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خواهران لژيونر در ليگ اعراب

لیگ اعراب قرار اســت بین چند کشور عرب 
زبان برگزار شــود و دو زن پینگ پنگ باز از ایران 
به عنوان لژیونر در این لیگ شرکت می کنند. ندا 
شهسواری به عنوان لژیونر برای تیم قطر و سارا 
شهسواری برای تیم عراق توپ می زنند. قرار بود 
این دو خواهر پینگ پنگ باز شــب گذشته راهی 
اردن، محل برگزاری لیگ اعراب  شــوند و مدت 
زمان رفت تا برگشــت آنها نیز حدود ۱۰ روز به 
طول می انجامد. ندا شهسواری کاپیتان تیم ملی 
تنیس روی میز ایران اســت که تا قبل از اعزام به 
اردن در اردوی ملی برای شرکت در قهرمانی آسیا 
حضور داشت. او پس از بازگشت از اردن بار دیگر 
به ترکیب تیم ملی اضافه می شــود. شهسواري 
همچنین تالش بســیار زیادي کرد که بتواند در 
المپیك توکیو هم حضور داشته باشد اما درنهایت 
نتوانست سهمیه این مسابقات را به دست بیاورد. 
در هر حال لژیونر شدن او و خواهرش اتفاق خوب 

و مهمي در تنیس روي میز ایران است. 
    

فرنگي در اردو، آزاد درگير سرمربي
بــا پایــان المپیــك، حــاال تمــام تمرکز 
کشــتي گیران معطوف مســابقات جهاني شده 
است. تورنمنتي که از ۱۰ تا ۱۸ مهر در شهر اسلو 
کشــور نروژ برگزار می شــود. در همین راستا با 
توجه بــه اینكه ادامه حضور محمــد بنا در راس 
تیم ملي کشــتي فرنگي قطعي شــده اســت، 
فرنگــي کاران از 25 مرداد اردوي خــود را آغاز 
خواهند کرد. بنا براي ایــن اردو 32 فرنگي کار را 
دعوت کرده است که در بین آنها هر پنج نماینده 
ایران در المپیك نیز حضور دارند. از سوي دیگر 
اما اوضاع در کشــتي آزاد چندان رو ریل نیست. 
در حالي که هنوز تیم کشــتي آزاد در توکیو بود، 
صحبت از قطع همكاري بــا غالمرضا محمدي 
مطرح شد و حتي نام چند گزینه جانشیني هم به 
میان آمد. در این رابطــه علیرضا دبیر و محمدي 
روز گذشته جلسه اي هم برگزار کردند اما خروجي 
صحبت هاي آنها که بیش از یك ســاعت هم به 
طول انجامید، تصمیم قاطعانه اي نبود. قهرماني 
جهان براي کشتي آزاد هم بسیار اهمیت دارد تا 
نتایج تلخ المپیك توکیو را تا حدي جبران کند. 
به خصوص که احتمال مي رود چهارمین دیدار 
دیوید تیلور و حســن یزداني در نروژ رقم بخورد. 
حسن یزدانی چهره شاخص کشــتی آزاد ایران 
و دارنده مدال های طال و نقــره المپیك و طالی 
جهان قرار است در این رقابت ها برای ایران مبارزه 
کند. از سوی دیگر دیوید تیلور که چندی پیش در 
مبارزه حساس فینال المپیك برای سومین مرتبه 
موفق به شكســت حســن یزدانی در ثانیه های 
پایانی شد، قرار است برای آمریكا در این رقابت ها 
کشــتی مبارزه کند. طبق رنكینگ اعالم شده از 
سوی اتحادیه جهانی کشتی یزدانی و تیلور با قرار 
گرفتن در جمع چهار نفر برتر وزن ۸۶ کیلوگرم تا 
مرحله فینال مسابقات جهانی با یكدیگر برخورد 
نخواهند کرد. تیلور تاکنون ســه مرتبه در جام 
جهانی کرمانشــاه، مســابقات جهانی 2۰۱۸ 
بوداپست و المپیك توکیو موفق به شكست حسن 
یزدانی شده است. به این ترتیب بهتر است هرچه 
زودتر تكلیف کادر فني کشتي آزاد هم مشخص 

شود تا زمان از دست نرود. 
    

يك پله صعود براي بسكتبال
پس از اتمام مسابقات المپیك 2۰2۰ توکیو، 
فدراسیون جهانی بسكتبال )FIBA( رنكینگ 
جدید تیم ها را اعــالم کرد. تیم ملــی ایران در 
رده بندی جدید فیبا، با یك پلــه صعود و امتیاز 
۴3۸.3 در رتبــه 22 جهــان و دوم آســیا قرار 
گرفت. ایران در المپیك با ســه شكســت به کار 
خود پایان داد. در این رده بنــدی تیم های ملی 
آمریكا )قهرمان المپیك 2۰2۰ توکیو(، اسپانیا 
و استرالیا )تیم ســوم المپیك 2۰2۰ توکیو( به 
ترتیب در رتبه های اول تا ســوم قرار دارند. نكته 
قابل توجه ایــن رده بندی جهــش فوق العاده و 
۱2 پله ای تیم ملی اســلوونی است که به واسطه 
درخشــش ســتاره ای چون لــوکا دانچیچ، در 
المپیك رتبه چهارم را به دســت آورد. اسلوونی 
بعد از اســترالیا، رتبه چهارم را در اختیار گرفته 
اســت. تیم های فرانسه، صربســتان، آرژانتین، 
ایتالیا، لیتوانی و یونان نیز به ترتیب در رتبه های 

پنجم تا دهم قرار گرفته اند. 

منهای فوتبال

آریا طاری

این چهارمین فصلی است که 
فرهاد مجیدی در آن، هدایت 
اســتقالل را بر عهده خواهد 
داشت. او در آخرین هفته های 
لیگ هجدهم، جانشین وینفرد 
شفر شد، اواسط لیگ نوزدهم به 
جای استراماچونی روی نیمکت 
باشگاه نشست و در لیگ برتر 
بیستم هم، جای محمود فکری 
را گرفت. حاال دیگر فرهاد یک 
مربی پرتجربــه برای آبی ها به 
حســاب می آید اما این اولین 
بار است که او فصل را در قامت 
سرمربی این باشــگاه شروع 
می کند. مجیدی تا امروز هرگز 
خودش اســتقالل را نبسته و 
حاال بــرای اولین بــار، چنین 
کاری انجام خواهد داد. او برای 
شروع لیگ برتر بیستم و یکم، 
دغدغه های زیادی در ترکیب 

نفراتش خواهد داشت.
    

خط دروازه؛ حفظ دو گلر
هر دو سنگربان استقالل، مورد 
توجه باشــگاه های دیگر هســتند. 
ســپاهان پس از جدایــی نیازمند 
نیم نگاهی به جذب رشید مظاهری 
دارد و گل گهر هم بــه دنبال خرید 
سیدحسین حســینی است. با این 
حال فرهاد مجیدی اصرار دارد که 
هر دو نفر، در اســتقالل بمانند. دو 
ســنگربانی که به نظر می رسد این 
روزها در فرم خوبی هستند. رشید 
در نیم فصل اول، بازی های بیشتری 
برای تیم انجام داد و سیدحســین 

در نیم فصل دوم، بیشتر بازی کرد. 
آنها در شروع فصل، مشكالتی با هم 
داشــتند اما به مرور زمان همه این 
چالش ها به طرف صلح، سوق داده 
شد. به نظر می رســد فعال سیاست 
اصلی مجیدی برای خــط دروازه، 
حفظ هر دو گلر اســت. او به خوبی 
می داند که فصل فشرده ای در پیش 
دارد و باید برای رقابت در همه جام ها 
آماده باشد. عالوه بر این، نگه داشتن 
همزمان این دو دروازه بان از تقویت 
یكی از رقبــای اســتقالل در خط 

دروازه هم جلوگیری خواهد کرد.
خط دفاع؛ در جست وجوی 

جانشین عارف
مصدومیت جدی عارف غالمی 
در دربی، اتفاق تلخــی برای آبی ها 
در این فصــل به شــمار می رفت. 
چراکه غالمی در شــرایط بســیار 
خوبی قرار داشــت و حتی توانسته 
بود خودش را به تیم ملی هم برساند. 
فرهاد در این تابستان به دنبال حفظ 
ســیاوش یزدانی و محمدحســین 
مرادمند خواهد بود. حتی دانشگر که 
هیچ وقت فوتبالیست آرامی نبوده، 
در لیســت مازاد ایــن مربی جایی 
ندارد. مجیدی به خوبی می داند که 
تغییر مداوم ترکیب، در این سال ها 
به شرایط تیم لطمه زده و استقالل 
حاال بیشــتر از هر زمان دیگری به 
ثبات نیاز خواهد داشــت. آبی ها در 
این تابســتان برای قلب دفاع، یك 
خرید حتمی خواهند داشت. دغدغه 
مهم دیگر مجیدی برای خط دفاعی، 
جذب یك مدافع چــپ خواهد بود. 
تیمی که در شــروع فصل گذشته 
دو ســتاره یعنی میلیچ و نادری را 

در این نقطــه از زمیــن در اختیار 
داشــت، حاال تنها متین کریم زاده 
جوان را در ترکیب دارد و باید یك 
مدافع چپ باتجربــه را به خدمت 
بگیرد. با وجود در اختیار داشــتن 
وریا و موسوی، شنیده می شود که 
فرهاد به دنبال یك مدافع راست با 
خصوصیت هجومی و قابلیت بازی 
در پست وینگ بك راست هم هست. 

اگر ایــن اتفاق رخ بدهــد، باید 
منتظر سه خرید تابستانی 

اســتقالل در خــط دفاع باشــیم. 
بازیكنانی از تراکتــور و ذوب آهن 
برای خط دفاعی مورد توجه فرهاد 

مجیدی هستند.
 خط هافبک؛ 

امین به جای داریوش
خرید ناتمام استقاللی ها از پدیده 
در پنجره نقل و انتقاالت قبلی، این 
بار به احتمال زیاد نهایی می شــود 
و امین قاســمی نژاد پیراهن آبی ها 
را بر تــن می کند. به نظر می رســد 
کار داریــوش شــجاعیان در این 
باشــگاه تمام شــده و این هافبك 
را باید جداشــده قطعی از تیم 
مجیدی در تابســتان بدانیم. 
پیش بینــی می شــود خط 
هافبــك، کم تغییرتریــن 
بخــش زمین تیــم فرهاد 
در فصل و انتقاالت باشــد. 
چراکه مجیــدی به دنبال 
حفظ نفراتی مثل مسعود 
ریگــی، آرش رضاونــد، 
ســعید مهری و مهدی 

مهدوی پور خواهد بود و بعید است 
تمایلی به فروش این نفرات داشته 
باشــد. از آن جایی که استقالل در 
خطوط دفاعی و حمله به چند تغییر 
جدی نیاز دارد، خــط هافبك این 
تیم احتماال دســتخوش تغییرات 

متعددی نخواهد شد.
خط حمله؛ خشاب خالی

شــیخ دیاباته بعــد از یك فصل 
کامال ناامیدکننده، در آستانه ترک 
اســتقالل قرار دارد. مهدی قایدی 
هم به احتمال فــراوان بعد از جدال 
با الهــالل، ایران را بــه مقصد لیگ 
ســتارگان قطر ترک می کند. این 
وسط، ارســالن مطهری هم زمان 
را مغتنم شــمرده و اعــالم جدایی 
کرده اســت. با این حســاب آرمان 
رمضانی تنها مهاجم فعلی استقالل 
به شمار می رود. پیش بینی می شود 
که ارسالن در تیم حفظ شود اما بعید 
اســت فصل بعد دیاباته و قایدی را 
در خط حمله اســتقالل ببینیم. در 
نتیجه باشگاه باید به دنبال جذب دو 
مهاجم بسیار آماده باشد. فعال فرهاد 
اعالم کرده که سجاد شــهباززاده 
را نمی خواهد اما ظاهــرا اگر قانون 
منع ورود خارجی هــا به طور کامل 
لغو شود، اســتقالل عالوه بر نفرات 
داخلی، به سراغ مهره های خارجی 
برای خط حمله هــم خواهد رفت. 
مهم ترین و جدی ترین بازســازی 
مجیــدی بــرای فصل جدیــد، به 
مهاجمان این تیم مربوط می شود. 
چراکه او به خوبی می داند پیدا کردن 
نفرات جانشــین برای ستاره هایی 
مثل شــیخ و قایدی، چقدر دشوار و 

دردسرساز خواهد بود.

همه دغدغه های تابستانی مجیدی در استقالل

اولین شروع فرهاد

اتفاق روز

چهره به چهره

آریا رهنورد

اگر تا چند سال پیش کسی پیش بینی می کرد که مسی 
و ســرخیو راموس مقابل هم می ایستند، همدیگر در آغوش 
می گیرند و برای رفتن در ترکیب یك تیم آماده می شــوند، 
حتما تصور می کردیم که او دیوانه است اما حاال لئو و سرخیو، 
با هم بســیار صمیمی شــده اند. آنها جدیدترین خریدهای 
پی اس جی از رئال و بارسا هستند. دو باشگاهی که در شرایط 
خاص امروز، دیگر حتی نمی توانند بهترین نفرات شان را هم 
نگه دارند و باید آنها را دودســتی به پاریسی ها تقدیم کنند. 
شاید این، نظم جدید دنیای فوتبال است. فوتبالی که در آن 

حتی رئال و بارسا هم دیگر از پس هزینه ها برنمی آیند.
آنخل دی ماریا

آنخلیتو در یك زمان بســیار کوتاه، به ســتاره محبوب 
هواداران رئال مادرید تبدیل شد. او یك خرید بسیار جذاب 
برای این باشگاه به شمار می رفت و سال های خوبی را هم در 
مادرید پشت سر گذاشــت. با این حال پس از سپری کردن 
چهار ســال در برنابئو، او تصمیم گرفت از این باشــگاه جدا 
شــود و مقصد دیگری را برای خودش در نظر بگیرد. پســر 

موردعالقه هواداران رئال، به منچستریونایتد پیوست و یك 
فصل کابوس  وار را در این تیم ســپری کرد. فصلی که بسیار 
ناامیدکننده به نظر می رســید. بالفاصله باشــگاه فرانسوی 
دست به کار شد و او را به خدمت گرفت. حاال ۶ سال از زمان 
پیوستن آنخل به پاریس گذشته و او در همه این سال ها، یكی 

از بهترین و آماده ترین ستاره های باشگاه بوده است.
نیمار

لقب گرانقیمت ترین خرید تمام تاریخ، هنوز به این ستاره 
اختصاص دارد. او بارسا را با رقم دیوانه وار 222 میلیون یورویی 
ترک کرد و رکوردی اعجاب آور از خودش به جا گذاشت. نیمار 
تا امروز، جام های بسیار زیادی را با این باشگاه به دست آورده 
و با پاریسی ها به فینال لیگ قهرمانان هم رسیده است. پس از 
فروش نیمار، باشگاه بارسا به لحاظ مالی در شرایط خوبی بود 
اما چند خرید اشتباه، موجب شد آنها حدود دو برابر سرمایه 
این انتقال را بســوزانند. اتفاقی که در نهایت موجب از دست 

رفتن بهترین بازیكن تاریخ باشگاه هم شد.
کیلور ناواس

مادریدی ها هیچ وقت به ارزش های واقعی این سنگربان 
توجه نكردند. گلری که جایگزین یكی از اسطوره های رئال 
شد و روزهای بسیار خوبی در این تیم داشت. ناواس با وجود 
قد و قامت نه چندان بلند، با رفلكس های تماشــایی اش در 
مادرید جا افتاد و سنگربان مطمئنی برای این تیم بود. با این 
وجود باشگاه به ســراغ کورتوآ رفت و پاریسی ها هم ناواس 

را بــه خدمت گرفتند. کیلــور در این چند فصــل، عملكرد 
فوق العاده ای در پاریس داشــته و به خصــوص در نبردهای 
بزرگ، برای این تیم عالی نشان داده است. با این وجود ظاهرا 
تقدیر او این است که به اندازه کافی مورد تمجید و قدردانی 
قرار نگیرد. او حاال هم پس از دوناروما، گلر دوم تیم فرانسوی 

محسوب می شود.
رافینیا

هیچ وقت به اندازه برادرش، درخشــان نبوده و از خودش 
اســتعداد نشــان نداده اما همــه می دانند کــه رافینیا چه 
پتانسیل هایی دارد. بارسا در چند مقطع مختلف، رافینیا را 
به باشگاه های مختلف ســپرد و دوباره او را در اختیار گرفت. 
آخرین مشتری این هافبك اما پی اس جی بود که مالكیت او 
را به صورت قطعی پذیرفت. رافینیا بازی های زیادی در این 
باشــگاه انجام نداده اما این فصل در یكی از کهكشانی ترین 
باشگاه های تاریخ فوتبال بر سر جایگاهش مبارزه خواهد کرد.

سرخیو راموس
تماشای اشــك های ســتاره ای که در تمام این سال ها 
ســمبل مســتحكم بودن در مادرید به شــمار می رفت، به 
شدت دشــوار بود. توافق بین کاپیتان رئال و رییس باشگاه 
اما باالخره لغو شــد تا ســرخیو راموس آخرین ســال های 
فوتبالــش را در پاریس دنبال کند. او محبوب ترین ســتاره 
مادریدی ها به شــمار می رفــت و هواداران رئال ســرخیو 
را می پرســتیدند امــا فوتبال حرفــه ای، جایی بــرای این 

 حرف ها باقی نمی گذارد. حاال دیگر راموس، پیراهن ســفید
 به تن نخواهد کرد.

اشرف حکیمی
او یك کشــف بزرگ برای رئال مادرید بود و می توانست 
سال ها در این تیم به میدان برود. باشگاه اما ظاهرا تمایلی به 
پرداخت دستمزد نسبتا باالی اشرف نداشت. حكیمی یك 
دوره در دورتموند بازی کرد، سپس به اینتر رفت و قهرمانی 
سری آ را با این تیم جشن گرفت و حاال هم به پاریس منتقل 
شده است. این مدافع راســت در اولین مسابقه اش با لباس 
پاریس در لیگ فرانسه، گل زنی کرده تا آمادگی اش را به همه 
نشان بدهد. ستاره ای که معلوم نیســت چرا فلورنتینو پرز، 
هیچ وقت برای حفظ کردنش در مادرید تالشی به خرج نداد.

لیونل مسی
و سرانجام این انتقال تاریخی که پس لرزه هایش همچنان 
ادامه دارد. همه تصور می کردند فوتبال مسی تنها با پوشیدن 
یك لباس تمام می شود اما او فصل جدید را در فرانسه شروع 
می کند. شاید هیچ انتقالی در تاریخ فوتبال، تا این اندازه همه 
را شگفت زده نكرده باشــد. به هر حال لیونل، تازه ترین صید 
فرانسوی ها از دو باشگاه بزرگ اللیگا به شمار می رود. بدون 
تردید در این فصل مخاطبان تلویزیونی لیگ فرانسه به شكل 
چشمگیری افزایش پیدا خواهند کرد. درست همان طور که 
تعداد فروش پیراهن های این فصل باشــگاه فرانســوی، به 

مراتب بیشتر از بارسلونا بوده است.

نمایش ســتاره ایرانی فاینورد در مسابقه 
برگشت با لوزرن سوئیس در مرحله پلی آف 
لیــگ کنفرانس اروپــا، فوق العــاده به نظر 
می رسد. فاینورد که حریف را در دیدار رفت 
هم شكست داده بود، در مســابقه برگشت 
خیلــی زود با فــرار و شــلیك نهایی دقیق 
جهانبخــش از حریــف پیش افتــاد. هنوز 
زمان زیــادی از گل اول این فوتبالیســت 
ســپری نشــده بود که علی این بار پشــت 
محوطه جریمه حریف صاحب توپ شــد و 
با یك شلیك مهارنشــدنی، دروازه لوزرن را 
باز کرد. این ســتاره که در اردوی پیش فصل 
فاینــورد و نبردهای دوســتانه این تیم هم 
خوش درخشــیده بود، یك شــروع رویایی 
را در اســتادیوم خانگی این تیم تجربه کرد. 

جهانبخش نشــان داد کــه آمادگی تبدیل 
شــدن به یكی از مهره های ثابت این تیم را 

دارد. او البته در دقیقه ۴2 از ناحیه کشــاله 
ران آسیب دید و ناچار به ترک زمین مسابقه 
شــد. مصدومیتی که البته به گفته خود این 
بازیكن، جدی به نظر نمی رسد. او خیلی زود 
به ترکیب تیم جدیــدش برمی گردد. تیمی 
که پیراهن شماره 9 را در آن به تن دارد. علی 
می تواند اولین فوتبالیســت ایرانی باشد که 

در لیگ کنفرانس اروپا به میــدان می رود. 
این، یــك تورنمنت جمع و جور اســت که 
امسال برای اولین بار در اروپا برگزار خواهد 
شــد. رقابتی برای تیم هایی که نتوانسته اند 
به لیــگ قهرمانان اروپــا و یورولیگ صعود 
کنند. فاینورد حاال به دیــدار نهایی پلی آف 
رسیده و اگر حریف بعدی اش را هم شكست 
بدهد، راهی رقابت های لیگ کنفرانس اروپا 

خواهد شد.
علی جهــان انگار برای بــازی در فوتبال 
هلند متولد شــده اســت. او بهترین سطح 
نمایش هایش را در فوتبال هلند ارائه می کند. 
حتی نوع حرکات او با تــوپ در این فوتبال، 
کامال متفاوت به نظر می رســند و نشــان از 
اعتماد به نفس مطلق دارند. رفتن به انگلیس، 
یك ماجراجویی جذاب برای این ستاره بود اما 
در نهایت این اتفاق، به یك اشتباه بزرگ برای 
او تبدیل شد. چراکه استایل بازی جهانبخش 
با فوتبال خشن و فیزیكی انگلیس مطابقت 
نداشت. او حاال دوباره به لیگ هلند برگشته و 

اینجا آزادی عمل به مراتب بیشتری خواهد 
داشــت. جهانبخش قبال توانسته آقای گل 
لیگ هلند شــود و حاال به تكرار دوباره این 
اتفاق فكر می کند. این بار شاید او دیگر قید 
پیشنهادهای خارجی اش در سال های بعدی 
را بزند و نهایتا به تیم بزرگ تری در اردیویزی 
منتقل شود. چراکه او به خوبی زبان این کشور 
را یاد گرفته و شرایط ایده آلی برای زندگی در 
هلند دارد. آمادگی باالی این ســتاره، برای 
فوتبال ایران و تیم ملی هم بســیار کلیدی 
به نظر می رســد. چراکه تیم ملی نبردهای 
دشواری در مسیر رسیدن به جام جهانی قطر 
دارد. جهانبخش در دو جام جهانی گذشته، 
در تیم ملی به میدان رفته و حاال به سومین 
جام جهانی زندگی ورزشی اش فكر می کند. 
بدون شــك بازی در لیگ هلند، به او کمك 
خواهد کرد تا در فرمی آرمانی به جام جهانی 
قطر برســد. البته قبل از فكر کردن به جام 
جهانی، او باید با چند نمایش درخشان، تیم 

ملی را به این رقابت ها برساند.

از ال کالسیکو تا پارک دو پرنس
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