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سفر عباسعلي به آلمان براي درمان 

سید حسن طباطبایی رییس فدراسیون کاراته 
از اعزام حمیده عباسعلي کاراته کاي المپیكي ایران 
به کشور آلمان در مهرماه براي خارج کردن پالتین 
از پاي خود خبــر داد. او گفت:»طبق هماهنگی 
صورت گرفته از سوی کمیته ملی المپیک، حمیده 
عباسعلی، نخستین بانوی المپیكی کاراته ایران 
برای خارج کردن پالتین پای خود، مهرماه عازم 
کشور آلمان خواهد شد تا در کلینیک هانوفر تحت 
عمل جراحی قرار گیرد. پیش از این قرار بود عمل 
خارج کردن پالتین از زانو عباسعلی بعد از المپیک 
انجام شــود ولی با توجه به تاخیــر در برگزاری 
مسابقات مذکور و داشتن زمان مناسب، تصمیم 
گرفته شد که این ورزشــكار مهرماه راهی آلمان 
شود.« طباطبایی ادامه داد:»در همین خصوص 
صحبت هایی با دکتر صالحی امیری، رییس کمیته 
ملی المپیک انجام دادیم و مسئوالن کمیته ملی 
المپیک محبت داشــتند و مانند عمل جراحی 
نخست روی زانوی عباســعلی، تمام هزینه های 
این عمل را نیز متقبل شدند.« او در پایان تصریح 
کرد:»عباسعلی به محض خارج کردن پالتین پای 
خود مجددا تمریناتش را از سر می گیرد تا آماده 

حضوری موفق در المپیک توکیو شود.« 
    

 آمادگی ۳۱ تیم 
برای لیگ هاي بسكتبال

رامین طباطبایی رییس فدراسیون بسكتبال 
درباره آغاز مسابقات لیگ این رشته گفت:»لیگ 
برتر بسكتبال ۱۵ آبان شروع می شود و فعال ۱۶ تیم 
اعالم آمادگی کرده اند. ما برنامه داریم که تیم ها 
به تعهدات خود و پروتكل هایی که ما مشــخص 
کرده ایم عمل کنند. شرکت در جلسات مستمر 
فدراسیون، تسویه حســاب با بازیكنان و مربیان 
در ســنوات گذشــته و همچنین تسویه حساب 
با فدراســیون ازجمله این موارد هســتند.« وي 
افزود:»طبق برنامه ریزی ها، اواخر شهریور تعداد 
قطعی تیم ها بــرای حضور در لیــگ برتر آقایان 
مشخص می شــود. تا اینجا برای لیگ برتر بانوان 
۱۵ تیم اعالم آمادگی کرده اند که قرار است لیگ 
این بخش نیز از اوایل آبان شــروع می شود. البته 
تعداد این تیم ها هنوز مشخص نیست و بستگی به 
شرایطی دارد که گفتم و امكان دارد تا ۱۲ تیم هم 
کاهش پیدا  کند. به هر حال تیم ها برای حضور در 
لیگ باید شرایط خاصی داشته باشند و نمی توانیم 
از برخی مسائل به سادگی عبور کنیم. در هر حال 
در مجموع ۳۱ تیم برای حضور در لیگ برتر بانوان 

و آقایان اعالم آمادگی کرده اند.« 
    

 عطایی موافق انتخاب 
سرمربي خارجي

بهروز عطایی، سرمربی تیم والیبال جوانان که 
در ماه های اخیر از او به عنوان یكی از گزینه های 
سرمربیگری در تیم ملی بزرگساالن یاد می شد، در 
خصوص پنج گزینه مطرح شده برای سرمربیگری 
تیم ملی والیبال گفت:»ابتــدا باید فهمید برای 
المپیک چه نتیجه ای مد نظر اســت و با توجه به 
آن ذهنیت باید تصمیم گیری الزم را انجام دهیم. 
ذهن جامعه والیبال و افرادی که والیبال را دنبال 
می کنند به دو دسته تقسیم شده است. دسته اول 
معتقدند که به راحتی از گروه خود صعود خواهیم 
کرد و به جمع هشت تیم مرحله دوم خواهیم رفت 
اما در این مرحله با شكســت در پلی آف به مقام 
پنجمی مشترک خواهیم رسید، اما دسته دوم که 
تعدادشان خیلی اندک است معتقدند که والیبال 
ایران توان این را خواهد داشت که به جمع چهار 
تیم پایانی راه پیدا کنــد.« وی افزود:»با این حال 
فدراسیون والیبال معتقد است که می تواند تیم 
ملی را با یک برنامه ریزی خوب به جمع چهار تیم 
پایانی المپیک هدایت کند. این اعتقاد در کمیته 
فنی به وجود آمده است که مربی ایرانی این قابلیت 
را نخواهد داشت که والیبال ایران را به جمع چهار 
تیم پایانی برســاند در حالی که مربی خارجی از 
عهده این کار برخواهد آمــد.« عطایي گفت:»با 
توجه به شرایط موجود شاید وقت این رسیده باشد 
که به مربیان ایرانی هم اعتماد کرد اما نظر شخصی 
بنده بر این است بین مربی ایرانی و خارجی با مربی 
خارجی کار را پیش ببریم بهتر اســت چون هر 
اتفاقی غیر از رفتن به جمع چهار تیم برتر المپیک 
با مربی ایرانی اتفاق بیفتد مربی سوزی کرده ایم و 

این شكست تلقی می شود.« 

منهای فوتبال

آریا رهنورد

خریدهــای جدیــد، ترکیــب 
پرسپولیس را چقدر عوض می کنند؟ 
برای پی بردن به پاســخ این پرسش، 
باید منتظر بمانیم اما در نــگاه اول به 
نظر می رسد حداقل نیمی از این نفرات 
جذب شــده، خیلی زود به جایگاهی 
فیكس در پرسپولیس خواهند رسید. 

اولیــن تغییر جدی باشــگاه در فصل 
جدید، احتماال روی خــط دروازه رقم 
می خورد. به احتمال بسیار زیاد حامد 
لک، انتخاب اول یحیی بــرای دروازه 
قرمزها خواهد بود. رادو تا همین چند 
ماه قبل، بهترین و مناسب ترین گزینه 
برای این جایگاه به شــمار می رفت اما 
چند نمایش متزلزل، نگاه ها نسبت به 
این سنگربان کروات را تغییر دادند. به 

نظر می رسد رادو برای فصل جدید نیز 
دوباره به همان موقعیت قبلی برگردد و به 
نیمكت منتقل شود. شانس فیكس بودن 
لک در پرسپولیس باال به نظر می رسد اما 
رادو همیشه آمادگی به چالش کشیدن 
نفر اول دروازه پرسپولیس را دارد. سرخ ها 
در بازار نقل و انتقاالت، تنها یک »مدافع« 
جذب کرده اند اما همین مدافع احتماال 
به جایگاهی ثابت در پرسپولیس خواهد 

رســید. با توجه بــه مصدومیت های 
ادامه دار انصاری و نادری، بعید نیست 
ســعید آقایی خیلی زود انتخاب اول 
یحیی گل محمدی برای ســمت چپ 
خط دفاعی شود. رقابت بین او و نادری 
در فصل جدید، جذابیت بسیار زیادی 
خواهد داشــت. چراکه هر دو بازیكن 
عالقه زیادی به شــرکت در حمله های 
تیم و دوندگی باال در زمین دارند. سایر 

نفرات خط دفاعی پرسپولیس یحیی، 
همچنان بدون تغییر خواهند ماند. مثل 
فصل گذشته شــیری در سمت راست 
خط دفاعی به میدان مــی رود و از بین 
شجاع خلیل زاده، سیدجالل حسینی 
و محمدحســین کنعانی زادگان نیز، 
دو نفر در قلب خط دفاع توپ می زنند. 
پرســپولیس فصل گذشــته صاحب 
بهترین خط دفاعی لیگ بوده و حفظ 
این روند برای موفقیت در فصل جدید 

نیز اهمیت بسیار زیادی خواهد داشت.
در خــط هافبک نیــز، رقابت بین 
نفرات جدید و گزینه های قبلی جذابیت 
زیادی خواهد داشــت. احمد نوراللهی 
همچنان یک بازیكن کلیدی و محوری 
در پرسپولیس اســت و هیچ بازیكنی 
نمی تواند موقعیت احمد را در تیم تهدید 
کند. با این حال شواهد نشان می دهند 
که جایگاه کمال نســبت به گذشته، 
کامال متزلزل تر شــده اســت. اواخر 
فصل نیز یحیی چند بار کامیابی نیا را از 
ترکیب ثابت تیمش خارج کرد و سعید 
حسین پور جوان به عنوان جایگزین این 
هافبک، عملكرد بسیار خوبی داشت. 
میالد ســرلک می تواند یک جایگزین 
دیگر برای کامیابی نیا باشد اما حداقل در 
شروع فصل، بعید است که یحیی به زوج 
احمد و کمال دست بزند. در حقیقت به 
نظر می رسد این دو نفر، همچنان نفرات 
ثابت قرمزها در مرکز زمین هســتند و 
سرلک نیز برای گرفتن جای کامیابی نیا 
تالش خواهد کرد. کمی جلوتر از این دو 
نفر، باقی ماندن بشار در ترکیب اصلی 
قطعی به نظر می رسد. ســتاره ای که 
دوباره قراردادش را با سرخپوشان تمدید 
کرده و در فصل جدید نیز پیراهن این تیم 

را بر تن خواهد داشت. 
از آن جایی که پرســپولیس مهدی 
ترابی را از دســت داده، بعد نیست یک 
نفر از بین احسان پهلوان و علی شجاعی 
به عنوان بازیكن کناری ســمت چپ 
برای این تیم به میدان برود. هر دو نفر 
پتانســیل قرار گرفتن در این جایگاه را 
دارند. اگر جدایــی علی علیپور قطعی 
شــود، احتماال زوج وحیــد امیری و 

عیسی آل کثیر به عنوان زوج خط حمله 
پرســپولیس معرفی خواهند شد. به 
احتمال زیاد وحید کمی دورتر از دروازه 
بازی می کند و عیســی نزدیک ترین 
بازیكن پرسپولیسی ها به دروازه حریف 
خواهد بود. آرمان رمضانی نیز به عنوان 
مهاجم ذخیــره در طول فصل، فرصت 
نمایش  توانایی ها و نزدیک  شــدن به 
ترکیب اصلی تیم یحیی گل محمدی را 
به دست بیاورد. در شروع فصل اما بعید 
به نظر می رسد که آرمان به یک انتخاب 

ثابت برای پرسپولیسی ها تبدیل شود.
حامد لک، ســعید آقایی، احسان 
پهلوان و عیسی آل کثیر، چهار خریدی 
هستند که از شانس زیادی برای فیكس 
شدن در پرسپولیس برخوردارند. آرمان 
رمضانی، میالد سرلک و علی شجاعی 
نیز به عنوان نفرات نیمكت نشین، قطعا 
شانس خوبی برای بازی در پرسپولیس 
به دست می آورند. کیفیت این هفت نفر، 
به نوعی سرنوشت فصل سرخپوشان 
را روشن می کند. اگر آنها در تیم جدید 
شكوفا شوند و بدرخشند، پرسپولیس 
همچنان در مســیر موفقیت خواهد 
ماند اما اگر این درخشش اتفاق نیفتد، 
باشگاه در شرایط نگران کننده ای قرار 
می گیرد. پرسپولیس تالش کرد تا همه 
تالش هایش را با نگاه کردن به لیگ برتر 
برطرف کند. آنها مهره های بااستعدادی 
خریده اند اما برای پــی بردن به میزان 
تغییرات تیم با این نفــرات، زمان نیاز 

خواهد بود.

شانس حضور خریدهای جدید پرسپولیس در ترکیب اصلی

چهار از هفت! 

اتفاق روز

چهره به چهره

پرسپولیسی ها با توپ پر به بازار نقل و انتقاالت آمده اند و هر هفت سهمیه لیگ برتری را با خریدهای جدید پر کرده اند. 
باشگاه در حالی هفت بازیکن را از لیگ جذب کرده که در این بازه زمانی، رسما با مهدی ترابی، علیرضا بیرانوند و کریس 
اوساگونا قطع همکاری داشته است. وضعیت علی علیپور نیز همچنان روشن به نظر نمی رسد اما احتمال جدایی رسمی 
او، قوی تر است. درباره خریدهای جدید پرسپولیس، نگاه دوگانه ای وجود دارد. بعضی ها معتقدند که این خریدها کامال 

»متوسط« هستند و بعضی ها این نفرات را آماده درخشیدن در پرسپولیس می دانند. درست مثل همیشه، زمان همه چیز 
را در این مورد مشخص خواهد کرد.

پیوستن رشید مظاهری به استقالل، یک خبر ایده آل برای 
هواداران باشگاه بود. شكل ایده آل تر ماجرا اما زمانی رقم می خورد 
که حسینی از باشگاه جدا می شد. به هر حال با تصمیم مدیران 
استقالل، سیدحسین همچنان در عضویت استقالل است و قرار 
است سرنوشت دروازه این تیم در فصل آینده به رقابت بین این دو 
نفر گره بخورد. رشید و سیدحسین فعال در جلسه های تمرینی 
استقالل، رابطه خوبی با هم داشته اند و حتی روبه روی دوربین ها، 
لبخند می زنند. با این حال تجربه نشان می دهد که نباید چنین 
لبخندهایی را چندان جدی گرفت. حضور همزمان دو گلر مدعی 
فیكس بودن در یک باشــگاه، معموال تصمیم خوبی به شمار 

نمی رود. حتی بهترین باشگاه های اروپایی نیز به ندرت به سراغ دو 
سنگربان با سطح نزدیک می روند. همین حاال اگر به باشگاه های 
بزرگ فوتبال دنیا نگاه کنید، متوجه تفاوت جدی دو گلر آنها با هم 
می شوید. چراکه معموال سنگربان اصلی تیم باید آرامش و اعتماد 
به نفس زیادی داشته باشد و نفر دوم، نباید هر هفته تهدیدی برای 
موقعیت او به وجود بیاورد. این ماجرا در استقالل، قبال هم اتفاق 
افتاده است. در یک دوره زمانی، وحید طالب لو و مهدی رحمتی 
به صورت مشترک در عضویت باشگاه بودند و برخالف چیزی که 
گاهی در ظاهر نشان می دادند، اصال رابطه خوبی با هم نداشتند. 
بعدها نیز درگیری های پنهانی بین سیدحســین حسینی و 

سیدمهدی رحمتی شكل گرفت. مدیران باشگاه متوجه شدند 
که دیگر نمی توانند به این شكل ادامه بدهند و در نهایت تصمیم 
گرفتند تا مهدی رحمتی را به فروش برسانند. حاال اما همان مسیر 
در استقالل دوباره سپری شده است. مظاهری فصل گذشته گلر 
شماره یک تراکتور بوده و همواره برای تیم تبریزی به میدان رفته 
است. حسینی نیز پس از ماجرای جدایی رحمتی، دیگر به نیمكت 
برنگشته و بعید به نظر می رسد پس از یک فصل حضور ثابت درون 

دروازه آبی ها، تحمل هضم نیمكت نشینی را داشته باشد.
رشید و حسینی، پس از مسابقه آسیایی ذوب و استقالل در 
دوران حضور وینفرد شفر روی نیمكت آبی ها، یک جدال سبک 
اینستاگرامی را با هم پشت سر گذاشته بودند. آنها در اردوهای 
تیم ملی نیز بوده اند و تا امروز اصال رابطه بدی با هم نداشــته اند 
اما معلوم نیســت چه آینده ای در انتظار این دو گلر خواهد بود. 

رشید در این ســال ها یكی از بهترین های فوتبال ایران بوده اما 
روبه روی استقالل، دو هت تریک را تجربه کرده است. مامه تیام و 
شیخ دیاباته، دو مهاجم خارجی استقالل هستند که توانسته اند 
روبه روی این سنگربان هت تریک کنند. بدون تردید او خوشحال 
اســت که دیگر نباید روبه روی مهاجمان استقالل قرار بگیرد. 
حسینی نیز فصل کابوس واری را سپری کرده اما هنوز امیدوار 
است که همه بلیت های ماندن در استقالل را نسوزانده باشد. با 
این حال تردیدی وجود ندارد که حضور همزمان این دو نفر، یک 
ریسک بزرگ برای باشگاه به شمار می رود. ریسكی که ممكن 
است به حواشی خاصی در فصل تازه منجر شود. فعال همه چیز در 
اردوی آبی ها بین این دو سنگربان گل و بلبل است اما اگر در آینده 
این لبخندها به ژست های دیگری تبدیل شدند، نباید خیلی هم 

تعجب کنیم.

آریا طاری

کریستیانو رونالدو، حاال دومین بازیكن تاریخ 
به شمار می رود که توانسته تعداد گل های ملی اش 
را »ســه رقمی« کند. اولــی اش را خیلی خوب 
می شناسیم اما دوران رکورد شهریار، حاال دیگر 
رو به پایان است. سی آر سون در همه این سال ها، 
شــخصیت برنده اش را عالوه بر رده باشگاهی در 
رده ملی هم به نمایش گذاشــته است. او از سال 
۲00۳ در عضویت تیم ملی پرتغال اســت و در 
این ۱7 سال، همیشه با همه وجود برای این تیم 
جنگیده و وظایفش را به خوبی انجام داده است. 
بدون تردید او بهترین بازیكــن تاریخ پرتغال به 
شــمار می رود. یک فوتبالیســت استثنایی که 
گل های فوق العــاده ای برای کشــورش به ثمر 
رســانده و با دالیلی خاص، بعضــی از این گل ها 

فراموش نشدنی تر به نظر می رسند.
اولین قربانی بزرگ )گل شماره دو(

هلند اولین تیم ملی بزرگی بود که روبه روی 
کریستیانو تسلیم شد. سی آر سون در رقابت های 
یورو ۲004 با یک ضربه سر دروازه نارنجی ها را باز 
کرد. این دومین گل ملی کریس و دومین گل او در 
رقابت های یورو بود. گلی که عمال حذف هلند از 

این رقابت ها را قطعی کرد و پرتغال را به دور بعدی 
بازی ها رساند.

موشک کریس )گل شماره 6(
اولین شلیک راه دور منجر به گل رونالدو برای 
تیم ملی، ششمین گل ملی این ستاره را رقم زد. 
او به رونالدویی ترین شكل ممكن، توپ را از خط 
دروازه روسیه عبور داد. این شــوت هنوز هم به 
عنوان یكی از گل های ملی تماشایی این ستاره به 

یاد آورده می شود.
ایستگاهی اول )گل شماره هشت(

رونالدو ضربات آزاد زیــادی را برای تیم ملی 
کشورش به گل تبدیل کرده اما اولین تجربه این 
اتفاق برای او، برابر اسلواکی رقم خورد. او هشتمین 
گل ملی اش را با یک ضربه آزاد اســتادانه، به تور 

دروازه اسلواکی رساند.
اولین گل جام جهانی )گل شماره 12(

سال ۲00۶، رونالدو موفق به گل زنی در جام 
جهانی شــد. اولین گل او در جام های جهانی، 
روبه روی تیم ملی ایران به دســت آمد. قبل از 
آن که ایران و پرتغــال در آن جام روبه روی هم 
قرار بگیرند، شــهریار ۱09 گل ملی داشــت و 
کریس تنهــا ۱۱ بار با لبــاس پرتغال گل زنی 

کرده بود.

کشوی رونالدو )گل شماره 18(
این یكی از همان گل هایی بود که نبوغ محض 
این ستاره را به نمایش گذاشت. یک گل با تكنیک 
ذاتی پسر درخشــان تیم ملی پرتغال. گلی که 
کریس در آن با یک حرکت کشویی، گلر تیم ملی 

ارمنستان را نابود کرد!
بازوبند خوش یمن )گل شماره 20(

کریســتیانو باالخره کاپیتان تیم ملی شد و 
اولین گلش با بازوبند را نیز به قزاقستان زد. یک 
شلیک دیدنی و مهارنشدنی که توپ را به سقف 

دروازه قزاق ها رساند.
فراتر از موشک )گل شماره 30(

در روزهایی که کریس چپ و راســت ضربات 
ایســتگاهی اش را هم در رده ملی و هــم در رده 

باشگاهی به گل تبدیل می کرد، دانمارکی ها 
قربانی یكــی از همین ضربه ها شــدند. 
ایســتگاهی خارق العاده رونالــدو به این 
حریف، شــاید بهترین ضربه آزادی باشد 
که او در همه سال های بازی برای تیم ملی 

کشورش زده است.
 هلند نگون بخت
 )گل شماره 34(

هیچ تیم ملی بزرگی به 
اندازه هلند، از رونالدو 

گل نخورده اســت. 
آنها در رقابت های 

یورو ۲0۱۲ نیز 

مقهور تكنیک ناب کریستیانو شدند. ستاره ای 
که قبل از زدن این گل، چنــد مدافع هلند را به 

خانه فرستاد! 
هت تریک اول )گل شماره 42(

رونالدو تا امروز 9 بار بــرای تیم ملی پرتغال 
هت تریک کرده است. اولین هت تریک او روبه روی 
ایرلند شمالی رقم خورد. یک نمایش درخشان که 
مثل همیشه این ستاره را از هم تیمی ها متمایز 

می کرد.
گلی برای توپ طال )گل شماره 47(

سال ۲0۱۳ خیلی ها معتقد بودند که کریس 
به توپ طال نمی رســد اما زمان رای گیری یک 
هفته تمدید شد و در همان هفته، رونالدو دست به 
یک شاهكار بزرگ زد. او با 
هت تریک استثنایی 
روبه روی ســوئد و 
زالتان، پرتغال را 
به جام جهانی 
رساند و مدتی 
بعد، توپ طال 
را نیــز از آن 
خــودش کرد. 
این درخشش سهم زیادی در 

بردن این جایزه بزرگ داشت.
 در نقش رباح ماجر 

)گل شماره 57(
گل شــماره ۵7 کریس برای 

پرتغال، یک گل فراموش نشــدنی بود. او با یک 
ضربه رباح ماجری، به زیبایی هرچه تمام تر دروازه 
مجارستان را باز کرد. اگر این گل به ثمر نمی رسید، 
شــاید پرتغال حتی از مرحله گروهی یورو نیز رد 

نمی شد!
سرانجام، قیچی )گل شماره 76(

کریس که چند تالش ناموفــق برای قیچی 
زدن در لباس تیم ملی داشت، باالخره این طلسم 
را شكست و با یک قیچی بی نقص، دروازه جزایر 

فارو را باز کرد.
قاتل دخیا )گل شماره 84(

بهترین نمایش فردی رونالــدو در جام های 
جهانی، سال ۲0۱8 روبه روی اسپانیا رقم خورد. 
جایی که او توانست تورنمنت را با یک هت تریک 

درخشان آغاز کند.
چیپ شیک )گل شماره 94(

یكی از زیباترین گل های ملــی رونالدو برای 
پرتغال، همین اواخر روبه روی لوکزامبورگ رقم 
خورد. یک چیپ مهندسی شده که درست در قلب 

دروازه حریف فرود آمد.
آقای سه رقمی )گل شماره 100(

یک ایستگاهی تماشــایی روبه روی سوئد، 
رونالدو را در رده ملی صدگله کرد. او که اصال برای 
تبدیل شــدن به بهترین گل زن ملی جهان صبر 
ندارد، بالفاصله گل شماره ۱0۱ را نیز به ثمر رساند 
تا حاال فقط 9 گل با رسیدن به یک رکورد تاریخی 

فاصله داشته باشد.

حسینی و مظاهری فصل سختی را در پیش خواهند داشت 

این لبخندها را  باور کنیم؟

15 گل فراموش نشدنی کریس رونالدو برای تیم ملی پرتغال

اعداد تسلیم شده اند!

خریدهای جدید، ترکیب 
پرسپولیس را چقدر عوض 

می کنند؟ برای پی بردن 
به پاسخ این پرسش، باید 

منتظر بمانیم اما در نگاه اول 
به نظر می رسد حداقل نیمی 

از این نفرات جذب شده، 
خیلی زود به جایگاهی 
فیکس در پرسپولیس 

خواهند رسید
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