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 خط قرمز موقت كشتي 
روي انتخابي

در حالی که اتحادیه جهانی کشتی همچنان در 
ابهام و سردرگمی برگزاری یا لغو رقابت های جهانی 
۲۰۲۰ صربستان به سر می برد، متولیان کشتی 
کشورهای صاحبنام از جمله ایران در حال تجهیز 
و تدارک برای حضور احتمالــی در این رقابت ها 
هستند. متولیان کشتی کشورمان با برگزاری لیگ 
برتر توانستند بخشی از برنامه های خود در بحث 
محک زدن توان جسمی و روحی آزاد و فرنگی کاران 
را اجرایی کنند. شیوع ویروس کرونا نه تنها اردوهای 
تیم ملی را تعطیل کرد، بلکه باعث شد رقابت های 
انتخابــی تیم های ملی برای مســابقات جهانی 
۲۰۲۰ صربستان هم با توجه به شرایط موجود، 
منتفی شود. مسابقاتی که سال گذشته از سوی 
فدراسیون کشتی، تاکید فراوانی بر اجرای آن شد 
و قرار بود امسال با حال و هوای متفاوتی نسبت به 
دوره های قبلی برگزار شود. به همین دلیل متولیان 
کشتی کشورمان به فکر جایگزینی برای رقابت های 
انتخابی به منظور گزینش کشتی گیران اعزامی به 
مسابقات جهانی هستند و در نظر دارند در صورت 
قطعیت برگزاری این مسابقات، در چیدمان ترکیب 
تیم های ملی کشتی آزاد و فرنگی با مشکلی روبه رو 
نشوند. بر این اســاس با منتفی شدن رقابت های 
انتخابی و محدودیت زمان باقی مانده تا مسابقات 
جهانی، ملي پوش ها با توجه به نتایج و عملکردشان 
در جام تختی و قهرمانی کشور انتخاب خواهند شد. 
البته عملکرد کشتی گیران در لیگ برتر هم نقش 
بسیار مهمی در رسیدن آنها به ترکیب تیم ملی 
دارد و حضور کادرهاي فني تیم هاي ملي کشتي 
آزاد و فرنگي در لیگ و زیر نظر گرفتن این رقابت ها 
مهر تاییدي بر آن است. چه بسا بنا و محمدي نیز 
از اهمیت لیگ براي انتخاب ترکیب تیم ملي نیز 
صحبت کرده بودند. در هر حال فیال هنوز تصمیمي 
براي برگزاري مسابقات جهاني نگرفته تا همه چیز 

بالتکلیف مانده باشد. 
    

كارلسن دنبال فيروزجاي 
صدرنشين

پس از شیوع کرونا تمامی رقابت های شطرنج به 
صورت آنالین پیگیری شد. بعد از گذشت ماه ها و 
کنترل این بیماری در برخی کشورها، اهالی شطرنج 
تصمیم به برگزاری مسابقات حضوری گرفتند. در 
جدیدترین رقابت ها سوپرتورنمنت شطرنج بعد از 
ماه ها به صورت حضوری مسابقات خود را دنبال 
کرد. علیرضا فیروزجا نابغه ایرانی شطرنج جهان در 
روز ششم این رقابت ها مقابل آرین طاری قرار گرفت 
و توانست با اقتدار این شطرنج باز را شکست دهد. در 
دیگر رقابت ها کارلسن موفق شد یان کریشتف دودا 
را شکست دهد و انتقام باختش را از این شطرنج باز 
بگیرد. همچنین لوون آرونیان در این دور شکست 
خورد تا با این نتایج فیروزجــا در بین قدرت های 
شطرنج جهان صدرنشین شود. مگنوس کارلسن 
که در رده دوم ایــن رقابت ها قرار دارد جدی ترین 
تعقیب کننده فیروزجا در این مسابقات است. این 
سوپرتورنمنت که از ۱۴ مهر آغاز شده، تا بیست و 

پنجم این ماه ادامه خواهد داشت.
    

 تاثير وضعيت بد تهران 
روي قايقراني 

ایرج اقلیمی ســرمربی تیم ملی آب های آرام 
درباره مســابقات قهرمانی کشــور و رکوردهای 
قایقرانان گفت:»آنطور که می خواستیم نبود اما با 
توجه به شرایطی که در آن قرار داریم رکوردها بد 
نیست. بچه ها بعد از اسفندماه که آخرین تمرینات 
ما برگزار شد دو،سه ماه نمی توانستند داخل آب 
بروند، اگر تمرینات ادامه پیدا می کرد باید شهریور 
و مهر اوج آمادگی ورزشکاران می شد اما به دلیل 
کرونا این اتفاق رخ نداد که این موضوع البته فقط 
محدود به کشــور ما نیســت.« وی درباره شروع 
تمرینات ملی پوشان قایقرانی برای کسب سهمیه 
المپیک خاطرنشان کرد:»قرار بود از اواخر مهرماه 
تحلیلی داشته باشیم تا اردوها آغاز شود اما با شرایط 
تهران نمی دانم وضعیت چطور باشد چون تهران هر 
هفته تعطیل می شود. ورزشکاران در شهر خودشان 
هستند و تمرین می کنند، ما هم بر اساس آن روزانه 
برنامه می دهیم اما شــرایطی کــه در اردو دارند 
متفاوت است چراکه ورزشکاران به تنهایی تمرین 
می کنند و رقیب ندارند در این صورت نمی توانند 

به سطح آمادگی کامل برسند.« 

منهای فوتبال

آریا رهنورد

شادی صعود به فینال آسیا، خیلی 
زود جایش را به یک نگرانی بزرگ برای 
پرسپولیسی ها داده است. اوضاع باشگاه 
هر روز نگران کننده تر می شود و معلوم 
نیست با ادامه این روند، چه سرنوشتی 
در انتظار پرسپولیســی ها خواهد بود. 
بســیاری از ســتاره های این تیم، در 

اولین جلسه تمرینی برای فصل جدید 
غیبت داشته اند. آن هم در شرایطی که 
خیلی از تیم های لیگ برتری، اردوهای 
تدارکاتی شان را از مدت ها قبل برگزار 
کرده اند. با ایــن برنامه ریزی برای لیگ 
برتر، پرسپولیس فرصت استراحت ندارد 
و احتمال رقم خوردن مصدومیت های 
جدی در شــروع فصل بــرای این تیم 
بسیار باال به نظر می رسد. عالوه بر این، 

شــاهکارهای مدیریتی نیــز هر روز 
جدی تر و نگران کننده تر می شود. شاید 
کم تر تیمی وجود داشته باشد که بتواند 
6 امتیاز از پرســپولیس بگیرد اما تیم 
مدیریتی خود این باشــگاه، قطعا قادر 
است با نادیده گرفتن عواقب پرداخت 
نشدن دســتمزد برانکو، چنین کاری 
انجام بدهد و این آوار را روی سر باشگاه 
فرو بیاورد. این همان کاری است که آنها 

در انجام دادنش، استاد هستند.
بهترین اتفاق ممکن برای پرسپولیس 
می توانست این باشــد که فینال لیگ 
قهرمانان آسیا، فقط چند روز بعد از فینال 
منطقه غرب برگزار شود. در آن مقطع 
فشرده، پرسپولیس همه چیز داشت و 
برای رسیدن به موفقیت، کامال حریص 
به نظر می رسید. به لطف مدل برگزاری 
رقابت ها توسط ای.اف.سی اما، بین نبرد 

نیمه نهایی و فینال، فاصله بسیار زیادی 
وجود دارد. این فاصله برای پرسپولیس، 
بی نهایت مســموم کننده خواهد بود. 
چراکه در همین چند روز نیز، باشــگاه 
با مشکالت بســیار بزرگی روبه رو شده 
است. قطری ها از قرارداد احتمالی بشار 
رسن با یک باشــگاه در لیگ ستارگان 
قطر خبــر داده اند، شــجاع خلیل زاده 
مسیر جدایی را در پیش گرفته و آقای 
مدیرعامل، عمال آب پاکی را روی دست 
او ریخته است. در اولین تمرین تیم، تنها 
۱۱ بازیکن شــرکت کرده اند و یحیی، 
کامال از اوضاع باشــگاه ناراضی است. 
حتی احتمال جدایی نفراتی مثل کمال 
کامیابی نیا هم از باشــگاه وجود دارد و 
در مجموع، اوضاع برای قرمزها بســیار 
ناامیدکننده به نظر می رسد. این وسط 
نباید فراموش کرد کــه وحید امیری و 
احســان پهلوان هم از حضور در فینال 
لیگ قهرمانان محروم هســتند و برای 
بخشش محرومیت طوالنی مدت عیسی 
 آل کثیر، هنوز قدمی برداشــته نشده 
است. در حقیقت این احتمال وجود دارد 
که ترکیب پرسپولیس در فینال لیگ 
قهرمانان در مقایسه با ترکیب اصلی این 
تیم در دیدارهای گذشــته، تغییر قابل 
توجهی داشته باشد. ممکن است قرمزها 
بدون 6 بازیکــن فیکس به دیدار نهایی 
قدم بگذارند و برای دومین بار، قهرمانی 
را به رقبا تقدیم کنند. اگر چنین اتفاقی 
رخ بدهد، تک تک افرادی که این روزها 
در باشگاه مسئولیت دارند و این چنین، 
ذهن مهره های تیم، سرمربی و هوادارها را 
آشفته کرده اند، باید پاسخگوی عملکرد 

فاجعه بارشان باشند.
پس از پیروزی ســرخ ها روبه روی 
النصر، انواع و اقسام تصاویر در تمسخر 
مدیر باشگاه عربستانی در فضای فوتبال 
ایران منتشر شد. جرم این مدیر از نگاه 
هواداران فوتبال ایــران، این بود که در 
غصه شکست تیمش غرق شد و به تیر 
دروازه تکیه زد. در ایــران، این تصویر را 
»مضحک« می دانستیم، چراکه هرگز 
شبیه اش را در فضای فوتبال خودمان 

ندیده بودیم. هرگز تماشا نکرده بودیم 
که یک مدیر، پا به پای تیمش حرص و 
جوش بخورد. هرگز ندیده بودیم که یک 
مدیر، این چنین سنگینی بار شکست را 
روی شانه های خودش احساس کند و 
حتی از ستاره های تیمش هم، مبهوت تر 
باشــد. هرگز ندیده بودیم که یک مدیر 
فوتبالی، این چنین احساس یکی بودن 
با تیم را به نمایش بگذارد و برای موفقیت 
تیم، دست به هر کاری بزند. در فوتبال 
ایران، خبــری از این رفتارها نیســت. 
اینجا مدیرانی داریم که در حساس ترین 
برهه های ممکن، به جــز خراب کردن 
کار تیم هیچ قدم دیگری برنمی دارند. 
اینجا مدیرانــی داریم که در شــرایط 
فوق العاده تعیین کننده بین دو مسابقه 
حســاس، به راحتی با جدایی ستاره ها 
موافقت می کنند و تن و بدن هواداران 
باشگاه را می لرزانند. مشکل اینجاست 
که پیروزی هــا و شکســت های تیم، 
مطلقا هیچ تاثیری در شرایط شغلی این 
مدیرها ندارند. بیشتر آنها تنها به خاطر 
»رفاقت« با وزیر ورزش انتخاب می شوند 
و ظاهرا هر چقدر که ناکام تر باشــند، 
جای مستحکم تری به دست می آورند. 
اگر تیم هم شکســت بخورد، کک شان 
نمی گزد و تا امروز، هیچ کس حتی یک 
تصویر »ناراحت« از آنها بعد از باخت های 
باشگاه های مختلف، شکار نکرده است. 
آنها آینه تمام نمای این فوتبال هستند. 

آینه ای که دیگر باید شکسته شود.

پرسپولیس در دام یک دندانپزشک

ترس های یک فینالیست!

اتفاق روز

چهره به چهره

خبرهایی که این روزها از باشگاه پرسپولیس به گوش می رسند، اصال شبیه خبرهایی نیستند که باید از تیم فینالیست 
آسیا شنیده شوند. فاصله بین دو جدال نیمه نهایی و فینال لیگ قهرمانان، برای آنها با هراس جدایی ستاره ها پر شده و 

بعید نیست قرمزها همین روزها چند مهره کلیدی را به سادگی از دست بدهند. پرسپولیس باید با تمام قدرت، به استقبال 
فینال لیگ قهرمانان برود اما روند باشگاه، کامال معکوس به نظر می رسد و شرایط تیم، هر روز بدتر می شود. اولین جلسه 

تمرینی یحیی و تیمش، نشان از نزدیک شدن سرخ ها به مرحله فروپاشی دارد.

نام دی بیاســی در چند ســال گذشــته، بارها در اطراف 
باشگاه های مختلف فوتبال ایران به گوش رسیده اما این مربی، 
حاال تنها ســرمربی یک بازیکن ایرانی شده است. دی بیاسی 
در جدیدترین فهرســتش برای تیم ملی آذربایجان، نام یک 
فوتبالیست ایرانی را نیز در بین سایر بازیکنان قرار داد و برای آن 
 که اعتقادش را به این بازیکن نشان بدهد، او را در فهرست ۱۱ 
نفره تیمش روبه روی مونته نگرو نیز گنجاند. علی قربانی پس از 
تنها یک حضور کوتاه در لیگ آذربایجان و باشگاه سومقابیت، 

به تیم ملی آذربایجان دعوت شــد و باالخره در رده ملی نیز، 
تجربه بازی به دست آورد. او اولین ورزشکار ایرانی نیست که 
تابعیت آذربایجان را دریافت می کند. پیش از این چهره های 
سرشناس دیگری نیز این موقعیت را تجربه کرده اند. سامان 
طهماسبی که یکی از ستاره های کشتی ایران بود، به جمهوری 
آذربایجان رفت و در ترکیب تیم ملی این کشور، حتی روبه روی 
نماینده های ایران نیز قرار گرفت. میالد بیگی نیز به عنوان یکی 
از بااســتعدادترین چهره های تاریخ تکوانــدوی ایران، راهی 
آذربایجان شد و در این کشــور به مدال طالی المپیک رسید. 
از دست دادن بیگی، یک ضربه بسیار بزرگ برای ورزش ایران 
بود. در بین مربیان نیز رضا مهماندوست که عنوان بهترین مربی 
سال تکواندو در جهان را یدک می کشید، با حقوق مادام العمر به 
تیم ملی آذربایجان پیوست. شرایط علی قربانی اما با همه آنها 

کمی متفاوت به نظر می رسد. چراکه برخالف همه این نفرات، 
قربانی در ترکیب تیم ملی ایران جایی نداشته است.

علی قربانــی تا این لحظــه، مرتکب هیچ نــوع فعالیت 
غیرقانونی نشده اســت. او نه به آذربایجان پناهنده شده، نه 
ملیتش را کامال تغییر داده و نه قانون سربازی را دور زده است. 
او قدمی نیز علیه قوانین فیفا برنداشته و کامال به صورت قانونی 
به آذربایجان پیوسته اســت. بر اساس قوانین فیفا، بازیکنی 
که در ترکیب یک تیم ملی بزرگساالن به میدان نرفته باشد، 
می تواند در صورت دریافت تابعیت یک کشور دیگر، برای آن 
کشور به میدان برود. علی قربانی هم تا امروز هرگز به تیم ملی 
بزرگساالن ایران دعوت نشده و به همین خاطر، مشکلی برای 
پیوستن به تیم ملی آذربایجان نداشته است. شماره 9 جدید 
آذری ها، تا امروز به خاطر این تصمیم با حساسیت زیادی هم 

روبه رو نشده است. چراکه اساســا او یک ستاره بزرگ برای 
فوتبال ایران نبوده اســت. علی تا امروز دوران فوتبال کامال 
ماجراجویانه ای داشته است. او در نساجی چهره شد و در مس 
سرچشمه، فرصت بازی در لیگ برتر را به دست آورد. قربانی 
زیر نظر علیرضا منصوریان در نفت تهران، نامی برای خودش 
دست و پا کرد و سپس توانست برای تیم موردعالقه اش یعنی 
اســتقالل به میدان برود. بازی در لیگ اســلواکی، تصمیم 
غیرمنتظره ای بود که قربانی در ادامه مسیر فوتبالش گرفت. 
بازگشت به ایران و بازی برای سپاهان، خیلی به سود او تمام 
نشد. شــاید ناامیدکننده ترین موقعیت از دست رفته فصل 
گذشــته لیگ برتر، به این بازیکن تعلق داشت. او حاال برای 
سومقابیت در لیگ آذربایجان توپ می زند و قصد دارد نقش 

مهم تری در فوتبال این کشور برای خودش دست و پا کند.

آریا طاری

ستاره های تازه وارد پرسپولیس، امتحان شان 
را در لیگ قهرمانان پس داده اند اما تازه واردهای 
آبی برای اولین بازی هــا در ترکیب تیم جدید، 
منتظر شروع لیگ برتر هستند. استقالل تا امروز 
از 6 سهمیه لیگ برتری اش استفاده کرده و در 
پنجره نقل و انتقاالت، تنها می تواند یک بازیکن 
دیگر را از لیگ برتر به خدمــت بگیرد. آبی ها تا 
امروز خریدهای نسبتا جذابی داشته اند اما تمرکز 
هواداران باشــگاه، بیشــتر به ماندن مهره های 
کلیدی فصل گذشــته معطوف است. جدایی 
هر کدام از آنها، می تواند یک بحران بزرگ برای 

استقالل به وجود بیاورد.
رشید مظاهری

اگر ماجرای شکایت تراکتورسازی از رشید 
به جایی نرسد و محرومیت برای این گلر اتفاق 
نیفتد، او می تواند بهترین خرید استقالل برای 
لیگ بیستم باشد. در سراسر فصل گذشته، آبی ها 
مشــکالت خط دروازه را با تمام وجود احساس 
کردند و نداشــتن یک گلر آماده، در تیم آنها به 
شدت احساس شــد. حاال با ورود رشید، اوضاع 
کمی متفاوت خواهد بــود. چراکه مظاهری در 
این سال ها همیشه یکی از بهترین گلرهای لیگ 

برتر بوده است. در اردوی استقالل، نگرانی هایی 
در خصوص روابط بین رشــید و سیدحسین به 
عنوان دو مدعی پوشــیدن پیراهن شماره یک 
باشــگاه وجود دارد اما با جــذب مظاهری، آنها 
صاحب یک سنگربان ششــدانگ شدند. گلری 
که در فصل گذشته با ۱۴ کلین شیت، در جمع 
بهترین گلرهای فصل قرار داشــت. آن هم در 
فصلی که سیدحسین در آن فقط 6 بار دروازه اش 
را بسته نگه داشته بود. مظاهری در شروع لیگ 
نوزدهم، شــگفت انگیز بود و در میانه های راه، 
کمی افت کرد. آبی هــا امیدوارند کیفیت او در 
فصل جدید، درست به خوبی هفته های ابتدایی 

فصل گذشته باشد.
محمدحسین مرادمند

گوش دادن به »ندای قلب«، محمدحسین 
مرادمند را بین ساختمان باشگاه پرسپولیس و 
ساختمان باشگاه استقالل، سرگردان کرد. او که 
با قرمزها نیز به توافق رسیده بود، سرانجام راهی 
استقالل شد و پیراهن آبی را به تن کرد. مرادمند 
سال های بسیار خوبی را در باشگاه شهرخودرو 
پشت ســر گذاشــت و یکی از بهترین های این 
تیم به شــمار می رفت. این مدافع ۲7 ساله در 
لیگ نوزدهم، ســه بار موفق بــه گل زنی برای 
باشگاه شهرخودرو شــد. جالب اینجاست که او 

با وجود بازی در قلب دفــاع، دومین گل زن برتر 
این تیم به شمار می رفت. به جز قد و قامت بلند 
و موفقیت در دوئل های هوایی، مرادمند در بازی 
با توپ هم بسیار مسلط به نظر می رسد. با جذب 
محمدحسین، شاید جدایی روزبه چشمی دیگر 
برای آبی ها چندان به چشم نیاید. چراکه این تیم 
حاال صاحب یک مدافع میانی بســیار مطمئن 

شده است.
مهدی مهدی پور

مهدی در کنار احســان پهلــوان و دانیال 
اسماعیلی فر، سه استعداد مهم باشگاه ذوب به 
شمار می رفتند. بازیکنانی که در کنار هم، دوران 
سربازی را در تراکتور پشت ســر گذاشتند و از 
آنها به عنوان سه قلوهای ذوب یاد می شد. حاال 
احسان برای پرسپولیس توپ می زند، دانیال به 
سپاهان رفته و مهدی نیز به استقالل ملحق شده 
است. مهدی پور به عنوان هافبک باکس تو باکس، 
می تواند مهره ای بســیار کلیدی برای استقالل 
باشد. او در حمل توپ، قابلیت فوق العاده ای دارد و 
همیشه در بازیسازی، بسیار آماده  ظاهر می شود. 
این هافبک فصل گذشته سه پاس گل برای ذوب 
داده اما موفق نشده هیچ گلی برای این تیم به ثمر 
برساند. اما شاید حضور در یک تیم تهاجمی مثل 
استقالل به او کمک کند تا در لیگ بیستم، طلسم 

گل نزدن را باطل کند.
بابک مرادی

او بیشــتر به خاطر مدل موهایش شناخته 
می شــود. وینگــر راســت فصــل گذشــته 
ماشین سازی، با ســه گل زده در لیگ نوزدهم 

بهترین گل زن فصل این باشــگاه بوده است. او 
در ۲8 سالگی یک فوتبالیســت جوان به شمار 
نمی رود اما هنوز انگیزه های زیادی برای بیشتر 
دیده شدن در فوتبال ایران دارد. با میانگین یک 
دربیل در هر مســابقه، بابک در استانداردهای 
فوتبال ایــران یک بازیکن تکنیکی محســوب 
می شود. در فصل گذشــته وینگرهای تازه وارد 
استقالل مثل بلبلی و دشتی، اصال خوب نشان 
ندادند و حاال شاید اضافه شدن مرادی به این تیم، 

شرایط را کمی تغییر بدهد.
متین کریم زاده

ویژگی مهم بازی این فوتبالیســت جوان، 
چندپسته بودن او به شمار می رود. کریم زاده 
هم می تواند به عنوان وینگر راست برای این 
تیم به میدان برود و هم سابقه بازی در سمت 
چپ خط دفاعی را دارد. این فوتبالیست ۲۲ 

ساله، یکی از پدیده های تیم های ملی پایه در 
فوتبال ایران اســت و یک خرید ایده آل برای 

آینده باشگاه به شمار می رود.
سیداحمد موسوی

نام سیداحمد موسوی را بارها و بارها در لیگ 
برتر شنیده ایم. این مدافع راست که فصل گذشته 
برای گل گهر سیرجان به میدان می رفت، زمانی 
در آکادمی باشگاه استقالل نیز حضور داشت. او 
فصل گذشته یک بار موفق به گل زنی شد و همان 
یک گل را وارد دروازه پرسپولیس کرد. او در لیگ 
نوزدهم دو پاس گل هــم داد و در مجموع فصل 
موفقیت آمیزی را پشت ســر گذاشت. موسوی 
۲8 ساله، شاید در شروع فصل در استقالل ذخیره 
باشد اما شانس خوبی دارد تا در ادامه رقابت ها، 
برای یک جایگاه ثابت در ســمت راســت خط 

دفاعی این باشگاه بجنگد. 

یک نام آشنا در ترکیب تیم ملی آذربایجان

تيم ملی نو!

نگاهی به 6 خرید جدید استقالل برای لیگ بیستم

مراد  و  رشيد!

اینجا مدیرانی داریم که 
در شرایط فوق العاده 

تعیین کننده بین دو مسابقه 
حساس، به راحتی با جدایی 

ستاره ها موافقت می کنند 
و تن و بدن هواداران باشگاه 

را می لرزانند. مشکل 
اینجاست که پیروزی ها و 
شکست های تیم، مطلقا 

هیچ تاثیری در شرایط 
شغلی این مدیرها ندارند
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