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 مذاكره همزمان 
با 5 مربي واليبال

»والدیمیر آلکنو«، »دجورجی«، »کاستالنی«، 
»جیانی« و »لورزنتی« پنج مربی خارجی در لیست 
نهایی فدراسیون والیبال هستند و قرار است گزینه 
نهایی از بین این لیست معرفی شود تا هدایت گر 
تیم ملی در بازی های المپیک توکیو باشد. میالد 
تقوی دبیر فدراســیون والیبال درباره مذاکرات 
فدراسیون با پنج گزینه هدایت تیم ملی والیبال 
گفت:»پشنهادات خود را برای هر پنج مربی ارسال 
کرده ایم و قرار اســت آنها نیز پیشنهادات خود را 
ارسال کنند. زمانی مشخص نکرده ایم ولی خیلی 
طوالنی نخواهد شد.« فدراسیون والیبال با عقب 
افتادن المپیک با کواچیچ سرمربي این تیم قطع 
همکاري کرد تا والیبال ماه ها بدون سرمربي باشد. 
البته شیوع ویروس کرونا که والیبال را مثل سایر 
رشــته ها تعطیل کرد، زمان زیادي را در اختیار 
فدراسیون قرار داد تا با فراغ بال براي سکاندار جدید 
تیم ملي تصمیم گیري کنند. اما حاال با آغاز لیگ 
والیبال و قطعي شــدن المپیک، فدراسیون باید 
تعجیل را چاشني کارش کند و هرچه زودتر نفر اول 

نیمکت تیم ملي را معرفي کند. 
    

 ليگ كشتي 
باز هم عقب مي افتد؟

فدراسیون کشتی چندی پیش توانست پس از 
مدت ها نامه نگاری و برگزاری نشست های مختلف با 
متولیان سالمت کشور، مجوز برگزاری لیگ کشتی 
را کسب کند. طبق این مجوز قرار شد رقابت های 
لیگ برتر کشتی آزاد و فرنگی از روز هشتم مهرماه 
با رعایت دقیق پروتکل های بهداشتی به صورت 
متمرکز و بدون حضور تماشاگر برگزار شود. البته 
این موضوع در زمانی از سوی ستاد مقابله با کرونا 
در ورزش مصوب شد که هنوز موج سوم کرونا در 
ایران آغاز نشده بود و وضعیت تا حدی تحت کنترل 
متولیان بهداشتی کشور قرار داشت. اما هم اکنون 
که شــاهد افزایش آمار ابتال و قربانیــان کرونا در 
سطح کشور هســتیم، احتمال هرگونه تصمیم 
جدیدی از سوی مسئوالن ذیصالح وجود دارد. تا 
به امروز که همه چیز طبق برنامه بوده و قرار است 
پیکارهای لیگ کشتی در همان زمان مقرر برگزار 
شود، اما هیچ بعید نیست طی روزهای باقیمانده تا 
آغاز لیگ، اتفاقات متفاوتی رقم بخورد و معادالت 
متولیان کشتی برای برگزاری لیگ را به هم بریزد. 
آنچه مسلم است اهالی کشتی اعم از کشتی گیران و 
مربیان مدت هاست که چشم انتظار برگزاری لیگ 
هستند تا چرخ زندگی شان از این طریق به گردش 
درآید، اما باید اعتراف کرد که تاکنون زور کرونا از 
همه چیز بیشتر بوده و زندگی بسیاری از  مردم ایران 

و جهان را تحت تاثیر قرار داده است. 
    

تكواندو 2020 تعطيل است
بعد از آنکه فدراسیون جهانی تکواندو ماه گذشته 
رقابت های قهرمانی نوجوانان جهان را به دلیل شیوع 
ویروس کرونا لغو کرد، در تازه ترین به روزرسانی 
تقویم ســال جاری میالدی، ســایر رقابت های 
پیش بینی شده تا پایان سال ۲۰۲۰ را نیز از دستور 
کار خود خارج کرد. در تقویم فدراســیون جهانی 
رقابت های تیمی قهرمانی جهــان و جام جهانی 
پومسه به میزبانی چین، مرحله نهایی رقابت های 
گرندپری در مکزیک، رقابت های انتخابی گرنداسلم 
و مسابقات آن از مهم ترین رویدادهایی بودند که تا 
پایان سال ۲۰۲۰ قرار بود برگزار شود که شرایط 
کشورها در وضعیت شــیوع کرونا باعث لغو این 
رقابت ها شد. شورای اجرایی و همچنین مجمع 
عمومی فدراســیون جهانی تکواندو ۱۵ مهرماه 
)ششــم اکتبر( قرار اســت به صورت مجازی و از 
طریق ویدئو کنفرانس برگزار شده و در خصوص 
کلیه موارد مهم از جمله برگزاری مسابقات سال 
۲۰۲۱ و همچنین رقابت های انتخابی المپیک در 
دو قاره آسیا و اروپا تصمیم گیری شود. این مسابقات 
و همچنین سختي خانه نشیني باعث شده بود که 
هوگوپوشان المپیکي ایران ماه ها در تالش براي 
بازگشت به اردوهاي تیم ملي باشند. سرانجام آنها 
به خواسته خود رسیدند و اردوي تیم ملي تکواندو 
با حضور چهار تکواندوکار آغاز شــد. حال باید لغو 
شدن تمامي مسابقات این رشته در سال ۲۰۲۰ 
تاثیري روي اردوهاي این تیم دارد یا هوگوپوشان 
 بــه تمرینات خود زیــر نظر ســرمربي تیم ملي 

ادامه مي دهند. 

منهای فوتبال

آریا رهنورد

حساسیت در سومین گروه از منطقه 
غرب لیگ قهرمانان آسیا، حاال دیگر به 
اوج خودش رسیده است. پس از سپری 
شدن چهار هفته از دیدارهای این گروه، 
هنوز همه تیم هــا می توانند به مرحله 
بعدی راه پیدا کنند. تقابل پرسپولیس 
و الدحیل، یکــی از حســاس ترین و 

تماشــایی ترین نبردهای این مرحله 
خواهد بود. قهرمان لیــگ برتر ایران، 
تورنمنــت را با شکســت برابر همین 
حریف قطــری آغاز کرد. آنها ســپس 
روبه روی الشارجه نیز متوقف شدند اما با 
شکست دادن التعاون در دو مسابقه رفت 
و برگشت، به صدر جدول گروه رسیدند. 
پرسپولیس در پایان هفته اول دیدارهای 
این گروه، تیم قعرنشــین جدول بود و 

حاال در باالترین رده همین جدول دیده 
می شود و شانس شماره یک صعود به 
شمار می رود. یحیی در مسابقه قبلی، 
به ترکیب تیمش دست زد و با استراحت 
دادن به کنعانی و نوراللهی، نشــان داد 
روی همه نفرات تیم  حساب ویژه ای باز 
می کند. حریف امشب پرسپولیسی ها تا 
اینجا در مرحله گروهی به صورت یکی 
در میان بازی ها را برده و باخته اســت. 

آنها به دلیل اخراج مهدی بن عطیه در 
مسابقه قبلی، نمی توانند از این مدافع 
سرشناس استفاده کنند اما ستاره هایی 
مثل موئز علی، آماده اند تا از هر موقعیتی 

یک گل برای تیم شان بسازند.
عــالوه بــر صعــود از گــروه، 
پرسپولیســی ها انگیزه های انتقامی 
نیز برابر حریف قطــری دارند. چراکه 
الدحیل در بــازی رفت همین گروه که 

چندین ماه قبل برگزار شد، پرسپولیس 
را شکست داد. در آن مسابقه، یک صحنه 
جنجالی هم وجود داشت که در نهایت 
به سود الدحیل تمام شد. لحظه ای که 
مدافعان پرســپولیس در اعتراض به 
تصمیم داور، جریان بازی را رها کردند 
و در نهایت همان توپ، بــه تور دروازه 
بیرانوند چســبید. آن روز تقریبا همه 
نفرات پرسپولیس و همه اعضای کادر 
فنی، با انتقادهای گســترده ای روبه رو 
شدند اما نگاه ها به آنها، حاال دیگر کمی 
فرق کرده اســت. در سمت مقابل نیز، 
الدحیل انگیزه برای انتقــام گرفتن از 
پرســپولیس کم ندارد. آنها در همین 
سال های گذشته، دو بار قربانی مستقیم 
پرسپولیس در آسیا بوده اند. تیم برانکو 
در دوره متوالی، توانست الدحیل قطر 
را از لیگ قهرمانان آســیا کنار بزند. در 
اولین دوئل که در مرحله یک هشــتم 
نهایی لیگ قهرمانان رقم خورد، دیدار 
رفت به تساوی رســید و الدحیل با گل 
به خــودی چیکو فلورس در مســابقه 
برگشت، نتیجه را به حریف واگذار کرد 
و شانس رســیدن به جمع هشت تیم 
برتر آسیا را از دســت داد. درست یک 
سال بعد، پرســپولیس و الدحیل این 
بار در مرحله یک چهــارم نهایی با هم 
روبه رو شــدند. آن روزها الدحیل یک 
تیم تسلیم ناپذیر به نظر می رسید و از 
مدت ها قبل در رقابت های داخلی، هیچ 
شکستی را تجربه نکرده بود. با این وجود 
پرسپولیسی ها همه پیش بینی ها را به 
هم زدند و پس از شکست در دیدار رفت، 
در مسابقه برگشت حریف را با نتیجه سه 
بر یک شکست دادند. گل پایانی منشا و 
جشن بزرگ ورزشگاه آزادی در پایان آن 
نبرد، یکی از بهترین خاطره های تاریخ 
پرسپولیس به حساب می آید. نتیجه ای 
که یادآوری اش بــرای حریف قطری، 

اصال خوش یمن به نظر نمی رسد.
تقابل رامیــن رضاییان و ســعید 
آقایی که هر دو به تازگی به باشگاه های 
فعلی شــان ملحق شــده اند، یکی از 
جذابیت های خــاص این بازی خواهد 

بود. ســعید تنها دو بــازی را با پیراهن 
پرسپولیس پشت سر گذاشته و نمایش 
او در دومین مسابقه، تفاوت محسوسی 
با اولین بازی داشته اســت. با این حال 
احتماال برخالف نبــرد دوم با التعاون، 
آقایی امروز نقش دفاعی تــری دارد و 
دائما نفوذ نمی کند. رامین نیز در همین 
زمان کوتاه پیوستن به الدحیل، برای این 
تیم یک گل زده و یــک پاس گل نیز به 

هم تیمی ها داده است. 
عملکــرد او در مســابقه قبلی با 
الشارجه البته درخشــان نبود اما این 
بازیکن انگیزه های زیادی برای روبه رو 
شدن با تیم سابقش دارد. رضاییان در 
پرســپولیس، مهره محبوب هوادارها 
بــود اما به شــکل مســالمت آمیزی 
از باشــگاه جدا نشــد. برانکو او را در 
فهرســت مازاد قرار داد و این جدایی، 
حتی قبل از پایان فصــل رقم خورد تا 
این بازیکن جایی در جشــن قهرمانی 
تیمش نداشته باشد. پس از آن ماجرا، 
رامین و پرسپولیس دیگر هیچ مالقاتی 
نداشــته اند و حاال زمان یک مالقات 
هیجان انگیز از راه رسیده است. جدالی 
که بخش مهمی از سرنوشت این گروه 
را روشن می کند. در یک گروه سخت و 
پیچیده که هر چهار تیم در آن شانس 
صعود و حتی شانس سرگروهی دارند، 
تک تک امتیازهای باقی مانده بســیار 
کلیدی به نظر می رســند و مســابقه 
امشــب در دوحه نیز برای قرمزهای 
ایــران و قرمزهای قطــر، فوق العاده 

حیاتی خواهد بود.

پرسپولیس-الدحیل؛ رفتن به آغوش خاطرات خوب

صعود با طعم انتقام! 

اتفاق روز

چهره به چهره

دو تیم قهرمان از دو لیگ شاخص آسیا، امروز در لیگ قهرمانان با هم برخورد می کنند. پرسپولیس فصل گذشته در 
لیگ برتر ایران به قهرمانی رسیده و الدحیل نیز باالتر از همه رقبا، صدر جدول را تصاحب کرده است. با این وجود ترکیب 

دو تیم نسبت به فصل گذشته کمی متحول شده و همین موضوع، هماهنگی آنها را کاهش داده است. در بازگشت دوباره به 
آسیا، پرسپولیس تا امروز به خوبی به هدفش رسیده و فعال حداکثر امتیازها را به دست آورده اما روند نوسانی این روزهای 

الدحیل، همچنان ادامه دارد. بردن بازی امروز، صعود پرسپولیس به مرحله بعدی لیگ قهرمانان را قطعی خواهد کرد.

آریا طاری

هویبرگ و مت دوهرتی، شاید در نگاه اول خریدهای 
جذابی بودند اما نتوانســتند هواداران اســپرز را به وجد 
بیاورند. خریدهای بعدی باشگاه اما با استقبال ویژه ای از 
سوی طرفداران تاتنهام رو به رو شد. دنیل لوی در یک روز 
و به صورت همزمان، با گرت بیل و رگیلون قرارداد بست و 
دو ستاره اللیگایی را به صورت همزمان به باشگاه آورد. آنها 
برای جذب این دو ستاره، رقابت نزدیکی با منچستریونایتد 
داشــتند و توانســتند این رقابت را با پیروزی پشت سر 
بگذارند. بازگشت بیل و جذب یکی از بهترین مدافعان چپ 
فوتبال اروپا، حاال سیمای جذابی به تیم مورینیو می بخشد. 
آقای خاص با بازگرداندن بیل به شمال لندن، همان هدف 
اولیه اش را در باشگاه دنبال می کند. او می خواهد »برنده« 
باشــد و با این دو نفر، صاحب تیمی با پتانسیل »بردن« 

خواهد شد.
سال ۲۰۱4 بود که گرت بیل، تصمیم به ترک تاتنهام 
گرفت و ظاهرا هیچ چیزی نمی توانســت این بازیکن را 
از تصمیمش منصرف کند. او به رئال مادرید پیوســت و 

گران قیمت ترین قرارداد آن روزهــای فوتبال را به امضا 
رساند. ســرخیو رگیلون که آن روزها در آکادمی باشگاه 
رئال مادرید حضور داشــت، خیلی زود توانست با ستاره 
محبوبش یعنی بیل مالقات کند. او عکس یادگاری اش با 
بیل را در توئیتر به اشــتراک گذاشت و از آن روز به عنوان 
بهترین روز زندگی اش نام برد. 6 ســال بعد اما سرخیو در 
کنار گرت بیل از مادرید به لندن ســفر کرد تا در جلســه 
معارفه اش در باشــگاه تاتنهام شرکت کند. تالش او برای 
اســپانیایی حرف زدن با بیل در این جلســه نیز در نوع 
خــودش جالب به نظر می رســید. چراکه ســتاره ولزی 
در همه سال های اقامت در اســپانیا، هرگز تالشی برای 
یادگیری این زبان از خودش نشان نداد. تاتنهام، گرت بیل 
را با یک قرارداد قرضی یک ســاله به خدمت گرفته و قرار 
است بخشی از حقوق او را به باشگاه رئال مادرید پرداخت 
کند. او که زمانی با پیراهن شــماره ۱۱ به بهترین بازیکن 
اسپرز تبدیل شده بود، حاال پیراهن شماره 9 باشگاه را بر 
تن خواهد کرد. لباســی که پیش از آن در یک پیش فصل 
در تور آمریکا، بر تن این ستاره بود. رگیلون نیز با پیراهن 
شــماره ســه و قرارداد ۲8 میلیون پوندی پنج ساله، به 

عضویت تاتنهام درآمده است. این دو ستاره چپ پا، نقش 
مهمی در این فصل باشگاه تاتنهام خواهند داشت. تیمی 
که فصل را با شکست شروع کرده و این روزها، کامال تحت 

فشار به نظر می رسد.
تیم مورینیو قبل از شــروع این فصل، فشار انتظارها را 
با تمام وجود حس می کرد اما ابزار کافی را برای جنگیدن 
با باشگاه های بزرگ در اختیار نداشت. خرید این دو مهره 
جدید اما شــاید چیزهای زیادی را در باشگاه تغییر بدهد. 
تاتنهام پس از نزول و سپس جدایی دنی رز، در پست دفاع 
چپ دیگر بازیکن مطمئنی نداشــت. بن دیویس به هیچ 
وجه در حد یک بازیکن فیکس برای یک تیم لیگ برتری به 
نظر نمی رسید اما با جذب سرخیو، حاال دیگر آنها صاحب 
یک دفاع چپ ایده آل و پنج ستاره هستند. در خط حمله 
نیز فقدان نفرات تاثیرگذار در تاتنهام تا حدودی احساس 
می شد. حاال اما با مثلث گرت بیل، هونگ مین سون و البته 
هری کین، این تیم صاحب یکی از بهترین خطوط هجومی 
در لیگ برتر شده اســت. حاال مورینیو گزینه های بهتر و 
ایده آل تری برای چینش ترکیب در اختیار دارد اما به نظر 
می رسد کار آنها در بازار تابستانی، هنوز به طور کامل تمام 
نشده اســت. چراکه این تیم به یک مهاجم جانشین برای 
هری کین نیز نیاز خواهد داشــت. در چند فصل گذشته، 
هری بارها مصدوم شــده و به ندرت جانشــین خوبی در 
تاتنهام داشته است. باشگاه حاال در جست وجوی جذب یک 

مهاجم مرکزی است که بتواند در دقایق پایانی بازی ها و یا 
در روزهای مصدومیت کین، در نوک خط حمله قرار بگیرد. 
تاتنهام حتی پس از این دو خرید تازه، به لحاظ مهره قابل 
مقایسه با تیم هایی مثل سیتی، لیورپول و یا چلسی به نظر 
نمی رســد اما حاال دیگر انتظار می رود که این تیم حداقل 
برای تصاحب سهمیه لیگ قهرمانان مبارزه کند و در بین 

چهار تیم باالی جدول مسابقه ها قرار بگیرد.
امضای قرارداد با گــرت بیل، پیــام واضحی از طرف 
ژوزه مورینیــو دارد. او با جذب نفراتــی مثل جو هارت و 
گرت بیل، چهره هایی را در باشــگاه جمــع می کند که 
بی شــباهت با خودش نیســتند. درباره چهره هایی مثل 
هارت و بیل، درســت همان حرف هایی زده می شوند که 
از مدتی  قبل درباره ژوزه مورینیو شــنیده ایم. اینکه آنها 
دیگر تمام شده اند، ســال های خوب فوتبال شان را پشت 
سر گذاشــته اند و دیگر به کیفیت گذشته برنمی گردند. 
مورینیو بــا جذب نفراتی که از این حیث شــبیه خودش 
هستند، تالش می کند تا انگیزه بازگشت را به بهترین شکل 
به نمایش بگذارد. او بارها تاکید کرده که »برنده شدن« را 
از خود فوتبال بیشتر دوست دارد و هیچ چیز به این اندازه، 
برایش مهم به نظر نمی رسد. جام گرفتن در باشگاهی مثل 
تاتنهام که از ســال ۲۰۰8 هرگز جام نبرده، کار ساده ای 
نیست اما آقای خاص، حاال برای به هم زدن همه معادله ها 

تالش می کند.

سپاهانی ها در یکی از عجیب ترین فصل های 
تاریخ باشگاه به سر می برند. فصلی که در قامت 
یک مدعی شروع شد و به بدترین شکل ممکن 
ادامه پیدا کرد. تیم اصفهانی فصل های »بدتر« 
از این هم داشته اما اینکه باشگاه در شروع فصل 
فوق العاده خوب و آماده نشــان بدهد و در پایان 
رقابت ها این چنیــن دچار لغزش شــود، واقعا 
تجربه عجیبی به نظر می رســد. در شروع لیگ 
قهرمانان آسیا، امیر قلعه نویی سرمربی سپاهان 
بود. آنها این تورنمنت را درســت مثل این فصل 
از لیگ برتر، رویایی شــروع کردند. سپاهان در 
اولین مسابقه، یک شکست سنگین را به العین 
تحمیل کرد تا خیلی زود مدعی جدی صعود و 
حتی سرگروهی شــود اما از آن روز به بعد، این 

باشگاه دیگر نتوانسته حتی یک امتیاز در لیگ 
قهرمانان به دســت بیاورد. آنها جدال دوم را به 
السد واگذار کردند و در دو مسابقه رفت و برگشت 
نیز، به النصر عربستان باختند. جالب اینجاست 
که سپاهان حداقل در مسابقه دوم، نمایش نسبتا 
خوبی داشت و شوت های زیادی را روانه دروازه 
حریف کرد اما حاال دیگر آثار اعتماد به نفس به 
اندازه سابق در ساق های ســتاره های این تیم 
دیده نمی شود. با وجود رسیدن به تنها سه امتیاز 
در چهار مســابقه، هنوز پرونده صعود برای این 
نماینده فوتبال ایران کامال بسته نشده است. آنها 
روی لبه پرتگاه ایستاده اند اما هنوز این شانس را 
دارند که به هر قیمتی، خودشان را نجات بدهند. 
محرم نویدکیا هنوز زمان زیادی برای کار کردن 

در این باشگاه نداشته است. او پس از سال ها بازی 
برای سپاهان، شرایط این تیم را به خوبی درک 
می کند اما هنوز به ترکیب ایده آلش برای این تیم 
نرسیده است. نویدکیا در مسابقه رفت با النصر، از 
زوج پورقاز و گلوسیانی در قلب دفاع استفاده کرد 
و پس از اشتباه مهلک پورقاز، تصمیم گرفت در 
جدال دوم به سراغ محمد نژادمهدی برود و او را در 
کنار گئورگی قرار بدهد. مربی جوان سپاهان در 
نبرد اول از محسن مسلمان نیز در ترکیب استفاده 
کرد اما در جدال دوم او را روی نیمکت قرار داد و 
از رسول نویدکیا در ترکیب اصلی بهره برد. او در 
دیدار برگشت با النصر، حتی کی روش استنلی 
را نیز نیمکت نشین کرد تا نشان بدهد که هیچ 
بازیکنی در تیم او، از حاشیه امن برخوردار نیست.
شانس هاي صعود سپاهان به مرحله بعدی، 
دیگر اصال زیاد به نظر نمی رسند. این تیم برای 
رســیدن به مرحله بعدی، تنها یک راه در پیش 
دارد و آن، بردن هر دو مسابقه باقی مانده است. 
اگر سپاهان در جدال امشب با العین برنده باشد و 

السد در دیدار با النصر عربستان شکست بخورد، 
نماینده ایران می تواند با شکست دادن السد در 
هفته پایانی، صعودش را به مرحله بعدی قطعی 
کند. اگر ســپاهانی ها امشــب یک برد پرگل و 
مقتدرانه را جشن بگیرند، حتی در صورت تساوی 
السد روبه روی النصر نیز این شانس را دارند که با 

شکست دادن این رقیب، خودشان را به مرحله 
بعدی برسانند. فعال تنها کاری که آنها باید انجام 
بدهند، بازگشــت به مســیر پیروزی و امیدوار 
ماندن به اما و اگرهای صعود است. رسیدن به 6 
امتیاز از دو بازی آخر، تنها شانس نجات سپاهان 

خواهد بود.

تاتنهام و خریدهایی از جنس مورینیو

ثابت كن هنوز زنده ای! 

چوب خط شکست ها دیگر پر شده است

رحم نكن محرم! 

الدحیل انگیزه برای انتقام 
گرفتن از پرسپولیس 

کم ندارد. آنها در همین 
سال های گذشته، دو بار 

قربانی مستقیم پرسپولیس 
در آسیا بوده اند. تیم برانکو 

در دوره متوالی، توانست 
الدحیل قطر را از لیگ 

قهرمانان آسیا کنار بزند

 شماره   618 /          دوشنبه 31 شهریور   1399  /   3 صفر 1442  /  21 سپتامبر   2020


