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یزدانی زیر تیغ جراحی

بعد از تایید مصدومیت زانوی حســن یزدانی و 
معاینه وی توسط دکتر کیهانی، مقرر شد زانوی این 
قهرمان کشتی از طریق آرتروسکوپی جراحی شود تا 
پس از دوره درمانی و کسب بهبودی کامل، به میادین 
باز می گردد. با توجه به اهمیت دوران نقاهت و لزوم 
طی کردن کامل دوران درمان، این قهرمان حدود 
دو ماه از میادین دور خواهد بــود و بعد از این مدت 
می تواند بار دیگر تمریناتش را روی تشک کشتی از 
سر گیرد. حسن یزدانی، قهرمان کشتی آزاد جهان و 
المپیک در جریان جام باشگاه های جهان و در حین 
تمرین از ناحیه مینیســک زانو دچار مصدومیت 
شــد که پزشــکان جراحی را برای معالجه هرچه 
ســریع تر وی توصیه کردند. دکتر کیهانی پزشک 
معالج یزدانی تاکید کرد با تالش کادر پزشکی این 
قهرمان کشتی ایران با بهترین شرایط به المپیک 

خواهد رسید.
    

 برگزاری جام جهانی ۲۰۱۹ 
در ۲۰۲۰!

در حالی که قرار بود طــی روزهای ۷ و ۸ آذرماه 
جام جهانی کشــتی فرنگی ۲۰۱۹ بــه میزبانی 
تهران برگزار شود، چند روز مانده تا آغاز این رقابت 
ها اتحادیه جهانی کشــتی به شــکلی عجیب و 
غافلگیرکننده تصمیم خود مبنــی بر تعویق این 
مسابقات را به فدراسیون ایران اعالم کرد. بعد از این 
اتفاق تمامی مسئوالن ورزش کشور و فدراسیون 
کشتی پیگیر شــدند تا جام جهانی قطعا در تهران 
برگزار شــود و این میزبانی از ایران گرفته نشود. با 
اینکه به روزهای پایانی ســال ۲۰۱۹ نزدیک می 
شویم، همچنان همه در انتظار تعیین تاریخ جدید 
جام جهانی کشتی فرنگی هستند. حسن رنگرز، 
سخنگوی فدراسیون کشتی خبر جدیدی را اعالم 
کرد و گفت:»ایمیلی از اتحادیــه جهانی دریافت 
کردیم که اعالم کرده بود این اتحادیه در حال رایزنی 
برای برگزاری جام جهانی کشتی فرنگی در تهران 
است. اینطور که به ما اعالم شــده این بار استثنائا 
اتحادیه جهانی مجبور شده مســابقات را به سال 
بعدی میالدی موکول کند و در بهمن یا اسفندماه 
جام جهانی در تهران برگزار خواهد شد. البته در این 
ایمیل اتحادیه جهانی بابت هزینه هایی که به ایران به 
خاطر تغییر تاریخ برگزاری مسابقات تحمیل شده، 

عذرخواهی کرد.«
    

غیبت کیمیا در انتخابی تیم ملی
رقابت های انتخابی تیم ملی تکواندو بانوان برای 
ورود به اردوی تیم ملــی در حالی به میزبانی خانه 
تکواندو آغاز شد که »کیمیا علیزاده« در این مسابقات 
غیبت دارد. تیم ملی تکواندو بانوان عالوه بر مسابقات 
قهرمانی آسیا، رقابت های کسب سهمیه المپیک را 
نیز پیش رو دارد. باید منتظر ماند و دید آیا در پایان 
رقابت های انتخابی، کادر فنی تیم ملی برای حضور 
در اردوهای آماده سازی از علیزاده برای حضور در 
اردوهای تیم ملی دعوت به عمل خواهد آورد یا خیر. 
علیزاده با دو مدال نقره و برنز جهان و برنز المپیک 
پرافتخارترین بانوی تکواندوکار ایرانی اســت. وی 
مدتی پیش، پس از مدت هــا دوری از تیم ملی در 
مسابقات تیمی قهرمانی جهان مبارزات خوبی نسبتا 

به نمایش گذاشت.
    

اعالم قانون جدید بازنشستگی
جمشــید انصاری، رئیــس ســازمان اداری و 
استخدامی کشور بخشنامه ای را به همه دستگاه های 
اجرایی از جمله وزارت ورزش، کمیته ملی المپیک 
و فدراسیون های ورزشی ارسال و آخرین تغییرات 
در قانون بازنشســتگی را اعالم کرده است. در این 
بخشنامه شرط سنی برای بازنشستگی برداشته شده 
و بدین ترتیب آن دسته از مدیران و کارمندانی که 
با توجه به مدرک تحصیلی، سن بازنشستگی شان 
از 3۰ یا 35 سال گذشته باشد، مشمول این قانون 

می شوند و باید بازنشسته شوند. 
اجرای این قانون باعث ایجاد تغییراتی در وزارت 
ورزش و حتی فدراسیون ها می شــود. هم اکنون 
مدیران و کارمندانی در وزارت ورزش و فدراسیون ها 
فعالیت دارند که براساس مدرک تحصیلی، بیش از 
3۰ و 35 ســال در حال خدمت هستند و هنوز هم 
بازنشسته نشــده اند. این افراد پیش از این با اعالم 
اینکه تا 65 ســالگی می توانند بــه کار خود ادامه 
بدهند، بر مسند موردنظرشان تکیه زده اند، اما حاال 
شرایط فرق کرده و باید طبق دستور قانون جدید 

عمل کنند.

منهای فوتبال

آریا رهنورد

عصبانیــت علیرضــا بیرانونــد از 
نیمکت نشینی در پرسپولیس، باالخره 
آشکار شده و حاال دیگر همه می دانند 
که اوضاع میان دروازه بان و ســرمربی 
آرژانتینی باشــگاه، چندان »عادی« 
نیست. واکنش خشــمگینانه بیرو به 
خط خوردن از فهرست ۱۸ نفره دیدار 
با شهرداری ماهشــهر در جام حذفی و 
حضور ناگهانی این بازیکن در ساختمان 
باشــگاه، می تواند اوضــاع را به مراتب 

پیچیده تر کند. کالدرون در هفته های 
گذشته به دروازه بان دوم تیمش اعتماد 
کرده و از این انتخاب کامال راضی بوده 
است. رادو این فصل پنج بار درون دروازه 
سرخ ها قرار گرفته و تیم هر پنج مسابقه 
را به عنوان برنده به پایان رسانده است. 
این اتفاق در حالی رقم خورده که لیگ 
نوزدهم برای علیرضــا بیرانوند چندان 
درخشان نبوده و او چند بار با اشتباه های 
فردی، تیم را به دردســر انداخته است. 
البته که بیرو رزومه کامل تری نسبت به 
رادو دارد امــا کالدرون ترجیح می دهد 

به جای گذشــته این دو بازیکن، به فرم 
فعلی شــان نگاه کند. علیرضــا اولین 
بازیکنی نیست که این روزها، از »فیلتر« 
ســخت گیرانه مرد آرژانتینــی عبور 
نمی کند و پشــت خط ترکیب اصلی 
می ماند. گابریل بعد از روبه رو شــدن با 
چند بی نظمــی از امید عالیشــاه، این 
بازیکن را در فهرست سیاه قرار داد و او را 
دائما از لیست های ۱۸ نفره تیمش بیرون 
گذاشت. او به هیچ وجه مقابل رفتارهایی 
شبیه به این، کوتاه نمی آید و به سرعت 
دســت از اعتماد کردن بــه مهره های 

بی نظم برمی دارد. درست برخالف برانکو 
ایوانکوویچ، فلسفه کاری کالدرون مبتنی 
بر استفاده از یک »ترکیب ثابت« نیست و 
او دائما در تیمش تغییر به وجود می آورد. 
بازیکنانی که صبر و حوصله کافی برای 
کنار آمدن با سیســتم چرخشی این 
مربی را ندارند، در نهایت چاره ای به جز 
ترک باشگاه نخواهند داشت. در همین 
تیم اما بازیکنانی هســتند که با وجود 
ســابقه ای فوق العاده در فوتبال ایران، 
نیمکت نشــینی را می پذیرند و برای 
رسیدن به جایگاه ثابت، تالش می کنند. 

سیدجالل حسینی در شــروع فصل، 
بازیکن مورد عالقه کالدرون محسوب 
نمی شد اما به جای زدن زیر میز و به هم 
زدن بازی، شرایط را به سود خودش تغییر 
داد. او و گابریل حاال رابطه ای صمیمانه 
با هم برقرار کرده اند و ســرمربی تیم، 
سیدجالل را یک الگو برای همه بازیکنان 
می داند. این همان اتفاقی است که میان 
کالدرون و بیرانوند رخ نداده تا تنش ها 
میان این دو نفر، همچنان پابرجا بمانند.

بیرانوند یکــی از حامیــان اصلی 
کالدرون در شروع فصل بود. با این وجود 
همه چیز از سفر طوالنی او به هنگ کنگ 
برای شــرکت در مراســم انتخاب مرد 
سال آسیا تغییر کرد. بیرو با روحیه ای 
آسیب دیده به پرســپولیس برگشت و 
دیگر نتوانست فرم ایده آلش را در بازی ها 
و جلسه های تمرینی پیدا کند. او چند 
بار هم با لحن نه چندان خوشایندی در 
مورد هم تیمی ها و هوادارها حرف زد تا 
بخشی از مقبولیت گذشته اش را از دست 
بدهد. مدیران باشگاه فعال در مورد اتفاق 
جنجالی تمرین تیم، »سکوت« کرده اند 
اما آنها باید هرچه زودتر، موضع مشخصی 
در این مورد بگیرند. این اولین بار نیست 
که یک مربی در باشــگاه پرسپولیس، 
مقابل بازیکن ساالری می ایستد و »ساز 
ناکوک« را در تیمش برنمی تابد. چند 
سال قبل، برانکو ایوانکوویچ در واکنش به 
رفتارهای غیرحرفه ای رامین رضاییان او 
را از پرسپولیس کنار گذاشت. رامین به 
لحاظ فنی، یکی از موثرترین مهره های 
تیمش به شمار می رفت اما برانکو با عبور 
از نام او، قصد داشت به نتیجه مهم تری 
برســد. البته که از دست دادن بازیکنی 
مثل رضاییان، برای باشگاه سخت بود 
اما مدیران تیم با حمایت همه جانبه از 
تصمیم پروفسور، جلوی تکرار چنین 

اتفاق هایی را گرفتند. اگر مدیران باشگاه 
به کالدرون و اهداف آینده اش باور دارند، 
باید به بیرانوند نشــان بدهند که همه 
تصمیم های مهم تیم از سوی سرمربی 
گرفته می شود و بازیکن حق اعتراض به 

هیچ تصمیمی را ندارد.
به نظر می رسد در شــرایط فعلی، 
تنها دو راه پیــش روی علیرضا بیرانوند 
قــرار دارد. راه اول در بازگشــت به تیم 
و تالش برای آمادگی بیشــتر خالصه 
می شود و راه دوم، ترک پرسپولیس برای 
پیوســتن به یک تیم دیگر خواهد بود. 
شاید بیرانوند نیز به انگیزه های جدیدی 
در زندگی ورزشی اش نیاز داشته باشد 
و پرسپولیســی ها نیز بتوانند با درآمد 
ناشــی از فروش او، پول قابل توجهی به 
دست بیاورند. با رقیبی مثل رادو و مربی 
سخنگیری مثل گابریل کالدرون، شرایط 
فعلی دیگر نمی تواند برای بیرو ادامه پیدا 
کند. او یا باید آنقدر خوب باشد که همه 
تردیدها را در مورد خودش برطرف کند و 
یا مسیرش را به طرف جای دیگری تغییر 
بدهد. اعتراض به کالــدرون، هرگز این 
سنگربان را به گلر شــماره یک باشگاه 

تبدیل نمی کند.

کالدرون- بیرو درست مثل برانکو-رامین

دوگانه فرمانده-یاغی!

اتفاق روز

سوژه روز

پرسپولیس در حالی امروز باید در یک چهارم نهایی جام حذفی به مصاف شهرداری ماهشهر برود که نام علیرضا 
بیرانوند از فهرست نهایی تیم برای این مسابقه خط خورده است. ظاهرا بیرو دیگر تحمل نمیکت نشینی را نداشته و 

همین موضوع، مشاجره لفظی میان این دروازه بان و سرمربی باشگاه را رقم زده است. کالدرون که حاال دیگر از جایگاه 
مستحکمی در بین هوادارها برخوردار شده، با خیال راحت برای تیمش تصمیم می گیرد و از نام بازیکنان پرتجربه، به 

سادگی عبور می کند. حاال همه در انتظار واکنش باشگاه به حاشیه بزرگ تمرین تیم هستند.

در روزهایی که باشــگاهی مثل پرسپولیس 
حتی برای خرید بازیکنان خارجی »تمام شده« 
آفریقایی منابع مالی الزم را در اختیار ندارد، رقیب 
این تیم در لیگ قهرمانان آســیا به سراغ یکی از 
سرشناس ترین مهاجمان فوتبال اروپا رفته است. 
»ماریو مانژوکیچ« که گزینه منچستریونایتد برای 
تقویت خط حمله تیمش نیز بوده، حاال تست های 
پزشکی باشگاه الدحیل را پشت سر می گذارد و به 
زودی با این باشگاه قرارداد می بندد. این قرارداد یک 
»بمب واقعی« برای فوتبال آسیا محسوب می شود. 
نه مثل آن بمب هایی که ما با خرید مهره هایی مثل 
جونیور براندائو منفجر می کنیم! مانژو می تواند 
یکی از بزرگ ترین ســتاره های شاغل در فوتبال 

آسیا باشد. بازیکنی که برای تیم های بزرگی مثل 
بایرن، آتلتی و یووه به میدان رفته و با بیانکونری، 
به فینال لیگ قهرمانان اروپا نیز رسیده است. گل 
تماشــایی او به رئال در فینال اروپا، هنوز از ذهن 
هواداران فوتبال خارج نشــده است. این مهاجم 
درجه یک، با کرواســی در فینال جام جهانی نیز 
حاضر بوده و در این مسابقه نیز موفق به گل زنی 
شده است. سطح مانژو از فوتبال آسیا باالتر است 
و حضور او در الدحیــل، این تیم را صاحب قدرت 
ویژه ای خواهد کرد. او بــرای امضای قرارداد ۱۸ 
ماهه با باشگاه قطری، ۷.5 میلیون یورو دریافت 
می کند. رقمی که به پول ایران چیزی حدود ۱۱۲ 
میلیارد تومان می شــود! مانژوکیچ تنها بازیکن 

بزرگی نیســت که در تیررس یک باشگاه 
آسیایی قرار می گیرد. این روزها صحبت 
از حضور ادینســون کاوانی در لیگ های 
عربی است و بعید نیست که این مهاجم نیز 

خیلی زود در فوتبال آسیا به میدان برود.  
شرکت در لیگ قهرمانان آسیا 

برای نمایندگان ایران، عمال به 
یک جدال نابرابر تبدیل شده 
است. بین باشگاه های ایرانی 
و نمایندگان کشــورهای 
عربی، فاصله بسیار زیادی 
به وجــود آمــده و این 
فاصله روز به روز بیشتر 
می شود. در شرایطی 
که فوتبــال ایران، 
یکــی از مهم ترین 
نش  بیا مر ســر

را بــه راحتی بــه خاطر مســائل مالی از 
دســت می دهد، کشــورهای عربی هر 
روز هزینه های بیشــتری برای فوتبال 
انجام می دهند. قهرمانی آسیا در چنین 
شرایطی، بیش از حد خیال پردازانه به نظر 
می رسد. باشــگاه های داخلی 
حتی در نیازهای اولیه ای 
مثل زمیــن تمرین نیز 
دســت خالی هستند و 
با این وضعیــت، رقابت 
بــا غول هــای قطری 
عمــال غیرممکــن به 
نظر می رســد. شاید 
گاهی یک اتفاق یا 
معجزه، به کمک 
تیم های ایرانی 
بیاید امــا این 

هرگز به یک »روند« ثابت تبدیل نمی شود. البته 
که اتفاق بازیکنی مثل مانژو یک خبر خوب برای 
فوتبال آسیاست و اعتبار فوتبال این قاره در دنیا 
را افزایش می دهد اما در این قرارداد، یک حقیقت 
تلخ برای فوتبال ایران پنهان شده و آن، این است 
که لیگ قهرمانان به زودی در تسخیر چند باشگاه 
خاص قرار خواهــد گرفت. شــرایط اقتصادی 
بدون شک تاثیر خاص خودشان را روی فوتبال 
گذاشته اند و هر چقدر این شکاف عمیق تر شود، 
ســاختن تیم های درجه یک ســخت تر خواهد 
شد. قطری ها این روزها سرگرم جذب ستاره خط 
حمله یوونتوس هستند اما فوتبال ما با خارجی های 
بی کیفیــت، داخلی های ناراضی، ســتاره های 
دستمزدنگرفته و مشــکالت جدی در امکانات 
دست و پنجه نرم می کند. ما باز هم قهرمان لیگ 
قهرمانان آسیا نخواهیم شد. چراکه برای چنین کار 

بزرگی، ابزار الزم را نداریم.

آریا طاری

حاال که علیرضا بیرانوند پس از چند جلسه نیمکت نشینی 
گرد و خاک راه انداخته و با سرمربی تیمش درگیر شده، بد 
نیست نیمکت نشین های سرشناس این فصل لیگ برتر را 
مرور کنیم. بازیکنانی که ممکن است دیر یا زود در موقعیتی 
شــبیه بیرو قرار بگیرند. نیمکت نشــینی هیچ وقت برای 
ستاره های دنیای فوتبال »ســاده« نیست. آنها اساسا با این 
اتفاق کنار نمی آیند و هیچ وقت به دور ماندن از ترکیب اصلی 
تیم شان راضی نمی شــوند. فراموش نکنید که هر بازیکن 

فیکس »گذشته ای« دارد و هر »نیمکت نشین« آینده ای!
علیرضا بیرانوند

بیرو حاال به جنجالی ترین سوژه فوتبال ایران تبدیل شده 
است. بوژیدار رادوشــوویچ برای مدت ها ذخیره این گلر بود 
اما فقط چند هفته عوض شدن جای آنها با هم، کافی به نظر 
می رسید تا باشگاه در معرض یک حاشیه بزرگ قرار بگیرد. 
علیرضا نمی خواهد گلر دوم باشد و رادو نیز آنقدر آماده نشان 
داده که بعید است کالدرون نیمکت نشینش کند. این داستان 

شاید با خروج یکی از این دو نفر از باشگاه به پایان برسد.
سیدجالل حسینی

تا پیش از شروع لیگ نوزدهم، همیشه یکی از مهره های 

ثابت و بدون تغییر ترکیب پرسپولیس بود اما با اضافه شدن 
کنعانی، سیدجالل در چندین هفته متوالی به نیمکت رفت. 
این وضعیت البته ادامه دار نبود و او دوباره زوج قدیمی اش با 
شجاع را در پرسپولیس زنده کرد اما در زمین پارس جنوبی، 
سید دوباره به نیمکت برگشت. او با توجه به شرایط سنی اش، 
این فصل در دیدارهای معمولی لیگ خارج از ترکیب خواهد 
بود اما به نظر می رسد در دیدارهای حساس، کالدرون روی 

تجربه او حساب ویژه ای باز کند.
سیامک نعمتی

اولین بازیکن در تاریخ پرسپولیس که گل صعود این تیم به 
فینال لیگ قهرمانان آسیا را زده است، این روزها هیچ سهمی 
از ترکیب اصلی تیم ندارد و حتی به ندرت به عنوان ذخیره به 
بازی گرفته می شود. سبک بازی سیامک، مورد پسند گابریل 
کالدرون نیست. او در این فصل هم به عنوان هافبک هجومی و 
هم به عنوان مدافع راست به بازی گرفته شده و مرد آرژانتینی 
را راضی نکرده است. با این روند بعید نیست سیامک دیر یا زود 
در فهرست خروجی های پرسپولیس قرار بگیرد. از آخرین 
نمایش درخشــان این بازیکن در تیم، زمان زیادی سپری 

شده است.
محسن مسلمان

برای پیدا کردن محســن این روزها بــه »ذره بین« نیاز 
داریم. چراکــه او نه در ترکیب های ثابــت و نه حتی در بین 
مهره های تعویضی ژنرال جایی ندارد. مسلمان همین چند 
فصل قبل، بهترین پاســور لیگ برتر بود و در پرســپولیس 
می درخشید اما دوران درخشش او در لیگ برتر، در نهایت 

چندان طوالنی نشد. شــاید تنها ســابقه رفاقت دیرینه با 
ژنرال، موجب شــد این بازیکن در فهرســت مازاد سپاهان 
 قرار نگیــرد. اتفاقی که بدون شــک دیر یا زود بــرای او رخ 

خواهد داد.
محمد ایرانپوریان

زمانی کاپیتان و پنالتی زن اول باشگاه تراکتورسازی به 
شمار می رفت اما حاال در سپاهان، کامال محو شده است. اضافه 
شدن مرتضی منصوری به سمت راست خط  دفاعی سپاهان، 
موجب شد که شانس ایرانپوریان برای حضور ثابت در ترکیب 
این تیم از دست برود. او یکی از پرتجربه ترین مدافعان کناری 
لیگ به شمار می رود اما بعید به نظر می رسد که در سپاهان، 

آینده خاصی در انتظارش باشد.
مرتضی تبریزی

در جدال با ماشین سازی، برای دقایقی فرصت بازی پیدا 
کرد و تلخ ترین خاطره ممکن را برای خــودش و هواداران 
باشــگاه رقم زد. مرتضی در لحظات پایانی بهترین فرصت 
را برای به ثمر رســاندن اولین گل فصل داشت اما در فاصله 
یک قدمی دروازه، توپ را به بیرون فرستاد تا هوادارها شعار 
علیه او را کلیــد بزنند. تبریزی بدتریــن نیم فصل همه این 
سال ها را در اســتقالل تجربه کرده و در حضور شیخ دیاباته 
 و مهدی قائدی، دوخته شــدنش به نیمکــت اصال عجیب

 به نظر نمی رسد.
فرشید باقری

هافبک محبوب وینفرد شفر، از زمان ورود استراماچونی 
دیگر از مقابل چشــم ها کنار رفت. فرشید فصل گذشته در 

ترکیب استقالل فوق العاده بود اما در شروع این فصل چند بار 
مصدومیت به  سراغش آمد و دیگر نتوانست نظر مثبت کادر 
فنی را جلب کند. ریگی و علــی کریمی، این روزها به عنوان 
هافبک میانی زوج موفقی را در استقالل شکل داده اند تا در 

ترکیب تیم دیگر جایی برای فرشید باقری نباشد.
کوین فورچونه

با رقمی سرسام آور راهی باشگاه تراکتورسازی شد اما عمال 
هیچ کار مثبتی در این تیم انجــام نداد. او یکی از خریدهای 
گرانقیمت زنوزی بود که اصال نتوانســت در بین هواداران 
باشگاه محبوب شــود. پس از جدایی دنیزلی، فورچونه به 
نیمکت تبریزی ها سنجاق شده و این روزها هیچ فرصتی برای 

بازی در ترکیب این تیم به دست نمی آورد.
سوکیتا

فوتبالیست ژاپنی محبوب هواداران تراکتور نیز این روزها 
جایی به جز نیمکت ندارد. ســرمربی موقت قرمزها ترجیح 
می دهد از یک ترکیب کامال ایرانی برای تیمش استفاده کند 
و همین موضوع شانس حضور سوکیتا در ترکیب را به حداقل 

رسانده است.
روح ا... باقری

فاصله پوشیدن پیراهن شماره ۱۰ استقالل تا محو شدن 
از ترکیب تیم، برای روح ا... بسیار کوتاه بود. او در نیم فصل اول 
لیگ نوزدهم، فراتر از انتظار ظاهر شد اما به مرور زمان افت 
کرد و از ترکیب اصلی تیم فاصله گرفت. روح ا... در شهرخودرو 
نیز شروع امیدوارکننده ای داشت اما نتوانست به همان خوبی 

ادامه بدهد و در نهایت به نیمکت تبعید شد.

حاال دیگر همه می دانند چرا قهرمان آسیا نمی شویم

جنگ نابرابر!

10 نیمکت نشین سرشناس لیگ نوزدهم

زندگی روی نیمکت!

چند سال قبل، برانکو 
ایوانکوویچ در واکنش به 

رفتارهای غیرحرفه ای 
رامین رضاییان او را از 

پرسپولیس کنار گذاشت. 
رامین به لحاظ فنی، یکی از 
موثرترین مهره های تیمش 
به شمار می رفت اما برانکو با 
عبور از نام او، قصد داشت به 

نتیجه مهم تری برسد
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