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ثبت نام والیبال

در حالی کــه چندی پیش اعالم شــده بود 
ثبت نام از نامزدهای ریاست فدراسیون والیبال 
از هفت مردادماه آغاز می شود، در فاصله یک روز 
مانده تا این موعد، وزارت ورزش تصمیم جدیدی 
گرفت. در آن مقطع مســئوالن وزارتخانه اعالم 
کردند ثبت نام به تعویق افتــاده و دلیل آن را هم 
برگزاری مسابقات نوجوانان جهان دانستند! حاال 
وزارت ورزش و جوانان زمان آغاز ثبت نام انتخابات 
فدراسیون والیبال را 9 شهریور اعالم کرده است؛ 
دقیقا یک روز بعد از پایان مسابقات نوجوانان جهان 
در تونس. سیدمحمدشروین اسبقیان مدیرکل 
دفتر امور مشترک فدراسیون ها این تاریخ جدید 
را اعالم کرده و باید دید باالخره چه کسانی برای 
انتخابات نامزد می شــوند و چــه زمانی مجمع 

انتخاباتی این فدراسیون برگزار خواهد شد.
    

لیگ وزنه با مربیگری بهداد
جلسه هماهنگی و هم اندیشــی به منظور 
برگزاری هرچه بهتر لیگ برتر وزنه برداری برگزار 
شد. در لیگ برتر جوانان 6 تیم )مناطق نفت خیز 
جنوب خوزستان، شــرکت ملی حفاری اهواز، 
عقاب نیروی هوایی، نیروی زمینی ارتش، مس 
رفسنجان و نور همدان( و در لیگ برتر بزرگساالن 
هفت تیم )مناطق نفت خیز جنوب خوزستان، 
شرکت ملی حفاری اهواز، عقاب نیروی هوایی، 
نیروی زمینی ارتش، رعد پدافند، هیأت استان 
اصفهان و ایران مال( آمادگی خود را برای شرکت 
در رقابت های لیگ برتر فصل98 اعالم کرده اند. 
دور جدید رقابت ها در حالــی از پنجم مهر آغاز 
خواهد شد که قرار است برای نخستین بار به جای 
سکو، بهداد سلیمی را در کسوت مربیگری ببینیم. 
او که با تیم ایران مال به توافق رسیده، قهرمانان 
این رشته را به تیم خود آورده تا هنوز لیگ شروع 

نشده، یکی از مدعیان قهرمانی باشد.
    

آسمانخراش ها روی نوار برد
تیم ملی بسکتبال کشــورمان که در اردوی 
روسیه به ســر می برد، در دومین دیدار دوستانه 
خود در این کشور به مصاف میزبان خود رفت و 
91 بر 84 پیروز شد. در این بازی که در سالن زسکا 
مسکو برگزار شــد دو تیم رقابت بسیار نزدیک 
و برابری داشــتند. کوارتر اول 24 بر 18 به سود 
روسیه خاتمه یافت، اما در 10 دقیقه دوم برتری 
از آن شاگردان شاهین طبع بود و آنها موفق شدند 
25 بر 17 پیروز شــوند. در کوارتر سوم روس ها 
کار را با حساب 6 بر صفر آغاز کردند، اما در ادامه 
ملی پوشان کشــورمان چند بار از حریف پیش 
افتادند و در نهایت این تیم میزبان بود که 29 بر 25 
به برتری رسید. 10 دقیقه پایانی هم بسیار نزدیک 
دنبال شــد. برنده و بازنده لحظه به لحظه عوض 
می شــد و در نهایت این ملی پوشان کشورمان 
بودند که 23 بر 14 پیروز شــدند. ملی پوشــان 
کشورمان در نخستین دیدار خود در روسیه، اردن 
را هم 82 بر 70 از پیش رو برداشته بودند. شاگردان 
شاهین طبع با پایان اردوی خود در روسیه راهی 
یونان خواهند شــد. آنها تاکنون در دیدارهای 
تدارکاتی خود در اروپا شکست نخورده اند. البته 
برخی ها معتقد هستند چند حریف ایران تیم های 
درجه سه و چهار اروپا بودند. جام جهانی 2019 

چین از 9 شهریور آغاز می شود.
    

تیم ایگور در روسیه
ایگور کوالکوویچ، سرمربی تیم ملی والیبال 
ایران اســامی بازیکنان اعزامی به روسیه برای 
حضور در مرحله اول انتخابی المپیک را اعالم کرد.

بازیکنان ایران در سن پترزبورگ سعید معروف، 
سیدمحمد موسوی، امیر غفور، میالد عبادی پور، 
پوریا فیاضی، فرهاد قائمی، علی شفیعی، علی  اصغر 
مجرد، مسعود غالمی، محمدجواد معنوی نژاد، 
جواد کریمــی، محمدرضا مــوذن، پوریا یلی و  
محمدرضا حضرت پور هســتند. این در حالی 
است که امیرحسین توخته، ســلیم چپرلی و 
صابر کاظمی به خواسته کوالکوویچ در تمرینات 
حضور داشتند و با به شــرایط ایده آل نرسیدن 
شــهرام محمودی بعد از مصدومیت ایگور کار 
سختی جهت اعالم لیســت نهایی اش نداشت. 
تیم ملی ایران صبح چهارشنبه تهران را به مقصد 
کشور روسیه ترک خواهد کرد و از روز جمعه برابر 
حریفان خود صف آرایی می کند. ایران روز جمعه 
برابر تیم کوبا، روز شنبه برابر مکزیک و روز یکشنبه 
به مصاف روسیه میزبان خواهد رفت. در صورتی 
که ایران نتواند در مســابقات سنت پترزبورگ، 
بلیت توکیو را به دســت آورد، باید در مسابقات 
انتخابی قاره آسیا دوباره شانس خود را امتحان 
کند. مسابقات انتخابی المپیک در آسیا از 16 تا 22 

دی با حضور هشت تیم برتر قاره برگزار می شود.

منهای فوتبال

آریا رهنورد

مصدومیت لروی سانه، کابوس بزرگ 
سیتی در دیدار کامیونیتی شیلد بود. 
اتفاقی که البته این وینگر بااســتعداد 
را از بایرن مونیخ نیز دور خواهد کرد. با 
وجود آسیب دیدگی این ستاره، سیتی 
نیمه اول مسابقه با لیورپول در سوپرجام 
انگلیس را با تک گل رحیم استرلینگ 
به ســود خودش تمام کرد. درخشش 

جان استونز در رقم خوردن این نتیجه 
بی تاثیر نبود. نیمه دوم مســابقه نیز با 
برتری محسوس ســیتزین ها آغاز شد 
اما تعویض های کلوپ و بــه ویژه ورود 
نبی کیتا به زمین، جهت بازی را به سود 
قرمزها عوض کرد. آنهــا برای دقایقی 
به خط دفاعی سیتی فشار آوردند و در 
نهایت یکی از مهره های تعویضی مرد 
آلمانی، گل تساوی را وارد دروازه حریف 
کرد. گل تساوی لیورپول، با همکاری دو 

مدافع میانی تیم کلوپ به دســت آمد. 
اتفاقی که دوبــاره ثابت می کند در این 
تیم، همه بازیکنان برای حمله کردن و 
گل زدن آماده هستند. ویرجیل فن دایک 
به زیبایی هرچه تمام تر تــوپ را روی 
دروازه فرستاد و جوئل ماتیپ با یک ضربه 
سر دقیق، دروازه کلودیو براوو را باز کرد تا 
همه چیز به تساوی کشیده شود. سیتی 
در نیمه دوم بهترین موقعیت ضربه زدن 
به رقیب را با حرکت استرلینگ از دست 

داده بود. این مهاجم در موقعیت تک به 
تک به راحتی می توانست اختالف را دو 
برابر کند اما توپ را به آلیســون سپرد. 
شاید همین صحنه، جان دوباره ای به 
لیورپول داد و بازیکنان این تیم را برای 
رسیدن به تساوی مصمم تر کرد. پس 
از رسیدن قرمزها به گل تساوی، بازی 
کامال به نفع تیم کلوپ جریان داشت. 
آنها چند بخت خوب گل زنــی را تباه 
کردند اما باالخره نشانه هایی از آمادگی 

را بروز دادند. ضربه ســر محمد صالح، 
لیورپول را به یک قدمی قهرمانی رساند 
اما کایل واکر با یک حرکت اســتثنایی 
و حتی باورنکردنی، اجــازه نداد توپ از 
خط دروازه عبور کند. در شــرایطی که 
گلر سیتی نیز دیگر کامال ناامید شده بود، 
واکر با یک حرکت آکروباتیک توپ را از 
روی خط دروازه بیرون کشید. مسابقه 
بالفاصله پــس از پایــان 90 دقیقه به 
ضربات پنالتی رفت. همه پسران پپ، 
پنالتی های شان را به تور دروازه حریف 
رســاندند اما در لیورپول، جورجینیو 
واینالدوم ضربه اش را به بدن کلودیو براوو 
کوبید و همین ضربه، برای از دست رفتن 

یک جام کافی بود.
گروهــی از ســتاره های لیورپول، 
تابســتان فوق العاده ای را پشــت سر 
گذاشتند. فن دایک و واینالدوم با تیم 
ملی هلند، به فینال لیگ ملت های اروپا 
رسیدند و آلیســون در کنار فیرمینیو، 
پس از ســال ها برزیل را قهرمان کوپا 
کردند. ســادیو مانه نیز با درخشش در 
ترکیب سنگال، این تیم را به فینال لیگ 
ملت های آفریقا برد. اردوی پیش فصل 
تیم کلوپ اما چنــدان امیدوارکننده 
دنبــال نمی شــد. آنهــا در شــروع 
دیدارهای تدارکاتی در تور تابستانی، 
ترنمر و بردفورد را به ســادگی از پیش 
رو برداشــتند اما در آمریــکا، نتیجه را 
به بوروســیا دورتموند واگذار کردند. 
لیورپول مقابل ســویا نیــز در حالی با 
نتیجــه دو بر یک شکســت خورد که 
حریف 15 دقیقه پایانی را با یک بازیکن 
کم تر پشت سر گذاشت. قهرمان فصل 
گذشــته اروپا، در مقابل اسپورتینگ 
لیسبون را نیز از دســت داد. شکست 
سه بر صفر مقابل ناپولی در اسکاتلند، 
ضربه بزرگ دیگری بود که به این تیم 
وارد کرد. با این وجــود لیورپول پس از 

بازگشت چند بازیکن اصلی، لیون را در 
آخرین دیدار دوســتانه اش از پیش رو 
برداشت. هواداران لیورپول، حاال نگران 
تیم شان هستند. تیمی که در تابستان 
تنها دو بازیکن را به خدمت گرفته و برای 
جذب سپ فن دربرگ و هاروی اولویت، 
مجموعا یک و نیم میلیون پوند پرداخت 
کرده است! آنها در ترکیب اصلی، هنوز 
هم تیم درجه یکی به نظر می رســند و 
همه مهره های کلیدی فصل گذشــته 
را نیز حفظ کرده انــد. روی نیمکت اما 
هیچ اتفاق جذابی بــرای لیورپول رخ 

نداده است.
در دقایق کوتاهی از مسابقه با سیتی، 
لیورپول شــباهت هایی با تیم رویایی 
فصل گذشته داشــت. همان تیم هم 
البته در نهایت، بــه قهرمانی لیگ برتر 
دســت پیدا نکرد. آنها برای کنار زدن 
پپ و تیمش، باید حتی از فصل گذشته 
بهتر باشــند. به نظر می رسد کلوپ در 
روزهای کوتاه باقی مانده تا شروع فصل 
جدید لیگ برتر، باید تیمش را به لحاظ 
روحی ریکاوری کند. قرمزها باید همه 
ماجراهای تابســتان را به فراموشــی 
بسپارند و با قدرت برای شروع لیگ آماده 
شــوند. چراکه از دست دادن هر امتیاز 
در فصل جدید، آنهــا را از بزرگ ترین 

هدف شان دور خواهد کرد.

ناکامی تابستانی لیورپول ادامه دارد

خون اول!

چهره به چهره

سوژه روز

اولین جام این فصل فوتبال انگلیس، سهم منچسترسیتی شد. پپ گواردیوال و شاگردانش که فصل گذشته به عنوان 
اولین تیم در دوران لیگ برتر، »سه گانه داخلی« را تصاحب کرده بودند، حاال نیز فاتح سوپرجام شدند تا ثابت کنند هرگز 

از جام گرفتن سیر نمی شوند. البته که لیورپول نیز برای دقایقی از پیله اش خارج شد و در نیمه دوم نمایش خوبی ارائه کرد. 
با این وجود جام در نهایت روی دستان کاپیتان سیتی باال رفت. حاال قرمزهای آنفیلد باید خودشان را برای شروع فصل 
جدید لیگ برتر و البته دیدار سوپرکاپ اروپا آماده کنند. آنها تا امروز تابستان نگران کننده ای را پشت سر گذاشته اند.

آریا طاری

فصل نقل و انتقاالت برای بسیاری از بازیکن ها، 
فرصت امضای قراردادهای تازه، دریافت حقوق 
بیشــتر و روبه رو شــدن با هیجانی تازه بوده اما 
گروه دیگری از بازیکنان، هنوز هم تیمی را برای 
خودشان دست و پا نکرده اند. تعویق لیگ برتر، این 
فرصت را برای ستاره های خارج از فهرست به وجود 
می آورد که بتوانند تیم بعدی شان را پیدا کنند. با 
این وجود آنها همین حاال نیز زمان زیادی را برای 
رسیدن به فرم مطلوب از دست داده اند. همه این 
مهره ها، دوران افول را پشت سر می گذارند و برای 
تکرار نشدن چنین اتفاقی در تابستان آینده، باید 

در لیگ نوزدهم درخشش را از سر بگیرند.
روزبه چشمی

بازیکن فیکــس تیم ملی در اولین مســابقه 
جام جهانی 2018 روســیه، بازیکنی که از نگاه 
کارلوس کی روش »مدرن ترین مدافع 10 سال 
اخیر فوتبال ایران« است، این روزها در عضویت 
هیچ باشــگاهی قرار ندارد. روزبه در پایان فصل 

گذشته راهی فوتبال قطر شــد و در جلسه های 
تمرینی االهلی شرکت کرد اما در نهایت با امید 
ابراهیمی هم تیمی نشد و با این باشگاه قرارداد امضا 
نکرد. او به شکل غیرمنتظره ای به تمرین استقالل 
برگشت اما در نهایت به تیم استراماچونی نیز ملحق 
نشد و سرانجام آبی ها شــماره پیراهنش را نیز به 
سیاوش یزدانی سپردند. روزبه هنوز با هیچ کدام 
از باشــگاه های داخلی برای فصل جدید مذاکره 

جدی نداشته است.
سروش رفیعی

بازیکنی که در نیم فصل دوم فصل گذشته از 
سوی برانکو در بسیاری از بازی ها نیمکت نشین 
می شــد، با تصمیم گابریل کالدرون در فهرست 
مازاد قرار گرفت. ســروش پس از انجام چندین 
مصاحبه علیه مدیرعامل باشــگاه، ســرانجام با 
توافق دوطرفه قراردادش را فسخ کرد. رقم قرارداد 
رفیعی و البته افت او در زمین فوتبال، باشگاه های 
متوســط را از خرید این بازیکن می ترساند. او در 
تراکتورسازی نیز تا حدودی پل های پشت سرش 
را خراب کرده و سپاهانی ها هم با توجه به داشتن 

چند بازیساز عالقه ای به جذب این بازیکن ندارند. 
از یک باشگاه قبرسی، به عنوان گزینه آینده رفیعی 
نام برده می شود. بعید نیست او در روزهای آینده 

برای دومین بار در دوران فوتبالش لژیونر شود.
مهدی شریفی

شریفی یکی دیگر از مهره های مازاد پرسپولیس 
در شروع فصل جدید است. او در اردوی پیش فصل 
تالش زیادی انجام داد تا به هر قیمتی در تیم بماند 
اما سرمربی آرژانتینی سرانجام مقابل اسم مهدی 
قلم قرمز کشید. مرد شماره 10 پرسپولیس با آمار 
فاجعه بار صفر گل و صفر پاس گل، باشگاه را ترک 
کرد. این آمار موجب شده در شرایط فعلی هیچ 
تیمی برای خرید او پیش قدم نشود. شریفی چند 
سال قبل، یکی از بهترین مهاجمان لیگ برتر بود و 
هر تیمی آرزو داشت او را در ترکیب داشته باشد اما 
حاال همه چیز نسبت به گذشته تغییر کرده است.

رضا قوچان نژاد
با وجود به ثمر رســاندن گل قهرمانی اف.ث 
سیدنی از روی نقطه پنالتی، گوچی در این باشگاه 
دوام نیاورد. او که به صورت قرضی از آپوئل به سیدنی 
منتقل شده بود در تابستان دوباره به تیم سابقش 
برگشت. با این حال به نظر می رسد این تیم نیز تمایل 
چندانی برای تمدید قرارداد با رضا ندارد و از همین 
حاال او را در فهرست فروش قرار داده است. گوچی 

هنوز تصمیمی برای آینده نگرفتــه و از چند تیم 
داخلی پیشنهادهای خوبی دریافت کرده است. آیا 

او باالخره در فوتبال باشگاهی ایران دیده می شود؟
شایان مصلح

در میان مهره های مازاد پرسپولیس، شایان 
مصلح پیشنهادهای بیشتری دریافت کرده است. 
او چند روز در آســتانه امضای قرارداد با یک تیم 
لیگ برتری بود اما بــه گفته خودش این تصمیم 
را به خاطر شهادت به تعویق انداخت. از سپاهان و 
پدیده به عنوان جدی ترین مشتریان مدافع چپ 

فصل گذشته پرسپولیس نام برده می شود.
رحمان احمدی

نقطه اوج زندگی ورزشی رحمان احمدی، در 
آخرین دیدارهای مرحله مقدماتی جام جهانی 
2014 رقم خورد. جایی که او ناگهان جانشــین 
سیدمهدی رحمتی شد و با کلین شیت در سه دیدار 
متوالی، ایران را به جام جهانی رساند. رحمان البته 
در برزیل، برای تیم ملی بازی نکرد. او پس از ترک 
پیکان به پارس جنوبی جم رفت و این تابستان از 
باشگاه جنوبی جدا شد. او فعال به صورت انفرادی 
تمرین می کند و هنوز پیشنهادی جدی از لیگ 

برتر دریافت نکرده است.
رحیم زهیوی

ستاره سابق استقالل خوزســتان، قربانی پر 

شدن فهرست 18 نفره باشــگاه ذوب آهن شد. 
ذوبی ها نام این بازیکن را از فهرست خارج کردند 
تا زهیوی در شروع فصل جدید، بدون تیم بماند. 
او احتماال در روزهای آینده بــه یکی از تیم های 

جنوبی لیگ برتر منتقل خواهد شد.
رضا شربتی

شربتی سرنوشــت عجیب و غریبی در لیگ 
برتر داشته است. او به خاطر یک حرکت عجیب 
در دیدار با تراکتورسازی مشهور شد و مدتی بعد 
به عنوان سرباز به همان تراکتور پیوست. مدافع 
سابق ســیاه جامگان در تیم جدیدش ابدا موفق 
نبود و به سرعت در فهرســت بازیکنان خروجی 
قرار گرفت. هنوز تیمی برای خرید این بازیکن در 

تابستان اقدام نکرده است.
محسن فروزان

پس از ماجراهای حیرت آور دیدار فصل گذشته 
با سپیدرود، فروزان از ترکیب تراکتورسازی کنار 
گذاشته شد و حواشی خاصی را نیز تجربه کرد. با 
این وجود هنوز هیچ مدرکی برای شرط بندی او 
وجود ندارد و دوران محرومیت این بازیکن نیز به 
زودی به پایان خواهد رسید. از استقالل به عنوان 
یکی از مشتریان فروزان نام برده می شود اما بعید 
به نظر می رسد که سیدحسین با چنین موضوعی 

موافق باشد.

دومین تجربه رد شدن مادیبو مایگا در تست های پزشکی، 
در ایران رقم خورد. این مهاجم چندین سال قبل در تست های 
پزشکی باشگاه نیوکاسل یونایتد مردود شده بود و حاال این بار در 
آزمایشات باشگاه پرسپولیس، مشخص شد که شرایط مطلوبی 
برای درخشیدن در زمین فوتبال ندارد. نمایش های مادیبو پس 
از رد شدن در تست پزشکی باشگاه نیوکاسل، ثابت کرد که تیم 
انگلیسی در مورد آینده او درست فکر می کرد. آنها به درستی 
تشخیص دادند که عمر درخشش او در فوتبال، چندان به طول 
نخواهد انجامید. پرسپولیسی ها اما سراغ بازیکنی رفتند که در 
چند تجربه قبلی اش در کشــورهای مختلف، مطلقا شکست 
خورده بود. البته جای شکرش باقی است که مدیران باشگاه قبل 
از امضای قرارداد رسمی، او را به ایفمارک بردند و آزمایش های 

الزم را پشت سر گذاشــتند. به طور معمول در فوتبال ایران، 
باشگاه ها ابتدا با بازیکن خارجی قرارداد می بندند و سپس او را 
به تست های پزشکی می برند اما حداقل در این مورد، چنین 
اتفاقی رخ نداد. با این حال پرسپولیس زمان زیادی را برای این 
بازیکن هدر داد و حاال باشــگاه باید جست وجو برای مهاجم 
خارجی را از نقطه صفر کلید بزند. مادیبو قبل از حضور در اولین 
جلسه تمرینی با پرســپولیس و بدون انجام حتی یک دیدار 
تدارکاتی برای این تیم، تهران را ترک خواهد کرد. در اطراف 
باشگاه این نگرانی وجود داشت که حتی با وجود مصدومیت و 
مشکالت پزشکی، قرمزها همچنان خواهان جذب او باشند و 
مشکالتش را از هواداران تیم شان پنهان کنند اما این اتفاق رخ 

نداد و پرسپولیس این ریسک بزرگ را نپذیرفت.

اوضاع خط حمله پرسپولیس، حاال دوباره مثل سابق شده 
است. البته که تعویق لیگ برتر، فرصت کافی را برای جذب یک 
مهاجم خارجی در اختیار پرســپولیس قرار می دهد اما حتی 
اگر روند جذب یک مهاجم نهایی شود، او به زمان زیادی برای 
هماهنگ  شدن با سایر نفرات نیاز خواهد داشت. به نظر می رسد 
تیم کالدرون هفته های ابتدایی فصل را بدون مهاجم خارجی 
کلید خواهد زد. علی علیپور مرد بی جانشین خط حمله باشگاه 
به  شمار می رود و در کنار او احتماال از فرشاد احمدزاده و یا وحید 
امیری استفاده می شود. مهاجمان جوانی مثل امیر روستایی یا 
محمدامین اسدی، گزینه های دیگر بازی در این بخش از زمین 
هستند. اصرار کالدرون به خرید مهاجم خارجی، همچنان بدون 
نتیجه مانده و احتماال این موضوع به اولین چالش آقای مربی 
در تهران تبدیل خواهد شــد. تیم گابریل در همه بخش های 
زمین کامل به نظر می  رسد. آنها روی خط دروازه بهترین گلر 
فوتبال ایران را در اختیار دارند. در خط دفاعی نیز اضافه  شدن 
کنعانی زادگان، نگرانی ها را از غیبت شجاع و سیدجالل برطرف 
می کند. پرسپولیس در خط هافبک پرترافیک ترین تیم لیگ 

برتر اســت و مهره های درخشــان زیادی را برای بازی در این 
پست دارد. در خط حمله اما هنوز اوضاع نگران کننده به نظر 
می رسد. علی علیپور فصل گذشته بیش از حد تحت فشار بود 
و تاثیر این اتفاق، با افت فاحش او در هفته های پایانی مشخص 
شد. کالدرون نیز قصد دارد فشار را از روی این بازیکن بردارد 
اما باشگاه تا امروز در ماموریت جذب مهاجم خارجی، شکست 

خورده است.

مرور مهره های بدون تیم در آخرین روزهای تعطیالت لیگ

جاماندگان!

خط حمله پرسپولیس به نقطه اول برگشت

خداحافظی پیش از سالم!

هواداران لیورپول، حاال 
نگران تیم شان هستند. 

تیمی که در تابستان تنها دو 
بازیکن را به خدمت گرفته و 
برای جذب سپ فن دربرگ 

و هاروی اولویت، مجموعا 
یک و نیم میلیون پوند 

پرداخت کرده است!
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