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عباسعليباالخرهبهآلمانميرود

مشکل حمیده عباسعلی برای سفر به آلمان 
و تکمیل دوره درمان رفع شده است و این بانوی 
المپیکی کاراته به زودی راهی هانوفر می شود. 
پس از مکاتبه بابک امینی بــا هواپیمایی قطر، 
مجوز سفر حمیده عباسعلی به آلمان صادر شد 
و وی قرار است سه شــنبه ۱۳ آبان راهی هانوفر 
شود. بانوی المپیکی کاراته باید قبل از اقدام به 
پرواز تســت کرونا داده و در صورت منفی بودن 
اجازه سوار شدن به هواپیما را خواهد داشت. وی 
همچنین در بدو ورود به آلمان نیز تست کرونای 
مجددی خواهد داشت و باید در مدت زمان آماده 
شدن پاسخ، در هتل حضور داشــته باشد تا در 
صورت منفی بودن جواب تســت، مجوز الزم را 
دریافت کند. با این شرایط عمل جراحی روی پای 
آسیب دیده عباسعلی به اوایل هفته آینده موکول 
خواهد شد. عباسعلی ۱۵ اسفندماه سال گذشته 
پس از آســیب دیدگی در رقابت های کاراته وان 
سالزبورگ، در هانوفر توسط دکتر امینی تحت 
عمل جراحی قرار گرفت و حاال باید دستگاهی 
که در قسمت آســیب دیده پای او کار گذاشته 

شده است را خارج کند. 
    

حسينخانيبرندهانتخابي
 74كيلو

مصطفی حسین خانی با کسب چهار پیروزی 
و بدون شکســت بــه عنوان فرد نخســت وزن 
۷۴ کیلوگرم انتخابی تیم ملی کشــتی آزاد این 
مسابقات شناخته شد. حســین خانی در مورد 
برتری اش در مســابقه انتخابی تیم ملی کشتی 
گفت:»من هر سال در مسابقات انتخابی شرکت 
کردم و بعد به مسابقات جهانی رفتم. خدا را شکر 
در این انتخابی هم کشتی گرفتم، آنهم با وجودی 
که اصال شرایط خوبی نداشــتم.« وی در مورد 
اینکه کشتی انتخابی وزن ۷۴ کیلوگرم به خاطر 
وضعیت جســمانی او یک هفته به تعویق افتاده 
بود، تاکید کرد:»من کرونا گرفتــه بودم، بعد از 
لیگ، زمانی که در خانه بودم، بیمار شدم و عالوه 
بر بستری در بیمارســتان طالقانی، دو هفته در 
قرنطینه، فقط خواب بودم و حتی اجازه راه رفتن 
هم نداشــتم. انتخابی ما هم اول آبان بود، اما من 
نامه بیمارستان را به فدراسیون دادم و خواستم 
که به خاطر وضعیتم مســابقه عقب بیفتد. یک 
هفته هم برای من زمان کمی بود. فقط دو تمرین 
کشتی توانستم انجام دهم و واقعا شرایط مسابقه 
را نداشــتم، ولی مجبور بودم کشــتی بگیرم. 
همیشه هم به انتخابی تیم ملی احترام گذاشتم و 

تحت هر شرایطی کشتی گرفته ام.« 
    

آلکنو-كاستالنی،
گزينههايواليبال

مدت هاست که فدراســیون والیبال پروسه 
انتخاب سرمربی تیم ملی را پشت سر می گذارد. 
ایگور کوالکوویچ که توانســت والیبال ایران را به 
المپیک توکیو برساند، در پایان فروردین 99 رسما 
از تیم ملی ایران جدا شد، اما بعد از گذشت 6 ماه 
هنوز جانشین او مشخص نشده است. فدراسیون 
بعد از برگزاری نشست های هم اندیشی، با تشکیل 
کمیته فنی به پنج گزینه خارجی رسید. »والدیمیر 
آلکنو«، »دجورجی«، »کاســتالنی«، »جیانی« 
و »لورزنتی« پنج مربی خارجی در لیست نهایی 
فدراسیون والیبال بودند که کمیته فنی قرار بود 
از بین آنها به گزینه نهایی برسد. حاال بعد از اینکه 
فدراسیون با این پنج گزینه مذاکره کرده و از آنها 
برنامه خواســته، گویا رقابت بین دو گزینه باقی 
مانده است. گزینه هایی ایتالیایی یعنی دجورجی، 
جیانی و لورنزتی از لیست فدراسیون کنار رفتند؛ 
اگرچه فدراسیون تا همین یکی، دو روز قبل منتظر 
اعالم برنامه از سوی یکی از آنها مانده بود و پاسخی 
دریافت نکرد. محمدرضا داورزنــی اخیرا گفته 
است:»اکنون ما بین مربی روس و آرژانتینی باید 
یک نفر را انتخاب کنیم که این تصمیم را با مشورت 
کمیته فنی انجام می دهیم. ان شاءا... در هفته آینده 
جلسه ای برگزار می شــود و مربی تیم را انتخاب 
می کنیم.« با توجه به صحبت های داورزنی به نظر 
می رسد والدیمیر آلکنو، سرمربی فعلی تیم زنیت 
کازان و سرمربی سابق تیم ملی روسیه و همچنین 
دنیل کاستالنی، ســرمربی فعلی تیم اولشتین و 
سرمربی سابق تیم ملی لهستان گزینه های نهایی 

فدراسیون هستند.

منهای فوتبال

آریا طاری

یکی از اولیــن تبعات اولیه باال 
رفتن نرخ ارز و کم ارزش شــدن 
پول ملی، تمایل ستاره های فوتبال 
ایران به پیوســتن به لیگ های 
خارجی بود. در این سال ها، برخی 
از فوتبالیســت ها پیشنهادهای 
خارجی شان را رد کرده بودند تا در 
فوتبال ایران باقی بمانند اما حاال 
دیگر یک پیشنهاد یک میلیون 
دالری، رقمی حــدود 30 میلیارد 
را برای آنها به ارمغان می آورد و به 
همین خاطر، این یکی از شلوغ ترین 
فصل های ستاره های ایرانی در لیگ 
ستارگان قطر خواهد بود. با اضافه 
شدن علی کریمی، این فهرست 

کامل تر شده اســت. او آخرین 
بازیکنی است که این فصل از لیگ 
برتر به لیگ فوتبال قطر ملحق شد. 

    
فرمانده امید

امید ابراهیمی که فوتبــال قطر را 
به مقصد بلژیک ترک کــرده بود، این 
فصل دوباره به قطر برگشــت. خیلی ها 
تصور می کردند این ســتاره دوباره به 
ایران برمی گردد و برای استقالل توپ 
می زند امــا در این فصــل، امید یکی از 
پنج مهره خارجی باشــگاه االهلی قطر 
به شــمار می رود. امید و تیمش، شروع 
فوق العــاده ای در رقابت های این فصل 
لیگ قطر داشــته اند. االهلی در چهار 
مسابقه از پنج جدال اولش در این فصل 
به عنوان تیم برنده از زمین خارج شده و 

با ۱2 امتیاز پشت ســر السد در رده دوم 
جدول دیده می شــوند. االهلی در این 
فصل ستاره های زیادی را در اختیار دارد 
و برای قهرمانی لیگ قطر مبارزه می کند.

موشک سابق سرخ
به نظر می رسید جدایی مهدی ترابی 
از پرسپولیس، تنها برای پیوستن به یک 
تیم اروپایی رقم بخــورد اما مهدی در 
نهایت تصمیم گرفــت یک تیم قطری 
را برای آینده اش انتخــاب کند. او این 
فصل را در ترکیب العربی قطر آغاز کرده 
است. تیمی که اصال شروع خوبی در این 
فصل نداشته و از پنج بازی در هفته های 
ابتدایــی، فقط یک نبــرد را با پیروزی 
سپری کرده است. ترابی یکی از بهترین 
مهره های لیگ نوزدهــم بود که پس از 
فسخ یک طرفه قرارداد با پرسپولیس، 

حاال اولیــن حضــورش در لیگ های 
خارجی را پشت سر می گذارد.

مهرداد و قیچی برگردان
پیوستن از لیگ پرتغال به لیگ قطر، 
یک قــدم رو به عقب بــرای مهرداد به 
شمار می رود. فوتبالیستی که صحبت 
از انتقالش به ســن اتین فرانسه بود اما 
در نهایت به العربی قطــر رفت. ظاهرا 
مدیران این باشگاه عالقه بسیار زیادی 
به فوتبالیست های ایرانی دارند. چراکه 
این تیم به صورت همزمان دو بازیکن را 
از فوتبال ایران به خدمت گرفته است. 
مهــرداد محمدي فصل خوبــی را در 
آوس پرتغال سپری کرد و حاال شروع 
درخشانی در العربی داشــته است. او 
 این روزها پنالتی زن اول باشــگاه نیز 

به شمار می رود.

رامین؛ یک هافبک! 
رامین رضاییان تا همین حاال هم 
دوران فوتبال پرفراز و نشیبی داشته 
و هنوز هم نتوانسته در تیمی سازگار 
با استانداردهای فوتبالش بازی کند. 
ســطح توانایی های او باالتــر از لیگ 
ســتارگان قطر اســت اما استعداد به 
تنهایی برای درخشــیدن در فوتبال 
اروپا کافی به نظر نمی رســد. رامین 
در لیگ بلژیک، دوران چندان موفقی 
نداشت و ترجیح داد فوتبالش را در قطر 
دنبال کند. او فصل گذشــته عملکرد 
فردی فوق العاده ای در این لیگ داشت 
و این فصــل، به یکــی از مهم ترین و 
پرستاره ترین تیم های قطری ملحق 
شــد. او حاال در ترکیب الدحیل دیگر 
سمت راست خط دفاعی را رها کرده و 
به عنوان هافبک راست برای این تیم 
به میدان می رود. رامین همین هفته 
با یک ضربه ایســتگاهی تماشــایی، 
 هنــرش را بــه هــواداران الدحیل 

نشان داد.
کاپیتان پژمان

در بین ستاره های ایرانی شاغل در 
لیگ قطر، پژمان منتظری تنها بازیکنی 
است که بازوبند کاپیتانی تیمش را نیز به 
بازو دارد. پژمان فصل گذشته در دسته 
پایین تر فوتبال قطر حضور داشــت  و 
توانست با تیمش به لیگ ستارگان صعود 
کند. مدافع سابق تیم ملی حاال در ۳۷ 
سالگی برای الخریطیات توپ می زند. 
هواداران استقالل هنوز هم اما در انتظار 
روزی هستند که او دوباره پیراهن همین 
باشگاه را بر تن کند و با همین پیراهن از 

دنیای فوتبال خداحافظی کند.
شجاع خلیل زاده

شــجاع همه دوران فوتبالش را در 
لیگ برتر ســپری کرده و هرگز تجربه 
لژیونر شدن نداشــته اما حاال در حوالی 
۳0 ســالگی، باالخره از فوتبــال ایران 
جدا شده اســت. او که ظاهرا این روزها 
خیلــی هیجــان زده اســت و فرصت 
بوسیدن لوگوی تیم جدیدش را از دست 
نمی دهد، حاال برای الریــان به میدان 

می رود. شــجاع هنوز اولین بازی اش را 
برای این باشگاه انجام نداده است. نحوه 
جدایی او از باشگاه پرسپولیس با فسخ 
یک طرفه قرارداد، هواداران باشگاه را به 

شدت عصبانی کرده است.
روزبه چشمی

کم تر کســی تصور می کــرد روزبه 
چشمی هم پس از عملکرد بسیار متوسط 
فصل گذشته، پیشنهاد خارجی داشته 
باشد اما باشــگاه ام صالل، این مدافع را 
برای فصل جدید به خدمت گرفت. روزبه 
در چند فصل اخیر بدشانسی های بزرگی 
داشته و حاال در جست وجوی این است 
که با امضای یک قرارداد خوب، حداقل 
درآمد قابل توجهی به دســت بیاورد. 
او خیلی بی ســروصدا و بدون جنجال 

استقالل را ترک کرده است.
علی کریمی

هواداران و مدیران اســتقالل مدت 
بسیار زیادی در انتظار تصمیم نهایی این 
فوتبالیست بودند و در نهایت این تصمیم، 
برای آنها راضی کننده به نظر نمی رسید. 
علی در کــش و قوس رفتــن و ماندن، 
گزینه اول را انتخاب کرد تا فصل جدید 
را در ترکیب القطر کلید بزند. او یکی از 
مهم ترین هافبک های اســتقالل بود و 
بدون شک جدایی اش در میانه میدان، 
یک ضربه بزرگ برای این باشگاه تلقی 

خواهد شد.

ستاره های ایرانی این فصل لیگ ستارگان قطر

لیگ میلیاردرها! 

اتفاق روز

چهره به چهره

رئال مادریــد در آخرین ثانیه ها، از شکســت روبه روی 
مونشــن گالدباخ در لیگ قهرمانان اروپا فرار کرد اما اوضاع 
این باشگاه، هنوز مطلوب به نظر نمی رســد. سفیدها از دو 
مسابقه ابتدایی در این تورنمنت، فقط یک امتیاز گرفته اند 
و پس از شکست برابر شاختار و تساوی دیرهنگام روبه روی 
گالدباخ، در قعر جــدول گروه دیده می شــوند. رئال در دو 
مسابقه بعدی اش باید با اینتر کونته روبه رو شود و این احتمال 
وجود دارد که پرافتخارترین تیم تاریخ لیگ قهرمانان اروپا، 
خیلی زود از این جام کنار برود. بدون شــک اگر پیروزی در 
کالسیکو نبود، زیزو تا همین حاال نیز شغلش را از دست داده 

بود اما مرد فرانسوی فعال روی نیمکت مادریدی ها ماندگار 
است. آن چه رئالی ها را نگران آینده تیم شان می کند اما فقط 
نتیجه ها نیستند. پس از بازی با گالدباخ، یک حاشیه بزرگ 
در اردوی مادریدی ها به وجود آمده و جو تیم را کامال به هم 

ریخته است. 
ماجرا از این قرار اســت که دوربین ها، گفت وگوی کریم 
بنزما و فرالند مندی را در راهروهای منتهی به زمین گالدباخ 
ثبت کرده اند. بر اســاس آن چه شکار دوربین ها شده، کریم 
به مندی توصیــه می کند تا در نیمه دوم به »وینیســیوس 
جونیور« پاس ندهد. چراکه از نــگاه بنزما، این بازیکن برای 

خودش بازی می کند و اصال به فکر تیم نیست. ماجرا زمانی 
جالب تر می شود که بدانیم در ۴۵ دقیقه دوم دیدار با حریف 
آلمانی، بنزما حتی یک پاس هم به وینیسیوس نداده و تعداد 
پاس های مندی به این بازیکن بســیار کم بوده اســت. در 
حقیقت مهره جوان برزیلی در فهرست تحریم هم تیمی ها 
قرار گرفته و در نهایت زمین مسابقه را ترک کرده است. پس 
از مطرح شدن این شایعه ها، هیچ کدام از این دو فوتبالیست 
تالشی برای پایان دادن به حرف و حدیث ها نداشته اند. بنزما 
البته در صفحه شخصی اش با لحنی بسیار تند نسبت به ال 
چرینتگو، تاکید کرده که به واق واق سگ ها توجه نمی کند 
اما او کوچک ترین حمایتی از وینیسیوس انجام نداده است. 

این بحران داخلی حاال در رئال مادرید عیان شده و زیزو 
کار سختی برای پایان دادن به آن خواهد داشت. کریم یکی 
از مهم ترین مهره های رئال به شــمار می رود و در ۱۱ سال 

گذشته، همیشه بخشی از این باشگاه بوده است. وینیسیوس 
نیز یکی از آینده دارترین مهره های فوتبال اروپا به شــمار 
می رود و انتخاب بین این دو، برای تیم بسیار سخت به نظر 
می رسد. زیدان برای پایان دادن به این ماجرا، باید همین امروز 
دست به کار شود. او به خوبی می داند که اگر این موضوع ادامه 
پیدا کند، کنترل رختکن از دســتش خارج خواهد شد. این 
اولین بار است که چنین موضوعی در تیم زیدان به بیرون درز 
پیدا کرده و حاال همه رسانه ها در حال حرف زدن از این باشگاه 
هستند. رئال روزهای حساسی را در پیش خواهد داشت. اگر 
آنها روبه روی اینتر نتیجه نگیرند، شرایط شان در اروپا به شدت 
پیچیده می شــود. آخرین چیزی که زیدان در این شرایط 
دشوار به آن فکر می کند، به هم خوردن رابطه ستاره های تیم 
است. اگر این مساله خیلی زود به پایان نرسد، شعله هایش 

امیدواری های این فصل رئال مادرید را خواهد سوزاند. 

آریا رهنورد

قدرت ســازگاری باال، مهم ترین ویژگی این 
سال های پرسپولیس بوده اســت. آنها در چند 
فصل گذشــته ســتاره های زیادی را از دست 
داده اند اما هر بار موفق شده اند جای خالی نفرات 
جدا شــده را با مهره های جدید پر کنند. نسبت 
به شروع لیگ نوزدهم، ســرخ ها دیگر علیرضا 
بیرانوند، شجاع خلیل زاده، مهدی ترابی، محمد 
نادری و علی علیپور را در اختیار ندارند و عمال پنج 
ستاره مهم  ترکیب اصلی شان را از دست داده اند 
اما به نظر می رسد یحیی توانسته جانشین های 
خوبی برای این نفرات پیدا کند و با همان قدرت 
ســازگاری، آماده چالشــی جدید در لیگ برتر 

بیستم باشد.
خط دروازه؛ چه زود محبوب شدی حامد!

اینکه بوژیدار رادوشوویچ جانشین علیرضا 
بیرانوند می شــود و جای خالی او را به خوبی پر 
می کند، تنها یک فرضیه بود که به نتیجه قطعی 
نرسید. رادو به اندازه کافی فرصت داشت تا بعد از 
بیرو، خودش را به اثبات برســاند اما تالشش در 
این راستا به شکست انجامید. بخشی از شکست 
رادو در پروسه جانشینی علیرضا، به درخشش 

خیره کننده حامد لک روی خط دروازه سرخ ها 
مربوط بود. گلری که کارش را با این باشــگاه در 
لیگ قهرمانان آسیا شــروع کرد و از همان روز 
اول، فراتر از حد انتظار ظاهر شد. او حاال به عنوان 
بهترین گلر منطقه غرب در رقابت های این فصل 
لیگ قهرمانان شناخته می شــود و به زودی به 
عنوان دومین گلر تاریخ باشــگاه پرسپولیس، 
طعم حضور در فینال لیگ قهرمانان را می چشد. 
هیچ تردیدی وجود ندارد که در شــروع فصل 
تازه فوتبال ایــران، حامد لــک انتخاب اصلی 
گل محمدی برای پست دروازه بانی خواهد بود. 
او چندین سال در لیگ برتر فعالیت کرده و حاال 
فصل جدید را در ترکیب قرمزهــا آغاز خواهد 
کرد. تیمی که همیشــه تیم محبوب این ستاره 

بوده است. 
خط دفاع؛ در انتظار سورپرایز یحیی

حاال که شــجاع خلیل زاده شــب و روز را با 
بوســیدن لوگوی الریان قطر ســپری می کند، 
قابل پیش بینی ترین گزینه برای پرسپولیسی ها 
این است که ســیدجالل و حسین کنعانی را در 
قلب دفاع به کار بگیرند. تجربه این چند ســال 
اما ثابت کرده است که سیدجالل نمی تواند در 
همه دیدارهای یک تقویم فشرده به صورت ثابت 

به میدان برود. در حوالی تمرین پرســپولیس، 
این طور شنیده می شود که یحیی یک غافلگیری 
بزرگ برای این بخش از زمیــن دارد و تصمیم 
گرفته از میالد ســرلک به عنوان مدافع میانی 
اســتفاده کند. اگر این زمزمه ها صحت داشته 
باشند، باید در لیگ بیستم در انتظار زوج دفاعی 
میالد سرلک و کنعانی زادگان باشیم و سیدجالل 
هم مثل همیشه، یک وزنه مهم برای باشگاه به 
شمار می رود و در برخی از بازی ها از ابتدا به زمین 
فرستاده می شود. معادله سمت چپ خط دفاعی 
قرمزها، اصال پیچیده به نظر نمی رســد. چراکه 
با جدایی نادری، حاال ســعید آقایی تنها گزینه 
جدی بازی در این بخش از زمین به شمار می رود. 
در سمت راست اما شــاید تصمیم پیچیده تری 
وجود داشته باشــد. پس از درخشش سیامک 
نعمتی در لیگ قهرمانان آســیا، انتظار می رود 
یحیی در لیگ بیســتم هم او را در سمت راست 
خط دفاع به زمین بفرســتد. به نظر می رسد در 
لیگ بیستم ترکیب اصلی خط دفاعی پرسپولیس 
با سعید آقایی، میالد ســرلک، محمدحسین 

کنعانی زادگان و سیامک نعمتی ساخته شود.
خط هافبک؛ پهلوان بشار!

اگر شایعه های مربوط به حضور میالد سرلک 
در قلب دفاع حقیقت داشته باشند، زوج کمال 
و احمد بــاز هم همان ترکیب همیشــگی را در 
میانه میدان تشــکیل خواهند داد. پرسپولیس 
روی این دو هافبــک باتجربه برای فصل جدید، 
حساب ویژه ای باز خواهد کرد. در ترکیب یحیی، 

دو هافبک دیگر هم متمایل به کناره های زمین 
حضور دارند. بشار رسن در سمت راست و احسان 
پهلوان در ســمت چپ برای قرمزها به میدان 
خواهند رفت. بشار البته تصمیم جدی به جدایی 
از تیم گرفته و به احتمال بسیار زیاد پس از فینال 
لیگ قهرمانان از پرسپولیس خواهد رفت. تا آن 
روز اما، بشار و پهلوان گزینه های اصلی یحیی در 

شروع لیگ بیستم به شمار می روند.
خط حمله؛ وحید تنها نیست

اواخر فصل گذشته بود که با تصمیم یحیی، 
وحید امیری به خط حمله پرسپولیس ملحق 
شــد. این ســتاره در دوران برانکو نیز به عنوان 
مهاجم برای قرمزها به میــدان رفته بود. حاال 
وحید بخشــی از خط حمله قرمزها به شــمار 
می رود و قاعدتا باید عیسی آل کثیر را به عنوان 

زوج اول در این بخش از زمین به حساب بیاوریم 
اما عیســی فعال تا چند ماه با محرومیت روبه رو 
شده است و احتماال زوج مهدی عبدی و وحید 
امیری، مهاجمان فیکس پرسپولیس در شروع 
لیگ بیســتم به شــمار می روند. این دو نفر در 
دیدار نیمه نهایی لیگ قهرمانان روبه روی النصر 
عربستان نیز مهاجمان ثابت سرخ ها بود. در آن 
مسابقه مهدی عبدی برای پرسپولیس گل زنی 
کرد و وحید هــم با دوندگــی مثال زدنی اش، 
موقعیت های زیادی برای تیم ساخت. از شروع 
لیگ چهاردهم به بعد، این اولین فصل است که 
پرســپولیس نه مهدی طارمی و نه علی علیپور 
را در اختیار ندارد. ایــن زوج جدید خط حمله 
اما شــاید در کنار هم، کارهــای بزرگی برای 

پرسپولیس انجام بدهند.

از شکست فرار کردند، از دعوا نه

كريم،وينیويکمسلسلآماده!

نگاهی به ترکیب احتمالی پرسپولیس در لیگ بیستم

سازگاریبرایجامپنجم!

در بین ستاره های ایرانی 
شاغل در لیگ قطر، پژمان 

منتظری تنها بازیکنی است 
که بازوبند کاپیتانی تیمش 

را نیز به بازو دارد. پژمان 
فصل گذشته در دسته 

پایین تر فوتبال قطر حضور 
داشت  و توانست با تیمش 

به لیگ ستارگان صعود 
کند. مدافع سابق تیم ملی 

حاال در 37 سالگی برای 
الخریطیات توپ می زند
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