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رونمايی از قائمي در الريان

باشگاه الریان قطر در نشســت مطبوعاتی که 
با حضور مسئوالن این باشــگاه برگزار شد، به طور 
رسمی از دو ستاره خود رونمایی کرد. به این ترتیب 
فرهاد قائمی، دریافت کننده تیم ملی ایران و آنتونین 
روزیر، پشت خط زن سابق تیم ملی والیبال فرانسه 
برای فصل جدید رقابت های لیگ والیبال قطر در 
ترکیب تیم الریان قرار خواهند گرفت. الریان یکی از 
مدعیان اصلی قهرمانی در لیگ قطر است و در سال 
2019 در مسابقات باشگاه های آسیا در تایوان بعد 
از شهرداری ورامین و پاناسونیک ژاپن به مقام سوم 
رسید. این تیم همان سال به دلیل بدهکاری ورامین 
به بازیکنان خارجی اش و عدم تمایل تیم پاناسونیک 
برای حضور در رقابت های جام باشگاه های جهان 
به عنوان نماینده آسیا در این مسابقات حضور پیدا 
کرد. در این مراسم قائمی در صحبت های کوتاهی 
درخصوص حضورش در لیــگ والیبال قطر و تیم 
الریان عنوان داشت:»الریان تیم بزرگی است و تنها 
با قهرمانی در رقابت های مختلف راضی می شود. 
من انگیزه زیادی برای همراهی الریان در رسیدن 
به قهرمانی دارم. از اینکه با تیم بزرگی مثل الریان 
قرارداد امضا کردم خوشحالم.«  لیگ برتر والیبال 

باشگاه های قطر قرار است از 12 مهر آغاز شود.
    

موافقت با فعاليت پاورليفتينگ بانوان
سرپرست فدراســیون بدنســازی از موافقت 
وزارت ورزش با آغــاز فعالیت رســمی بانوان در 
رشــته پاورلیفتینگ خبر داد. محمدتقی امیری 
خراسانی، سرپرست فدراسیون بدنسازی، در این 
باره گفت:»طبق اعالم معاونت توسعه ورزش بانوان 
وزارت ورزش و جوانان مجوز فعالیت بانوان در رشته 
پاورلیفتینگ صادر شده اســت. از تیرماه سال 9۶ 
فدراسیون طی نامه ای به معاونت وقت بانوان وزارت 
خواستار ارائه مجوز برای فعالیت قانونی بانوان در 
رشته پاورلیفتینگ همراه با رعایت تمامی موازین 
شرعی شدند و از مدتی قبل هم ما به طور جدی تری 
پیگیر دریافت این مجوز از وزارتخانه بودیم که طبق 
اعالم معاونت توسعه ورزش بانوان این مهم به ثمر 
نشست.« سرپرست فدراسیون در پایان خاطرنشان 
کرد: »به زودی لباس پاورلیفتینگ بانوان تحویل 
نایب رئیس بانوان فدراســیون خواهد شد و از آن 

رونمایی خواهیم کرد.« 
    

كاراته كاها از آبان در اردو
اردوی تیم ملــی کاراته کشــورمان با رعایت 
پروتکل هــای بهداشــتی از هفته اول آبــان آغاز 
می شود. سیدشــهرام هروی ســرمربی، حسن 
روحانی، سعید حسنی پور و نعیما خواجوی مربیان 
تیم ملی کاراته کشــورمان در خصوص برگزاری 
اردوهای تیم ملی جلسه اي با سیدحسن طباطبایی 
رئیس فدراســیون کاراته برگزار کردند که مقرر 
شد ملی پوشان کشــورمان از روز شنبه پنجم مهر 
طبق برنامه مربی بدنســاز و زیر نظر مربیان تیم، 
تمرینات خود را به صورت انفــرادی و خارج از اردو 
آغاز کنند. بعد از گذشــت یک ماه از این تمرینات، 
اردوهای تیم ملی کاراته از هفته اول آبان با رعایت 
کامل پروتکل بهداشتی آغاز خواهد شد. قرار است 
در مرحله نخست اردوی تیم ملی ذبیح ا... پورشب، 
سجاد گنج زاده، امیر مهدی زاده و بهمن عسگری 
حضور داشــته باشــند. البته ممکن است تعداد 
ورزشکاران حاضر در اردو به ۶ نفر نیز افزایش یابد که 
تصمیم گیرنده نهایی درباره این موضوع سیدشهرام 
هروی است. ملی پوشان کاراته ایران خود را آماده 
حضور در رقابت های انتخابی کاراته در رباط مراکش 
می کنند. تا به امروز دو سهمیه المپیک کاراته ایران 

در بخش مردان قطعی شده است.
    

 20 مهر، دووميداني 
رئيس دار مي شود

با اعالم وزارت ورزش و جوانان مجمع انتخاباتی 
فدراســیون دوومیدانی به منظور انتخاب ریاست 
این فدراسیون روز 20 مهر ماه جاری برگزار خواهد 
شد. ایوب بهتاج، سیدحسین جاللی چیمه، حامد 
جوالیی، افشــین داوری لطف آبــادی، مصطفی 
زرین افضل، هاشــم صیامی، محمدرضا محققی 
و مریم منظمی، به عنــوان کاندیداها و همچنین 
احسان حدادی و مهدی پیرجهان و ریحانه مبینی 
به عنوان )نماینده ورزشــکاران(، شهرام شهبازی 
)نماینده داوران(، هادی سپهرزاد )نماینده مربیان( و 
دانشگاه آزاد اسالمی و پلیمرخلیج فارس )نمایندگان 
باشگاه ها( در این مجمع حضور خواهند داشت. بر 
اساس این تاریخ باید گفت که دوومیداني یک سال با 

سرپرست اداره مي شده است. 

منهای فوتبال

آریا رهنورد

الدحیل، فرصت ویژه ای بود که برای 
پرســپولیس به راحتی از دست رفت. 
آنها حداقل می توانستند یک مساوی 
از این حریف بگیرند تا با تساوی در روز 
پایانی، به طرف مرحله یک هشتم نهایی 
بروند اما شکست در دیدار هفته گذشته، 
»پیروزی« در مســابقه پایانی مرحله 

گروهی را به تنها گزینه ممکن برای صعود 
پرسپولیس تبدیل کرده است. آنها امروز 
روبه روی تیمی قرار می گیرند که در دو 
بازی گذشته 10 بار توپ را از خط دروازه 
التعاون و الدحیل عبور داده و با ستاره های 
برزیلی اش، فوتبالی بسیار چشم نواز بازی 
می کند. شارجه در مسابقات نیمه تمام 
فصل گذشــته لیگ امارات، تیم پنجم 
جدول بود اما حضور دوباره آنها در لیگ 

قهرمانان تــا اینجــا خیره کننده بوده 
است. این تیم با درخشش ایگو کرونادو، 
ولیتون، لوان مارتین، ریکاردو پیروس و 
کایو، تیمی بسیار پرستاره را در اختیار 
دارد. تیمــی که هیچ فرصتــی را برای 
گل زنی از دســت نمی دهد. رویارویی 
خط حملــه قدرتمند الوحــده با خط 
دفاعی مستحکم پرسپولیس، یکی از 
جذابیت های بزرگ مســابقه امشــب 

در قطر خواهد بود. پرسپولیس در سه 
بازی آســیایی بعد از دوران کرونا، تنها 
دو گل به ثمر رســانده و موفق نشده در 
هیج مسابقه ای بیشتر از یک گل بزند. 
یکی از ایــن دو گل از روی نقطه پنالتی 
توسط بشــار وارد دروازه التعاون شده و 
گل دیگر را نیز یــک مدافع مرکزی زده 
اســت. در حقیقت مهره های هجومی 
تیم در زمینه گل زنی اصال موفق نشان 

نمی دهند و این یک نگرانی بزرگ برای 
باشگاه به شمار می رود. از همان روزی که 
علی علیپور و مهدی ترابی از پرسپولیس 
جدا شدند، قابل پیش بینی بود که این 
تیم با انبوهی از مشکالت هجومی دست و 
پنجه نرم خواهد کرد. جالب اینکه یحیی 
گل محمدی در لیــگ قهرمانان، حتی 
یک دقیقه هم به مهــدی عبدی جوان 
فرصت بازی نداده است. بازیکنی که با 
وجود پتانسیل باالیی که دارد، همچنان 
به اندازه توانایی هایش در پرسپولیس 
جدی گرفته نمی شــود. عبدی اوایل 
فصل، نیمکت نشین جونیور براندائو بود 
و پس از آن نیز به دلیل حضور استوکس 
و اوساگونا روی نیمکت نشست اما هم 
در نیم فصل اول و هم در نیم فصل دوم، از 
کوچک ترین فرصت ها به خوبی استفاده 
کرد تا بعد از علی علیپور، بهترین گل زن 
خط حمله تیم باشد. عیسی آل کثیر در 
سه بازی گذشته موقعیت های زیادی را 
از دست داده و آرمان رمضانی، هنوز کامال 
دور از فرم ایده آل به نظر می رسد. شاید 
امروز زمان بازی گرفتن از مهدی عبدی 
از راه رسیده باشد. به ویژه اگر پرسپولیس 
در دقایق پایانی نیاز مبرمی به گل داشته 
باشد، عبدی می تواند اوضاع را به سود 
تیمش تغییر بدهد. ترکیب اولیه یحیی و 
تعویض های او در این نبرد سرنوشت ساز، 
بیشتر از همیشه زیر ذره بین خواهد رفت. 
او با پرسپولیس قهرمان لیگ برتر شده 
و در نیمه نهایی جام حذفی شکســت 
خورده و اگر نتواند از مرحله گروهی لیگ 
قهرمانان عبور کند، بخشی از موفقیتش 
روی نیمکت پرســپولیس زیر ســوال 

خواهد رفت.
ظاهر شدن روبه روی قدرت های آسیا 
بدون مدافع کناری تخصصی، درست 
مثل بازی کردن با آتش است. نه سیامک 
نعمتی یک مدافع راست کامل به شمار 
می رود و نه شجاع خلیل زاده در سمت 
چپ، کارایــی الزم را دارد. مصدومیت 
سعید آقایی هم درست در بدترین زمان 
ممکن اتفاق افتاده و حاال پرسپولیس 
ســه مدافع چپ در فهرستش دارد که 

هر سه نفر، آسیب دیده اند و نمی توانند 
تیم را همراهی کنند. بــا وجود خرید 
هفت بازیکن جدید، هنوز معضل پست 
دفاع کناری برای این باشگاه حل نشده 
و روبه روی الوحده نیــز، این مهم ترین 
پاشنه آشیل پرسپولیس خواهد بود. آنها 
در دو مسابقه رفت دو بار دروازه حریف 
را باز کردند و هر دو بار برتری شــان را با 
اشتباه های فردی از دست دادند. اگر این 
اشتباه ها دوباره تکرار شوند، پرسپولیس 
هیچ شانسی برای رســیدن به مرحله 
بعدی نخواهد داشت. آنها برای رسیدن 
به یک هشتم نهایی لیگ قهرمانان، فقط 
باید به عنوان تیم برنــده از زمین خارج 
شوند. در این صورت اگر التعاون بتواند 
الدحیل را شکست بدهد، پرسپولیس 
صدرنشین خواهد شد و اگر نتیجه ای 
به جز این رقم بخورد، پرســپولیس به 
عنوان تیم دوم به مرحله بعدی خواهد 
رسید. تیم پرنوسان یحیی در آسیا، دیگر 
فرصتی برای از دست دادن ندارد. شاید 
این بار خراب شدن یک توپ ساده نیز، به 
معنای خروج آنها از لیگ قهرمانان آسیا 
باشــد. برای آن که این بازی به آخرین 
مسابقه فصل پرسپولیس تبدیل نشود، 
آنها باید دقیق تر، بی اشتباه تر، بااعتماد 
به نفس تر و محکم تر از همیشه روبه روی 

حریف ظاهر شوند.

سه امتیاز برای ماندن در قطر

عملیات نجات!

اتفاق روز

چهره به چهره

حتی پس از پیروزی پرگل الشارجه برابر التعاون، هنوز پرسپولیس در جدول  ای.اف.سی باالتر از این حریف اماراتی 
دیده می شد اما از آن جایی که ظاهرا کنفدراسیون فوتبال آسیا برای هیچ کاری »عجله« ندارد، این جدول هم با تاخیر 

اصالح شد تا سرانجام هواداران پرسپولیس متوجه شوند که تیم شان برای عبور از این مرحله، حتما باید الشارجه را 
در دیدار نهایی از پیش رو بردارد. حاال یحیی و تیمش در آستانه یک نبرد بزرگ قرار گرفته اند. 90 دقیقه سرنوشت ساز 

مسابقه امشب، سرنوشت چمدان های این تیم را در قطر مشخص خواهد کرد.

آریا طاری

لوئیس سوارز شــاید بزرگ ترین قربانی 
شکست وحشــتناک بارســا برابر بایرن بود. 
پس از آن مســابقه، ســتاره هایی مثل پیکه 
آمادگی شــان را برای جدایی اعالم کردند و 
لئو مسی، حتی تا یک قدمی ترک بارسا پیش 
رفت اما بازیکنی که بارســا دیگر به هیچ وجه 
خواهان حفظ کردنش نبود، پیراهن شماره 9 
تیم را بر تن داشت. سوارز از همان ابتدای ورود 
کومان، به صورت منظم در همه جلســه های 
تمرینی شرکت کرده اما حتی یک دقیقه در 
دیدارهای پیش فصل به میدان نرفته است. او 
تا همین چند روز قبل در آستانه جدایی قطعی 
از بارسا قرار داشت اما یک رکب بزرگ از سوی 
بارتومئو به اتلتیکومادرید، اوضاع را به شکل 

عجیبی پیچیده کرده است.
کیکه ســتین، اولین نامی بود که پس از 
پایان رســمی فصل گذشــته برای بارسا، در 
فهرست خروج از این تیم قرار گرفت. سپس 
نوبت نام های دیگری هم از راه رســید. ایوان 
راکیتیچ بارسا را به مقصد ســویا ترک کرد و 
آرتورو ویدال راهی باشگاه اینتر شد. با توجه 

به شرایط ســنی این دو بازیکن و کیفیتی که 
فصل گذشــته از آنها در زمین فوتبال تماشا 
کردیم، تصمیم برای خداحافظی با آنها اصال 
غیرمنتظره به نظر نمی رسید. سپس نلسون 
ســمدو که نقش مهمی در تحقیــر تاریخی 
روبه روی آلفونســو دیویس در جدال با بایرن 
داشت، به ولورهمپتون فروخته شد. در تمام 
این مدت، بارســا به دنبال راهی برای پایان 
همکاری با لوئیس سوارز هم بود اما این اتفاق 
هنوز هم رخ نداده است. خیلی ها انتظار داشتند 
پیستولرو به شکل داوطلبانه ای تصمیم به ترک 
باشــگاه بگیرد و به یک تیم دیگر ملحق شود 
اما او کوچک ترین تمایلی برای ترک بارســا 
از خودش نشــان نداد. مذاکره با این ستاره بر 
ســر پایان همکاری عمال به بن بست رسید. 
آن هم در شرایطی که بر اساس قوانین اللیگا 
و با توجه به پر بودن فهرست، بارسا برای ورود 
نفرات جدید حتما بایــد با چند بازیکن دیگر 
قطع همکاری می کــرد. لوئیزیتو که از رفتار 
باشــگاه اصال راضی به نظر نمی رسید، رسما 
اعالم کرد که تنها در صورت دریافت دستمزد 
کامل این فصل، از نیوکمــپ خواهد رفت اما 
باشگاه با چنین شرطی موافق نبود. در همین 

مرحله، یوونتوســی ها برای جذب سوارز به 
صورت رایگان اقدام کردند. آنها درست مثل 
همیشه شــیفته بازیکنان آزاد و ارزان قیمت 
هستند. سوارز حتی آزمون زبان را برای گرفتن 
پاسپورت ایتالیایی پشت سر گذاشت اما حاال 
پس از چند روز، مشخص شده که ظاهرا تقلبی 
در این آزمون صــورت گرفته و این بازیکن، از 
قبل به ســوال ها و جواب ها دسترسی داشته 
اســت! گزینه پاســپورت ایتالیایی برای این 
بازیکن کامال منتفی شــده و پیرلو، مهاجم 

جدیدش را برای یووه انتخاب کرده است.
بازار تابستانی نقل و انتقاالت، با یک توافق 
شفاهی سه گانه بین بارسا، یووه و آتلتی دوباره 
داغ شد. تصمیم بر این بود که اتلتیکومادرید، 
آلوارو موراتــا را به یوونتوس قــرض بدهد و 
لوئیس ســوارز را با یک قرارداد آزاد از بارســا 
بگیرد. بارسلونایی ها نیز پس از فروش مهاجم 
اروگوئه ای، قرار بود برای امضــای قرارداد با 
ممفیس دیپای اقدام کننــد. آتلتی، موراتا را 
به یووه فرستاد. ساعاتی پس از نشستن پرواز 
این مهاجم در تورین اما یک چرخش دقیقه 
نودی از بارســا، بازی را عوض کرد. بارتومئو 
که در بین ســتاره های بلوگرانا نیز به بدقولی 
و زیر پا گذاشــتن وعده هایش شهرت دارد، 
ناگهان به مهاجم شــماره 9 بارسا اعالم کرد 
که نمی تواند او را بــه صورت رایگان به یکی از 
رقبای مستقیم بفرستد. ظاهرا در توافق اولیه 
برای جدایی، قرار شده بود که این بازیکن به 

یکی از رقبای مستقیم بارسا در اسپانیا یا اروپا 
نرود. حاال به همین خاطــر، روند جدایی این 
ستاره عمال متوقف شده و حتی بعید نیست 
او در این فصل در باشــگاه ماندگار شــود. تا 
همین چند روز قبل، بارسا به هر دری می زد 
تا بازیکنش را بفروشد و حاال، خود این باشگاه 
مانع جدایی سوارز شده است. تا شروع اولین 
بازی بارسا در اللیگا نیز زمان زیادی باقی نمانده 
و هنوز هیچ کدام از نفرات مدنظر کومان در تیم 
جذب نشده اند. مدیران بارســا وعده جذب 
سرجینیو دست و ممفیس دیپای را به مربی 
هلندی شان داده اند اما هنوز در مجاب کردن 
آژاکــس و لیون برای فروش ایــن دو بازیکن 
موفق نبوده اند. اگر این نفرات جذب نشوند، 
طبیعتا کومان ابزار مدنظرش را برای ساختن 

 یک تیم جــذاب در اختیار نخواهد داشــت.
در ماجــرای عجیــب و حتــی باورنکردنی 
جلوگیری بارسا از خروج سوارز، دیگو سیمئونه 
و تیمش متحمل یک ضرر بزرگ شده اند. آنها 
به سادگی اجازه خروج موراتا را صادر کردند، 
چراکه باور داشــتند به زودی سوارز را با یک 
قرارداد رایگان به خدمــت می گیرند و فوق 
ستاره بارسا را در خط حمله قرار می دهند اما 
حاال لوئیزیتو در جلسه های تمرینی باشگاه 
آفتابی شــده و احتمال ماندن او در بارسا، به 
مراتب بیشــتر از ماه های گذشته است. با این 
حال او احتماال فصل را به عنــوان یک مهره 
نیمکت نشــین آغاز می کنــد و دیگر نقش 
پررنگ گذشــته اش را در ترکیــب بلوگرانا 

نخواهد داشت.

در یک سال گذشته، هیچ نوع بدشانسی وجود نداشته که 
برای سامان قدوس اتفاق نیفتاده باشد. او مدتی پس از انتقال به 
آمیان فرانسه از لیگ سوند پس از توافق با الس پالماس اسپانیا، با 
یک محرومیت چهار ماهه از سوی فیفا رو برو شد. سامان به خاطر 
این انتقال، یک جریمه مالی بسیار سنگین را نیز تجربه کرد. او 
پس از ســپری کردن محرومیت، آمادگی بازگشت به زمین را 
به دست آورد اما خیلی زود مصدوم شد و باز هم نبردهای زیادی 
را از دست داد. درست وقتی به نظر می رسید ایده آل ترین زمان 
برای بازگشت قدوس از راه رســیده، ماجراهای کرونا تعطیلی 

لیگ فرانســه را رقم زد و آمیان با وجود اینکه هنوز برای ماندن 
در لیگ فرصت داشت، ســقوط را تجربه کرد. با وجود همه این 
بدشانســی های بزرگ، ســامان حاال به یک تیم جدید ملحق 
شده و در ســطح دوم فوتبال انگلیس، برای پشت سر گذاشتن 
همه ماجراهای تلخ قبلی تالش می کند. ما در تیم ملی، به یک 
سامان آماده نیاز داریم. بازیکنی که آن بوسه معروفش به توپ در 
آخرین دقایق بازی مراکش، هنوز از ذهن هیچ کس پاک نشده 
است. برنتفورد فعال با یک پیروزی و یک شکست در دو دیدار اول 
فصل، در رده یازدهم رقابت های چمپیونشیپ دیده می شود. آنها 

فصل گذشته، فاصله  بسیار کمی با صعود به لیگ برتر داشتند و در 
جدول کلی چمپیونشیپ، در جایگاه سوم قرار گرفتند. فاصله دو 
امتیازی با تیم دوم، برنتفورد را به پلی آف فرستاد و در نهایت این 

تیم نتوانست در مرحله پلی آف، لیگ برتری شود.
پیش از سامان قدوس، چند ســتاره ایرانی دیگر نیز سابقه 
حضور در رقابت های چمپیونشیپ را داشته اند. رضا قوچان نژاد 
درست قبل از جام جهانی 2014 برزیل، مدتی در باشگاه چارلتون 
بازی کرد و عملکرد بدی نداشت اما چارلتونی ها در نهایت این 
بازیکن را به لیگ قطر فرســتادند. کریم انصاری فرد نیز مدتی 
در عضویت ناتینگهام بود و نتوانست بازی های زیادی برای این 
تیم انجام بدهد. آندو تیموریان نیز به عنوان یک مهره قرضی، 
برای مدتی در ترکیب بارنزلی در این لیگ به میدان رفت. حسین 
کعبی و سعید عزت اللهی نیز دیگر نفراتی بودند که برای لستر و 
ردینگ در این لیگ توپ زدند اما به موفقیت خاصی نرسیدند. 

در حقیقت در یک بررســی کلی، به راحتی می توان فهمید که 
ستاره های فوتبال ایران تا امروز حضور موفقی در چمپیونشیپ 
انگلیس نداشته اند. چراکه دیدارهای این لیگ بسیار فشرده، 
بیش از حد فیزیکی و بسیار هم طوالنی هستند. با این حال سامان 
قدوس انگیزه های زیادی دارد تا به هر قیمتی، خودش را در یک 
فضای جدید به اثبات برساند. اگر او بتواند به همراه باشگاه تازه اش 
به لیگ برتر صعود کند، این یک قدم بســیار بزرگ برای آینده 
فوتبال سامان خواهد بود. او استعداد بازی برای تیم های بزرگ 
اروپایی را دارد و اگر در انگلیس خودی نشان بدهد، خیلی زود 
پیشنهادهای خوبی از لیگ برتر خواهد داشت. حاال دیگر زمان 
پشت سر گذاشتن همه بدبیاری های گذشته برای ساختن یک 
آینده درخشان است. ستاره سابق لیگ سوئد و مهره ناکام لیگ 
فرانسه، حاال در انگلیس به دنبال سپری کردن یک فصل طالیی 

خواهد بود.

پرونده عجیب جدایی لوئیزیتو از بارسا

برو، اما نه به مادريد! 

سامان قدوس، جدیدترین ایرانی چمپیونشیپ

بدشانسی را دريبل كن! 

ترکیب اولیه یحیی و 
تعویض های او در این نبرد 

سرنوشت ساز، بیشتر از 
همیشه زیر ذره بین خواهد 

رفت. او با پرسپولیس 
قهرمان لیگ برتر شده و 

در نیمه نهایی جام حذفی 
شکست خورده و اگر نتواند 

از مرحله گروهی لیگ 
قهرمانان عبور کند، بخشی 

از موفقیتش روی نیمکت 
پرسپولیس زیر سوال 

خواهد رفت
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