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اردوي وزنه برداري در آبان

با اعالم مســئوالن فدراســیون وزنه برداری و 
کادر فنی تیم ملی، احتمال آغاز اردوهای تیم ملی 
بزرگساالن در آبان ماه وجود دارد و بعد از برگزاری 
هفته اول لیــگ در آذرماه نفرات جدیــد به تیم 
ملی اضافه خواهند شــد. این اردو قرار است با 12 
ملی پوش که در آخرین رکوردگیری در اسفند سال 
گذشته حضور داشتند، آغاز شود. ملی پوشان چند 
هفته در اردو تمرین می کنند و سپس با برنامه ریزی 
که صورت گرفته اســت، در مسابقات لیگ حاضر 
می شوند. نفراتی که به حدنصاب رکوردی برسند و 
آمادگی مناسبی داشته باشند به جمع اردونشینان 
مرحله دوم اردوی تیم ملی اضافه می شــوند. این 
در حالی است که چند روز آینده جلسه لیگ برای 
برگزاری فصل جدید این رقابت ها با حضور مسئوالن 
فدراسیون، مسابقات و نمایندگان برخی از باشگاه ها 
برگزار مي شود تا در نهایت تصمیم نهایی به منظور 
استارت لیگ برتر وزنه برداری گرفته شود. هفته اول 
لیگ فصل 99 احتمــال دارد از اوایل آذرماه برگزار 
شود که این رقابت ها، رکوردگیری مرحله اول اردوی 
تیم ملی وزنه برداری بزرگساالن است. البته برگزاری 
اردوهای تیم ملی و مسابقات فصل جدید لیگ برتر 
وزنه برداری بستگی به اعالم موافقت ستاد مقابله با 

کرونا در ورزش دارد.
    

حدادي بازيكن قرضي نمي شود
با توجه به درخواســت حامد حدادی مبنی بر 
اینکه بتواند همزمان با دو تیــم داخلی و خارجی 
قرارداد ببندد، فدراسیون بسکتبال در این زمینه 
بررسی هایی انجام داد اما با درخواست این بازیکن 
موافقت نشد و آئین نامه لژیونرها همانند سال های 
گذشته خواهد بود. به طوری که هر بازیکن ایرانی که 
در لیگ  های خارجی بازی کند و پس از آن بخواهد 
به تیم های لیگ برتری بپیوندد، به عنوان بازیکن 
خارجی محسوب می شود. رامین طباطبایی رییس 
فدراسیون بســکتبال در این باره گفت:»ما در این 
مورد طبق آئین نامه عمل می کنیم. با هیات رییسه 
هم در این مورد صحبت کردم. آئین نامه بازیکنانی 
که لژیونر می شوند تغییری نکرده و همانند گذشته 
است. نمی شود که یک بازیکن همزمان در دو باشگاه 
حضور داشته باشد چون چنین چیزی در بسکتبال 
مرسوم نیست. بسکتبال مانند فوتبال نیست که یک 
بازیکن در میانه فصل به صورت قرضی به یک تیم 

دیگر برود.« 
    

تكواندو در انتظار مجوز ليگ
نشست هماهنگی برگزاری لیگ های سال  جاری 
با حضور مجید نیری دبیر فدراسیون تکواندو برگزار 
شد. در این نشست محسن تمجید سرپرست سازمان 
لیگ، مصطفی بابایی دبیر سازمان لیگ، سرپرستان 
و مربیــان تیم های متقاضی به منظور شــرکت در 
لیگ تکواندو نوجوانان و بزرگســاالن ســال جاری 
حضور داشتند. بر اساس دعوت نامه ای که سازمان 
لیگ تکواندو برای تیم های متقاضی حضور در لیگ 
ارسال کرده بود نمایندگان  باشگاه ها در این نشست 
هماهنگی شرکت کردند و آئین نامه رقابت های لیگ 
در سال 1۳99 بررسی شــد. چنانچه مجوز برپایی 
مسابقات از سوی وزارت ورزش و ستاد مقابله با کرونا 

در ورزش صادر شود رقابت ها آغاز خواهد شد.
    

سالگرد ورود سيامند به گينس
اگر هرکول خوش خنــده ورزش ایران اینقدر 
ناگهانی از دنیا نمی رفت و کرونا هم اجازه می داد که 
المپیک و پارالمپیک در موعد مقرر برگزار شوند، در 
چنین روزهایی بازهم احتماال شاهد ثبت یک رکورد 
فوق العاده از سیامند رحمان روی تخته وزنه برداری 
توکیو بودیم. چهار سال پیش سیامند رحمان، در 
جریان رقابت های وزنه برداری پارالمپیک ریو 2۰1۶، 
موفق به ثبت رکوردی تاریخی شد؛ رکوردی که به 
گفته کارشناسان این رشته احتماال به این زودی ها 
کسی نزدیک آن هم نخواهد شد. سیامند که یک 
بار و در جریان اولین حضور خود در پارالمپیک در 
سال 2۰12، برای شکستن رکورد تالش کرده بود، 
در ریو نه تنها برای اولین بــار در تاریخ رکورد باالی 
۳۰۰ کیلوگرم را به نام خود ثبت کرد، بلکه در نهایت 
رکوردش را به ۳1۰ کیلوگرم رساند. قوی ترین مرد 
دارای معلولیت جهان با ثبت این رکورد، عنوان اولین 
ورزشکار جهان که موفق به مهار وزنه ای بیش از ۳۰۰ 
کیلوگرم شده را نیز به خود اختصاص داد و نام خود 

را برای همیشه در تاریخ ورزش جهان جاودانه کرد.

منهای فوتبال

آریا رهنورد

اولین تصویری که پرســپولیس در 
این فصل لیگ قهرمانان از خودش خلق 
کرد، اصال تصویر خوشایندی نبود. برای 
لحظاتی در نبرد بــا الدحیل، مدافعان 
این تیم جریــان بازی را رهــا کردند و 
ســرگرم اعتراض به داور شدند. همین 
یک لحظه کافی بود تا ســتاره های تیم 

قطری به بهترین شکل ممکن از فرصت 
بهره ببرند و توپ را از خط دروازه علیرضا 
بیرانوند عبور بدهند. سرخپوشان، لیگ 
قهرمانــان را با یک شکســت در زمین 
حریف آغاز کردند. شکستی که در آن، 
هیچ خبری از گل زنی مهره های این تیم 
نبود. در دومین هفته از لیگ قهرمانان، 
اوضاع کمی بهتر شــد اما باز هم نتیجه 
نهایی، اصال باب میل پرسپولیســی ها 

نبود. قرمزها در همــان نیمه اول، دو بار 
از حریف پیش افتادند اما هر دو بار، گل 
تساوی را دریافت کردند تا تنها یک امتیاز 
را از این بازی حساس به دست بیاورند. تا 
اینجا هر دو گل باشگاه در لیگ قهرمانان 
را علی علیپور زده اســت. بازیکنی که 
حاال دیگر در عضویت پرسپولیس قرار 
ندارد و تیم را ترک کرده است. علی البته 
هنوز به صورت رسمی به تیم بعدی اش 

ملحق نشــده اما واضح است که دیگر با 
پرسپولیس ادامه نمی دهد و این روزها در 
اردوی تیم هم حضور ندارد. همه مدافعان 
پرسپولیس اما حفظ شده اند. هرچند 
که دریافت چهار گل در دو بازی با چند 
اشتباه فردی بزرگ، اصال یک عملکرد 
امیدوارکننده برای این مدافعان در آسیا 
نبوده است. حاال دو بازی سرنوشت ساز در 
آسیا، انتظار یحیی و تیمش را می کشند. 

اگر آنها حریف عربستانی را در مسابقه 
امشب شکست بدهند، دوباره به جدول 
این گروه برمی گردند. گل محمدی روی 
نیمکت پرســپولیس، تا امروز در آسیا 
برنده نبوده و حاال در جست وجوی اولین 
برد در لیگ قهرمانان به عنوان مرد اول 

نیمکت پرسپولیس است.
پیش از نبرد امشب، پرسپولیس با 
یک امتیاز در رده سوم گروه قرار گرفته 
است. با این حال به نظر می رسد معادالت 
این گروه به شدت نسبت به آغاز مرحله 
گروهی تغییر کرده اند. حریف امشب 
تیم یحیی در هــر دو بازی قبلی اش در 
آسیا برنده بوده و حاال صدرنشین این 
گروه به شمار می رود اما این تیم پس از 
پایان تعطیالت لیگ عربستان، نتایج 
کامال متفاوتی را تجربه کرده و اوضاعی 
شدیدا بحرانی داشته اســت. التعاون 
پس از شروع دوباره بازی های داخلی، در 
هشت مسابقه هفت بار شکست خورد و 
حتی در خطر جدی سقوط قرار گرفت. 
این تیم در جدول نهایی لیگ عربستان 
تنها سه امتیاز با منطقه سقوط فاصله 
داشت. مدیران باشگاه التعاون، سرمربی 
پرتغالی تیم را در پی نتایج ضعیف برکنار 
کردند و حاال محمد العسیری هدایت این 
باشگاه را بر عهده دارد. در نقطه مقابل، 
اوضاع در رقابت هــای لیگ ایران برای 
پرســپولیس کامال خوب پیش رفت. 
این تیم که قبل از ماجراهای کرونا نیز 
با اختالف در صدر جدول رقابت ها دیده 
می شد، پس از شروع دوباره بازی ها نیز 
بســیار خوب نتیجه گرفت و در نهایت 
قهرمانی لیــگ را از آن خــودش کرد. 
قهرمان لیگ ایران امشب روبه روی تیم 
دوازدهم لیگ عربستان قرار می گیرد. 
نکته جالب توجه در مورد پرسپولیس، 
اضافه شدن هفت بازیکن جدید به این 
باشگاه است. به نظر می رسد حداقل سه 
نفر از آنها به صورت حتمی امشب اولین 
بازی شان را برای پرســپولیس انجام 
می دهند. اولین بازی برای پرسپولیس 
آن هم در یک تورنمنت حســاس مثل 
لیگ قهرمانان، یک چالش هیجان انگیز 

برای این نفرات خواهد بود. مهره هایی 
که امیدوارند خیلی زود با درخشش در 
آسیا، قلب هواداران باشگاه را به تسخیر 
دربیاورنــد. بزرگ ترین نگرانی یحیی 
برای نبرد امشب، پر کردن جای خالی 
مهدی ترابی و علی علیپور خواهد بود. 
پرسپولیس دو گل زن اصلی و مهمش 
را از دست داده و در فاز هجومی، شکل 

تازه ای خواهد گرفت.
پس از تســاوی در زمین الشارجه، 
یحیی با انتقادهای زیادی روبه رو شد. 
خیلی ها باور داشــتند که او در سطح 
فوتبال ایران مربی درجه یکی است اما 
هنوز برای کار کردن در میادین بزرگ 
با رقبای پرستاره آماده به نظر نمی رسد. 
گل محمــدی با قهرمانــی لیگ، همه 
انتقادها را خاموش کرد اما شکست برابر 
اســتقالل در مرحله نیمه نهایی جام 
حذفی، دوباره موجــی از صحبت های 
منفی را علیه این مربی بر ســر زبان ها 
انداخت. حاال او دوباره این شانس را دارد 
که با یک موفقیت آسیایی، جایگاهش 
در پرسپولیس را مستحکم کند. عبور 
از مرحله گروهی، به عنوان یک موفقیت 
برای او قابــل قبول خواهد بــود. برای 
رسیدن به این خواسته نه چندان بزرگ، 
باشگاه دیگر باید دست از امتیاز دادن در 

آسیا بردارد.

پرسپولیس یحیی در جست وجوی اولین برد آسیایی

فینالیست؛زندهمیشود!

اتفاق روز

چهره به چهره

دو تجربه اخیر حضور پرسپولیس در لیگ قهرمانان آسیا، تفاوت های بسیار بزرگ و عجیبی با هم داشتند. قرمزها دو سال 
قبل، به فینال لیگ قهرمانان رسیدند و با کنار زدن همه قدرت های غرب آسیا، چشم ها را خیره کردند. همان تیم که با سختکوشی 

مثال زدنی اش به دیدار نهایی تورنمنت رسیده بود، یک سال بعد با همان مربی از مرحله گروهی فصل بعدی لیگ قهرمانان کنار 
رفت. حاال یحیی گل محمدی از تیم برانکو به عنوان مهم ترین الگوی تیمش نام برده است. پرسپولیسی ها امیدوارند این تیم در 

آسیا، شبیه تیم پروفسور عمل کند و درست مثل همان تیمی شود که قدم به قدم، تیم های قدرتمند را از سر راه برداشته بود.

هــواداران رئــال مادرید دیگــر از تعقیب 
ماجراهای گرت بیل، کالفه شده اند. تنها چیزی 
که آنها می خواهند این اســت که ستاره ولزی، 
باشــگاه را ترک کند. او در بدو ورود به مادرید، 
بازیکــن بزرگی بود و به شــدت مــورد احترام 
هوادارها قرار داشــت. بیل گل های مهمی برای 
رئال به ثمر رساند و قرار بود اصلی ترین جانشین 
رونالدو در دوران پس از جدایی این سوپراستار 
باشد اما اوضاع برای او در باشگاه، به شکل وخیمی 
به هم ریخت. ماجرا فقط بــه نمایش های این 
بازیکن در زمین مربوط نمی شود. رفتارهایی که او 
بیرون از زمین به نمایش گذاشته، کامال هواداران 
رئال را عصبانی کرده اند. اصــرار این بازیکن به 
گلف بازی کردن، بی احترامی به بازی های رئال 

با ژســت خوابیدن روی سکوها و چند مصاحبه 
جنجالی در کنار ترک نکردن باشــگاه با وجود 
بی میلی زیدان به ماندن ایــن بازیکن، همه در 
کنار هم رابطه رئال و بیل را شــکرآب کرده اند. 
زیزو بارها اعــالم کرده که به ایــن مهره ولزی، 
کوچک ترین عالقه ای ندارد اما بیل نیز به هیچ 
قیمتی حاضر به ترک باشگاه نیست. گرت فصل 
گذشته در آستانه انتقال به لیگ چین و دریافت 
یک دستمزد اســتثنایی بود اما رئال مادرید در 
نهایت به جزئیات این انتقال رضایت نداد. همین 
ماجرا خشم شدید این ســتاره را در پی داشت و 
موجب شد که او دیگر به هیچ پیشنهادی برای 
ترک رئال مادرید پاسخ مثبت ندهد. جالب اینکه 
او برخالف رئال، در تیم ملی با انگیزه های بسیار 

زیادی فوتبال بازی می کنــد و در ترکیب ولز، 
شرایط کامال متفاوتی برای کهکشانی ها دارد.

ماجرای گرت و رئال مادرید، حاال به یک پیچ 
داستانی کامال جدید رسیده است. یونایتد پس 
از ناامیدی از جذب سانچو، تالش می کند تا این 
ستاره را به خدمت بگیرد. آنها قبل از انتقال بیل به 
رئال مادرید نیز خواهان جذب این بازیکن بودند 
اما در نهایت قید این کار را زدند. چراکه نتوانستند 
با رقم پیشنهادی رئال با این انتقال رقابت کنند. 
حاال اما گرت بیل دیگر یک بازیکن به شــدت 
گرانقیمت نیست و خرید او به مراتب ساده تر از 
گذشته به نظر می رسد. یونایتد به شکل جدی 
برای خرید این ستاره قدم جلو گذاشته و قطعا 
رئالی ها کوچک ترین مخالفتــی با این موضوع 
نخواهند داشت. به نظر می رســد بیل حاال در 
آســتانه یک ســه راهی بزرگ در ادامه زندگی 
ورزشی اش قرار گرفته است. راه اول این است که 
او یونایتد را انتخاب کند و به تالش برای بازسازی 

روزهای رویایی اش در  لیگ جزیره بپردازد. راه 
دوم این اســت که او همچنان در مادرید بماند و 
روی اعصاب طرفداران باشگاه قدم بزند. با انتخاب 
این روش، بیل دستمزد بسیار خوبی هم دریافت 
می کند و در ازای آن، کار زیادی انجام نمی دهد. 
یک راه دیگر هم وجود دارد و آن، این اســت که 

بازیکن ولزی به طور کلی قیــد فوتبال را بزند و 
به سراغ گلف برود. درســت مثل مایکل جردن 
که ناگهان بسکتبال را رها کرد و برای یک فصل 
به سراغ بیس بال رفت! به هر حال هر تصمیمی 
برای گرت در چنین شرایطی، یک تصمیم بسیار 

سرنوشت ساز خواهد بود.

آریا طاری

هشت مسابقه و تنها یک پیروزی. نمایندگان فوتبال ایران 
رقابت های این فصل لیگ قهرمانان را اصال امیدوارکننده آغاز 
نکرده اند. تنها برد فوتبال ایران در مرحله گروهی آسیا نیز به 
سپاهان تعلق دارد. تیمی که تورنمنت را با برد مقهورکننده 
چهار بر صفر در زمین العین آغاز کرد اما در مســابقه بعدی، 
اوضاع برای آنها به هیچ وجه خوب پیش نرفت. سپاهان هم 
مثل ســایر نماینده های ایرانی، فعال در منطقه »صعود« از 
مرحله گروهی دیده نمی شــود و برای عوض کردن اوضاع، 

امشب روبه روی یکی از قدرت های قاره آسیا قرار می گیرد.
همه آنهایی که نمایش درخشــان و بی نقص ســپاهان 
برابر العین را تماشــا کرده بودند، باور داشــتند که این تیم 
یکی از مدعیان جدی قهرمانی لیــگ قهرمانان خواهد بود. 
طالیی ها در زمین حریف اماراتی، چهار گل به ثمر رساندند 
تا دیدارهای آسیایی این فصل را در اوج اقتدار کلید بزنند. با 
این حال همین تیم در مسابقه دوم، سه گل از شاگردان ژاوی 
خورد تا از آن باورهای رویایی در مورد خودش فاصله بگیرد. 

بین این دو نمایش ســپاهان، فاصله زیادی وجود داشــت. 
درســت مثل فاصله ای که بین آرزوهای این فصل باشگاه و 
نتایج به دســت آمده، دیده می شود. سپاهان در رقابت های 
داخلی، به هیچ کدام از خواســته هایش نرســیده است. در 
لیگ برتر، نه فقط قهرمانی، بلکه سهمیه آسیا نیز برای این 
باشگاه از دســت رفت و در جام حذفی نیز، سرنوشتی به جز 
ناکامی در انتظار این باشــگاه نبود. لیگ قهرمانان برای این 
تیم با مربیگری امیرقلعه نویی آغاز شد اما حاال سومین بازی 
آسیایی فصل ســپاهان، با یک مربی دیگر سپری می شود. 
چهره ای که هواداران باشگاه اصال با او غریبه نیستند. محرم 
نویدکیا را می توان یکی از بهترین های تاریخ سپاهان دانست. 
بازیکنی که در مسیر فینالیست  شدن تیم اصفهانی در آسیا، 
یکی از خیره کننده ترین نفرات این باشــگاه بود. محرم در 
دوران بازی، همیشــه قابلیت های زیادی داشــت و مدتی 
پس از مطرح  شدن زمزمه حضورش در  لیگ برتر به عنوان 
سرمربی، کارش را در سپاهان شــروع کرد. نکته عجیب در 
مورد نمایندگان ایرانی لیگ قهرمانان آسیا، این است که سه 
تیم از چهار تیم با »سرمربی جدید« تورنمنت را ادامه خواهند 

داد. در حقیت سپاهان مثل استقالل و شهرخودرو نسبت به 
شروع مرحله گروهی سرمربی دیگری را روی نیمکت نشانده 
اســت. موضوع مهم دیگری که در مورد نمایندگان فوتبال 
ایران کمی نگران کننده به نظر می رسد، از دست دادن شانس 
استفاده از تماشاگر است. موضوعی که در آسیا، همیشه یک 
نقطه قوت بسیار مهم برای تیم های ایرانی بوده و اهرمی که 

حاال دیگر از آنها گرفته شده است.
ماجرای ســپاهان و لیگ قهرمانان آسیا، حدود 1۶ سال 
قبل با اولین قهرمانی این باشگاه در فوتبال ایران رقم خورد. 
آنها در دو حضور اول شان در آســیا، هرگز موفق به عبور از 
مرحله گروهی نشدند. آن روزها البته در لیگ قهرمانان، تنها 
یک تیم از هر گروه راهی دور بعدی رقابت ها می شد. سومین 
حضور در آسیا اما برای ســپاهان، استثنایی بود. آنها این بار 
با لوکا به فینال آسیا رسیدند و حتی راهی جام باشگاه های 
جهان شدند. سرمربی امروز سپاهان، یکی از نفرات درخشان 
همان تیم به شمار می رفت. سپاهان در سه حضور بعدی در 
آسیا، باز هم از مرحله گروهی رد نشد. اتفاقی که آخرین بار 
در سال 2۰12 برای این باشــگاه رخ داده است. در حقیقت 
سپاهانی ها پس از سال 2۰12 هرگز جایی در بین تیم های 
مرحله حذفی آســیا نداشــته اند و این موضوعی نیست که 
باشــگاهی مثل ســپاهان، به راحتی با آن کنار بیاید. تیم 
نویدکیا در یک گروه جهنمی قرار گرفته و برای رد شدن از این 
مرحله، باید دست به کارهای بزرگی بزند. البته در این گروه، 

العین دیگر آن قدرت سابق را ندارد و هر دو بازی قبلی اش را 
نیز با شکست پشت سر گذاشــته است اما السد قطر و النصر 
عربســتان، تیم های فوق العاده ای به نظر می رسند. السد با 
جذب ســانتی کازورال، صاحب یک هافبک دیگر در کالس 
جهانی شده است. آنها فوتبال بسیار مدرنی بازی می کنند 
و با هیچ چیز به جز قهرمانی در آسیا نیز راضی نخواهند شد. 
النصر هم همواره یکی از تیم های بســیار قدرتمند در لیگ 
قهرمانان بوده اســت. پس از مصدومیت آمرابات، حمداهلل، 
جونز، مارتینز و مایکون چهار مهره خارجی النصر در ادامه 
لیگ قهرمانان آسیا خواهند بود. اولین رونمایی از سپاهان 
محرم، امشب در یک بازی حساس رقم می خورد. تیمی که 
احتماال از ترکیب تا سبک بازی، با تیم قلعه نویی تفاوت های 

بسیار زیادی خواهد داشت.
جدال آســیایی ســپاهان و النصر را می تــوان »جنگ 
زخم خورده ها« دانســت. دو تیم که در رقابت های داخلی، 
از رویاهای شــان عقب ماندند. هر دو تیم فصل را با امید به 
قهرمانی آغــاز کردند اما ســپاهان در نهایت با صدر جدول 
فاصله زیادی گرفت و النصر، با هشت امتیاز اختالف رقابت 
قهرمانی را به الهالل واگذار کرد. لیگ قهرمانان آسیا، آخرین 
شــانس آنها برای تغییر دادن شرایط و پاک کردن خاطرات 
گذشته خواهد بود. سپاهان و النصر، چیزهای زیادی برای 
فراموش کردن دارند و برای این کار، باید برنده شدن در آسیا 

را به یاد بیاورند.

سه راهی بزرگ گرت بیل

گلف، سكو، يونايتد! 

سپاهان-النصر؛ آغازی برای محرم

دوئل زخم خورده ها! 

دو بازی سرنوشت ساز در 
آسیا، انتظار یحیی و تیمش 
را می کشند. اگر آنها حریف 

عربستانی را در مسابقه 
امشب شکست بدهند، 

دوباره به جدول این گروه 
برمی گردند. گل محمدی 

روی نیمکت پرسپولیس، تا 
امروز در آسیا برنده نبوده 

و حاال در جست وجوی 
اولین برد در لیگ قهرمانان 

به عنوان مرد اول نیمکت 
پرسپولیس است
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