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تعليق جودو تمديد شد

بعد از اینکــه دادگاه حکمیــت ورزش در 
خصوص رســیدگی به پرونده شکایت جودوی 
ایران علیه فدراسیون جهانی، ۲۶ شهریور برگزار 
شد، دادگاه به طرفین فرصت یک ماهه داد تا با 
یکدیگر به توافق برسند اما در این مدت تعیین 
شده توافقي بین طرفین صورت نگرفت. حاال با 
اعالم فدراسیون جودو، دادگاه حکمیت ورزش 
با ارسال ایمیلی عنوان کرد که اعالم رای دادگاه 
در خصوص این پرونده تا  ۲۹ ژانویه تمدید خواهد 
شد. آرش میراســماعیلی، رییس فدراسیون 
جودو با تایید این خبــر گفت:»با توجه به عدم 
توافق دو طرف پرونده در مــدت یک ماهی که 
 CAS از سوی سرداور تعیین شده بود، دادگاه
روز جمعه ۳۰ آبان با ارســال ایمیلی اعالم کرد 
که زمان مهلت ابالغ رای را تا ۲۹ ژانویه ۲۰۲١ 
تمدید کرده است. به نظر می رسد داوران زمان 
بیشــتری برای بررســی با توجه به حساسیت 

پرونده نیاز داشتند.« 
    

 دو آزادكار جويباري 
دنبال صيد طال

فدراسیون کشــتی بعد از کش وقوس های 
فراوان تصمیم گرفته فقط چهار کشــتی گیر را 
راهی مسابقات صربســتان کند. در کشتی آزاد 
حسن یزدانی و کامران قاسمپور در اوزان ۸۶ و 
۹۲ کیلوگرم  به همراه غالمرضا محمدی به بلگراد 
می روند تا در تورنمنتی که جایگزین مسابقات 
جهانی شده، شرکت کنند. در کشتي فرنگي هم 
حسین نوري و محمدهادي ساروي در اوزان ۸۷ 
و ۹۷ کیلوگرم به همراه بهروز حضرتي پور به جام 
جهاني مي روند. فدراسیون گویا تصمیم داشته با 
این انتخاب ها نفراتی که از شــانس باالیی برای 
قهرمانی برخوردارند را اعزام کند تا جوایز نقدی 
سهم کشتی گیران ایرانی شود. ۳۰۰ هزار فرانک 
جایزه برای این مسابقات در نظر گرفته شده است 
که مشخص نیست سهم قهرمان هر وزن چقدر 
خواهد بود. نکته جالب درباره ترکیب دو نفر تیم 
ملی کشــتی آزاد ایران حضور حسن یزدانی و 
کامران قاسمپور است. یزدانی که در سال های 
اخیر پای ثابت تیم ملی در مســابقات جهانی 
بوده و قاســمپور هم به خاطر هم وزن بودن با او 
پشت خط مانده، اما این بار کامران به یک وزن 
باالتر رفت و در انتخابی هم اول شد. او می خواهد 
از فرصتی که برای اولین بار نصیبش شــده، به 
خوبی اســتفاده کند. حاال این دو کشــتی گیر 
جویباری تقریبا هم وزن که رابطه خوبی هم باهم 
دارند، می توانند زوج طالیی ایران در مسابقات 
صربستان باشند. در صورتی که یزدانی و قاسمپور 
با دو مدال طال از صربســتان بازگردند، رکورد 
صددرصدی را از یک شــهر کوچک در استان 

مازندران برای کشتی ایران ثبت می کنند.

 پول و المپيك، 
گزينه هاي مهم آلكنو

فدراسیون والیبال ایران پس از ماه ها بررسی و 
رایزنی، والدیمیر آلکنو، مربی سرشناس روس را 
به عنوان سرمربی تیم ملی ایران انتخاب کرد تا در 
صورت توافق نهایی، قرارداد رســمی بین طرفین 
امضا شود. آلکنو پس از توافق با ایران به منابع روسی 
گفته است:»حضور در چهارمین المپیک برای من 
هیجان انگیز است ولی مسائل مالی در مورد قرارداد با 
ایران هم برای من مهم بود. اگر بگویم پول این قرارداد 
برایم اهمیت نداشت، دروغ گفته ام.« از سوي دیگر 
حداقل خواسته فدراسیون والیبال ایران، حضور تیم 
ملی در مرحله یک چهارم المپیک است که با توجه 
به همگروهی ایران با ژاپن، لهستان، ایتالیا، کانادا و 
ونزوئال، دور از انتظار نیست. تیم ملی ایران می تواند 
در گروه خود، سوم یا چهارم شود. قسمت سخت 
کار، مرحله دوم مسابقات است چون در گروه دیگر 
تیم های برزیل، آمریکا، روسیه، فرانسه، آرژانتین و 
تونس قرار دارند. رویارویی با هرکدام از چهار تیم 
برتر این گروه برای ایران،  آســان نیست. موفقیت 
آلکنو با تیم ملی ایران در المپیک، ممکن است ادامه 
همکاری این دو را در پی داشته باشد ولی این نکته 
را باید لحاظ کرد که سرمربی روس، تیم زنیت را رها 
نخواهد کرد و پزشکان نیز، او را از کار پرفشار،  منع 
کرده اند. نخســتین بازی رسمی آلکنو با تیم ملی 
ایران در لیگ ملت ها مقابل ژاپن و ســپس روسیه 

خواهد بود.

منهای فوتبال

آریا طاری

باز هم فوالد آره نا و باز هم شکست. این 
نتیجه ای نبود که آبی ها در دومین هفته 
لیگ، انتظارش را داشــته باشند. اینکه 
آبی ها با وجود تغییــرات روی نیمکت، 
درست همان نتیجه آخرین تقابل با فوالد 
را تجربه کرده اند، برای این باشگاه چندان 
خوشــایند به نظر نمی رسد. استقالل 

در آخرین تقابلش در این اســتادیوم، با 
تصمیم های جنجالی داور ۹ نفره شد و در 
حالی که گل اول مسابقه را به ثمر رسانده 
بود، در نهایت شکست خورد. شاگردان 
محمود فکری در اهواز، اولین گل بازی را 
وارد دروازه حریف کردند اما در نهایت با 
شکست دو بر یک از زمین مسابقه خارج 
شــدند. همه هواداران این باشــگاه در 
انتظار تماشای »تغییر« هستند و دیدن 

سناریوهای مشابه با فصل گذشته، آنها را 
به آینده امیدوار نخواهد کرد. این نتیجه 
با فرهاد مجیدی هم به دســت می آمد 
و فکری برای اثبات برتری اش نســبت 
به مربیان قبلی، باید تیم را با آمادگی به 
مراتب بیشتری به زمین بفرستد. حاال 
استقالل خیلی زود با یک تلنگر سفت و 
سخت روبه رو شده و اگر زودتر به خودش 
نیاید، این فصل را هم از دست خواهد داد.

بین تیم های بــزرگ و مدعی لیگ 
برتر، هیچ تیمی وجود نــدارد که قبل 
از روبه رو شــدن با نکونام و پســرها در 
فوالدآره نــا، خــودش را از پیش برنده 
بداند. بازی با تیم باکیفیتی مثل فوالد 
که به ویژه در فاز هجومی با نفراتی مثل 
پاتوسی، فرشاد احمدزاده، قاسمی نژاد 
و پریرا صاحب یک ترکیب بی نقص است 
و در فاز دفاعی هم با تجربه باالی نکونام 

استحکام قابل توجهی دارد، هرگز یک 
مسابقه ساده به نظر نمی رسد. خیلی از 
تیم های بزرگ دیگر هم ممکن اســت 
در این استادیوم شکســت بخورند. با 
این حال پــس از دومین نمایش فصل 
استقالل، ســوال هایی وجود دارد که 
محمود فکری باید به دنبال پاسخ  شان 
باشــد. اول اینکه معلوم نیست چرا این 
مربی هنوز با برخــی مهره های تیمش 
تعارف دارد و چرا وقتی گلری مثل رشید 
مظاهری را به خدمت گرفته، همچنان 
قید سیدحسین حسینی را نمی زند و این 
سنگربان را به نیمکت برنمی گرداند؟ 
دوم اینکه چرا شیخ دیاباته این چنین 
مورد غضــب او قرار گرفتــه و با وجود 
آقای گلی لیگ نوزدهم، ســهم زیادی 
از بازی های اســتقالل در لیگ بیستم 
ندارد؟ آیا واقعا بابک مرادی برای دقایق 
پایانی یک مســابقه حساس، تعویض 
موثرتری از دیاباته به شــمار می رود؟ 
آیا زوج ارســالن و قایدی خطرناک تر 
از زوج دیاباته و قایدی هســتند؟ سوال 
مهم دیگر این است که چرا وقتی یکی 
از مدافعان تیم آسیب دیده و مداوایش 
دقایق زیادی طول می کشد، سرمربی 
تیم دســت به تعویض نمی زند و عمال 
تیمش را ١۰ نفره می کند؟ مگر می شود 
در چنین سطحی از فوتبال، تعلل مربی 
در تعویض کردن، به همین ســادگی 
یک تیم را بدون دریافت کارت قرمز ١۰ 
نفره کند؟ اگر فکری هرچه زودتر پاسخ 
این ســوال ها را پیدا نمی کند، مدیران 
باشگاه استقالل خواب های دیگری برای 

نیمکت تیم شان خواهند دید.
پس از پیروزی در اولین هفته لیگ 
برتر روبــه روی یک حریف تــازه وارد، 
محمود فکــری با موجــی از جمالت 
ستایش آمیز روبه رو شــد. خیلی ها به 
سرعت به ســراغ عبارت »تیم فکری« 
رفتند و این برد را یک شروع رویایی برای 
این مربی دانستند. حاال اما در فاصله ای 
بســیار کوتاه، اســتقالل طعم اولین 
شکستش در لیگ بیستم را چشیده و 

تحســین کنندگان فکری، خیلی زود 
شمشیر را برای این مربی از رو بسته اند. 
به نظر می رســد واقعیت استقالل در 
لیگ بیستم، چیزی بین این دو تصویر 
باشد. بدون نگاه های سرشــار از افراط 
و تفریط برای کادر فنی و ســتاره های 
تیم. بدون جوزدگی بیش از حد و البته 
ناامیدی مطلق. درســت همان طور که 
نباید با یک پیروزی خانگی تسلیم توهم 
قهرمانی زودرس شــد، هیچ دلیلی هم 
برای قلع و قمع کردن همــه آرزوها به 
خاطر یک شکست وجود ندارد. آبی ها 
باید به کلمه کلیدی »تعادل« برگردند 
و در تجزیه و تحلیل این فصل تیم شان، 
کمی منصفانه تر عمل کنند. فعال برای 
هر قضاوتی در مــورد محمود فکری و 
پســرانش کمی زود به نظر می رســد. 
واقعیت این است که این تیم هنوز کار 
دارد اما تا همین جا هــم خبری از یک 
»فاجعه« نبوده و رسیدن به سه امتیاز 
از دو بازی در شروع فصل، یک افتضاح 
بزرگ محسوب نمی شود. استقالل هنوز 
می تواند خودش را از این باخت جدا کند 
و مسیر متفاوتی را برای خودش در پیش 
بگیرد. هرچقدر که قضاوت های عجوالنه 
و نتیجه گیری های شتاب زده در اطراف 
این تیم کم تر باشــند، شانس موفقیت 

آبی ها در ادامه فصل بیشتر خواهد شد.

پس لرزه های یک باخت برای استقالل

شکست همه جانبه! 

چهره به چهره

اتفاق روز 

واگذار کردن نتیجه به فوالد، فقط یک باخت معمولی برای استقالل نبود. این باشگاه در این نبرد از چند جهت مختلف 
شکست خورد. ویدئوها و عکس های منتشرشده پس از پایان بازی، حکایت از اوضاع نابسمان تیمی دارند که قرار بود 

فصل را در اوج قدرت آغاز کند. یک شکست هرگز برای ناامیدشدن از یک تیم کافی نیست اما حاال پس از این مسابقه، همه 
آبی ها متوجه شده اند که تیم شان در این فصل چه کار دشواری برای رسیدن به نتایج مطلوب خواهد داشت.

یک ســال پیش در چنین روزهایی، فهرستی از مهره های 
مصدوم و غایبین احتمالی یورو ۲۰۲۰ منتشر شده بود. هنوز هم 
هیچ کس نمی دانست ویروس کرونا به زودی دنیای فوتبال را برای 
مدت زیادی فلج خواهد کرد. تقریبا همه آن مهره های مصدوم 
دوباره به زمین برگشتند اما یورو در موعد مقرر برگزار نشد و به 
خاطر ماجراهای کرونا برای یک سال به تاخیر افتاد. حاال در پایان 
دور انتخابی رقابت ها، فهرستی از ستاره های بزرگ و گرانقیمت 
وجود دارد که این جام را به صورت حتمی از دست داده اند. حتی 
اگر یورو یک سال دیگر هم به تاخیر بیفتد )که عمال غیرممکن 
است(، این مهره ها به خاطر عدم صعود تیم شان دیگر نمی توانند 

در این جام به میدان بروند.
یان اوبالک

او حتی اگر بهترین گلر دنیا نباشد، بدون تردید یکی از سه 
دروازه بان برتر دنیای فوتبال به شمار می رود. اوبالک در آتلتی 
اســتانداردهای خارق العاده ای را به نمایش گذاشته و به یک 
سنگربان بی نظیر تبدیل شده است. با این حال اسلوونی نتوانسته 
به رقابت های یورو صعود کند و این به آن معنی است که سنگربان 
تیم سیمئونه، شانســی برای حضور در این تورنمنت نخواهد 
داشت. از دست دادن ســتاره ای مثل اوبالک، یک ضربه بزرگ 
به جذابیت جام ملت ها خواهد بود. هرچند که در این تورنمنت، 

گلرهای جذاب دیگری هم وجود دارند.

ارلینگ هالند
ســتاره نروژی این روزهای دورتموند، مسیر پیشرفت را با 
سرعتی باورنکردنی طی کرده است. او خیلی زود از لیگ اتریش 
به بوندس لیگا رسید و حاال یکی از زهردارترین مهاجمان فوتبال 
ایران به شــمار می رود. هالند فوتبالیست فوق العاده ای به نظر 
می رسد و روبه روی دروازه رقبا، بی نهایت بی رحم است اما این 
برای صعود نروژ به رقابت های یورو کافــی نبوده و او حاال یکی 
از ستاره هایی محسوب می شــود که باید این تورنمنت را پای 
صفحه تلویزیون تماشا کنند. هالند به تازگی پسر طالیی فوتبال 
اروپا لقب گرفت و بهترین بازیکن جوان سال شده اما حتی این 
موضوع هم موجب نمی شود که او شانسی برای بازی کردن در 
رقابت های جام ملت ها داشته باشــد. بعید نیست در تابستان 
بعدی او دورتموند را به مقصد یکی از غول های اســپانیایی یا 

انگلیسی ترک کند.
سرگی میلیکونوویچ ساویچ

سرگی در اسپانیا متولد شده و آنقدر استعداد داشته که حتی 
بتواند برای ماتادورها به میدان برود اما همیشه ملیت صربستانی 
را به عنوان بخش مهمی از هویتش در نظر گرفته و برای تیم ملی 
صربستان نیز به میدان می رود. ستاره بی چون و چرای التزیو که 
ششمین فصل حضور در این باشگاه را سپری می کند، یکی دیگر از 
نفرات مهم و گرانقیمتی است که جایی در رقابت های یورو ندارند. 

او در این چند فصل همیشه مورد توجه باشگاه های مختلف بوده 
اما مالکان التزیو حاضر به فروش این ستاره با رقمی کم تر از صد 

میلیون یورو نیستند.
میرالم پیانیچ

به تازگی از یووه به بارســا منتقل شــده و حاال که سرخیو 
بوسکتس هم مصدوم است، رفته رفته جایگاه ثابتی در ترکیب 
بلوگرانا به دســت خواهد آورد. ستاره خط میانی بوسنی، یکی 
از خالق ترین هافبک های فوتبال اروپا به شمار می رود و بدون 
شک غیبتش در رقابت های یورو احساس خواهد شد. بوسنی 
که در چند سال گذشته شرایط خوبی داشته و همیشه یک تیم 
غافلگیرکننده نشان داده، نتوانسته خودش را به رقابت های جام 

ملت ها برساند.
مارتین اودگارد

پس از چند دوره جدایی قرضی از رئال مادرید، مارتین دوباره 
به این باشگاه برگشته و این روزها حتی در ترکیب اصلی تیم زیدان 
هم قرار می گیرد. غیبت تیم ملی نــروژ در یورو نه فقط ارلینگ 
هالند، بلکه اودگارد را هم از این تورنمنت می گیرد. عجیب به نظر 
می رسد که نروژ با وجود داشتن این دو ستاره درخشان، نتوانسته 

خودش را به جام ملت ها برساند.
لوکا یوویچ

لوکا یوویچ در بوندس لیگا آقایی می کرد و مهارنشدنی نشان 
می داد اما از زمان پیوستن به رئال مادرید، موجی از بدشانسی ها 
نصیب این مهاجم شده است. او که مدت ها در رئال نیمکت نشین 
بود، در قرنطینه به خودش آسیب زد و در بالکن خانه اش مصدوم 
شد. سپس کرونا گرفت و حاال برای دومین بار به این ویروس مبتال 
شده است. به فهرست همه این بدشانسی ها، غیبت صربستان در 

رقابت های یورو را نیز اضافه کنید. یوویچ هم باید این تورنمنت 
را از تلویزیون ببیند.

توماس استراکوشا
توماس محصول آکادمی التزیو به شمار می رود و هرگز به جز 
این باشگاه، برای تیم سطح باالی دیگری بازی نکرده است. این 
ششمین فصل این گلر مستعد در تیم بزرگساالن باشگاه التزیو 
به شمار می رود. غیبت آلبانی در رقابت های جام ملت ها موجب 
می شود گلر مطمئن عقاب ها، شانس حضور در این تورنمنت را به 

سادگی از دست بدهد.
مت دوهرتی

در وولوز یک مهره درخشان بود اما از زمان انتقال به تاتنهام، 
بیشتر و بیشتر به چشم آمد. دوهرتی حاال یکی از بهترین مدافعان 
راست لیگ برتر به شمار می رود اما نتوانسته به همراه ایرلند در 

رقابت های جام ملت ها حاضر باشد.
هنریک میختاریان

در ترکیب رم دوباره احیا شده و به کیفیت روزهای بازی برای 
دورتموند برگشته اما این موضوع برای صعود ارمنستان به جام 
ملت ها کافی نبوده است. این هافبک خالق که رفته رفته به پایان 
دوران فوتبالش نزدیک می شود، در این دوره از یورو هم شرکت 

نخواهد کرد.
گیلفی سیگوردسون

ایسلند که در این چند سال همیشه یک تیم شگفتی ساز و 
غافلگیرکننده بود، نتوانسته راهش را به سمت جام ملت ها هموار 
کند. آنها پس از چند سال رویایی، دوباره به تنظیمات کارخانه 
برگشته اند و این موضوع به معنای غیبت ستاره ای مثل گیلفی 

سیگودرسون در این تورنمنت خواهد بود.

کنارگذاشته  شدن امید عالیشاه از فهرست 
١۸ نفره پرســپولیس در دیدار این هفته با نفت 
آبادان از ســوی یحیی گل محمدی، یکی از آن 
بازی های عجیب روزگار اســت. یکی از اولین 
اقدامات یحیی گل محمدی پس از بازگشــت 
به نیمکت پرســپولیس، متوقف  کردن پروسه 
جدایی عالیشاه بود اما ظاهرا این مربی هم حاال 
به حرف کالدرون رسیده و دیگر حساب چندانی 
روی امید باز نمی کند. این اولین بار نیســت که 
شــماره دو باتجربه قرمزها، جایی در فهرست 
١۸ نفره تیمش در یک مسابقه ندارد. در آخرین 
روزهای حضور کالــدرون در فوتبال ایران، این 

مربی عالیشاه را به فهرست نفراتش راه نمی داد و 
معتقد بود این بازیکن با سبک بازی اش همخوانی 
ندارد. ماجرا فقط به پازل تاکتیکی مرد آرژانتینی 
مربوط نبود. ظاهرا عالیشاه پس از فاصله گرفتن از 
ترکیب اصلی تیم کالدرون، چند بار واکنش هایی 
خشمگینانه به این مربی نشان داد و همین موضوع 
موجب شد که او در فهرست سیاه گابریل گنجانده 
شود. سرمربی تیم قهرمان نیم فصل لیگ نوزدهم، 
دیگر نیازی به امید نداشت اما مدیران وقت باشگاه 
که بنا را به لجبازی با کالدرون گذاشــته بودند، 
برای این بازیکن در جلســه تمرینی تیم تولد 
مفصل می گرفتند و اجازه نمی دادند جایگاه او در 

پرسپولیس سست شود. گل محمدی هم پس از 
انتخاب شدن به عنوان جانشین کالدرون، اجازه 

نداد تا عالیشــاه تیم را ترک کند اما حاال 
ظاهرا رابطه او و ستاره باتجربه تیمش، 
تیره و تار شــده و کار آنها در جلســه 
تمرینی به درگیری کشــیده است. 
باشگاه پرسپولیس البته شایعه دیگری 

عالیشاه و یحیی را قویا تکذیب کرده اما در 
فوتبال ایران وقتی خبری رسما 

تکذیب می شــود، احتمال 
واقعــی بودنش بیشــتر و 
بیشــتر خواهد شد! امید 
از مدت هــا قبل جایی 

در ترکیــب اصلــی 
پرسپولیس نداشته 
و هیچ کس آخرین 
بازی درخشانش در 

این باشــگاه را به یاد نمی آورد. با توجه به غیبت 
احسان پهلوان در فینال لیگ قهرمانان به دلیل 
محرومیت، انتظار می رفت عالیشاه در این 
جایگاه قرار بگیرد اما با شــرایط فعلی، 
بعید است یحیی دیگر برای این بازی 
بزرگ و حساس، اعتماد چندانی به 

امید داشته باشد.
این موضوع را هرگز نباید نادیده 
گرفت که پیش بینی های 
ر  د ن  و ر لــد کا
مــورد ترکیــب 
 ، لیس ســپو پر
نشــان از بینش 
عمیق و شناخت 
ز  ا و  ا قیــق  د
شغلش داشتند. 
او یــک مربی 

معرکه بود اما در فوتبال ایــران، فرصت کافی 
را برای کار در اختیــارش قرار ندادند. کالدرون 
فوتبال ایران را مثل یــک »برنده« ترک کرد و 
حاال به مرور زمان، ثابت شده که اعتقاداتش در 
مورد این باشگاه کامال درست بوده اند. او قبل از 
هر بازیکنی، علیرضا بیرانوند را با نیمکت نشینی 
روبه رو کرد. چراکه باور داشت بیرو دیگر انگیزه 
گذشته اش را ندارد. خیلی زود ثابت شد که این 
ایده حقیقت داشته است. کالدرون، سیدجالل را 
هم از ترکیب اصلی بیرون گذاشت. تصمیمی که 
در ابتدا شبیه به یک انتحار بود اما گل محمدی 
هم در نهایت همین کار را انجام داد. گذر زمان، 
ثابت کرده که باورهای مرد آرژانتینی در مورد 
عالیشاه هم کامال درست و دقیق بوده اند. چراکه 
این بازیکن در ماه های گذشته کمک چندانی به 
پرسپولیس نکرده و حاال با قلم قرمز گل محمدی 

نیز روبه رو شده است.

گرانقیمت ترین ستاره هایی که یورو را از دست داده اند

يك كهكشان پای تلويزيون!

به امید، امیدی نیست

يحيی به حرف كالدرون رسيد!

استقالل در آخرین 
تقابلش در فوالد آره نا، با 

تصمیم های جنجالی داور 
9 نفره شد و در حالی که گل 

اول مسابقه را به ثمر رسانده 
بود، در نهایت شکست 

خورد. شاگردان محمود 
فکری در اهواز، اولین گل 
بازی را وارد دروازه حریف 

کردند اما در نهایت با 
شکست دو بر یک از زمین 

مسابقه خارج شدند
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