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 انتخابي تمام شد، 
محمدي كرونا گرفت

سرانجام پنجشنبه هفته گذشته رقابت هاي 
انتخابي تيم هاي ملي كشتي آزاد و فرنگي برگزار 
شــد تا به اين ترتيب تكليف تركيب دو تيم براي 
مسابقات قهرماني جهان كه همچنان در انتظار 
تاييد برگزاري اش اســت، مشــخص شود. در 
رقابت هاي كشتي فرنگي پويا دادمرز با شكست 
عباس پور نفر نخســت وزن ۵۵ كيلوگرم شــد، 
عليرضا نجاتی با برتری مقابــل پويا ناصرپور نفر 
نخست وزن ۶۰ كيلوگرم كشتی فرنگی شد، ميثم 
دلخانی با پيروزی مقابل رضا مردی به عنوان فرد 
نخست وزن ۶۳ كيلوگرم شناخته شد،  حسين 
اسدی با پيروزی مقابل محمدجواد رضايی برنده 
وزن ۶۷ كيلوگرم نام گرفت، در وزن ۷۲ كيلوگرم 
امين كاويانی نژاد علی ارســان را شكست داد، 
محمدعلی گرايی در وزن ۷۷ كيلوگرم از ســد 
پژمان پشــتام گذشــت، محمد ناقوسی پس از 
غلبه بر جمال اســماعيلی به عنوان فرد نخست 
وزن ۸۲ كيلوگرم دستش باال رفت، حسين نوری 
برنده ديدار انتخابي با رامين طاهري در وزن ۸۷ 
كيلوگرم بود، محمدهادی ســاروی با شكست 
مهدی بالی در وزن ۹۷ كيلوگرم نفر برتر اين وزن 
شد و در وزن ۱۳۰ كيلوگرم امير قاسمی منجزی 
با گذر از علی اكبر يوســفی به عنوان فرد نخست 

شناخته شد.
همچنين در كشــتي آزاد رضا اطــری با دو 
پيروزی در وزن ۵۷ كيلوگرم به عنوان نفر اول اين 
وزن شناخته شد، مجيد داستان با پيروزی مقابل 
بهنام احسان پور نفر برتر وزن ۶۱ كيلوگرم شد،  
حسن يزدانی با شكست احمد بذری نفر نخست 
وزن ۸۶ كيلوگرم كشتی آزاد شد، يونس امامی 
مقابل اميرحسين حسينی به برتری دست يافت 
و فرد نخست وزن ۷۰ كيلوگرم كشتی آزاد ش،. 
در وزن ۹۲ كيلوگرم كشتی آزاد كامران قاسم پور 
با سه پيروزی به عنوان فرد نخست شناخته شد. 
علی شعبانی با دو پيروزی مقابل محمدحسين 
محمديان در وزن ۹۷ كيلوگرم كشــتی آزاد نفر 
نخســت اين وزن شــد و در وزن ۱۲۵ كيلوگرم 
كشــتی آزاد امين طاهری با دو پيروزی مقابل 
اميرحسين زارع به عنوان فرد نخست معرفی شد. 
البته با اعام كادر فنی در اوزان ۹۷ و ۱۲۵ كيلوگرم 
كشــتی ميان علی شــعبانی - محمدحسين 
محمديــان و امين طاهری - اميرحســين زارع 
دو پيروزی از ســه مســابقه خواهد بود. پس از 
رقابت هاي انتخابي شــنيده شــد كه غامرضا 
محمدي سرمربي تيم ملي كشتي آزاد به ويروس 
كرونا مبتا شده است. او در تاييد اين خبر اعام 
كرد كه ابتايش به كرونا بيرون از اردوي تيم ملي 

اتفاق افتاده است. 
    

ايراني هاي ليگ قهرمانان 
اروپاي واليبال

رقابت های واليبال ليگ قهرمانــان اروپا در 
شرايطی آغاز خواهد شد كه ايران هم چند نماينده 
در اين مسابقات خواهد داشت كه می تواند نكته 
مثبتی باشــد. يک مربی به نام آكو كريمی و دو 
بازيكن ملی پوش به نام هــای مياد عبادی پور و 
اميرحسين توخته، نمايندگان ايران در اين دوره 
از مسابقات به شــمار می روند. البته در اين بين، 
عبادی پــور تجربه حضور قبلــی در اين بازی ها 
و جام باشــگاه های جهان را دارد. اميرحســين 
توخته، مدافع ملی پوش و جــوان واليبال ايران 
كه امسال به عضويت تيمی در اسلوونی در آمده، 
برای اولين بار اســت كه در ايــن بازی ها حضور 
 پيدا می كند. توخته و كريمی هــر دو عضو تيم

 ACH Volley اسلوونی هســتند و همراه با 
اين تيم بايد در مسابقات حاضر شوند. البته ايران 
می توانست پنج نماينده در اين رقابت ها داشته 
باشد، اما اين موضوع محقق نشد. اگر در مرحله 
گزينشــی اين بازی ها تيم گرين يــارد موفق به 
غلبه بر حريفان و صعود به مرحله اصلی می شد با 
اضافه شدن جواد كريمی و اميرحسين اسفنديار، 
تعداد نماينده هــای ايران در مســابقات ليگ 
 قهرمانان اروپا به عدد پنج می رسيد. به اين ترتيب 
تيم ACH Volley اســلوونی با آكو كريمی 
و اميرحســين توخته در مرحلــه مقدماتی با 
تيم های زنيت كازان روسيه و برلين والی آلمان 
همگروه اســت. همچنين تيم اسكرابلچاتوف 
با حضور مياد عبادی پور با تيم های زاكســا، 
فنرباغچه تركيه و ليندمانــس بلژيک در يک 

گروه قرار دارد.

منهای فوتبال

آریا طاری

شروع های نه چندان اميدواركننده 
در فصل گذشته، همواره استقال را با 
دردسرهای بزرگی روبه رو كرده اند. به 
همين خاطر است كه رسيدن به پيروزی 
در اولين هفتــه از فصل جديد، اهميت 
فوق العاده ای برای پسران محمود فكری 
خواهد داشت. بســياری از اين نفرات 
به ياد دارند كه شكســت لحظه  آخری 

فصل قبل در زمين ماشين سازی تبريز 
در اولين هفته ليــگ برتر، چطور برای 
چند هفته اوضاع تيم را به هم ريخت و 
استقال را غرق در حاشيه كرد. همين 
حاال هم در اطراف تيم، حاشــيه های 
زيادی وجود دارنــد. مديران قبلی هم 
دســت بردار نيســتند و هر روز با يک 
جنجال تازه، اوضاع را به هم می ريزند. 
با اين حال در استقال هميشه يک راه 
برای كنار زدن حواشی و كم اثر كردن آنها 

وجود دارد و آن، رسيدن به پيروزی های 
متوالی اســت. اگر آبی ها فصل را خوب 
شروع كنند، همه چيز به سود آنها تغيير 
خواهد كرد. بزرگ ترين مشــكل اين 
روزهای اســتقال قبل از شروع فصل 
تازه، بسته بودن پنجره نقل و انتقاالت 
باشگاه اســت. ظاهرا مطالبات وينفرد 
شفر هم پرداخت شده و تسويه حساب 
الزم با ســرمربی آلمانی صورت گرفته 
اما تا لحظه نگارش ايــن مطلب، هنوز 

خبری از باز شدن پنجره نقل و انتقاالتی 
باشگاه استقال نيست. اين موضوع به 
آن معنا خواهد بود كه آبی ها حداقل در 
اولين هفته فصل، نمی توانند از نفرات 
تازه واردشان در تركيب يا روی نيمكت 
استفاده كنند. موضوعی كه به ويژه در 
چند نقطه زمين، بــرای اين تيم كاما 
نگران كننده به نظر می رسد. باز شدن 
پنجره نقل و انتقاالت در اين ساعت ها 
به بزرگ ترين دغدغه هواداران باشگاه 

تبديل شده است. چراكه قرارداد نفرات 
جديد استقال هنوز به صورت قانونی 
ثبت نشده و معلوم نيست اين اتفاق دقيقا 

در چه زمانی رخ خواهد داد.
اگر تا قبل از شروع ديدار امروز خبری 
از ثبت رســمی قراردادها نباشد، بايد 
تركيب اســتقال را بــدون مهره های 
تــازه وارد تصور كــرد. مهم ترين تاثير 
اين اتفاق، فيكس شــدن سيدحسين 
حسينی در شــروع فصل خواهد بود. 
گلری كه هواداران اســتقال اميدوار 
بودند ديگــر در حوالی تركيب ۱۱ نفره 
تماشايش نكنند. با ورود رشيد مظاهری، 
به نظر می رسيد سيدحسين برای يک 
دوره نيمكت نشينی طوالنی آماده خواهد 
شد اما تا زمانی كه پنجره نقل و انتقاالت 
همچنان بسته باشد، خبری از مظاهری 
در تركيب تيــم محمود فكری نخواهد 
بود. در خط دفاعی نيز امكان استفاده از 
محمدحسين مرادمند وجود ندارد. در 
اين صورت سيستم دفاع سه نفره فكری 
احتماال با عارف غامی، سياوش يزدانی 
و محمد دانشگر شــكل خواهد گرفت. 
پيش بينی می شــود محمود فكری در 
ليگ بيستم تيمش را با سه مدافع مركزی 
به زمين بفرستد. ظاهرا او تصميم گرفته 
چنين روشی را برای آبی ها در نظر بگيرد. 
در مسابقه امروز وريا در سمت راست خط 
هافبک ديده خواهد شد اما نادری فعا 
نمی تواند تيم را همراهی كند و وضعيت 
ميليچ هم در اين سمت از زمين چندان 
روشن نشده اســت. در ميانه زمين هم 
يكی از بزرگ ترين چالش های فكری، 
پر كردن جای خالی علی كريمی خواهد 
بود. به احتمال زياد در مسابقه امروز از 
مثلث ريگی، رضاوند و فرشيد اسماعيلی 
در اين نقطه استفاده می شود. بزرگ ترين 
برگ برنده فصل گذشــته اســتقال، 
قدرت هجومی فوق العاده اين تيم بود. 
شــيخ دياباته و مهدی قايدی، بهترين 
زوج هجومی ليگ را ســاختند و به اوج 
هماهنگی و تكامل با هم رسيدند. حفظ 
هر دو مهره، يــک موفقيت بزرگ برای 
استقال بوده اســت. تيمی كه حاال با 

حضور اين دو نفر در تركيب اصلی و البته 
يک ذخيره طايی مثل ارسان مطهری، 
هر دفاعی را به شدت تهديد خواهد كرد. 
حريف امروز استقال، نفرات متوسط 
زيادی دارد كه سرشناس ترين شــان 
محمد قاضی است. مهاجمی كه تقرييا 
يک بار در همه تيم هــای ليگ برتری 
توپ زده و سابقه حضور در جمع آبی ها 
را هم داشته است. او اصلی ترين ساح 
هجومی ربيعی برای مســابقه امروز به 

شمار می رود.
برخاف چند فصل گذشته، اين بار 
خبری از تحوالت گســترده استقال 
در فصل نقل و انتقاالت نيســت. نفرات 
تيم به اندازه ای حفظ شده اند كه حتی 
می توانند بدون ورود مهره های جديد 
هم يک تركيب ۱۱ نفره ايده آل بسازند. 
محمود فكری بايد حداكثر استفاده را از 
اين اتفاق ببرد و در همين هفته های اول 
تا می تواند امتياز جمع كند. او در روزهای 
حضور در باشگاه نساجی، هيچ زمانی را 
برای رسيدن به اولين پيروزی هدر نداد و 
حاال خيلی ها در انتظار اولين پيروزی اش 
با استقال هستند. يک شروع خوب و يک 
نتيجه روحيه بخش، درست همان چيزی 
اســت كه می تواند فكری را در جايگاه 
يک مربی به چهره ای مورد اعتماد برای 

هواداران باشگاه تبديل كند.

اولین قدم فکری و شاگردها در لیگ بیستم

طال و مس!  

اتفاق روز 

چهره به چهره

فصل جدید لیگ برتر برای استقاللی ها، امروز رسما آغاز می شود. اگر به یاد بیاوریم که این باشگاه در هفت فصل 
گذشته روی سکوی اول لیگ قرار نگرفته، به راحتی متوجه خواهیم شد که قهرمانی، مهم ترین و جدی ترین هدف آنها در 

این فصل به شمار می رود. مس رفسنجان، اولین حریف تیم فکری در نقطه استارت، حریف مطلوبی برای استقالل به نظر 
می رسد. رقیبی که به تازگی طعم صعود به لیگ برتر را چشیده و حاال برای یک بازی بزرگ در تهران آماده می شود.

آریا رهنورد

فصل جديــد ليگ برتــر در حالی آغاز شــده كه هنوز 
خبری از حضور تماشاگرها روی سكوها نيست. در بعضی 
از كشورهای دنيا، امكان حضور حداقلی تماشاگرها فراهم 
شده و ديدارهای فوتبال با رعايت فاصله اجتماعی برگزار 
می شــوند. با اين حال چنين امكانی هنوز در ايران وجود 
ندارد. چراكه آمار ويروس كرونا هر روز به شكل چشمگيری 
رشــد می كند و اوضاع كاما نگران كننده به نظر می رسد. 
شايد اين موضوع، يک تهديد جدی برای فوتبال ايران باشد 
اما به نظر می رســد در فضای فوتبال، بعضی ها هم كاما از 

اين سكوت راضی هستند! 
بخش مهمی از شــور و هيجان ديدارهــای فوتبال، به 
جنب و جوش هوادار روی سكوها بســتگی دارد. تا قبل از 
زمستان گذشته و اپيدمی ترسناک كوويد ۱۹، هيچ كس 
تصور نمی كرد روزی از راه برسد كه برای مدت طوالنی در 
اســتاديوم ها هيچ خبری از حضور تماشاگر نباشد اما اين 
اتفاق به شكل غافلگيركننده ای رخ داد و به لحاظ منطقی، 
به اندازه كافی درباره اش توضيح وجود داشت. اگرچه حضور 

در سالن های سينما آزاد اســت و در برخی از شهرها حتی 
كنسرت های موســيقی به راه افتاده اند و اگرچه استاديوم 
فوتبال نوعی از فضای باز به نظر می رســد اما باز هم تجمع 
چند هزار نفر در يک فضا، خطرناک خواهد بود. چراكه همه 
اين افراد بايد از راهروهای ورزشگاه عبور كنند و در جريان 
رسيدن به استاديوم هم بسياری از آنها نيازمند وسايل حمل 
و نقل عمومی هستند. به همين خاطر می توان با قاطعيت 
گفت كه حضور در ورزشــگاه های فوتبــال يک موضوع 
ضروری نيست و در چنين شرايطی تصميم برای ممنوعيت 
ورود تماشــاگرها، كاما قابل درک به نظر می رســد. اين 
تصميم برای خيلی از اهالی فوتبال، بسيار تلخ بوده است. 
چراكه ديدارهای ليگ برتر به خودی خود جذابيت زيادی 
ندارند و اينكه آمبيانس محيط هــم از اين بازی ها گرفته 
شود، تماشای اين نبردها را تا مرز غيرقابل تحمل بودن پيش 
می برد. با اين حال بدون شک و ترديد عده ای هم هستند كه 
از خاموشی ورزشگاه ها سود می  برند و ترجيح می دهند اين 
وضعيت برای مدت طوالنی تری ادامه داشــته باشد و فعا 

پای هوادارها به استاديوم های مختلف باز نشود.
برای تيم هايی مثل سايپا و پيكان، عدم ورود تماشاگر 
به ورزشگاه ها اتفاق بســيار خوبی خواهد بود. بدون شک 
آنها از چنين وضعيتی اســتقبال می كنند. چراكه غيبت 
هوادارها اين دو باشــگاه را در شرايط اســتاندارد با ساير 
تيم ها قرار می دهد. حاال همه باشگاه ها می توانند بفهمند 

كه تماشاگر نداشتن حتی در ديدارهای حساس خانگی، 
چه معنايی خواهد داشت. از طرف ديگر، بعضی از بازيكن ها 
هستند كه برای مدتی از نبود تماشاگرها رضايت خواهند 
داشت. محمد نادری احتماال يكی از اين نفرات خواهد بود. 
ستاره ای كه به تازگی مستقيما از پرسپوليس به استقال 
ملحق شــده و اگر هــواداران تيم ســابقش اجازه حضور 
در ورزشــگاه  را داشتند، اين روزها حســابی از خجالتش 
درمی آمدند! بدون شــک نادری ترجيــح می دهد غيبت 
تماشاگرها حداقل تا دربی ادامه داشته باشد. برای مربيانی 
كه هميشه تحت فشــار هواداران هســتند و بايد صدای 
حياكن رها كن ها را بشــنوند هم نبــود هوادارها مطلوب 
به نظر می رســد. آنها حاال می توانند با آرامش بيشــتری 
به كار در اين فصل ادامه بدهند. ايــن موضوع كم و بيش 
برای داورها هم صــدق می كند. همــه می دانند قضاوت 
مسابقه ای كه تماشاگر ندارد، بســيار ساده تر خواهد بود. 
چراكه ديگر هيچ خبری از يک جهت گيــری يا اعتراض 
عمومی عليه تصميم داور نخواهد شــد. عاوه بر اين قرار 
نيســت با عبارت هايی خاص برای داوران قافيه بسازند و 
يا آنها را هو كنند. بازی هايی كه تماشــاگر ندارند، معموال 
جنجالی نمی شوند و اين موضوع نيز برای داورها مطلوب 
خواهد بود. بدون شک گروه ديگری كه از غيبت تماشاگرها 
ناراضی نيستند، مسئوالن ســازمان ليگ خواهند بود. تا 
قبل از شــيوع بحران كرونا، بحران بليت فروشی اينترنتی 

در فوتبال ايران هرگز حل نشده بود و تماشاگرها همچنان 
برای ورود به استاديوم ها با مشكات زيادی روبه رو بودند. 
حاال كه ديگر تماشاگری در كار نيست، سازمان ليگ هم 
برای فروش بليت  به زحمت نمی افتد و آن داســتان های 
 نااميدكننــده هميشــگی در فــروش بليت هــا تكرار 

نخواهند شد.
نگران كننده تريــن موضــوع در مــورد عــدم حضور 
تماشاگرها در استاديوم های مختلف، به ديدارهای حساس 
تيم ملی با بحرين و عراق مربوط می شــود. اگر تا آن زمان 
هم خبری از حضور تماشــاگر نباشــد، كار تيم ملی برای 
رسيدن به مرحله بعدی مقدماتی جام جهانی بسيار سخت 
خواهد بود. جالب اينكه ايران در يک بدشانسی بزرگ هر دو 
ديدار مرحله رفت را به ميزبانی رقبا و با استقبال چشمگير 
هوادارها در جوهايی بسيار سخت ســپری كرد و حاال كه 
زمان بازی برگشــت نزديک شده، هيچ اســتاديومی پر از 
جمعيت نخواهد بود. به نظر می رسد فوتبال ايران بايد در 
فرصت باقی مانده تا آن ديدارها حداقل روی سيستم صوتی 
ورزشگاه ها كمی بهتر كار كند. اين كار موجب خواهد شد 
كه حداقل حمايت مجازی كافی از تيم ملی صورت بگيرد 
و ستاره های تيم اسكوچيچ احســاس نكنند كه مشغول 
برگزاری يک مســابقه فوتبــال در خاء كامل هســتند! 
شايد ليگ برتر فرصت خوبی برای تقويت سيستم صوتی 

استاديوم ها و كار كردن روی اين قابليت به وجود بياورد.

وقت نوشــتن نامه خداحافظی با ســپاهان، 
اميرقلعه نويی فكرش را هم نمی كرد كه در اولين 
هفته ليگ برتر بيستم، دوباره با همين تيم روبه رو 
شود. او حاال روی نيمكت گل گهر سيرجان نشسته 
و در اولين تقابل ليگ برتری اش در اين فصل، بايد 
با شايان مصلح چشم در چشم شود. شايان همان 
بازيكنی بود كه فصل گذشته با پنالتی های وقت و 
بی وقتی كه به استقال داد، عما موجبات بركناری 
قلعه نويی از سپاهان را فراهم كرد. خاطره آن دو 
شكست پياپی روبه روی تيم فرهاد، هنوز از ذهن 
قلعه نويی پاک نشده است. باختن به استقال آن 
هم با هدايت يک مربی جوان مثل فرهاد مجيدی، 
برای ژنرال بسيار سنگين به نظر می رسيد. شايد اگر 
او در همان دو مسابقه نتيجه گرفته بود، حاال هدايت 

استقال را بر عهده داشت اما شاهكارهای شايان 
مصلح، در نهايت امير را به نيمكت گل گهر سيرجان 
رســاند. تيمی كه البته امكانات خوبی در اختيار 
دارد و با تدارک كافی برای ليگ برتر آماده شــده 
است. پيش از مسابقه جذاب امروز در سيرجان، 
ژنرال اميدوار است كه مصلح هنوز از عادت پنالتی 
دادن يا گل به خودی زدن، دست برنداشته باشد و 
امروز هم چنين كارهايی انجام بدهد! اين اولين 
تجربه رسمی محرم نويدكيا در ليگ برتر به عنوان 
سرمربی خواهد بود. ســاعاتی قبل از شروع اين 
مسابقه نيز، سيدمهدی رحمتی اولين تجربه كاری 
در ليگ برتر را سپری می كند. سيد روی نيمكت 
شهرخودرو، ميزبان ماشين ســازی و سرمربی 
جوانش خواهد بود. شايد به لحاظ سن مربی ها، 

اين بازی يک ركورد ويژه را در فوتبال ايران به ثبت 
برساند. چراكه در تاريخ ليگ برتر هرگز ميانگين 
سنی دو مربی در يک مسابقه تا اين اندازه پايين 
نبوده است. بازگشت فوتبال به استاديوم شيک 
شهرخودرو، هيجان انگيز به نظر می رسد اما غيبت 
ادامه دار تماشاگرها در رقابت های ليگ برتر، طبعا 
روی جذابيت بازی ها تاثير قابل توجهی خواهد 
داشت. هنوز هم راهی به جز صبر كردن برای پايان 

چنين وضعيتی وجود ندارد.
طبق برنامه اعام شده از سوی سازمان ليگ، 
قرار بود امروز صنعت نفت و پيكان هم در آبادان 
به مصاف هم بروند اما اين مســابقه بدون هيچ 
توضيح خاصی لغو شده است. اينكه حتی قبل 
از سپری شدن ديدارهای هفته اول، يک مسابقه 
به همين ســادگی لغو می شــود، اصا نشــانه 
اميدواركننده ای به نظر نمی رسد. اين احتمال 
وجود دارد كه بســاط لغو بازی ها در هفته های 
بعدی نيز ادامه داشته باشد. جالب اينجاست كه 
شورای تامين آبادان مخالف برگزاری بازی نبوده 

و هيچ كدام از دو باشــگاه هم ايده لغو مسابقه را 
مطرح نكرده اند. با اين وجود به نظر می رسد نفت و 
پيكان در مجموع از اين وضعيت ناراضی نيستند. 
چراكه نفت در پنجره نقــل و انتقاالت تغييرات 
بسيار زيادی داشــته و پيكان نيز به تازگی كادر 
فنی اش را تغيير داده است. ليگ برتر بيستم در 

شرايط خاصی برگزار می شود و حفظ نظم بازی ها 
در چنين شرايطی دشوار به نظر می رسد. با اين 
حال تعويق هر بــازی، می تواند وضعيت را برای 
پايان به موقع رقابت ها دشوار كند. از ياد نبريم كه 
اين ديرهنگام ترين شروع همه تاريخ ليگ برتر 

ايران به شمار می رود.

لیگ برتر در استادیوم های خالی

رضايت از سکوت! 

ژنرال-شایان؛ مالقات در سیرجان

حاال پنالتی بده! 

اگر تا قبل از شروع دیدار 
امروز خبری از ثبت رسمی 

قراردادها نباشد، باید 
ترکیب استقالل را بدون 
مهره های تازه وارد تصور 
کرد. مهم ترین تاثیر این 

اتفاق، فیکس شدن 
سیدحسین حسینی در 
شروع فصل خواهد بود. 

گلری که هواداران استقالل 
امیدوار بودند دیگر در 
حوالی ترکیب 11 نفره 

تماشایش نکنند
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