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 دختران وزنه بردار 
در مسیر تاریخ سازی

در رقابت های دختران نوجــوان وزنه برداری 
قهرمانی جهان کــه از ۱۲ تا ۲۰ مهرماه در شــهر 
جده عربستان برگزار شد، تیم ایران اولین حضور 
بین المللی خود را تجربه کرد که با کســب اولین 
مدال های تاریخی بانوان همراه شد. غزاله حسینی 
وزنه برداری بود که با کســب مدال برنز در حرکت 
دو ضرب دسته ۵۹ کیلوگرم، نخســتین مدال را 
برای کاروان بانوان ایران کســب کرد. در واقع، این 
ملی پوش کشــورمان چراغ افتخارآفرینی را برای 
کشورمان روشن کرد. روز دوشنبه ۱۹ مهرماه نیز 
یکتا جمالی به سه مدال دست یافت. وی در بهترین 
حرکت یک ضرب خود با مهار وزنه ۹۰ کیلوگرم به 
مدال برنز رســید. جمالی مدال نقره خود را با مهار 
وزنه ۱۱۵ کیلوگرم مسجل کرد و با مجموع ۲۰۵ 
کیلوگرم، روی سکوی دومی جهان ایستاد و مدال 
نقره را برگردن آویخت. با توجه به نتایج ملی پوشان 
اعزامی کشورمان به جده، تیم ایران روی سکوی سوم 
دختران نوجوان جهان ایستاد. آمریکا و روسیه هم 
اول و دوم شدند. به نظر می رسد دختران وزنه بردار 
ایران مسیر پیشرفت و تاریخ سازی را به خوبی پیدا 
کرده اند. اگر فدراســیون وزنه برداری و مسئوالن 
ورزش حمایــت و توجه بیشــتری را معطوف این 
دختران کنند، در آینده ای نه چندان دور، شــاهد 

افتخارآفرینی های بزرگ تر هم خواهیم بود. 
    

 عضویت یزدانی 
در کمیسیون ورزشکاران فیال

 انتخابات کمیسیون ورزشکاران اتحادیه جهانی 
کشتی در حاشیه رقابت های جهانی در شهر اسلو 
کشــور نروژ برگزار شد. بر این اســاس فدراسیون 
کشتی کشورمان حسن یزدانی دارنده مدال های 
طال و نقره المپیک و طال، نقره و برنز جهان را به عنوان 
نماینده ایران در این انتخابات معرفی کرده بود که 
این کشتی گیر پرافتخار با رای کشتی گیران حاضر در 
رقابت های جهانی نروژ برای چهار سال به عنوان عضو 
جدید این کمیسیون انتخاب شد. تاماس لورینچ از 
مجارستان در کشتی فرنگی، یویی سوساکی از ژاپن 
در کشتی زنان، آرسن جلفالکیان از ارمنستان در 
کشتی فرنگی، لمار لیسی از کاستاریکا در کشتی 
آزاد، بلیسینگ ابورودودو از نیجریه در کشتی زنان 
و جسیکا الورس مک بین در کشتی زنان از استرالیا 
به عنوان دیگر اعضای این کمیسیون انتخاب شدند. 
کمیسیون ورزشکاران اتحادیه جهانی کشتی از سال 
۲۰۱۳ و به منظور محافظت از حقوق و منافع تمامی 
ورزشکاران ســبک های المپیکی اتحادیه جهانی 
راه اندازی شــده و در دو دوره قبل حمید سوریان و 
کمیل قاسمی عضو کمیسیون ورزشکاران اتحادیه 

جهانی کشتی بودند.
    

سیرجان، صدرنشین بدون شکست
پنجمیــن و آخریــن روز مرحلــه گروهی 
بیست ویکمین دوره مسابقات والیبال قهرمانی 
باشگاه های مردان آسیا روز گذشته با چهار دیدار 
در شهر ناخون راتچاســیما تایلند پیگیری شد. 
تیم فوالد سیرجان در چهارمین مسابقه خود در 
این مسابقات و سومین دیدار به مصاف دایموند 
فود تایلند رفت و ســه بر یک این تیم را شکست 
داد و به چهارمین برد متوالی دست یافت تا با ۱۲ 
امتیاز صدرنشین گروهB باقی بماند. تیم فوالد 
سیرجان در دیدارهای اول تا سوم خود در مرحله 
گروهی این رقابت ها نیز تیم ریبیســکو نماینده 
فیلیپین را ســه بر صفر و نمایندگان ازبکستان 
و قطر را سه بر یک شکســت داده بود تا تنها تیم 
بدون شکست این مســابقات در مرحله گروهی 
باشد. در پایان مرحله گروهی مسابقات والیبال 
قهرمانی باشــگاه های مردان آسیا تیم های اول 
و دوم دو گروه )چهــار تیم( به مرحله نیمه نهایی 
صعود می کنند تا برای مقام های اول تا چهارم با 
هم رقابت کنند. همچنین تیم های سوم و چهارم 
دو گروه مقدماتی پــس از پایان این مرحله برای 
جایگاه های پنجم تا هشــتم به مصاف یکدیگر 
خواهند رفــت. تیم های پنجم دو گــروه امروز 
)چهارشنبه( در تنها مسابقه این رقابت ها برای 
کسب رتبه نهم به میدان می روند. بدین ترتیب تیم 
فوالد سیرجان که امروز )چهارشنبه( استراحت 
دارد، روز پنجشنبه در مرحله نیمه نهایی به مصاف 
 تیم ناخون راتچاسیما دیگر نماینده کشور تایلند، 

میزبان این رقابت ها می رود.

منهای فوتبال

آریا رهنورد

شرایط پرســپولیس قبل از 
مسابقه بزرگ با الهالل در یک 
چهارم نهایــی لیگ قهرمانان 
آســیا، چندان عادی به نظر 
نمی رســد. البته که این تیم، 
عادت کــرده که در شــرایط 
دشوار و نفس گیر، به تیم بهتری 
تبدیل شــود و زیر فشار زیاد 
صیقــل بخورد امــا نمی توان 
منکر نگرانی های بزرگ یحیی 
گل محمدی برای دیدار سخت با 

حریف عربستانی شد.
 از یک طرف ایــن تیم چند 
نماینده در اردوی تیم ملی دارد 
و از سوی دیگر، شرایط میزبانی 
کامال به ســود الهالل خواهد 
بود. در چنین شرایطی صعود 
به نیمه نهایــی، یک موفقیت 
 تاریخــی برای این باشــگاه 

به شمار می رود.
     

ملی پوش ها
وحید امیــری در شــرایطی به 
اردوی پرســپولیس برمی گــردد 
که دو مســابقه ســخت و پرفشار را 
روبه روی امارات و کره جنوبی پشت 
سر گذاشته و دوندگی زیادی داشته 
است. وحید مثل همیشه در لباس 
تیم ملی جنگیده و طبیعی است که 
ظرف این مدت کوتاه نتواند به لحاظ 
بدنــی در بهترین فرم قــرار بگیرد. 
چراکه هر دو مســابقه تیم ملی هم 

بسیار سنگین بوده است. 
او از تمرین هــای تاکتیکی تیم 
یحیی هم دور بــوده و ایــن ماجرا 
کار را برای پرسپولیســی ها سخت 
خواهد کرد. همه می دانند که وحید 

چقدر برای این باشگاه مهم است. دو 
ستاره ثابت دیگر تیم هم این روزها 
در اردوی تیــم ملی بودنــد و البته 
فرصت چندانی برای بازی نداشتند. 
میالد سرلک و مهدی ترابی، نقشی 
محوری در پرسپولیس دارند اما این 
مدت نتوانسته اند با تیم تمرین کنند. 
درخواست یحیی برای خروج این دو 
مهره نیمکت نشین از تیم ملی برای 
حضور در دیدار دوســتانه سرخ ها با 
سپاهان هم با پاسخ منفی اسکوچیچ 
روبه رو شــد و این اتفاق، ســرمربی 

پرسپولیس را به شدت عصبانی 
کرد. به هر حال تا زمان این 

مسابقه نفس گیر چیز 
زیادی نمانده و یحیی 
این مدت سه مهره 
ثابتش را در اختیار 

نداشته است.

مربیان مشترک
مساله مربیان مشترک بین تیم 
ملی و پرســپولیس، داستانی است 

که خیلی زود باید رفع و رجوع شود. 
اینکه کریم باقری و مهرداد خانبان 
مدام پرســپولیس را به مقصد تیم 
ملی تــرک می کنند، اصال حرفه ای 

به نظر نمی رسد. 
هیچ جای دنیــا هم یک مربی به 
صورت همزمان دو مسئولیت را در 
چنین سطحی بر عهده نمی گیرد. 
چراکه کار کــردن در باشــگاهی 
مثل پرســپولیس و تیــم ملی، دو 
موقعیت بسیار مهم با مجموعه ای از 
مسئولیت های کلیدی است. همین 
حاال باقری وخانبان باید روی الهالل 
متمرکز باشــند اما تمرکز آنها روی 
تیم ملی بوده اســت. این مساله 
دیگری است که گل محمدی و 
به طور کلی پرسپولیسی ها را 
در این شرایط حساس، آزار 

می دهد.
دور از شرایط بازی

پرسپولیسی ها تالش 
کردند با دیدار دوستانه 
پرفشــار روبــه روی 
سپاهان، آمادگی شان را 
محک بزنند اما شرایط 
چنین مسابقه ای، قابل 
قیاس بــا دیدارهای 
رســمی لیگ برتر 
نیست. پرسپولیس 
بــرای مدت هــا 
از فــرم بــازی 
و  ه  د بــو ر  و د
بقه  مســا حتی 
سوپرجام را هم 
برگــزار نکــرده 
اســت. در چنیــن 
شرایطی، یک مســابقه بسیار 
ســنگین، این تیم را به دردسر 
خواهد انداخت. الهالل تا اینجا 

6 مسابقه در لیگ عربستان داشته 
است. آنها به لحاظ فیزیکی تیم بسیار 
خوبی هستند و قطعا بیشتر از حریف 
ایرانی شان در فرم ایده آل برای انجام 

مسابقه قرار دارند. 
جست وجوی بهشت در جهنم

نگرانی بــزرگ دیگر یحیی برای 
این جدال، جو اســتادیوم خانگی 
الهالل است. این مسابقه عمال یک 
جدال خارج از خانــه برای تیمی به 
شــمار می رود که در دو فصل اخیر، 
حتی یک مســابقه آســیایی را هم 
در تهران برگزار نکرده اســت. اگر 
استادیوم در روز انجام مسابقه خالی 
بود، شــرایط کمــی قابل تحمل تر 
می شــد اما حقیقت آن اســت که 
6۰ درصــد ظرفیت ورزشــگاه در 
روز انجام این جدال پر خواهد شد. 
پرسپولیســی ها باید خودشــان را 
برای بازی در یک جو بسیار سنگین 
آمــاده کننــد. جوی که همیشــه 
 مشــکالتی برای تیم هــای ایرانی 

ساخته است.
اخبار گمراه کننده

به نظر می رسد الهاللی ها در بعد 
رســانه ای، به دنبال انتشار اخباری 
هســتند که شــرایط این تیم را به 
شکل اغراق آمیـزی بد نشان بدهد. 
در روزهای گذشــته مدام اخبار بد 
از این باشــگاه به گوش رسیده اما 
حقیقت آن اســت که نه ســرمربی 
الهالل از سوی باشگاه تهدید شده و 
نه ماتیاس پریرا فعال قصد جدایی از 

این باشگاه را دارد.
 ایــن اخبــار نبایــد ذهنیــت 
ستاره های پرســپولیس نسبت به 
دشواری های این مســابقه را تغییر 
بدهــد. الهالل برخــالف آن چه در 
رســانه ها نشــان می دهد، با همه 

توان و نیرو روبه روی پرســپولیس 
قــرار می گیــرد و بــه هــر دری 
می زند تا ســهمی از نیمــه نهایی 
 لیگ قهرمانان آســیا در این فصل 

داشته باشد. 
تجربه تازه واردها

در فاصله بین مرحله قبلی با این 
مرحله لیگ قهرمانان، پرسپولیس 
ســه مهره ثابت را از دســت داده و 
حــاال مهره های جانشــین باید در 
یک مسابقه بسیار نفس گیر محک 
بخورند. فرشــاد فرجــی در دفاع، 
کار ســختی خواهد داشت و بدون 
شک به عنوان مهره ثابت به میدان 

خواهد رفت. 
نفراتی مثل رضا اســدی و حامد 
پاکدل هــم اگــر در ترکیب اصلی 
نباشند، به عنوان مهره ذخیره برای 
تیم بــازی خواهند کــرد. طبیعی 
است که یحیی، نگران تجربه نفرات 
تازه وارد تیمش باشــد. ستاره هایی 
که قرار است خیلی زود یک چالش 
تمام عیار را با پرســپولیس تجربه 

کنند.

6 نگرانی کلیدی یحیی برای نبرد با الهالل

صورت زخمی

اتفاق روز

چهره به چهره

یکی از اولین اقدامات فدراسیون فوتبال جدید، لغو قانونی 
بود که از ورود چهره های خارجــی به فوتبال ایران ممانعت 
می کرد. یک قانون به شدت غیراستاندارد که هرگز نسبتی با 
فوتبال مدرن نداشت. با این حال اگر تصور می کنید بعد از این 
تصمیم مهره های خارجی به فوتبال ایران سرازیر شده اند، 
سخت در اشتباه هستید. تا این لحظه از ۱6 باشگاه فعال در 
رقابت های لیگ برتر، فقط »چهار تیم« به سراغ مهره های 
خارجی رفته اند. در حقیقت ۱۲ تیم حتی یک مهره خارجی 
را هم در اختیار ندارند. از بین آن نفرات خارجی هم فقط »سه 

نفر« اولین تجربه بازی در لیگ برتر ایران را پشت سر خواهند 
گذاشت. فوالد در بازار نقل و انتقاالت، قرارداد شیمبا، آیاندا 
پاتوسی و موسی کولیبالی را تمدید کرد تا این سه بازیکن به 
کارشــان در فوتبال ایران ادامه بدهند. پرسپولیسی ها هم 
فعال با رادوشوویچ به عنوان گلر دوم ادامه خواهند داد. مس 
رفسنجان و سپاهان هم تنها باشگاه هایی هستند که مهره 
خارجی جدید جذب کرده اند. مس به سراغ فایز الرشیدی و 
زهیر االغبان از تیم ملی عمان رفته و سپاهان به جز گولسیانی 
که فصل گذشته هم برای این تیم بازی می کرد، کریس کنت 
را روی خط دروازه به خدمت گرفته است. جالب اینجاست که 
تعداد مهره های خارجی فعلی لیگ برتر بیست و یکم، حتی 
به تعداد انگشتان دو دست هم نمی رسد. شاید این معادله، در 
روزهای آینده کمی تغییر کند. چراکه استقاللی ها به دنبال 
مهره های خارجی هســتند و فراز کمالوند هم درست مثل 

همیشه، می خواهد جاسم کرار را به فوتبال ایران بیاورد. از 
همین حاال پیش بینی سرنوشت این نفرات اما کامال ساده به 
نظر می رسد. خارجی های استقالل اگر خوب باشند، به دلیل 
نگرفتن دستمزد قراردادشان را فسخ می کنند و به لیگ های 
عربی می روند. اگر هم بد باشند، بعد از مدتی از باشگاه شکایت 
می کنند و یک طلب ســنگین به دســت می آورند. تکلیف 
جاسم کرار هم که روشن است. یک بازیکن همیشه بی نظم 
و بداخالق که تا می تواند جنجال می آفریند و سرانجام غیب 
می شود. او دیگر حتی آن توانایی های فنی دوران جوانی را 
هم ندارد و نمی تواند بازیکن موثری برای لیگ برتر باشد. اصال 
فوتبالی که خروجی جذب بازیکن خارجی اش جاسم کرار 

باشد، نباید به لحاظ فنی اعتماد کرد.
فصل گذشــته که قانون منع ورود خارجی های جدید 
به فوتبال ایران اعمال شــد، لیگ برتــر ۱۳ مهره خارجی 

داشت. حاال که این قانون برداشــته شده، تعداد خارجی ها 
به عدد هشت رسیده اســت. در حقیقت این تصمیم نه تنها 
موجب افزایش تعداد خارجی ها نشــده، بلکه حتی کاهش 
آنها را هم به همراه داشته است. فدراســیون فوتبال، با لغو 
این قانون ســاده ترین کار ممکن را انجام داده اســت. کار 
ســخت تر این بود که یک آسیب شناسی مالی روی فوتبال 
انجام شــود تا موانــع ورود خارجی ها مورد بررســی قرار 
بگیرد. در فوتبال ایــران اما درها را بــرای ورود افراد جدید 
باز گذاشــته اند، بدون اینکه باشــگاه ها اصال قابلیت انجام 
چنین خریدهایی را داشته باشند. نکته مهم تر اینکه حتی 
یک باشــگاه هم برای فصل جدید به ســراغ مربی خارجی 
نرفته اســت. اتفاقی که ثابت می کند مســاله فوتبال ایران 
 و خارجی ها، به مســاله ای فراتر از اجرا یا لغو قوانین خاص 

تبدیل شده است.

آریا طاری

در هفته توقف برزیل در مقدماتی جام جهانی، 
رقیب سنتی این تیم دســت به یک شاهکار زد 
و اروگوئــه را تحقیر کرد. یــک نمایش رویایی 
که لئو مســی مهم ترین نقش را در آن بر عهده 
داشــت. کیفیت این روزهای تیم اســکالونی، 
فراتر ار حد انتظار به نظر می رســد. آنها تیم به 
شدت آماده ای را در اختیار دارند و اگر با همین 
فرم به جام جهانی برســند، یکــی از مدعیان 
جدی قهرمانی این رقابت هــا خواهند بود. یک 
فوق ستاره در قامت کاپیتان و چند ستاره جوان و 
پرانگیزه، یک ترکیب رویایی برای آبی و سفیدها 
ساخته اند. تیمی که انگار قرار نیست فقط با بردن 

کوپا آمه ریکا، قانع شود.
زدن ســه گل به حریفی مثــل اروگوئه که 
همیشه رقیب سرسختی برای آلبی سلسته بوده، 
به خودی خود برای تیم اســکالونی فوق العاده 
به نظر می رســد اما حتی جذاب تر از این نتیجه 
ســنگین، نحوه بازی این تیم اســت. آرژانتین 
یکی از دوست داشتنی ترین تیم های چند دهه 
اخیرش را ساخته و حاال امیدوار است که با این 

تیم همه چیز را فتح کند. همان تیمی که در چند 
دوره قبلی، همیشه برای رسیدن به جام جهانی 
به گل های لحظه آخری و نبوغ لئو مسی احتیاج 
داشته، همان تیمی که مردم کشور را ناچار کرد 
که حتی »رســیدن« به جام جهانی را جشــن 
بگیرند، حــاال خیلی زود در مســیر صعود قرار 
گرفته و اگر چند مسابقه دیگر را هم با برد پشت 
ســر بگذارد، یکی از مقتدرانه ترین صعودهای 
تاریخش به جام جهانــی را تجربه خواهد کرد. 
آن چه در تیم اسکالونی بیشتر از هر چیز دیگری 
به چشم می آید، نقش محوری لئو مسی است. 
البته که لئو در همه این سال ها، همیشه مهم ترین 
مهره تیم بوده اما این اولین بار اســت که نقش 
او در قامت یک »کاپیتان« بیشــتر از گذشــته 
احساس می شود. حاال که سوپراستارهای قبلی 
از تیم فاصله گرفته اند، مسی به خوبی توانسته 
خــودش را در جایگاه »نفر اول« قــرار بدهد. او 
رابطه صمیمانه ای با همه ستاره ها برقرار کرده و 
جو حاکم برای اردوی سفید و آبی ها، فوق العاده 
به نظر می رســد. این را حتی می توان از تصاویر 
منتشرشــده از اردوها و تمرین هــای این تیم 
کشف کرد. بازی در تیم ملی، برای مدت ها یک 

کابوس برای لئو مســی به حساب می آمد. همه 
می دانستند که او از بازی برای کشورش به اندازه 
درخشیدن در بارســا لذت نمی برد. او همیشه 
تحت فشار بود و این فشــار، روی نحوه بازی اش 
تاثیر می گذاشــت. برخی ســتاره ها هم مثل 
کارلوس ته وز، حاضر به پذیرفتن نقش کلیدی 
مسی در تیم نبودند و ستایش ها را برای خودشان 
می خواســتند. حاال اما همه چیــز کامال تغییر 
کرده است. کامال آشکار به نظر می رسد که حاال 
مسی از بازی در تیم ملی به شدت لذت می برد. 
او به هماهنگی فوق العاده ای بــا این تیم جوان 
دست پیدا کرده اســت. تیمی که همه نفراتش 
می خواهند در کنار لئو، به موفقیت های بزرگ 
دســت پیدا کنند. از امیلیانو مارتینز که با چند 

سیو تماشایی در شروع دیدار با اروگوئه تیمش را 
در مسابقه نگه داشت تا الئوتارو مارتینز در نوک 
حمله، اسکالونی یک تیم درخشان ساخته است. 
مسی هم این هفته، گل اول تیمش را به اروگوئه 
زد تا در بین بازیکنان فعال دنیای فوتبال، دومین 
گل زن برتر رده ملی باشد. در تاریخ قاره آمریکای 
جنوبی، مســی اولین بازیکنی اســت که برای 

کشورش 8۰ گل به ثمر می رساند.
تلخی ماجرا این جاســت که لئو می توانست 
کمی زودتر به این مرحله برســد. او می توانست 
زودتر در تیم ملی اوج بگیرد و مسیرش را ساده تر 
پیدا کند. اگر این اتفاق رخ داده بود، این تیم حاال 
صاحب چند جام بیشتر شده بود. اگر این اتفاق 
زودتر رخ داده بود، آنها فرصت قهرمانی در جام 

جهانی برزیل را هم از دست نمی دادند. به هر حال 
درست مثل همیشــه، چاره ای جز کنار آمدن با 
تقدیر وجود ندارد. همین که این اتفاق باالخره رخ 
داده، جذاب به نظر می رسد. اینکه مسی این روزها 
از به میدان رفتن در لباس تیم ملی حتی بیشتر 
از بازی در رده باشگاهی لذت می برد، انکارشدنی 
نیست. در اینکه مسی می خواهد با این تیم همه 
جام های ممکــن را فتح کنــد، تردیدی وجود 
ندارد. به نظر می رسد بردن کوپا، فشار را از روی 
شانه های لیونل برداشته است. او دیگر انتقادها را 
احساس نمی کند و در اوج ظرافت برای تیم ملی 
به میدان می رود. همه آنهایی که شاهد نمایش 
این ســتاره روبه روی اروگونه بودند، ۹۰ دقیقه 
محو کالس باالی بازی اش شــدند. کالسی که 
هیچ بازیکنی در دنیا را به جز مســی در خودش 

جای نمی دهد.
توان »رهبری« تیم برای مدت ها، به عنوان 
مهم ترین تفاوت مسی و مارادونا شناخته می شد. 
حاال اما دیگر چنین تفاوتی اصال پررنگ به نظر 
نمی رسد. چراکه مسی توانسته خودش را به آن 
سطح برساند و روی همه نفرات تیم تاثیر بگذارد. 
حاال مهم ترین ماموریت او و تیمش، بردن سومین 
جام جهانی برای کشورشان است. اتفاقی که بعد 
از دوران دیگوی افسانه ای، دیگر رخ نداده است. 
این آخرین کار بزرگی است که لئو می خواهد قبل 
از پایان فوتبالش انجام بدهد. این آخرین آرزوی 

بزرگ او در فوتبال به شمار می رود.

قانون  آزاد، جیب خالی

خارجی زدایی

مسی؛ یک کاپیتان واقعی

حاال »مارادونا« شدی

پرسپولیسی ها تالش 
کردند با دیدار دوستانه 

پرفشار روبه روی سپاهان، 
آمادگی شان را محک بزنند 

اما شرایط چنین مسابقه ای، 
قابل قیاس با دیدارهای 

رسمی لیگ برتر نیست. 
پرسپولیس برای مدت ها 

از فرم بازی دور بوده و حتی 
مسابقه سوپرجام را هم 

برگزار نکرده است
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