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حواس تان نیست! 
تیم ملی فوتبال ســاحلی ایــران، رقابت های 
بین قاره ای را با پیروزی ســنگین در برابر مکزیک 
آغاز کرد. در روز درخشــش محمــد احمدزاده و 
هم تیمی ها، ایران توانست تیم مکزیک را با نتیجه 
7 بر 4 شکست بدهد و 3 امتیاز ارزشمند را به دست 
بیاورد. ایران تقریبا در هر سه تایم مسابقه، از حریف 
برتر بود و قــدرت اش را به مکزیــک تحمیل کرد. 
ساحلی بازها در این تورنمنت، به دنبال رقم زدن یک 
افتخار بزرگ دیگر هستند. هر چند که آن ها معموال 
به اندازه شایستگی های واقعی شان دیده نمی شوند. 
همین چند روز قبل بود که پیمان حسینی، سنگربان 
فوق العاده این تیم، از نگاه مجلســه فرانس فوتبال 
در فهرســت اثرگذارترین چهره های تاریخ رشته 
ورزشی فوتبال ساحلی قرار گرفت. با این وجود نه 
رسانه ها و نه شبکه های اجتماعی، توجه چندانی 
به این اتفاق نشــان ندادند. حتی خود حسینی نیز 
به این جو معترض شد و ابراز ناراحتی کرد که حواس 
هیچکس، به دستاورد بزرگ اش نبوده است. باید 
حواس مان، بیشتر و بیشتر به این تیم باشد. تیمی 
که همیشه برای ایران در میادین مختلف، دست به 

افتخارآفرینی می زند. 
     

موفقیت پارمیس شیخ االسالمی در قبرس
کسب اولین مدال جهانی 
وزنه برداری زنان ایران 

پارمیس شیخ االســامی، وزنه بردار نوجوان 
ایرانی، موفق به کســب مدال طا در مســابقات 
وزنه برداری قبرس شد. خبرگزاری ایسنا با انتشار 
این خبر نوشته مدال این دختر ایرانی، اولین مدال 
بین المللی زنان وزنه بردار ایران محسوب می شود. 
شیخ االسامی در رده سنی زیر ۱3 سال و در دسته 
۵۵ کیلوگرم، توانســت رکورد ۲۸ یک ضرب، 3۸ 
دوضرب و مجموع ۶۶ کیلوگرم را به ثبت برســاند. 
علیرضا شیخ االسامی پدر پارمیس که پیشتر رئیس 
کمیته پیش کسوتان فدراسیون وزنه برداری ایران 
بود نیز به همراه دخترش در این مسابقات شرکت 
کرد و وی نیز در رده پیش کسوتان موفق به کسب 
مدال شد. مسابقات مســترز قبرس در دو بخش 
مردان و زنان و در ســه رده سنی نوجوانان، جوانان 
و بزرگســاالن و همچنین در بخش پیش کسوتان 
برگزار شــد. این پدر و دختر وزنه بــردار با »هزینه 

شخصی« در این مسابقات شرکت کرده بودند.
     

سهمیه هانیه 
در روزهایی کــه ورزش ایران بایــد رفته رفته 
سهمیه های المپیک اش را برای سال آینده قطعی 
کند، تیراندازی ایران صاحب یک ســهمیه بسیار 
ارزشمند شده اســت. هانیه رستمیان در تیم ملی 
تپانچه ایــران در ماده ۲00 متر موفق به کســب 
سهمیه المپیک شد. او را با راهیابی به مرحله فینال 
و قرار گرفتن در جمع ۸ نفر برتر، توانست سهمیه اش 
را قطعی کند. در این رقابت ها دو تیرانداز ایرانی دیگر 
نیز حضور داشتند که نتوانستند سهمیه المپیک را 
به دست بیاورند. با این وجود تیم ملی ایران به لحاظ 
تیمی، در جایگاه چهارم قاره آسیا قرار گرفته است. 
کسب سهمیه المپیک به خودی خود، ارزش زیادی 
دارد اما از این پس، ورزش ایران باید امکانات کافی را 
برای تصاحب کنندگان این سهمیه ها فراهم کنند. 
در سال های گذشته رشــته تیراندازی همواره با 
کمبود شدید امکاناتی مثل فشنگ روبرو بوده و این 
موضوع کار را برای درخشش در ابعاد جهانی، دشوار 

خواهد کرد.
     

ستاره ای که از دست دادیم 
مهدی خدابخشــی، ســرانجام تصمیم اش 
را برای بــه میدان رفتن در تیــم ملی تکواندوی 
صربستان قطعی کرد. این تکواندوکار ۲۸ ساله 
از این پس، با تابعیت صربســتانی در رقابت های 
مختلف حضور خواهد داشــت. مهــدی یکی از 
بهترین های این سال های تکواندوی ایران بوده 
است. او ســال ۲0۱4 در رقابت های بازی های 
آســیایی ایچئون برای کاروان ایران یک مدال 
طا به دســت آورد و یک سال بعد در رقابت های 
جهانی روسیه نیز، روی سکوی اول قرار گرفت و 
مدال طا را به گردن آویخــت. پیش از او، راحله 
آسمانی و میاد بیگی نیز به تیم های ملی بلژیک 
و آذربایجان پیوســته بودند و به نظر می رســد 
این روند، باز هم ادامه خواهد داشــت. پایان کار 
مهدی خدابخشــی در تیم ملــی تکواندو، خبر 

ناامیدکننده ای برای تکواندوی ایران است. 

منهای فوتبال

فصل اســتقال را می تــوان به 
قبل و بعد از درخشش شیخ دیاباته 
تقسیم کرد. او پس از طوفان یادگار 
امام، حاال در استادیوم آزادی نیز به 
همه نشان داد که مدعی آقای گلی 
این فصل از لیگ برتــر خواهد بود. 
بخشی از شادی های استراماچونی 
در کنار زمین، شاید نتیجه رضایت 
از عملکرد مهاجمی باشــد که توان 
هجومی اســتقال را چنــد درجه 
ارتقا داده اســت. مهاجمی که این 
روزها آرزوهای هواداران اســتقال 
را برآورده می کند! مردی که پس از 
مدت ها، باالخره به انتظار هواداران 
باشــگاه بــرای یافتن جانشــین 

مامه تیام، پایان داده است. 
  پیش از روبرو شــدن با استقال 
در آزادی، نفــت آبــادان در هیــچ 
مسابقه ای از این فصل بیشتر از »یک 

گل« دریافت نکرده بود. آن ها فقط 
در برابر پرســپولیس طعم شکست 
را چشــیده بودند و با تحمیل اولین 
شکســت فصل به تراکتورســازی، 
خودشــان را بــا رده هــای باالی 
جدول رســاندند. به نظر می رسید 
دراگان اسکوچیچ مثل همیشه تیم 
سرسختی را روانه دیدار با استقال 
کرده اما مقاومــت نفت، خیلی زود 
در هم شکســت. آن هــا در جریان 
بازی کاما تسلیم شدند تا بدترین 
و یک طرفه ترین باخت اســکوچیچ 
در فوتبال ایران در این مسابقه رقم 
بخورد. همان طور که استراما مدتی 
قبل پیش بینی کرده بــود، تیم او با 
گلزنــی زودهنــگام در همان نیمه 
اول، شــرایط را برای پیروزی های 
پرگل فراهم می کنــد. آبی ها حاال 
صاحــب بهترین خــط حمله این 

فصل لیگ برتر هســتند. تیمی که 
4 بار دروازه ســایپا، 4 بــار دروازه 
تراکتورسازی و حاال ۵ بار نیز دروازه 
نفت آبادان را باز کرده است. تیمی 
که جدا از رســیدن بــه 7 پیروزی 
متوالی در لیــگ برتر و جام حذفی، 
هواداران اش را نیز ســرگرم کرده و 
طعم یک فوتبال تماشایی را به آن ها 
چشانده اســت. تیمی که با اقتدار 
قابل توجهی فوتبــال بازی می کند 
و بعد از مدت هــا، اعتماد به نفس از 
دســت رفته اش را باز یافته اســت. 
استقال مثل چند ســال گذشته، 
تابســتان پر رفت و آمدی را سپری 
کرد، درست وقتی به نظر می رسید 
که ســرمربی ایتالیایی باالخره به 
ترکیب ایده آل اش برای تیم دست 
پیدا کرده، یکی از مهم ترین مهره ها 
یعنی داریوش شجاعیان ادامه فصل 

را از دست داد. مشــکات مالی نیز 
همچنــان به قوت خودشــان باقی 
مانده اند. با وجود همه این نشانه ها، 
اســتقال نباید روی دور پیروزی 
باشــد در زمیــن مســابقه، آن ها 
مهارنشدنی هستند. روند رو به رشد 
تیم استراما از چند هفته قبل واضح 
به نظر می رســید اما این تیم هنوز 
در جلوی زمین، مشــکات بزرگی 
داشت و نمی توانست از موقعیت ها 
به خوبی اســتفاده کند. حاال از راه 
رســیدن دیاباته، نقطه ضعف تیم 
را بــه نقطه قــوت اش تبدیل کرده 
است. حاال آن ها صاحب یک مهاجم 
تنومند و فرصت طلب  هســتند که 
هیچ موقعیتی را به سادگی از دست 
نمی دهد. مهاجمی که قرار اســت 
بزرگ ترین آرزوهای این سال های 

هواداران باشگاه را برآورده کند. 

    تنها یکی از ۵ گل اســتقال در 
برابر نفت، سهم شیخ بود اما تاثیر او 
در چند گل دیگر تیم نیز آشــکار به 
نظر می رســید. این مهاجم همین 
حاال با 4 گل زده، مدعی جدی آقای 
گلی در لیگ برتر نوزدهم به شــمار 
می رود. به نظر می رسد با ورود او به 
ترکیب اصلی، دوران »بهانه جویی« 
در استقال نیز دیگر به پایان رسیده 
است. یکی از کلیدی ترین لحظات 
بازی با نفت، جایی از مســابقه بود 
که داور به اشــتباه خطــای پنالتی 
مسلم به سود آبی ها را بیرون محوطه 
جریمه اعــام کــرد. دیاباته برای 
لحظاتی مشــغول اعتراض به داور 
بود اما خیلی زود بلند شد، به درون 
محوطه جریمه حریــف رفت و در 
نهایت با یک پرش بلند و یک ضربه 
سر مهارنشــدنی، گل دوم تیمش 
را به ثمر رســاند. حــاال دیگر حتی 
اشــتباه های داوری نیز نمی توانند 
مانعی بــرای امتیاز جمع کردن تیم 

استراماچونی باشند. 
زوج شیخ و مهدی قائدی در خط 
حمله باشگاه، به شکل فوق العاده ای 
جواب داده اســت. آن هــا به لحاظ 
فیزیکی، یادآور زوج رویایی دایی و 
خداداد عزیزی در تیم ملی هستند. 
یک مهاجم بلندقامت، با ضربه های 
سر و کارهای فیزیکی به تیم کمک 
می کند و یک مهاجم کوتاه قامت در 
کنار او، بازی را روی زمین می آورد 
و مشــغول انجام حرکات تکنیکی 
می شــود. آن ها مکمل های بسیار 

خوبی برای هم هستند. 
ترکیب استقال با ورود دیاباته، 
ترکیب جذابی شــده اما آن ها برای 
رســیدن به موفقیت های بزرگ، به 
چند مهره دیگــر در قواره های این 
بازیکن نیاز دارنــد. آبی ها هنوز به 

لحاظ مهره، قابل مقایســه با چند 
رقیب اصلی شان نیستند اما می شود 
مطمئن بود که همیــن مهره های 
فعلی نیــز زیر نظر اســتراماچونی، 
به بهترین فرم دوران فوتبال شــان 

می رسند. 
  شــیخ دیاباته، درســت همان 
بازیکنی اســت کــه می تواند جای 
خالی تیام را برای تیمش پر کند. پس 
از جدایی مرد سنگالی، استقالی ها 
نفــرات مختلفــی را در خط حمله 
امتحان کردنــد اما هر بــار، با یک 
بن بســت تازه روبرو شدند. در میان 
انبوه خریدهای اشــتباه، شیخ یک 
اســتثنا بود. با این وجــود هنوز دو 
نگرانی بزرگ در مــورد این بازیکن 

وجود دارد. 
اول اینکه او اساســا زیاد مصدوم 
می شــود و وابســتگی خط حمله 
استقال به او، ممکن است درست 
به انــدازه جذابیــت اش، خطرناک 
نیز باشد. و دوم اینکه شیخ هم مثل 
تیام، در اولین پنجره نقل و انتقاالت 
بعدی ساز جدایی از باشگاه را کوک 
کند. آبی ها برای نزدیک شــدن به 
اهداف شان با اســتراما، باید بیشتر 
از هر بازیکن دیگری مراقب شــیخ 

دیاباته باشند. 

شیخ از استقالل، تیم دیگری ساخته است 

غوِل چراِغ جادو! 

اتفاق روز

سوژه روز

شکســت های متوالی پــس از چند نتیجه 
خوب، تجربه ای است که تراکتوری ها اصا با آن 
بیگانه به نظر نمی رسند. این تیم فصل گذشته 
نیز ناگهان در چنین باتاقی قرار گرفت و شانس 
قهرمانی را از دست داد. قرمزها این بار بر خاف 
فصل قبل، زمان کافی را برای برون رفت از شرایط 
فعلی دارند اما انگار نه حواشــی دست از سر این 
باشگاه برمی دارند و نه این باشگاه، حاشیه ها را 
به حال خودشان رها می کند. تراکتور یک باشگاه 
ثروتمند است اما در زمینه مدیریت بحران، آن ها 

با »فقر« راهکار طرف شده اند! 
»تعویق لیگ، تنها قهرمانی تراکتورسازی را 
به تعویق می اندازد«. این جمله رشید مظاهری 
پیش از شــروع فصل، به وضوح نشــان می داد 
که قرمزهــا در لیگ نوزدهم به جــز قهرمانی با 
هیچ چیز دیگــری راضی نخواهند شــد. با این 
وجود اصرار بــرای جار زدن ایــن هدف بزرگ 
در رســانه های مختلف، شــاید تنها فشار روی 
شــانه های تراکتور را بیشتر و بیشتر کند. حتی 
همین هفته با وجود شکست در زمین سپاهان، 
مصطفی دنیزلی به هــواداران تیمش »قول« 
قهرمانی داده و با اطمینانــی مثل زدنی، از فتح 
جام توســط تیمش صحبت کرده است. ظاهرا 

این مربی توجیه شــده که با هر نتیجه دیگری، 
شغل اش را از دست خواهد داد و با این مصاحبه، 
به نوعی به شاگردان اش اولتیماتوم داده که باید 
به کیفیت هفته های ابتدایــی فصل برگردند. 
قرمزهــای تبریز بعد از تحمیل یک شکســت 
سنگین به نساجی در قائمشهر، روی ابرها سیر 
می کردند. آن ها تیمی شکست ناپذیر محسوب 
می شــدند کــه دروازه اش را در چندین و چند 
مسابقه متوالی، بسته نگه داشته بود. همه چیز 
اما از بازی در زمیــن نفت آبــادان تغییر کرد. 
پسران دنیزلی که انگار حریف را کمی دستکم 
گرفته بودند، در برابر ضربه های شــروع مجدد 
تیم اســکوچیچ غافلگیر شــدند و بعد از پایان 
روند کلین شــیت ها، تا حدودی روحیه شان را 
نیز از دســت دادند. بازی با اســتقال، بهترین 
فرصت برای فراموشی شکســت هفته قبل به 
شــمار می رفت اما این فرصت، بــه یک تهدید 
تمام عیار برای تبریزی ها تبدیل شــد. دنیزلی 
که با »محافظه کاری« و بردهــای یک بر صفر 
تیمش را در جمع باالنشــین ها قــرار داده بود، 
ناگهان به اصل خودش برگشت و یک سیستم 
جدید و پرریسک را برای بازی انتخاب کرد. دفاع 
سه نفره جدید این تیم، هماهنگی الزم را برای 

رویارویی با مهاجمان اســتقال نداشت و این 
اتفاق در نهایت قرمزها را به دردسر انداخت. آن ها 
به این چینش تازه، عادت نداشتند و برای دومین 
هفته متوالی، شکســت خوردند. باشگاه هنوز 
درگیر »بحران« نشده بود اما باختن در سومین 
بازی پیاپی، نشانه های ورود به یک دوره بحرانی 
را در تبریز زنده کرد. آن ها درست قبل از شروع 
اردوی تیم ملی، در برابر ســپاهان نیز شکست 
خوردند تا از سه جدال با ســه تیم باالنشین در 
جدول رده بندی، حتی یک امتیاز هم به دست 
نیاورده باشند. تراکتورسازی حاال دیگر یک تیم 
»برنده« نیست. آن ها به راحتی گل می خورند، 
به سادگی با شکست روبرو می شوند و روزهای 
خوبی را پشــت ســر نمی گذارند. این تیم حاال 
به رده پنجم جدول لیگ ســقوط کرده و نامش 
حتی در بین ۵ خط دفاعــی برتر لیگ نیز دیده 
نمی شود. آن ها تا حدود زیادی به اشکان دژاگه 
وابسته هستند و در غیاب اشه، تیم خطرناکی به 
نظر نمی رسند. مهره هایی مثل مسعود شجاعی 
نیز بیشتر از مفید بودن برای این تیم، توی زمین 
مشغول راه رفتن هستند.   تنزل تراکتورسازی را 
نمی توان تنها به مسائل »فنی« ربط داد. باشگاه 
درست مثل همیشه با حواشی ریز و درشتی روبرو 
شــده و همین موضوع، تیم را از مسیر پیروزی 
منحرف کرده اســت. ماجرا از جایی شروع شد 
که یکی از مهره های جوان این تیم با انتشار یک 
نوشته جنجالی در اینستاگرام، به جنگ  ترکیه 

با کردها در سوریه واکنش نشــان داد. طبیعتا 
انتظار می رفت که باشگاه با رفتار غیرمسئوالنه 
بازیکن تیمش برخورد کند اما »مهدی ببری« 
مورد حمایت نیز قرار گرفت. این اتفاق، شــروع 
جریاناتی بود که در نهایت تمرکز تراکتورسازی 
را هدف قرار داد. جو ورزشــگاه این تیم در دیدار 
خانگی با استقال نیز چندان »فوتبالی« به نظر 
نمی رسید. اگر آن ها قصد دارند در زمین فوتبال 
نتیجه بگیرند و به موفقیت های فوتبالی برسند، 
باید همه حواشی دیگر را به فراموشی بسپارند. نه 
شعارهای ناخوشایند ضدملی می تواند این تیم 
را »قهرمان« کند و نه پول دادن به وبسایت های 
خارجی برای انتشــار اطاعات غیرواقعی، راه 
نجات تراکتور اســت. راه نجات تیم دنیزلی، از 
مستطیل ســبز می گذرد. موضوعی که ظاهرا 

مدیران باشگاه اعتقاد چندانی به آن ندارند. 
 فصل گذشته، تراکتور شانس فوق العاده ای 
برای قهرمانی لیگ برتر داشــت اما چند اشتباه 
از محســن فروزان در برابر ســپیدرود، ناگهان 
آژیر قرمز را در این باشگاه به صدا درآورد. زنوزی 
و همکارها، می توانســتند به ســادگی ماجرا را 
مدیریت کنند و تیم شــان را بــرای دیدارهای 
حساس بعدی آماده نگه دارند اما این تیم، تحت 
تاثیر حواشی بزرگی که از سوی مدیران خودش 
ایجاد شده بود، در چند بازی بعدی نیز شکست 
خورد و عاوه بر جام قهرمانی، سهمیه آسیا را نیز 
از دست داد. پول داشــتن، تنها شرط الزم برای 
مدیریت یک باشگاه بزرگ نیســت. پول زیاد، 
تراکتور را می سازد اما حواشــی زیاد، این بنای 

ساخته شده را به راحتی تخریب می کنند. 

بین دو بازی باشــگاه های فوتبال در انگلیس، حداقل 3 روز 
فاصله وجود دارد. ممکن است در مواردی این فاصله به 4۸ ساعت 
نیز برسد اما اینکه یک تیم طی ۲4 ساعت دو مسابقه برگزار کند، 
تجربه کاما عجیبی به نظر می رسد. این اتفاق خیلی زود برای 
باشگاه لیورپول رخ خواهد داد. تقویم شلوغ قهرمان فصل گذشته 
لیگ قهرمانان اروپا، شرایطی را به وجود آورده که آن ها ناچارند 
طی ۲4 ساعت در دو ورزشگاه، دو شهر، دو کشور و حتی دو قاره 
مختلف کره زمین، ۲ مسابقه فوتبال برگزار کنند.  ماجرا از این قرار 

است که پس از صعود لیورپول به مرحله یک چهارم نهایی جام 
اتحادیه، دیدار این تیم با استون ویا در این جام با نبردهای قرمزها 
در جام باشگاه های جهان، همزمان شد و با توجه به پر بودن تقویم، 
امکان جابجایی وجود نداشــت. لیورپولی ها با یک درخواست 
عجیب، از باشگاه استون ویا خواستند تا برای برگزاری مسابقه 
با این تیم، به کشــور قطر ســفر کنند. درخواستی که مطابق 
انتظار، با واکنش منفی باشــگاه ویا روبرو شد. لیورپولی ها در 
ادامه تصمیم به انصراف از جــام اتحادیه گرفتند اما از آن جایی 
که این کار جریمه های مالی سنگینی داشت، قید این تصمیم را 
زدند. نقشه بعدی آن ها انصراف از جام باشگاه های جهانی بود اما 
کلوپ با این نقشه مخالفت کرد و دست روی این نکته گذاشت 
که حضور در چنین تورنمنتی »پنج میلیون بار« در زندگی یک 
مربی تکرار نمی شود! در نهایت، فقط و فقط یک راه برای برگزاری 

منطقی یک چهارم نهایی جام اتحادیه و جام باشگاه های جهانی 
وجود داشت. اینکه لیورپول با دو ترکیب کاما متفاوت، هر دو 

رقابت را دنبال کند! 
 قرمزهای آنفیلد روز ۱7 دســامبر بایــد در جام اتحادیه 
روبروی اســتون ویا قرار بگیرند. روز ۱۸ دســامبر نیز اولین 
بازی آن ها در جام باشــگاه های جهان برگزار خواهد شــد. 
باشــگاه تصمیم گرفته یک ترکیب جوان را به مصاف استون 
ویا بفرستد و با نفرات اصلی اش، به کشور قطر برود. یک تیم 
کم سن  و سال از لیورپول، در مرحله قبلی آرسنال را شکست 
داد اما نفراتی مثــل میلنر، اوریگی و الالنا که در آن مســابقه 
برای آنفیلدی ها به میدان رفتند، طبیعتا در برابر استون ویا 
حاضر نخواهند بود. کلوپ هنوز تصمیم نهایی اش را نگرفته و 
ترکیب های مدنظرش برای آن دو مسابقه را انتخاب نکرده اما 

به نظر می رسد جام باشگاه های جهان برای او اهمیت بیشتری 
داشته باشد. سرمربی آلمانی لیورپول به گفته خودش از این 
وضعیت راضی نیست اما چاره  دیگری نیز نداشته است. سفر 
لیورپولی ها به قطر، از همین حاال حواشــی بسیار زیادی را به 
دنبال داشته است. آن ها پیشنهاد اقامت در یکی از هتل های 
جام جهانی ۲0۲۲ را در واکنش به شرایط وخیم کارگران در 
قطر، رد کرده اند. آن ها در فاصله یک روز با شــروع تورنمنت، 
باید مسابقه تیم خودشان را در یک تورنمنت دیگر از تلویزیون 
تماشا کنند! تیم کلوپ فعا با قدرت در صدر جدول لیگ برتر 
دیده می شــود اما این فصل هنوز به مصاف پــپ گواردیوال و 
منچسترسیتی نرفته اســت. آن ها به بردن جام های مختلف 
فکر می کنند اما بدون تردید پایان دادن به طلسم لیگ برتر، 

بزرگ ترین خواسته این فصل هواداران باشگاه خواهد بود.

تراکتورسازی بزرگ ترین حریِف تراکتورسازی

سالطین خودزنی! 

لیورپول، تاریخ ساز می شود

24 ساعت؛ 2 مسابقه! 

تنها یکی از 5 گل استقالل 
در برابر نفت، سهم شیخ 

بود اما تاثیر او در چند گل 
دیگر تیم نیز آشکار به 

نظر می رسید. این مهاجم 
همین حاال با 4 گل زده، 

مدعی جدی آقای گلی در 
لیگ برتر نوزدهم به شمار 

می رود
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