتبال

آریا طاری

تلخ ترین خبر برای استقاللی ها در 
آستانه مسابقه با پیکان، مصدومیت شیخ 
دیاباته بوده است. ببر محبوب آبی ها در 
جلسه های تمرینی این تیم آسیب دید 
و نتیجه آزمایش ها، دوری حداقل سه 
هفته ای او از میادین را مشــخص کرد. 
برای اســتقالل، این یک تجربه تازه به 
شــمار نمی رود. چراکه شیخ در فصل 
گذشته نیز بارها با مشکل آسیب دیدگی 

روبه رو شد. با این حال به نظر می رسد این 
بدترین زمان ممکن برای مصدومیت 
این مهاجم بوده است. او هنوز حتی اولین 
بازی  فیکس اش را در لیگ برتر بیستم 
تجربه نکرده و در ســه هفته گذشته، 
فقط دقایق کوتاهی به میدان رفته است. 
محمود فکری ترجیح داده فصل را با زوج 
قایدی و ارسالن کلید بزند و این زوج در 
چند هفته آینده نیز به صورت ثابت برای 
این تیم به میدان خواهند رفت. از آخرین 
بازی درخشــان شــیخ برای استقالل 

زمان زیادی سپری شده است. چراکه 
او در دیدارهای نیمه نهایی و فینال جام 
حذفی، به شــدت دور از فرم آرمانی بود 
و در لیگ قهرمانان آسیا هم تنها سایه ای 
از خودش را به نمایش گذاشت. اگرچه 
فکری فعال تیمش را بر محور دو مهاجم 
دیگر به زمین می فرستد اما از دست دادن 
شیخ، می تواند یک ضربه بزرگ برای او و 
تیمش تلقی شود. بدون هیچ تردیدی 
دیاباته بهترین مهاجــم فعلی فوتبال 
ایران به شمار می رود و سطحی فراتر از 

استانداردهای همیشــگی این فوتبال 
دارد اما با این روند به نظر می رسد آبی ها 
همچنان به بازگشت این مهاجم به فرم 
ایده آل فصل گذشته امیدوار نیستند. 
حاال مسئولیت دو مهاجم فعلی تیم، به 
مراتب سنگین تر خواهد شد. ارسالن در 
این فصل یک گل به ثمر رسانده و قایدی 
هم یک پاس گل به هم تیمی ها داده اما 
در مجموع سه مسابقه عملکرد هجومی 
استقالل چندان درخشان نبوده است. 
پس از سپری شدن هفته اول، استقالل 

در دو دیدار بعــدی فقط از روی ضربات 
شروع مجدد به گل رســیده و حاال آنها 
باید روبه روی پیکان، به مسیر گل زنی در 

جریان بازی برگردند.
تیم محمود فکری تا ایــن هفته از 
لیگ بیســتم، چند ویژگی مشخص 
داشته است. یکی از این ویژگی ها به این 
نکته مربوط می شــود که آنها هنوز در 
نیمه های اول گل نزده اند. در حقیقت 
همه چهار گل این فصل اســتقالل در 
45 دقیقه دوم بازی ها به ثمر رسیده اند. 
موضوع مهم بعدی هم این اســت که 
آنها هنوز در هیچ مســابقه ای گل اول 
بازی را دریافــت نکرده اند. در حقیقت 
همه گل هــای اولی کــه در دیدارهای 
این تیم به ثمر رســیده اند، به وســیله 
ستاره های استقالل و در نیمه های دوم 
وارد دروازه شده اند. نگرانی بزرگ دیگری 
که این روزها در حوالی استقالل به چشم 
می خورد، مشکالت به وجود آمده بین 
رشید مظاهری و سیدحسین حسینی 
است. اتفاقی که کامال هم قابل پیش بینی 
به نظر می رسید. این موضوع ممکن است 
روی تمرکز آبی ها تاثیر بسزایی داشته 
باشد. به نظر می رسد با وجود همه این 
حواشی، رشید انتخاب اول فکری برای 
خط دروازه خواهد بود. گلری که اولین 
بازی اش برای این باشگاه را با کلین شیت 
پشت سر گذاشته است. فکری احتماال 
در این نبرد هم از چند مهــره تازه وارد 
دیگر مثل احمد موســوی، مهدی پور، 
مرادمند و محمد نادری استفاده خواهد 
کرد. حریف امروز آبی ها، تیم دســت و 
پا بسته ای به نظر نمی رسد. تیم مهدی 
تارتار در هر سه دیدار گذشته اش در لیگ 
برتر، موفق به باز کردن دروازه رقبا شده 
است. آنها با وجود به ثمر رساندن گل اول 
روبه روی صنعت نفت، در دقایق پایانی آن 
مسابقه شکست خوردند، سپس در یک 
مسابقه جنجالی شهرخودرو را شکست 

دادند و در سومین بازی به تساوی یک 
بر یک روبه روی ذوب آهن رسیدند. این 
تیم نشــان داده که به راحتی نمی بازد 
و کامال فیزیکــی و جنگجویانه فوتبال 
بازی می کند. قرار گرفتــن در رده دوم 
جدول در پایان هفته ســوم لیگ برتر، 
یک اتفاق مثبت برای استقالل به شمار 
می رود اما این رده، نبایــد آنها را فریب 
بدهد. اســتقالل هنوز کارهای زیادی 
برای انجــام دادن دارد و هنوز هم باید 
برخی از نقاط ضعفش را پوشش بدهد. 
تیم فکری با کســب سومین برد فصل، 
می تواند به نفطــه اوج آرامش برگردد و 
برای دیدارهای نسبتا دشوار بعدی آماده 
باشد. کیفیت چمن شهرقدس، امروز به 
یک نگرانی بزرگ برای این تیم تبدیل 
شــده و غیبت فکری در کنار زمین هم 
می تواند کمی دردسرساز باشد اما به نظر 
می رســد آنها انگیزه های زیادی دارند 
تا رکورد صددرصدی کســب امتیاز در 
پایتخت را در لیگ بیستم برای خودشان 

حفظ کنند.

استقالل امروز در ورزشگاه شهرقدس روبه روی پیکان قرار می گیرد

زندگی بدون شیخ!

اتفاق روز

چهره به چهره

چهارمین مسابقه فصل آبی ها در حالی برگزار می شود که شیخ دیاباته به دلیل مصدومیت، دور از ترکیب این تیم 
خواهد بود. استقالل پس از دو پیروزی و یک شکست، امروز در ورزشگاه شهرقدس روبه روی پیکان قرار می گیرد تا 

فرصت باالنشینی در جدول رده بندی لیگ برتر را از دست ندهد. تیم فکری در حالی روبه روی تیم مهدی تارتار قرار خواهد 
گرفت که سرمربی آبی ها به دلیل محرومیت، باید این دیدار را از روی سکوها دنبال کند. او پس از ماجراهای دیدار با فوالد، با 

یک جلسه محرومیت از حضور در کنار تیم روبه رو شده است.

شکست برابر آالوز، یک تجربه تلخ دیگر به همه تجربه های 
ناخوشــایند قبلی این فصل رئال مادرید اضافــه کرد. به نظر 
می رســد رئال و بارســا در این فصل، باید قیــد قهرمانی در 
رقابت های اللیگا را بزنند. سوســیه داد با خرید ستاره ای مثل 
داوید سیلوا فعال صدرنشین جدول لیگ اسپانیا شده و آتلتی 
هم این بار قدرتمندتر از همیشه به نظر می رسد. بزرگ ترین 
مشــکل رئال مادرید در این فصــل، مصدومیت های متوالی 
ستاره های این تیم بوده است. مشکلی که حاال به یک نفرین 
بزرگ برای زیزو تبدیل شــده و افکار او را به بن بست رسانده 

است. این آسیب دیدگی باعث یک انتقاد بزرگ از این مربی هم 
شده  است. او در تابستان به راحتی با فروش ستاره هایی مثل 
اشرف حکیمی و رگیلون در کناره های خط دفاع موافقت کرد و 
خامس را نیز در اختیار اورتون قرار داد. حاال اما باشگاه به شدت 
با کمبود بازیکن روبه رو شده و در بسیاری از بازی ها، چاره ای 
به جز استفاده از مهره های مختلف در پست های غیرتخصصی 
نداشته است. جالب اســت بدانید تنها در دو ماه گذشته، ۱7 
بازیکن رئال در ۲۲ مقطع مختلف آســیب دیده اند. این تیم 
چهار تست مثبت کرونا هم داشــته که ترکیب رئال را خالی و 

خالی تر کرده است. 
رکورددار مصدومیــت در این فصل برای رئــال مادرید، 
ادن هازارد بوده است. ســتاره ای که از زمان پیوستن به رئال 
مادرید، هرگز به فرم ایده آل نرســیده و به یک خرید بسیار بد 

برای این تیم تبدیل شده است. هازارد که در چلسی فوق العاده 
نشان می داد، به تنهایی در این فصل 70 روز مصدوم بوده و به 
بهانه های مختلف، دیدارهای تیمش را از دســت داده است. 
او حاال دوباره روبه روی آالوز آســیب دیده و معلوم نیست چه 
زمانی به میادین برمی گردد. هــازارد به یک گرت بیل جدید 
برای مادریدی ها تبدیل شده است. آن هم بدون اینکه حتی 
دستاوردهای مثبت گرت بیل مثل گل زنی در دو فینال لیگ 
قهرمانان را داشته باشد. به نظر می رسد پیوستن به رئال، سقف 
آرزوهای این ستاره بوده و او پس از این اتفاق دیگر هرگز به لحاظ 
جسمی و زندگی حرفه ای، عالقه ای به حفظ آمادگی مطلوب 
از خودش نشان نداده تا حاال به مرد مغضوب مادریدی ها بدل 
شود. به نظر می رسد با این روند، فروش ادن در تابستان کامال 

محتمل خواهد بود.

بعضی از ماجراهای مربوط به مصدومیت ستاره ها در رئال 
مادرید را می توان به »بدشانسی« ربط داد. با این حال به نظر 
می رســد زیدان و اعضای کادر فنی باشگاه رئال مادرید نیز به 
سهم خودشان در این اتفاق ها مقصر هستند. در ساعت های 
گذشــته برخی از هوادارها، خواهان تغییر شیوه تمرین های 
تیم برای فاصله گرفتن از آســیب دیدن ســتاره ها و یا تغییر 
اعضای کادر پزشکی باشــگاه شــده اند. واضح است که این 
وضعیت نمی تواند در رئال مادرید ادامه پیدا کند و این روند به 
فصل باشگاه لطمه جدی وارد خواهد کرد. دو پیروزی متوالی 
روبه روی اینتر، کابوس حذف از مرحله گروهی لیگ قهرمانان 
را برای مادریدی ها از بین برده اما اوضاع این باشگاه در اللیگا، 
اصال امیدوارکننده به نظر نمی رسد و با این روند، بعید نیست 

اگر رئال این فصل را بدون فتح جام به پایان برساند.

آریا رهنورد

لیگ برتر دوباره به راه افتــاده و برای مدتی، 
خبری از اردوهای تیم ملی نیست. با این حال به 
نظر می رسد اعضای کادر فنی این تیم این روزها 
دیدارهای لیگ را زیر نظر گرفته اند. در اینکه آنها 
تعهد کاری زیادی دارنــد، تردیدی وجود ندارد 
اما در این موضوع هم که آنها مقابل مسائل مهم 
کمی خوش خیالی به خرج می دهند هم شکی 
نیست. صحبت از صعود قطعی به جام جهانی در 
چنین شرایطی، اصال واقع بینانه نخواهد بود. این 
اظهارنظرها ممکن است فقط واقعیت های فوتبال 

ایران را در پرده ای از توهم قرار بدهد.
وحید هاشــمیان اخیرا در یــک مصاحبه 
تلویزیونی، با اطمینان عجیبی از صعود تیم ملی 
به جام جهانی صحبت کرده است. حفظ روحیه 
در شرایط سخت، اتفاق فوق العاده مهمی برای 
تیم ملی به نظر می رسد اما اگر این تیم در نهایت 
نتواند خودش را برای جام جهانی به قطر برساند، 
هاشمیان باید پاسخگوی این وعده بزرگ باشد. 
روحیه مثبت این مربی و آرامش همیشگی او در 
دوران ویلموتس اصال به تیم ملی کمک نکرد. در 

همه دورانی که تنش بین فدراسیون و سرمربی 
بلژیکــی اوج گرفته بــود، وحیــد کاری به جز 
»سکوت« انجام نداد و در همه روزهایی که به نظر 
می رسید این پروژه برای ویلموتس دیگر اهمیتی 
ندارد، هاشمیان حتی یک جمله علیه فدراسیون 
و شیوه اداره اوضاع به زبان نیاورد. او در این ماجرا 
کامال منفعل بود و همین انفعــال، در نهایت به 
شــدت به ضرر تیم ملی تمام شــد. اگر او کمی 
بیشتر در اوضاع دخالت می کرد و از تجربه هایش 
در فوتبال ایران بیشتر بهره می برد، شاید اوضاع 
به سود تیم ملی شکل می گرفت. همین حاال هم 
دراگان اســکوچیچ نفراتی را به تیم ملی دعوت 
می کند که بعضی های شــان اصال در قواره های 

این جایگاه نیستند.
 اگر وحید نظــری در این مــورد دارد، بهتر 
اســت همین حاال آن را به زبان بیاورد. نه اینکه 
اسکوچیچ برکنار شــود و آن وقت هاشمیان از 
عدم اجازه دخالــت در امور فنی تیم حرف بزند. 
علی کریمی بعد از چالش بزرگ با کی روش در 
تیم ملی، به دوران دستیاری اش در این تیم پایان 
داد و در توضیح این اتفاق نوشت:»اگر نمی توانی 
خدمت کنی، برو تا خیانت نکنی!« بد نیســت 

این جمله مــورد توجه جنــاب هلی کوپتر هم 
قرار بگیرد.

اصال عجیب نیست که فدراسیون فوتبال به 
ماندن هاشمیان در این جایگاه اصرار دارد. چراکه 
او اساسا اهل چالش و اعتراض نیست. حتی وقتی 
حقوقش را هم دریافت نمی کند، سروصدا به راه 
نمی اندازد و مشکلی به وجود نمی آورد. اسکوچیچ 
هم از چنین روحیه ای برخوردار است. آنها اساسا 
مطالبه گر نیســتند و این موضوعی اســت که 
می تواند آینده تیم ملی را با دردسرهای بزرگی 
روبه رو کند. پروسه آماده سازی تیم تا همین حاال 
نیز اصال خوب نبوده و اگر این روند عوض نشود، 
فوتبال ایران در محاصره مشــکالت بزرگ تری 
قرار خواهد گرفت. مشــکالتی که ممکن است 
بین تیم ملی و جام جهانی، یک شکاف پرنشدنی 

به وجود بیاورند.
این همه »اطمینان« در کالم وحید هاشمیان، 
آن هم در شــرایطی که اوضاع جدولی تیم ملی 
برای رســیدن به مرحله بعــدی مقدماتی جام 
جهانی اصــال ایده آل به نظر نمی رســد، در نوع 
خودش کمی عجیب اســت. ما در این مرحله 
اصال به »اطمینان« نیاز نداریم. ما در این مرحله 
خاص، نیاز داریم که همه اهالــی فوتبال ایران 
کامال هوشیار باشــند و درست تصمیم بگیرند. 
ما در این مرحله خــاص، نیاز داریــم که همه 
هوادارها پشت تیم ملی باشند و دیگر حرفی از 
دوران گذشته نزنند. ما در این مرحله خاص، نیاز 

داریم که فدراسیون فوتبال متفاوت تر از همیشه 
عمل کند و دست از تصمیم های تکراری و بی اثر 
بردارد و در این مرحله خاص، نیاز داریم که همه 
ســتاره های فوتبال ایران اهمیت کار را جدی 
بگیرند و درک کنند که اوضاع تا چه حد حساس و 
پیچیده خواهد بود. همین حاال برخی از لژیونرها 
برای جا افتادن در تیم باشگاهی، قید حضور در 
تیم ملی را زده اند و این به تنهایی، اصال نشــانه 
امیدوارکننده ای نیست. همه باید اهمیت بازی در 
این تیم را درک کنند و همه باید بدانند که اوضاع 
این تیم برای رســیدن به مهم ترین تورنمنت 
فوتبالی جهان، چقدر سخت و نفس گیر است. 
زدن حرف های مثبت و گفتــن از »اطمینان به 
صعود« چیزی به جز تزریق روحیه کاذب به تیم 

ملی نیست. آن هم در وضعیتی که فوتبال ایران 
به شدت تحت فشــار قرار گرفته و باید در زمین 
فوتبال، روبه روی تیم هایی مثل عراق و بحرین، 
فرم کامال متفــاوت با گذشــته را از خودش به 
نمایش بگذارد. این همه »مثبت بودن« هم به کار 
تیم ملی نمی آید آقای هاشمیان. در این مرحله، 
باید جدی تر و سختکوش تر باشیم و حواس مان 
را به این موضوع معطوف کنیــم که ایران برای 
رسیدن به جام جهانی، موانع بسیار بزرگی را در 
پیش دارد. کاش ما هم مثل شما می توانستیم با 
آرامش و لبخند از صعود بــه جام جهانی حرف 
بزنیم. کاش خیال همه اهالــی فوتبال در ایران 
تا به این اندازه از رســیدن به جام جهانی ۲0۲۲ 

قطر راحت بود!

نفرین بزرگ علیه زیزو

بيمارستان مادرید!

صحبت از صعود قطعی به جام جهانی در چنین شرایطی، واقع بینانه نیست

ما مطمئن نيستيم آقای هلی کوپتر! 

تلخ ترین خبر برای 
استقاللی ها در آستانه 

مسابقه با پیکان، 
مصدومیت شیخ دیاباته 

بوده است. ببر محبوب 
آبی ها در جلسه های 

تمرینی این تیم آسیب دید 
و نتیجه آزمایش ها، دوری 

حداقل سه هفته ای او از 
میادین را مشخص کرد. 
برای استقالل، این یک 

تجربه تازه به شمار نمی رود، 
چراکه شیخ در فصل 

گذشته نیز بارها با مشکل 
آسیب دیدگی روبه رو شد
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