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پیش از این ســتاد عالی بازی های المپیک 
و آسیایی اعزام ۱۱ رشــته به بازی های ساحلی 
آسیا را مصوب کرده بود. این مصوبه شامل ۹ رشته 
در بخش مردان و دو رشــته در بخش بانوان بود. 
بسکتبال سه نفره و کبدی رشته هایی بودند که در 
بخش بانوان سهمیه حضور در بازی های ساحلی 
آسیا را کسب کردند اما با توجه به رکوردشکنی 
اخیر فرزانه فصیحی، دوومیدانی هم در این بخش 
صاحب ســهمیه اعزام شده اســت. شهریورماه 
گذشته و در جریان مسابقات لیگ دوومیدانی، 
فرزانه فصیحی در دوی ۱۰۰ متر با زمان ۱۱ ثانیه 
و ۶۸ صدم ثانیه رکوردشکنی کرد و بعد از هشت 
سال رکورد این ماده که در اختیار مریم طوسی بود 
را از آن خود کرد. به واسطه این عملکرد دوومیدانی 
هم مجاز به اعزام نماینــده در بخش بانوان برای 
بازی های ســاحلی آسیا شــده تا با اعزام فرزانه 
فصیحی شرایط را برای نمایش توانمندی های وی 
مهیاتر کند به خصوص که فصیحی سال گذشته 
یک ماه پس از رکوردشکنی در مسابقات داخل 
سالن بلگراد )۷ ثانیه و ۲۹ صدم ثانیه( در مسابقات 
کاپ استانبول هم با ثبت زمان ۷ ثانیه و ۲۵ صدم 

ثانیه رکورد دیگری از خود به جا گذاشت. 
    

قرنطينه،بهجاياردويسابر
پس از ۹ ماه تعطیلي ســرانجام ملي پوشان 
ســابر ایران براي حضور در اردوي تیم ملي فرا 
خوانده شدند. طبق روال موجود سابریست ها 
براي رســیدن به اردو ابتدا باید تســت کرونا 
مي دادند. اتفاقي کــه رخ داد و نتیجه اش باعث 
شوکه شدن ملي پوشان و فدراسیون شد. چراکه 
پاسخ تست PCR علی پاکدامن، محمد رهبری، 
محمد فتوحی و فرزاد باهرارسباران مثبت شد تا 
آنها به جاي اردو، راه قرنطینه را در پیش بگیرند. 
علی پاکدامن به دلیل ساکن بودن در تهران، به 
خانه بازگشت اما رهبری، فتوحی و باهر چون 
از شــهرهای مختلف آمده بودند، در خوابگاه 
شمشیربازی در ورزشــگاه شیرودی قرنطینه 
شدند و هر کدام از آنها در یک اتاق جداگانه قرار 
دارند. با توجه به نتیجه آزمایش این ملی پوشان 
این احتمال داده شده که آنها اوج بیماری را پشت 
سر گذاشته اند و در اواخر دوران بیماری هستند. 
از این رو قرار است یک هفته در قرنطینه بمانند 
و سپس مجددا تست بدهند. مجتبي عابدیني 
کاپیتان تیم سابر به دلیل مصدومیت کتف در 
این اردو حضور نداشت اما طبق گفته باقرزاده 
رییس فدراســیون به صورت جداگانه از او نیز 

تست کرونا گرفته خواهد شد. 
    

امكاناتعجيبتفنگداران
با وجود اینکه بیش از یک ماه و نیم از تعطیالت 
اردوی تفنگ ایران می گذرد؛ اما هنوز شــرایط 
ادامه همکاری الهام هاشــمی با فدراســیون 
تیراندازی مشخص نشده است. یکی از مسائلی 
که الهام هاشمی سرمربی تیم ملی تفنگ ایران 
بــه آن تاکید داشــت برگزاری لیــگ تفنگ و 
تپانچه بود که همچنان خبری از برگزاری این 
مسابقات نیست این در حالی است که فدراسیون 
تیراندازی مســابقات اهداف پروازی را که هیچ 
جایگاهی در آسیا و جهان ندارد و حتی سهمیه 

المپیک هم نگرفته، برگزار کرده است. 
الهام هاشمی اخیرا در یکی از مصاحبه های 
خود در این باره گفت:»یکی از مســائلی که من 
مطرح کردم برگزاری مســابقات و شروع لیگ 
بود. عزیزان گفته اند لیگ برگزار می شــود اما 
خوابگاهی به ورزشــکاران داده نخواهد شد. در 
واقع عمال شــرایط را به گونه ای فراهم کردند 
که مسابقات برگزار نشــود.« او با تاکید بر اینکه 
فدراســیون های المپیکــی توجه زیــادی به 
ورزشکاران خود دارند اما در تیراندازی این طور 
نیســت، تاکید کرد:»بچه های ما هیچ حقوقی 
نمی گیرند در حالی که فدراسیون های دیگر به 
ورزشکاران خود حقوق، خوابگاه و مواد غذایی 
می دهند. ما ۶ سهمیه المپیک داریم چرا نباید 
هیچ توجهی به تیراندازی شــود؟ بچه های ما 
حتی ناهار و جای استراحت ندارند که بعداز ظهر 
هم بتوانند تمرین کنند. من چندین راه حل پیدا 
کردم و به کمیتــه و وزارت ورزش دادم که قرار 
است پیگیر باشــند. یک بطری آب و یک بسته 
ساچمه شــرایط تمرینی ورزشکاران المپیکی 

ماست.« 

منهای فوتبال

آریا طاری

هنوز زمان زیادی از شــروع فصل 
جدید لیگ برتری سپری نشده اما تعداد 
مهره های مصدوم یا بیمار در باشــگاه 
لیورپول رفته رفته از تعداد انگشتان دو 
دست هم بیشتر شده است. تیم کلوپ 
دیگر عمال ظرفیتی بــرای مصدومان 

جدید نداشت اما اوضاع در فیفادی برای 
این باشگاه به مراتب بدتر نیز شد. جو گومز 
که در غیاب فن دایک یکی از مهم ترین 
مدافعان این باشگاه به شمار می رفت، در 
جلسه تمرینی تیم ملی انگلیس آسیب 
دید و در حالی که به شدت درد می کشید، 
آزمایش های اولیه را انجام داد تا مشخص 
شود که هفته های بسیار زیادی را دور از 

میادین سپری خواهد کرد. این یک خبر 
تلخ برای تیمی بــود که تلخ ترین اتفاق 
ممکن را با مصدومیت ویرجیل فن دایک 
در دربی مرسی ساید پشت سر گذاشت. 
لحظه ای که برای جردن پیکفورد حتی 
یک کارت زرد هم به همــراه نیاورد. به 
جز فن دایک و گومز که در حقیقت زوج 
اصلی دفاع لیورپول بودند و حاال دیگر در 

این تیم دیده نمی شوند، تیاگو آلکانتارا 
هم درست مثل همیشه مصدوم شده 
و هنوز به جلسه های تمرینی عادی تیم 
برنگشته است. در این تیم حتی ترنت 
الکساندر آرنولد نیز به فهرست مصدوم ها 
اضافه شده و هنوز معلوم نیست مدافع 
راســت ثابت لیورپولی ها چه زمانی به 
میادین برمی گردد. در حالی که فابینیو 

و چمبرلین مصدوم های دیگر باشگاه 
لیورپول هستند، خبر ابتالی مو صالح 
به ویروس کرونا هم اوضــاع هواداران 
این باشگاه را شدیدا به هم ریخته است. 
صالح با یک بی مســئولیتی آشکار در 
چنین شرایطی به عروسی پرجمعیت 
برادرش رفته و سالمتی اش را در معرض 

یک ریسک بزرگ قرار داده است.
روی کاغذ، لیورپول هنوز هم شانس 
اصلی قهرمانی لیگ برتر به شمار می رود 
اما نشانه ها، چیز دیگری می گویند. این 
تیم هر روز حداقل یک بازیکن دیگر را 
از دســت می دهد و کلوپ برای چیدن 
ترکیب اصلی در این باشگاه مشکالت 
بسیار زیادی خواهد داشت. از شروع این 
فصل، ۱3 مهره لیورپول با آسیب دیدگی 
یا کووید روبه رو شــده اند و این عدد در 
نوع خودش واقعــا نگران کننده به نظر 
می رســد. خیلی از تیم های قهرمان با 
چنین اتفاقی دچار فروپاشی شده اند و به 
همین خاطر است که لیورپولی ها نگران 
رقم خوردن چنین وضعیتی هستند. آنها 
برای قهرمان شدن در این فصل فقط یک 
راه دارند. اینکه تا نیم فصل دوام بیاورند و 
سپس به سراغ چند خرید جدید بروند. 
این تیم برای مدعی ماندن نیاز مبرمی به 

خون تازه خواهد داشت .
اما اگر لیورپــول به هر دلیلی نتواند 
قهرمانی لیــگ برتــر را از آن خودش 
کنــد، باید به ایــن مســاله پرداخته 
شود که اساســا چه تیم هایی قابلیت 
دزدیدن جــام از این باشــگاه را دارند. 
روی منچســتریونایتد نباید حساب 
خاصی باز کرد. تجربه نشــان می دهد 
آنها فقــط زمانی خــوب فوتبال بازی 
می کنند که شغل مربی شان در خطر 
قرار گرفته و اوله در آستانه اخراج است. 
آرسنال هم با آرتتا کامال پیشرفت کرده 
و به تیم بهتری تبدیل شده اما هنوز در 
قواره های قهرمانی لیگ برتر نیست. در 
بین تیم های شاخص، سیتی یک تهدید 
بزرگ برای لیورپول خواهد بود. تیمی 
که البته کمی افت کرده و کیفیت چند 
فصل گذشته اش را هم ندارد اما با داشتن 

پپ گواردیوال روی نیمکت، انجام هیچ 
کاری غیرممکن نیســت. چلسی هم 
باالخره توانسته به دفاعش سر و سامان 
بدهد و حاال می توان از این تیم به عنوان 
یکی از مدعیان قهرمانی نام برد. تاتنهام 
ژوزه مورینیو را هم نباید فراموش کرد. 
این تیم با ســون هیونــگ مین، هری 
کین و گرت بیل، صاحب بهترین مثلث 
هجومی لیگ برتر است. سفیدها فصل را 
خوب شروع کرده اند و تا اینجا امتیازهای 
بسیار خوبی به دســت آورده اند. تیم 
غافلگیرکننده دیگری کــه می توان 
نامش را در این فهرست قرار داد، اورتون 
آنچلوتی خواهد بود. باشگاهی که البته 
در سه هفته اخیر فقط شکست خورده 
اما با یک ترکیب کامل، تیم زهرداری به 
نظر می رسد. آخرین تیم در بین مدعیان 
قهرمانی هم لسترسیتی است. تیمی که 
با برندان راجرز جان تــازه ای گرفته و 
فوتبال فوق العاده ای بازی می کند. لستر 
این روزها به یکی از شکست ناپذیرترین 
تیم های فوتبال انگلیس تبدیل شــده 
است. تردیدی وجود ندارد که برخالف 
فصل گذشته، این بار دیگر خبری از یک 
قهرمان زودهنگام برای رقابت های لیگ 
برتر نیست. تیم های زیادی برای رسیدن 
به این عنوان مبارزه می کنند و این نبرد 
احتماال تا آخرین هفته ها با جذابیت قابل 

توجهی ادامه پیدا خواهد کرد.

یک لشکر مصدوم، روی دستان یورگن

کلینیک آنفیلد!

اتفاق روز

چهره به چهره

وقتی یک بازیکن حرفه ای با درآمد 200 هزار پوند در هفته به اصول قرنطینه در شرایط فعلی دنیا پشت می کند و 
خودش را به کشورش می رساند تا در عروسی شلوغ برادرش حاضر باشد و درنهایت از تست کووید 19 جواب مثبت 

دریافت مي کند، هواداران باشگاه حق دارند که نگران اوضاع تیم محبوب شان باشند. کاری که صالح این روزها انجام داده، 
به هیچ قیمتی پذیرفتنی به نظر نمی رسد. او به خاطر این رفتار غیرحرفه ای، مورد سرزنش طرفداران قرمزها قرار گرفته 

است. صالح تنها بازیکنی نیست که چند مسابقه بعدی لیورپول را از دست می دهد. مصدومان پرشمار، کلیدی ترین 
بحران این روزهای کلوپ را ساخته اند.

تاکومی مینامینو و ارلینگ براوت هالند، آخرین ستاره هایی 
نیستند که سارلزبورگ را به مقصد یک باشگاه بزرگ اروپایی ترک 
کردند. این باشگاه بازیکن ساز اتریشی، حاال چند مشتری دست 
به نقد برای استعداد جدیدش دارد. آنها هالند را به دورتموند و 
مینامینو را به لیورپول فروختند و بعید نیست در تابستان بعدی 
یا حتی در همین ژانویه، یک فروش بزرگ دیگر هم داشته باشند. 
اگر اخبار نقل و انتقاالت فوتبــال اروپا را دنبال می کنید، حتما 
نام دومینیک سوبوساالی را شنیده اید. بازیکن ۲۰ ساله ای که 
این روزها از تیم های مختلفی در فوتبال اروپا پیشنهاد دریافت 

کرده است. دومینیک متولد اکتبر سال ۲۰۰۰ است و به تازگی 
۲۰ ساله شده است. این بازیکن مجارستانی، فوتبال را در کشور 
خودش آغاز کرده و پس از تنها یک فصل بازی حرفه ای، به ردبول 
سارلزبورگ اتریش منتقل شده است. سابوساالی از ۱۷ سالگی 
در عضویت این باشگاه است و تا امروز سابقه ۷4 بازی با پیراهن 
این تیم را دارد. او در ۱3 مسابقه این فصل، پنج گل زده و توجه 
استعدادیاب ها را به خودش جلب کرده است. او تا امروز ۱۱ بازی 
ملی را هم تجربه کرده و می تواند به یکی از مهم ترین مهره های 
فوتبال مجارستان تبدیل شود. آرسنال یکی از باشگاه هایی است 

که کامال وضعیت این هافبک را زیر نظر دارد. گفته می شود آرتتا 
یکی از مشتریان دست به نقد این ستاره به شمار می رود اما آرسنال 
در زمینه ابراز عالقه به دومینیک تنها نیست و باشگاه های دیگری 
هم به خرید این بازیکن عالقه دارند. باشگاه الیپزیش که همواره 
رابطه مستقیمی با رد بول سالزبورگ داشته، حتی مذاکره ها برای 
خرید این هافبک را کلید زده است. از طرفی نام میالن هم در این 
ماجرا مطرح شده و حاال در ساعت های گذشته، از رئال مادرید 
هم به عنوان یک مشتری کامال جدی برای این ستاره نام برده 
می شود. قیمت خرید این بازیکن تنها ۲۵ میلیون یورو برآورد 
شــده و این موضوع برای همه تیم ها به شدت هیجان انگیز به 
نظر می رسد. چیزی که سابوساالی را به یک مهره خاص تبدیل 
می کند، انعطاف پذیــری او و توانایی بازی اش در چند پســت 
مختلف است. در سیستم های کالسیک فوتبال، سابو می تواند 

یک پست ۱۰ فوق العاده باشد. او یک شوت زن بسیار قهار است و در 
پاس های عمقی نیز فراتر از حد انتظار عمل می کند. دومینیک این 
قابلیت را دارد که به عنوان یک هافبک باکس تو باکس هم ظاهر 
شود و نقش تدافعی تری را بر عهده بگیرد. خیلی ها او را با کوین 
دی بروینه مقایسه می کنند و اعتقاد دارند دی بروینه بعدی دنیای 
فوتبال از مجارستان خواهد آمد. او بسیار خالق است، خیلی خوب 
فضاها را می شناسد و در زمین انرژی بسیار زیادی دارد. با این حال 
هنوز هم باید پیشرفت زیادی داشته باشد و به مرور زمان به فرم 
ایده آل تری برسد. زمان انتقال این ستاره به یک تیم بزرگ، خیلی 
زود از راه خواهد رسید. به نظر می رسد رد بول سالزبورگ این اواخر 
به یک دروازه مهم برای انتقال ستاره ها به تیم های بزرگ تر تبدیل 
شده و سابوساالی تازه ترین استعدادی است که می تواند از این 

باشگاه مستقیما به جمع یکی از غول های اروپایی ملحق شود.

آریا رهنورد

همه مهره هایی که در پنجره نقل و انتقاالت بین 
باشگاه های مختلف جابه جا می شوند، ستاره های 
روی بورس نیستند. برای بعضی از فوتبالیست ها، 
نقل و انتقــاالت حال و هوای دیگــری دارد. آنها 
تیم شان را تغییر می دهند تا شاید دوباره به روزهای 
خوش گذشته برگردند و از بحرانی که گرفتارش 
شده اند، کمی فاصله بگیرند. در این پنجره نقل و 
انتقاالت هم از این مهره ها کم نداشته  ایم. بازیکنانی 
که شرایط خوبی را پشت سر نمی گذارند و به امید 
تغییر دادن اوضاع، به سراغ تیم جدیدشان رفته اند.

محمد عباس زاده
ســتاره ســابق نســاجی، فصل جدید را در 
تراکتورسازی آغاز می کند. محمد آخرین سهمیه 
لیگ برتری تیم منصوریان محســوب می شود. 
تیمی که در همین هفته اول با مشــکل گل زنی 
روبه رو بوده و حاال مهره ای مثل عباس زاده برایش 
کارآمد به نظر می رسد. پدیده سابق پرسپولیس، 
حاال یک مهاجم پرتجربه تر اســت و با تراکتور، 

فضای متفاوتی را تجربه خواهد کرد.
محسن ربیع خواه

این اواخر در پرســپولیس تنهــا یک مهره 
نیمکت نشین بود و دیگر نتوانست در این باشگاه 

خودی نشان بدهد. در مورد محسن، همیشه حرف 
و حدیث ها و انتقادهای زیادی وجود داشت اما او 
بی توجه به این مسائل، روی کارش متمرکز بود. 
ربیع خواه که فصل موفقی را پشت سر نگذاشته، 
ابتدا به ذوب آهن لینک شد و سپس به آلومینیوم 
اراک پیوســت تا فصل جدید را در این باشــگاه 

تازه وارد سپری کند.
مرتضی آقاخان

درست تا زمان پیوستن به استقالل، همه چیز 
برای مرتضی خوب و مطلوب بــود اما پس از آن 
اوضاع دیگر به روال سابق برنگشت. مهاجم آماده 
سابق پیکان، در اولین روزهای حضور در استقالل 
مصدوم شد و وقتی پس از ماه ها از آسیب دیدگی 
برگشت، یک مصدومیت جدی دیگر را پشت سر 
گذاشت تا عمال آینده ای در باشگاه نداشته باشد. او 
برای مدتی به سایپا رفت و حاال در این فصل پیراهن 
آلومینیوم اراک را بر تن خواهد داشــت. آقاخان 
امیدوار است دوباره کیفیت گذشته اش را در لیگ 

بیستم به دست بیاورد.
مهدی شریفی

وقتی در سپاهان بازی می کرد، یکی از بهترین 
مهاجم های لیگ برتر بود اما زمانی که برای سپری 
کردن دوران سربازی از سپاهان جدا شد، فوتبالش 
را همان جا جا گذاشت. شــریفی از یک مهاجم 

فوق العاده به یک مهره کامال معمولی تبدیل شد 
و دوران حضورش در باشــگاه پرســپولیس هم 
بیشتر به یک سوءتفاهم شباهت داشت. مهدی 
که مدتی نیز در لیگ آذربایجان توپ زده بود، در 
لیگ بیستم عضو باشگاه پیکان است و برای این 

تیم توپ می زند.
هادی محمدی

دوست صمیمی علیرضا جهانبخش، در داماش 
چهره شد و چند فصل خوب را نیز زیر نظر یحیی 
گل محمدی در ذوب آهن ســپری کرد. هادی 
مدتی برای سپری کردن سربازی به تراکتور رفت 
و سپس دوباره به ذوب برگشت اما در این مدت، 
دیگر آن مدافع مستحکم سابق نبود. او حاال دوباره 
به تراکتور برگشته تا زیر نظر علیرضا منصوریان، به 

خواسته های مهمش در فوتبال برسد.
علی دشتی

در اســتقالل بارها بــه او فرصت 
داده شــد تا خودش را اثبات کند 

و حداقل یــک نمایش فراتر 
از متوسط داشته باشد اما 

دشتی هرگز نتوانست 
اعتمــاد کادر فنی و 

هواداران باشگاه را 
به دســت بیاورد. 

او تناســبی با 
ایــن جایگاه 
و  شــت  ندا
همان طور که 

انتظار می رفت چاره ای به جز ترک این باشــگاه 
نداشت. او حاال برای ذوب آهن به میدان می رود 
و در لیگ بیستم، بخشی از پروژه رحمان رضایی 

است.
محسن مسلمان

پس از قرار گرفتن در فهرســت مازاد برانکو، 
خیلی هــا تصور می کردند محســن بــا انگیزه 
فوق العاده باال به دنبال اثبــات خودش در لیگ 
برتر اســت اما تیم های بعدی، اصال نتوانستند از 
محسن ستاره بسازند. او در سپاهان به نیمکت میخ 
شد و عمال بسیاری از هواداران فوتبال ایران این 
بازیکن را از یاد بردند. پاسور 
سابق پرســپولیس با 
تصمیــم نویدکیا از 
این باشگاه کنار رفت 
و تیم بعدی اش را هم 
انتخاب کرد. او در لیگ 
برتر بیســتم برای سایپا 
بــازی می کند و شــاگرد 
ابراهیم صادقی اســت. 
محسن می تواند مطمئن 
باشد که دیگر در این تیم 
نیمکت نشــین نخواهد 

شد! 
روح اهلل باقری

منتقــل شــدن 
از اســتقالل به یک 
تیم لیــگ یکی، 

موفقیت بزرگی برای روح اهلل محســوب می شد 
اما او با وجود شروع بسیار خوب در تیم جدیدش، 
نتوانســت به یکی از مهره های ماندگار استقالل 
تبدیل شود. او فصل گذشته عملکرد چندان خوبی 
در فوتبال مشهد و باشگاه شهرخودرو نداشت اما با 
این حال مورد توجه باشگاه سپاهان قرار گرفت تا 

لیگ بیستم را زیر نظر محرم نویدکیا شروع کند.
آرش افشین

اگر روند پیشرفت آرش افشــین با همان 
شیب اولیه حفظ شــده بود، او حاال برای یکی 
از بهترین باشــگاه های فوتبال اروپا به میدان 
می رفت امــا این بازیکن حاال برای نســاجی 
مازندران توپ می زند و اگر کیفیتش مثل چند 
فصل قبل باشد، بعید است که حتی در این تیم 
هم فرصت چندانی برای بازی به دست بیاورد. 
آرش در نســل خودش یک اســتعداد واقعی  
بود اما نتوانســت به درســتی از این استعداد 

استفاده کند.
محمد بلبلی

بدون شــک اگر فصل گذشــته بــه همان 
قرارداد اولیه با فوالد پایبند می ماند و قید رفتن 
به استقالل را می زد، شــرایط در لیگ نوزدهم 
برایش به مراتب بهتر رقــم می خورد. بلبلی تا 
نیم فصل بازی ها را به خاطر محرومیت از دست 
داد و بعدهــا نیز در چند مقطــع با مصدومیت 
روبه رو شد. پدیده ســابق سپیدرود یک فصل 
فاجعه بار را سپری کرد و حاال در لیگ جدید به 

نفت مسجدسلیمان ملحق شد.

کوین دی  بروینه، ساخت مجارستان

درردبول،بالدرمیآورد

10 بازیکن که از دل بحران به نقل و انتقاالت رسیده اند

ازگوربرگشته!

هنوز زمان زیادی از شروع 
فصل جدید لیگ برتری 

سپری نشده اما تعداد 
مهره های مصدوم یا بیمار 
در باشگاه لیورپول رفته 

رفته از تعداد انگشتان 
دو دست هم بیشتر شده 

است. تیم کلوپ دیگر عمال 
ظرفیتی برای مصدومان 

جدید نداشت اما اوضاع در 
فیفادی برای این باشگاه به 

مراتب بدتر نیز شد
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