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 داور بسكتبال 
دبير دووميداني شد!

روز گذشته مهدی مبینی سرپرست فدراسیون 
دوومیدانی در اقدامي عجیب با صدور حکمی، جعفر 
محمدپور را به سمت سرپرست دبیری فدراسیون 
منصوب کرد. محمدپور کارشناس دفتر استعدادیابی 
وزارت ورزش و جوانان است ودر سوابق وی می توان 
به دبیری هیات بسکتبال اســتان تهران و مدرک 
داوری بین المللی بســکتبال و بسکتبال با ویلچر 
اشاره کرد. مبیني خودش از خانواده دوومیداني است 
و اینکه چرا یك داور بسکتبال را به عنوان دبیر که تمام 
کارهاي اجرایــي را روي دوش دارد، انتخاب کرده 
سوالي است که باید پاسخ بدهد. انتصابي که با واکنش 
بسیاري از دوومیداني کاران مواجه شده و بیشتر آنها 
در صفحات مجازي نسبت به این اتفاق اعتراض خود 
را نشان داده اند. پیش از این دو فدراسیون بسکتبال 
و دوومیداني با هم همسایه بودند و احتماال مبیني 
رسم همسایگي قدیم را در انتخاب محمدپور به جا  
آورده است! دوومیداني به عنوان یك رشته المپیکي 
ماه هاســت که با سرپرســت اداره مي شود و حاال 
که وزارت ورزش انتخابات فدراســیون ها را برگزار 
مي کند، چه بهتر است که سراغ مجمع دوومیداني 

هم بیاید تا این رشته از بالتکلیفي بیرون برود. 
    

كسر قرارداد قبل از شروع ليگ!
تیم والیبال سایپا از جمله تیم های لیگ پیش رو 
است که در بازار نقل و انتقاالت عملکرد خوبی داشت 
و از همیــن ابتدا خود را به عنــوان یکی از مدعیان 
معرفی کرد. این تیم قرار است با هدایت مصطفی 
کارخانه که این روزها به کرونا هم مبتال شده وارد 
مسابقات شــود. اعالم مبالغ غیررسمی از قرارداد 
بازیکنان سایپا موجب شد تا اهالی این رشته نسبت 
به تیم بستن کارخانه گالیه هایی را مطرح کنند، اما 
حاال خبر می رسد که مسئوالن این باشگاه تصمیم 
گرفتند تا درصدی از مبلغ قرارداد اعضای این تیم 
را پیش از شروع رقابت ها کسر کنند. گفته می شود 
انصراف یکی از اسپانسرهای این باشگاه موجب شده 
تا خودروسازان برای جلوگیری از مشکالت بعدی 
تصمیم به این کار بگیرند. فعال موضوع 10درصد ار 
مبالغ قرارداد مطرح شده است که برخی از بازیکنان 
نسبت به آن اعتراض دارند. سایپا یکی از تیم های 
ریشــه دار و البته نایب قهرمان فصل گذشته است 
که ظاهرا خیلی زود دچار مشکل شده و باید دید که 
مسئوالن برای رفع این مشکل چه تصمیمی اتخاذ 

خواهند کرد.
    

NBA  دوباره در مسير تعطيلي
ادامه رقابت های فصل جاری لیگ بسکتبال 
NBA از نهم مرداد در شهر اورالندو آغاز می شود 
و تیم ها کم کم خود را آماده حضور در این شــهر 
می کنند. با وجود محدودیت هایی که ایجاد شده، 
اما باز هم مبتالیان به کرونــا در میان بازیکنان 
باالست و مســئوالن NBA این انتظار را دارند 
که با ورود همه تیم ها این آمار بیشــتر شود. آدام 
سیلور، مدیر NBA در این باره گفت:»اگر آمار 
مبتالیان بیشتر شــود ما تعجب نخواهیم کرد. 
برای ما نگران کننده این اســت که بازیکنان یك 
بار دیگر در اورالندو قرنطینه شــوند.« وی ادامه 
داد:»اگر تعداد مبتالیان زیاد باشــد، این امکان 
وجود دارد که شروع مجدد لیگ باز هم به تعویق 
بیفتد.« پیش از این تمرینات برخی تیم ها مانند 
میلواکی، میامی و کلیپرز بــه دلیل حضور چند 

بازیکن کرونایی تعطیل شده بود.
    

 نامه به اللولويچ 
براي مدال كميل

پس از محرز شدن دوپینگ دارندگان مدال طال 
و نقره وزن 125 کیلوگرم کشــتی آزاد بازی های 
المپیك 2012 لندن، ســیدرضا صالحی امیری 
رییس کمیته ملی المپیك کشورمان مکاتباتی را 
با کمیته بین المللی المپیك  )IOC( به عنوان نهاد 
باالدستی در این امر مبنی بر ارسال تائیدیه تغییر 
رنگ مدال کمیل قاسمی انجام داد. صالحی امیری 
همچنین پس از مالقات حضوری با این قهرمان 
ارزنده و اخالق مدار کشــورمان، با ارسال نامه ای 
به ننــاد اللوویچ رییس اتحادیه جهانی کشــتی 
خواســتار پیگیری های الزم این نهاد بین المللی 
جهت تســهیل در روند تغییر رنگ مدال کمیل 
قاسمی از برنز به طال و به روزرسانی نتایج رسمی 

این بازی ها شد.

منهای فوتبال

آریا رهنورد

تصمیم خداحافظی ســیدجالل از 
دنیای فوتبال، تنها باید از سوی خود این 
بازیکن گرفته شود. اینکه پرافتخارترین 
بازیکن تاریخ لیــگ برتر چه تصمیمي 
در این مورد داشته باشد، تنها به خود او 
مربوط می شود و دیگران نباید احساس 
کنند که می توانند بــرای بازیکنی در 

قواره های ســیدجالل، نقشه بکشند و 
تصمیم بگیرند. البته که سیدجالل، حاال 
دیگر شرایط سنی گذشته اش را ندارد 
اما او هنوز هم یــك مهره قابل اتکا برای 
پرسپولیس به شمار می رود. فراموش 
نکنیم که ســید فصل گذشته، یکی از 
نفرات کلیدی باشگاه در مسیر رسیدن 
به فینال لیگ قهرمانان بود و این ســه 
قهرمانی متوالی در لیگ برتر، بدون این 

مدافع به دســت نمی آمد. او در آخرین 
تجربه های بازی برای سرخ ها نیز اشتباه 
فاحشی نداشته و این فرضیه هرگز اثبات 
نشده که این ستاره به آخرین روزهای 
دوران فوتبالش رسیده است. سیدجالل 
به خاطــر ســبك حرفه ای و ســالم 
زندگی اش، هنوز هــم می تواند فوتبال 
بازی کند و در زمین مســابقه، اثرگذار 
باشد. او قطعا در ادامه فصل، بیشتر برای 

قرمزها بازی می کند و بیشتر به کار آنها 
می آید. شجاع و کنعانی، نمی توانند در 
تمام دقایق از تمام بازی ها برای تیم به 
میدان بروند و به جز آنها، پرســپولیس 
مدافع میانی تخصصی دیگری نیز ندارد. 
محمد انصاری که زمانی در این پســت 
بازی می کرده نیز بــا یك مصدومیت 
بسیار طوالنی مدت روبه رو شده است. 
پس بدون شك حســینی، هنوز به کار 

پرســپولیس می آید و هنوز می تواند 
برای این باشگاه مفید باشد. در چنین 
شرایطي ماجرای مربوط به تمایل یحیی 
به بازنشستگی این بازیکن، می تواند مثل 
یك بمب ساعتی عمل کند و همه چیز را 
به هم بریزد. اگــر رابطه میان او و یحیی 
شکرآب شود، پرسپولیس تسلیم بیراهه 

تازه ای خواهد شد.
یحیی گل محمدی با چنین تجربه ای 
در دوران مربیگری بیگانه نیست. چندین 
سال قبل، او ســرمربی پرسپولیس بود 
و اوضاع باشــگاه، کامال قابــل قبول به 
نظر می رســید. این تیم به فینال جام 
حذفی رسیده بود و همه می خواستند که 
یحیی حداقل برای یك فصل دیگر، روی 
نیمکت ماندگار شود. مهدی مهدوی کیا 
کاپیتان محبوب آن روزهای پرسپولیس 
بود. بازیکنی که هرچه در توان داشــت 
برای تیم خرج می کرد و حتی مشکلی 
با نیمکت نشینی هم نداشت. با این وجود 
یحیی گل محمدی استراتژی اشتباهی 
را برای برخورد با ستاره پرتجربه تیمش 
انتخاب کرد. او روبه روی مهدی ایستاد 
و نمی دانســت که با این تصمیم، عمال 
خودش را مقابل هواداران باشــگاه قرار 

داده است. 
گل محمدی با آن رفتــار عجیب، 
عمال دوره حضورش در پرســپولیس 
را کوتــاه کرد. شــاید آن روزها، یحیی 
هنوز تجربه زیادی نداشــت. شاید آن 
روزها، یحیی هنوز برای هدایت باشگاه 
بزرگی مثل پرسپولیس آماده نبود اما 
حاال دیگر انتظارهای متفاوتی نسبت 
به این مربی وجود دارد. او چندین سال 
در لیگ برتــر کار کــرده و دیگر نباید 
مثل یك مربی بی تجربــه رفتار کند. 
گل محمدی می تواند سیدجالل را در 
ترکیب ثابت تیم خــودش قرار بدهد و 
یا اینکه می تواند با تشخیص فنی، این 
بازیکن را نیمکت نشین کند اما به هیچ 
وجه نباید اجازه بدهد حواشی مربوط 
به این تصمیم، تیــم او را به هم بریزند. 
ماجرای مهدوی کیا، دیگر به هیچ قیمتی 
نباید تکرار شود. چراکه چنین ماجرایی، 

یك ضربه بزرگ دیگر به آینده مربیگری 
گل محمدی خواهد زد. او فرصت خوبی 
دارد که نشــان بدهد از گذشته درس 
گرفته است. او شانس خوبی دارد تا نشان 
بدهد که دیگر نمی خواهد راه های غلط 
قبلی را طی کند. او می تواند به همه ثابت 
کند که در جایگاه یك سرمربی، بالغ تر 
شده و دیگر راه های امتحان شده قبلی 

را نخواهد رفت.
بــدون شــعار و بــدون اغــراق، 
سیدجالل حسینی یك وزنه مهم در 
پرسپولیس اســت. بازیکنی که حتی 
اگر تصمیــم به ترک زمیــن فوتبال 
بگیرد، می تواند بــه عنوان یك مربی 
به تیم کمك کند. اگــر کریم باقری 
پرسپولیس را به مقصد تیم ملی ترک 
کند، هیچ گزینه ای بهتر از سیدجالل 
برای نشســتن روی نیمکــت تیم به 
عنوان کمك مربی وجود ندارد اما اگر 
حسینی احســاس می کند که هنوز 
می تواند در زمین مفید باشد، باشگاه 
باید این فرصت را بــه او بدهد. او یکی 
از مطمئن ترین مدافعان تاریخ باشگاه 
پرســپولیس بوده و به هیچ قیمتی، 
نباید چنین سرمایه ارزشمندی را پس 
زد. پشت کردن به سرمایه  بزرگ اما، 
عادت همیشگی باشگاه های فوتبال 

در ایران بوده است.

آیا یحیی از اشتباه بزرگ قبلی درس می گیرد؟

سیدجالِل مهدوی کیا! 

اتفاق روز

چهره به چهره

آن استارت فوق العاده برای ورود به زمین در آخرین ثانیه های نبرد با پیکان، انگیزه و اشتیاق سیدجالل حسینی برای حضور در 
ترکیب پرسپولیس را نمایان کرد؛  اما این بازیکن در جریان دیدار با شاهین بوشهر نیز، دوباره نیمکت نشین بود. این یک تجربه نادر 

در دوران فوتبال سیدجالل است. چراکه او در تیم های مختلف، همیشه  مهره ای ثابت و بدون جانشین بوده اما حاال شرایط سنی، این 
بازیکن را از ترکیب اصلی جدا کرده  است. یک جدایی که گمانه زنی های زیادی را در مورد سرنوشت این بازیکن به وجود آورده است. 
یحیی گل محمدی تجربه خوبی از سوق دادن کاپیتان تیمش به بازنشستگی ندارد. او چند سال قبل در ماجرایی کامال مشابه، ناگهان 

همه اعتبارش را در بین پرسپولیسی ها از دست داد. اشتباهی که حاال دیگر هیچ کس انتظار تکرارش را از سوی این مربی ندارد.

پس از هفت فصل بازی بــرای بایرن مونیخ، تیاگو آلکانتارا 
دیگر نمی خواهد در این باشــگاه به میدان بــرود. او به خوبی 
می داند که با ورود خریدهای جدید و پرسروصدای مونیخی ها، 
دیگر جایی بــرای این بازیکن در ترکیــب اصلی نخواهد بود. 
مدیران باشگاه نیز مشکلی با از دست دادن این ستاره ندارند. 
تیاگو آلکانتــارا، زیر نظر پپ گواردیوال به تیم اصلی باشــگاه 
بارسلونا رسید. فرزند ارشد مازینیو، خیلی زود در بارسا رشد 
کرد و خیلی ها او را بهترین جایگزین برای ژاوی می دانستند 

اما چندین سال قبل از خداحافظی ژاوی، تیاگو با یك قرارداد 
مالی خوب راهی باشگاه بایرن مونیخ شده بود. او شیفته سبك 
کاری پپ بود و دوســت داشــت به همکاری اش با این مربی 
ادامه بدهد. تیاگو در ترکیب بایرن، هیچ وقت به یك ســتاره 
در باالترین کالس جهان تبدیل نشد.  او همیشه قابلیت های 
زیادی داشــت اما مصدومیت های ســنگین متوالی، اجازه 
نمی دادند این هافبك تکنیکی ثبات چندانی به دست بیاورد. 
او در این سال ها، بازی های بسیار زیادی را از دست داده و هرگز 
نتوانسته با بایرن مونیخ، لیگ قهرمانان را فتح کند. مرد 29 ساله 
بایرن، عالقه زیادی دارد تا زیر نظر کلوپ، در لیورپول کار کند. 
باشگاه بایرن این بازیکن را به قرمزهای آنفیلد پیشنهاد داده  اند 
و حاضر به دریافت رقم بسیار کمی برای خرید او هستند. کلوپ 
به خوبی از قابلیت ها و هوش بازی ستاره اسپانیایی مطلع است 

اما مصدومیت های همیشگی تیاگو، نگرانی بزرگی برای این 
مربی به شمار می رود. عالوه بر این به نظر می رسد آلکانتارا در 
شــرایط فعلی، به اندازه بازی در ترکیب اصلی لیورپول خوب 
نیست. این بازیکن اگر هم از سوی لیورپولی ها خریداری شود، 
احتماال خریدی برای نیمکت باشگاه خواهد بود.  کلوپ در یك 
سال گذشته به خاطر جذب مینامینو و سایر مهره هایی که در 
حد و اندازه های لیورپول نبودند، به شدت تحت فشار گرفته و 
حاال نمی خواهد که یك ریسك بزرگ و جنجالی دیگر انجام 
بدهد. به همین خاطر او هنوز هم با شــك و تردید به ماجرای 
خرید تیاگو نگاه می کند. کلوپ تا امــروز در لیورپول، همواره 
به خرید مهره های جوان عالقه نشان داده است. ویرجیل فن 
دایك، تنها خرید باالی 25 ساله این مربی تا امروز بوده است. 
خریدی که البته، یك رنسانس فوق العاده در خط دفاعی قرمزها 

به وجود آورد. ســبك بازی تیم کلوپ، بر پایه ضدحمله های 
سریع و همچنین پرس شدید بنا شده است. در چنین شرایطی 
ممکن است بازیکنی مثل تیاگو که به شدت ظریف و تکنیکی 
اســت، چندان برای این تیم مفید نباشد. با این وجود نیمکت 
ذخیره های باشگاه کامال خالی به نظر می رسد و تیاگو می تواند 
این جالی خالی را با یك رقم مناسب پر کند. آرزوهای بزرگی 
که مازینیو برای پســرش داشــت، تا امروز به واقعیت تبدیل 
نشده اند. او معتقد بود که تیاگو یك روز توپ طال می برد اما این 
هافبك جوان، با چنین تصوراتی فاصله دارد. با این حال جدایی 
از بایرن مونیخ، می تواند یك موقعیت جدید و جذاب پیش روی 
این هافبك قرار بدهد. اگر لیورپولی ها قید این خرید را بزنند، 
احتماال پپ گواردیوال و من سیتی برای جذب تیاگو قدم جلو 

می گذارند.

آریا طاری

هیچ کس نمی داند چه سرنوشتی در انتظار 
لیگ برتر خواهد بود. هیچ کس نمی داند که اصال 
بازی ها به پایان می رسند یا نیمه تمام می مانند 
اما در یك مورد تردیدی وجــود ندارد. اینکه در 
صورت ادامه بازی ها، نبرد سهمیه لیگ قهرمانان 
به شدت داغ و پرحرارت دنبال خواهد شد. به جز 
پرسپولیس که دیگر عمال صعودش به فصل بعد 
لیگ قهرمانان را قطعی کرده، تیم های رده دوم 
تا هفتم جدول هنوز از شانس خوبی برای کسب 
سهمیه برخوردار هستند. این 6 تیم برای ایستادن 
در جایگاه های دوم و سوم جدول، رقابت سخت و 

مهیجی را با یکدیگر آغاز کرده اند.
پدیده ای به نام فوالد

فوالد نکونام یك تیم منظم و دقیق اســت. 
تیمی که به تدریج ساخته شده و حاال مهره های 
آن به اوج هماهنگی رسیده اند. اگر ویروس کرونا 
اینچنین در اردوی این تیم جوالن نمی داد، آنها 
این هفته می توانستند خودشــان را به رده دوم 
جدول لیگ برتر برســانند. فوالد پس از پایان 
تعطیالت، هر دو مسابقه اش را با پیروزی پشت 
سر گذاشته و روند بسیار خوبی را دنبال می کند. 
آنها با بازی های یکســان، دو امتیاز بیشــتر از 
استقالل دارند و با یك بازی کم تر، تنها با دو امتیاز 

اختالف پشت سر سپاهان و شهرخودرو هستند. 
فوالد صاحب یکی از بهترین خطوط دفاعی لیگ 
برتر است و با این روند، می تواند به کسب سهمیه 
امیدوار باشد. آنها در 6 مسابقه اخیر در لیگ برتر، 
پنج پیروزی به دســت آورده اند اما فعال باید به 
قرنطینه بروند و برای مدتی، از شــرایط مسابقه 

دور باشند.
ژنرال کنار نمی کشد

شاید ســپاهان دیگر به هدف مهم قهرمانی 
در لیگ برتر نرسد و شاید در اصفهان، انتقادها از 
امیر قلعه نویی و تیمش اوج گرفته باشند اما این 
تیم به هیچ وجه خودش را از جنگ سهمیه کنار 
نمی کشد. این تیم یك هفته پس از شکست گل 
گهر، روبه روی تیم جوان ابراهیم صادقی متوقف 
شد. این دومین بار است که امیر و پسرها در این 
فصل، به در بسته سایپا برخورد می کنند. با این 
حال سپاهان هنوز با 41 امتیاز در رده دوم جدول 
لیگ برتر دیده می شود. تنها یك پیروزی در پنج 
مسابقه اخیر لیگ برتر، سپاهان را در معرض یك 
لغزش بزرگ قرار داده است. آنها پس از ماجراهای 
بازی پرسپولیس، دیگر نتوانستند آن تیم قبلی 
باشند. رویارویی با تراکتور و استقالل در هفته های 
پیش رو اما برای آنها، بسیار تعیین کننده خواهد 
بود. تیم ژنرال باید بیــرون از اصفهان، روبه روی 
قرمزهای تهران و آبی های تهران قرار بگیرد. با 

این وجود نبودن تماشاگر در استادیوم، شرایط 
را برای آنها کمی ساده تر خواهد کرد.

قرمزهای آماده
از زمان شــروع دوباره رقابت های لیگ برتر، 
شــهرخودرو هیچ نتیجه ای به جز برد به دست 
نیاورده اســت. آنها با حداقل اختالف می برند 
اما به هر حال ســه امتیاز بازی های نزدیك را از 
آن خودشان می کنند. شــهرخودرو در این دو 
هفته، ابتدا ذوب آهن را شکســت داد و سپس 
یقه گل گهر سیرجان را در زمین حریف گرفت. 
درخشش ســیدمهدی رحمتی و خط دفاعی 
شهرخودرو، نقش بسیار مهمی در رقم خوردن 
این نتایج داشته است. آنها هنوز هم کمی مشکل 
گل زنی دارند اما فعال با سختکوشی، این مشکل را 
کم رنگ کرده اند. شهرخودرو هم امتیاز با سپاهان 
در رده سوم ایســتاده و می خواهد برای دومین 
فصل متوالی، به رقابت های لیگ قهرمانان آسیا 
صعود کند. جالب اینکه آنها امسال هم نتوانستند 
اولین بازی آسیایی تاریخ شهر مشهد را نیز برگزار 
کنند. شاید این اتفاق در فصل آینده رخ بدهد و 
باالخره دیدارهای لیگ قهرمانان به شهر مشهد 

هم بیایند.
برد بزرگ زیر چای چپ

در این شرایط ســخت و حساس، استفاده از 
نفرات پرتجربه بسیار مهم است و یکی از همین 
نفرات، در ترکیــب تراکتور به شــدت خوش 
درخشیده است. احسان حاج صفی این هفته با 
دو ضربه تماشایی، انتقام شکست دیدار رفت را 
از نفت آبادان گرفت. اگر آن باخت در نیم فصل 

اول روزهای تلخی را برای تراکتورسازی شروع 
کرد، این پیروزی می تواند سرآغاز روزهای خوب 
تیم ساکت الهامی در لیگ باشد. تیمی که با 40 
امتیاز، در رده چهارم جدول لیگ دیده می شود. 
اشکان دژاگه پس از مدت ها دوباره به تمرین این 
تیم ملحق شده و مسعود شجاعی نیز پس از پایان 
دوران محرومیت، از ایــن هفته می تواند دوباره 
تیمش را همراهی کند. فصل گذشته در جنگ 
سهمیه، دست تراکتور خالی ماند اما شاید در این 
فصل، اتفاق دیگری برای این باشگاه رخ بدهد و 

آنها دوباره به لیگ قهرمانان برگردند.
امیدوار در قرنطینه

در بین تیم های باالنشین جدول رده بندی 
لیگ برتر، اســتقالل تنها تیمی است که پس از 
پایان تعطیالت هنوز نتوانسته در لیگ صاحب 
پیروزی شود. آبی ها در دیدار اول در زمین فوالد 
شکست خوردند و در مسابقه دوم، تنها یك امتیاز 

از سایپا به دست آوردند. فرهاد و پسرها حاال با 37 
امتیاز در رده ششم هستند اما در صورت پیروزی 
در دیدار معوقه، می توانند تراکتور را در رده چهارم 
جدول بگیرند. استقالل هنوز شانس خوبی برای 
بردن ســهمیه دارد. پایان قرنطینه و بازگشت 
شیخ دیاباته از مصدومیت، فرصت خوبی است 
که می تواند این تیم را دوباره در وضعیتی مطلوب 

قرار بدهد.
رویای بزرگ نفت

جایگاه هفتــم جدول، فعال بــه نفت آبادان 
سپرده شده است. تیمی که با شکست این هفته، 
کمی از موقعیت کسب سهمیه آسیایی دور شد. با 
این حال این تیم 36 امتیازی، هنوز به طور کامل 
از رسیدن به یکی از سه رده اول جدول، ناامید به 
نظر نمی رسد. اگر آنها در نیم فصل دوم نیز مثل 
نیم فصل اول اوج بگیرند و دوباره خودي نشــان 
بدهند، هر چیزی برای این تیم ممکن خواهد بود.

فرزند ارشد مازینیو و نیمکت لیورپول

رباط نيمه راه!

نگاهی به یکی از پرحرارت ترین جنگ های سهمیه تاریخ لیگ برتر

پيش به سوی آسيا! 

تصمیم خداحافظی 
سیدجالل از دنیای فوتبال، 

تنها باید از سوی خود این 
بازیکن گرفته شود. اینکه 

پرافتخارترین بازیکن تاریخ 
لیگ برتر چه تصمیمي در 

این مورد داشته باشد، تنها 
به خود او مربوط می شود و 

دیگران نباید احساس کنند 
که می توانند برای بازیکنی 

در قواره های سیدجالل، 
نقشه بکشند و تصمیم 

بگیرند
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