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جهاني كشتي دوباره در ابهام

متولیان کشتی روســیه از ماه ها قبل اصرار 
فراوانی بر برگزاری رقابت هــای جهانی ۲۰۲۰ 
صربستان داشــتند و از هیچ اقدامی برای راضی 
کردن اتحادیه جهانی کشــتی در این خصوص 
دریغ نکردند. به هر حال نفــوذ و اصرار روس ها 
جواب داد و اتحادیه جهانی کشتی چندی پیش 
از قطعیت برگزاری رقابت های جهانی در همان 
زمان اعالم شــده خبر داد. اما موج جدید شیوع 
کرونا در جهان و به ویژه کشورهای اروپایی باعث 
شــد تا روس ها نیز از موضع خود عقب نشــینی 
کنند و از ابهام در برگــزاری رقابت های جهانی 
بگویند. در این راستا میخائیل مامیاشویلی رییس 
فدراسیون کشتی روسیه در اظهاراتی که در سایت 
رسمی فدراسیون کشتی این کشور منتشر شده، 
اعالم کرد:»در حالی که اعالم شده بود مسابقات 
قهرمانی جهانی کشــتی در همان تاریخ اعالم 
شده برگزار می شود و بسیاری از کشورها از جمله 
روسیه منتظر آن هستند، اما شرایط تغییر کرده 
است. به همین دلیل هنوز مشخص نیست که آیا 
رقابت های جهان در سال جاری برگزار می شود یا 
خیر. البته ما رقابت های قهرمانی کشور را با همین 

ذهنیت برگزار کردیم.« 
    

بسکتبال مثل واليبال نمي شود
جلسه نهایی لیگ برتر بسکتبال که قرار است 
از 15 آبان استارت بخورد در حالي برگزار شد که 
رییس فدراسیون در این جلسه از شرایط خوب 
بســکتبال صحبت کرد:»درهای فدراســیون 
روی همه باز است و هرکســی می تواند نظرات 
و انتقادهای خود را به ما ارائه دهــد، اما در این 
مدت دو و نیم سالی که بنده در خدمت بسکتبال 
هستم، غیر از چند نفر دیگر کســی این کار را 
نکرده و برخی در فضای مجازی مطالب خود را 
بیان می کنند. دوست داریم ارتباط ها مستقیم 
باشد نه اینکه مربی یا کارشناس بخواهد از طریق 
رسانه ها حرف خود را به ما برساند . این موضوع 
صورت  خوشــی ندارد. بســکتبال به شرایطی 
رسیده که االن 1۶ تیم آماده حضور در لیگ برتر 
هستند و چند تیم دیگر هم خواهان بودند و این 
نشان می دهد که بسکتبال شرایط خوبی دارد و 
باید از این پتانسیل استفاده کنیم. در حال حاضر 
ما مجوز برگزاری بازی ها به صورت متمرکز در 
تهران را داریم. همانطور که دیدید والیبال هم با 
توجه به مثبت شدن تست بازیکنان در نهایت به 
برگزاری بازی ها به صورت متمرکز رسید و فعال 

چاره ای جز این  نیست.« 
    

حریف علی اكبری كرونا گرفت
اســپورت روســیه گزارش داد که آناتولی 
مالیخین، قهرمان مسابقات هنرهای رزمی آزاد 
)MMA( به دلیل ابتالیش به ویروس کرونا از 
نوع حاد ســه روز اخیر را در بخش مراقبت های 
ویژه بیمارستان گذراند. بر اساس این گزارش، 
مدیر برنامه های آناتولی مالیخین در این مورد 
گفت:»این مبارز 3۲ ساله به ویروس کرونا مبتال 
شده است. ســه روز در بخش مراقبت های ویژه 
بیمارستان بستری بود و اکنون به بخش عادی 
منتقل شده است. متاســفانه مبارزه مالیخین 
با امیر علی اکبــری، مبارز ایرانــی در پایان ماه 
جاری میالدی هم لغو شــد.« مبــارزه آناتولی 
مالیخین و امیر علی اکبری قرار بود هفته آینده 
در ســنگاپور برگزار شــود. علی اکبری که در 
سال های اخیر در چند ســازمان در کشورهای 
ژاپن و روســیه درخشــیده بود، قــراردادی را 
برای پیوســتن به UFC امضا کرد، اما برخی 
مشکالت از جمله موضوع دوپینگ و تحریم ها 
اجازه ورود فایتر ایرانی به معتبرترین ســازمان 
MMA را نداد. حاال مدتی است که علی اکبری 
با عبدالعزیز، یکی از مدیربرنامه های مطرح در 
سطح جهان همکاری می کند؛ کسی که ایجنت 
حبیب ماگمدوف هم محسوب می شود. فایتر 
سنگین وزن ایرانی بعد از همکاری با عبدالعزیز 
با ســازمان »وان چمپیونشــیپ« در سنگاپور 
قرارداد امضا کرده و به زودی مبارزات خود را در 
این سازمان از سر می گیرد. قرار است علی اکبری 
در مدت زمان یک سال و نیم، چهار مبارزه برای 
این سازمان انجام دهد و اگر به کمربند قهرمانی 
دست پیدا کرد، چهار مبارزه دیگر در یک سال 

برایش در نظر گرفته خواهد شد. 

منهای فوتبال

آریا رهنورد

اگر همه مهره های جدایی طلب 
استقالل و پرسپولیس در این دو 
باشگاه ماندگار شوند، نه قرمزها و 
نه آبی ها با مشکل کمبود بازیکن 
روبه رو نخواهند بود. هر دو تیم، 
ترکیبی پر و پیمان از ستاره های 
مختلف را در اختیــار دارند و به 
نظر می رســد رقابت بین نفرات 
هر باشــگاه برای فیکس شدن، 
هیجان زیادی خواهد داشت. در 
یک برنامه فشــرده و با حضور در 
چند جام مختلف، همه بازیکنان 
فرصت خاص خودشــان را برای 
درخشیدن در ترکیب سرخابی ها 
خواهند داشت اما در شروع فصل 
جدید، به نظر می رسد که 10 بازیکن 
گزینه های جدی نیمکت نشینی در 

این دو تیم به شمار می روند.
    

سیدجالل حسینی
کاپیتان اول ســرخ ها، بسیاری از 
هفته های فصل گذشته را روی نیمکت 
ســپری کرد. کالدرون از همان شروع 
لیگ نوزدهم، به تدریج سیدجالل را از 
ترکیب پرسپولیس کنار گذاشت و این 
روند در دوران حضور یحیی روی نیمکت 
هم ادامه داشت. در لیگ قهرمانان آسیا 
هم، حسینی به ندرت فرصت حضور در 
ترکیب اولیه تیم را داشت و معموال به 
عنوان یک مهره ذخیره به زمین فرستاده 
می شد. با وجود مطرح  شدن زمزمه هایی 
در مورد خداحافظی و بازنشستگی، این 

مدافع فعال برنامه ای برای جدا شدن از 
فوتبال ندارد و جالب اینجاست که هر 
وقت هم به زمین مــی رود، فوق العاده 
مطمئن و آماده نشــان می دهد. سید 
هنوز به خوبی استارت می زند و در ظاهر، 
هیچ مشکلی هم با نیمکت نشینی نشان 
نمی دهد. بدون تردیــد در دیدارهای 
فشرده لیگ بیستم، سیدجالل بارها به 
زمین خواهد رفت اما در حضور شجاع 
و کنعانی، او انتخــاب اول یحیی برای 
حضور در قلب خط دفاعی نیست و فصل 
را به عنوان یک ستاره نیمکت نشین آغاز 
خواهد کرد. با این حال حضور ســید، 
همچنان یک وزنه روحی بســیار مهم 
برای پرسپولیسی ها به شمار می رود و 
هواداران باشگاه نیز عالقه زیادی دارند تا 
فوتبال این ستاره، در همین تیم به پایان 
برسد. او تا امروز پرافتخارترین بازیکن 
تاریخ لیگ برتر لقب گرفته و این شانس 
را دارد که به عنوان اولین کاپیتان تاریخ 
پرسپولیس جام قهرمانی لیگ قهرمانان 

را باالی سر ببرد.
سیدحسین حسینی

خیلی از اســتقاللی ها، روز جدایی 
سیدمهدی رحمتی را جشن گرفتند. 
چراکه معتقد بودنــد راه نجات دروازه 
باشگاه، در دستان سیدحسین حسینی 
است. همین دست ها اما استقالل را به 
ته چاه رساندند. دســت هایی که برای 
تیم، فوق العاده دردسرســاز بودند. در 
لیگ برتر نوزدهــم، دیگر گلی نبود که 
حسینی نخورده باشــد. برای گل زدن 
به این ســنگربان، کافی بود یک توپ 
داشــته باشــید و از هر نقطه ای، اقدام 

به شــوت زنی کنید. عملکرد فاجعه بار 
سیدحســین، در جام حذفــی و لیگ 
قهرمانان آســیا هم ادامه داشت و یک 
فصل تلخ برای اســتقاللی ها ساخت. 
حاال هم شــاید اگر ترس از محرومیت 
رشید مظاهری نبود، آبی ها قرارداد او را 
فسخ می کردند. همچنان زمزمه هایی 
در مورد محرومیت چند ماهه رشــید 
مظاهری بــه خاطر فســخ یک طرفه 
قــرارداد بــا تراکتورســازی به گوش 
می رســد. اگر این زمزمه ها به حقیقت 
تبدیل نشوند، سیدحســین در تمام 
لیگ بیســتم به نیمکت آبی ها دوخته 
خواهد شد. رشید در این سال ها یکی 
از بهتریــن گلرهای لیگ برتــر بوده و 
سیدحســین با عملکرد افتضاح فصل 
گذشته، هیچ جای دفاعی برای خودش 

باقی نگذاشته است.
کمال کامیابی نیا

حاال که میالد سرلک به معادله های 
خط میانی پرســپولیس اضافه شده 
و عملکردش در آســیا هم فراتر از حد 
انتظار بوده، بعید نیســت که کمال به 
سمت نیمکت نشــینی در لیگ برتر 
برود. او در شروع دیدارهای فشرده لیگ 
قهرمانان هم یک مهره نیمکت نشین 
بود و پس از آن به تدریج به ترکیب اصلی 
اضافه شد و خودی نشان داد اما به نظر 
می رسد در رقابت با ســرلک و احمد، 
اوضاع برای کمــال آنقدرها هم ایده آل 
نباشد. کامیابی نیا اواخر لیگ بیستم به 
خاطر چند محرومیت و مصدومیت، از 
ترکیب اصلی جدا شد و سعید حسین پور 
جوان، جای این ســتاره را به خوبی در 

ترکیب قرمزها پر کرد. حاال کمال کار 
بسیار سختی برای کنار زدن سرلک و 
حســین پور و اثبات دوباره خودش به 
یحیی خواهد داشــت. بعید نیست در 
شــروع لیگ بیســتم، او روی نیمکت 

پرسپولیسی ها دیده شود.
محمد دانشگر

رکورددار اخراج از استقالل در فصل 
گذشته، سرانجام در این باشگاه ماندگار 
شد. اســتراماچونی یک بار و فرهاد دو 
بار او را از تیم کنار گذاشتند اما دانشگر 
هر بار از پنجره برگشــت و دوباره برای 
آبی ها به میدان رفت. او حتی در دربی 
جام حذفی، یک گل بسیار حساس به 
ثمر رساند و در لیگ قهرمانان آسیا هم 
برای این تیم به میدان رفت. با این حال با 
ورود محمدحسین مرادمند، بعید به نظر 
می رسد که دانشگر دیگر شانس زیادی 
برای باقی ماندن در ترکیب اصلی تیم 
داشته باشد. به نظر می رسد مرادمند و 
عارف غالمــی، اصلی ترین گزینه های 

محمود فکری برای به میدان رفتن در 
قلب دفاع استقالل خواهند بود.

امید عالیشاه
اگر کالدرون از پرســپولیس جدا 
نشده بود، امید حاال برای تیم دیگری 
توپ می زد اما رفتن مــرد آرژانتینی، 
این فرصت بزرگ را بــه کاپیتان دوم 
پرسپولیس داد تا دوران حضورش در 
این باشگاه را طوالنی تر کند. با این وجود، 
یحیی فقط ماندن امید در تیم را تضمین 
کرده و هیچ قولی برای فیکس بودن به 
عالیشاه نداده است. امید این اواخر به یک 
نیمکت نشین همیشگی در پرسپولیس 
تبدیل شــده و معموال تنها در لحظات 
پایانی به بازی گرفته می شــود. به نظر 
می رســد این آخرین فصل عالیشاه در 

باشگاه پرسپولیس خواهد بود.
ارسالن مطهری

وضعیت ارسالن در لیگ برتر بیستم، 
رابطه مستقیمی با وضعیت شیخ دیاباته 
و قایدی خواهد داشت. اگر هر دو ستاره 
در خط حملــه آبی ها باقــی بمانند، 
ارسالن باید در بســیاری از هفته ها به 
شروع مسابقه ها از روی نیمکت عادت 
کند. تجربه دیدار با پاختاکور در لیگ 
قهرمانان آسیا، نشــان داد که او بیشتر 
به عنوان یک بازیکن »ذخیره« به کار 
استقالل می آید و فیکس بودن هر سه 
مهاجم به صورت همزمــان، پلن بی را 
از آبی ها می گیــرد. محمود فکری هم 
احتماال با در نظر گرفتن همین نکته، 
ارســالن را راهی نیمکت خواهد کرد 
تا به عنــوان یک ذخیره طالیــی، از او 

استفاده کند.
آرمان رمضانی

اولین نمایش های آرمان در ترکیب 
پرســپولیس، اصــال متقاعدکننده 
نبوده اند. او در لیگ قهرمانان آسیا یک 
مهاجم ذخیره بود و برخالف سایر نفرات 
تازه وارد، شروع درخشانی در این باشگاه 
نداشــت. آرمان با این شروع نه چندان 
آرمانی، فعال از ترکیب اصلی تیم خارج 
خواهد بود. حتی محرومیت عیســی 
آل کثیــر، نمی تواند ایــن بازیکن را به 
ترکیب اصلی تیم برساند. چراکه یحیی 
درســت مثل بازی با النصر عربستان، 
ترجیح می دهــد از زوج وحید امیری و 
مهدی عبدی در نوک حمله اســتفاده 
کند. عبدی به خوبــی امتحانش را در 
موقعیت های حســاس پــس داده و 
احتماال مزدش را با فیکس شــدن در 

لیگ بیستم خواهد گرفت.
میالد زکی پور

درســت مثل ارســالن مطهری، 
سرنوشت میالد زکی پور هم در گروی 

بازگشــت بازیکن هم پست خارجی 
او خواهد بــود. اگر میلیــچ راضی به 
بازگشت به اســتقالل شود، زکی پور 
درصد بســیار زیادی از فصل را روی 
نیمکت سپری خواهد کرد. میلیچ در 
لیگ نوزدهم، هنــرش را با پاس های 
تک ضرب و نمایش های درخشــان 
نشان داد و اگر این بازیکن برای بازی 
در سمت چپ خط دفاعی در دسترس 
باشــد، بعید به نظر می رسد که کادر 
فنی اســتقالل تمایلی به استفاده از 

زکی پور نشان بدهد.
مهدی شیری

لغو شــدن روند انتقــال دانیال 
اسماعیلی فر به پرســپولیس، به این 
معنا بود که مهدی شیری دیگر جایگاه 
ثابتی در سمت راست خط دفاعی این 
تیم دارد و به بازی برای تیم یحیی به 
عنوان یک مهره فیکس ادامه می دهد 
اما مصدومیت شیری پیش از شروع 
لیگ قهرمانان آســیا، همــه چیز را 
عوض کرد. سیامک نعمتی ناگهان در 
پست غیرتخصصی دفاع راست خوش 
درخشــید و در همین پست، حتی به 
تیم ملی هم دعوت شد. به نظر می رسد 
قرمزها ســیامک را در همین جایگاه 
حفظ خواهند کرد و شــیری در لیگ 

بیستم، نیمکت نشین او خواهد بود.
فرشید باقری

اوضــاع در فصل گذشــته برای 
بازیکن محبوب وینفرد شــفر، اصال 
خوب نبــود. او تا یــک قدمی ترک 
باشــگاه هم رفت اما در نهایت در این 
تیم ماندگار شد. فرشید فعال جایی در 
بین نفرات ثابت خط میانی استقالل 
ندارد و اگــر علی کریمــی هم جدا 
نشــود، فیکس شــدن او نزدیک به 
محــال خواهد بود. او بایــد دوباره به 
فرم گذشته اش برگردد تا شاید دوباره 
جایی در بین 11 مرد فیکس استقالل 

به دست بیاورد.

10 ستاره سرخابی ها که نیمکت نشین احتمالی لیگ بیستم هستند

براینیمکتآمادهاید؟

اتفاق روز

آریا طاری

دومین شب از مرحله گروهی لیگ قهرمانان، 
امشب در چهار گروه مختلف سپری خواهد شد. 
در کنار جدال هایی جذابی مثــل بایرن-آتلتی و 
آژاکس-لیورپول، نبرد تیم های سیتی و پورتو برای 
هواداران فوتبال در ایران اهمیت زیادی دارد. این 
همان جدالی است که شاید اولین تجربه اروپایی 
دوران ورزشی مهدی طارمی را رقم بزند. او با گرفتن 
یک پنالتی از تیم پپ، می تواند در لیگ قهرمانان 
به بهترین شکل ممکن، خودی نشان بدهد. لیگ 
قهرمانان مثل همیشه با نبردهایی هیجان انگیز 
و نفس گیر برگشــته اســت. حاال دیگر خبری از 
برگزاری دیدارهای متمرکز نیســت و هر تیم در 

زمین خودش از رقبا میزبانی می کند.
خشم و هیاهو در مونیخ

مسابقه ای که در گروه اول لیگ قهرمانان بدون 
تردید خیلی هــا در انتظارش هســتند، برخورد 
حساس و تماشایی بایرن مونیخ و اتلتیکومادرید 
خواهد بود. دو تیم با دو سبک کامال متفاوت از فوتبال 
و دو مربی که به اســتایل های کامال متفاوتی باور 
دارند. چولو سیمئونه دو بار در فینال این تورنمنت 

حاضر بوده و هر دو بار نیز شکست خورده اما هانسی 
فلیک در اولین فصل مربیگری، برنده لیگ قهرمانان 
اروپا شده است. تیم فلیک یک فوتبال هجومی با 
پرس باال و پاس های زیادی را به نمایش می گذارد 
و تیم ســیمئونه در دفاع کردن، نظیر ندارد. این 
مسابقه تماشایی، یک چهره کامال ویژه هم خواهد 
داشت. لوئیس سوارز که در جریان شکست هشت 
گله بارسا روبه روی بایرن در ترکیب آبی اناری ها دیده 
می شد، امشب دوباره با بزرگ ترین کابوس ماه های 
اخیر زندگی اش برخورد خواهد کرد. کابوسی که 
در نهایت، موجب کنار گذاشــته  شدن این ستاره 
از بارسا شــد. در این گروه دو تیم دیگر هم حضور 
دارند که البته کم تر کسی حواسش را به بازی آنها 
خواهد دوخت. رد بول ســالزبورگ اتریش امشب 
مهمان لوکوموتیو مسکو است. تیم هایی که به نظر 
می رسد از همین حاال نبرد بر سر رتبه سوم گروه را 

آغاز خواهند کرد.
صدای پای زیزو

سه قهرمانی پیاپی در اروپا، دستاورد خارق العاده 
زیدان در رئــال مادرید بود. او فصل گذشــته در 
بازگشت به برنابئو، موفق نشــان داد و خیلی زود 
از این تورنمنت کنــار رفت. متخصص بردن لیگ 

قهرمانان اما حاال دوباره به این جام برمی گردد. جدال 
امشب رئال مادرید و شاختار، فقط چند روز پیش از 
ال کالسیکو برگزار می شود. در نتیجه به احتمال 
بسیار زیاد مادریدی ها به چند مهره کلیدی شان 
استراحت خواهند داد. سرخیو راموس که در دیدار 
قبلی با کادیز با یک مصدومیت جزئی روبه رو شد، 
احتماال نبرد امشب را از روی نیمکت آغاز خواهد 
کرد. پس از شکست ناباورانه مقابل کادیز، سفیدها 
برای روحیه  گرفتن در آســتانه کالسیکو به یک 
پیروزی خوب برابر شاختار نیاز دارند. در این گروه، 
اینتر نیز در ایتالیا به مصاف مونشن گالدباخ می رود. 
تیم کونته هم درســت مثل تیم زیزو، این هفته 
شکست خورده است. با این تفاوت که آنها بازنده 
یک بازی بزرگ شده اند و پس از واگذار کردن دربی 
میالن، با انتقادهای بسیار زیادی دست و پنجه نرم 
می کنند. اینتر فصل گذشته در مرحله گروهی از 
لیگ قهرمانان کنار رفت و کونته به هیچ وجه دوست 

ندارد این تجربه دوباره برای تیمش تکرار شود.
طارمی روبه روی پپ

روبه رو شدن سیتی با پورتو در استادیوم اتحاد، 
می تواند به اولین تجربه مهــدی طارمی در لیگ 
قهرمانان اروپا تبدیل شــود. از شروع فصل جدید 
لیگ پرتغال، او دائمــا روی نیمکت پورتو حضور 
داشــته اما پس از تســاوی هفته گذشته سفید و 
آبی ها با اسپورتینگ لیسبون، بسیاری از هواداران 
این باشگاه خواهان حضور مهدی در ترکیب ثابت 
تیم شان هستند. مهدی در دربی حساس پرتغال 

فقط چند دقیقه بازی کــرد اما در همان لحظات، 
یک موقعیت گل جدی برای پورتو ساخت. مدافعان 
ســیتی، هرگز به اندازه کافی مطمئن نیستند و 
در پنالتی دادن به رقیب، استاد به نظر می رسند. 
مهدی هم که استاد بی چون و چرای پنالتی گرفتن 
از مهره های حریف است. در نتیجه اگر این ستاره 
ایرانی در این نبرد فرصت بازی به دست بیاورد، بعید 
نیست بتواند سیتی را به شدت غافلگیر کند. پپ 
گواردیوال که در سه فصل گذشته هرگز به آرزویش 
برای قهرمانی در اروپا با سیتی نرسیده، حاال یک 
گروه نسبتا ســاده را پیش روی خودش می بیند. 
جدال همزمان گروه هم بین مارسی و المپیاکوس 

برگزار خواهد شد.
ترس کلوپ از دفاع

بازگشت آلیســون بکر به جلسه های تمرینی 

لیورپول، یک خبر دلچســب برای همه هواداران 
این باشــگاه به شــمار می رود اما گلــر برزیلی 
همچنان برای مسابقه حساس امشب با آژاکس، 
در دســترس نخواهد بود. نگرانی بزرگ تر کلوپ، 
غیبت طوالنی مدت ویرجیل فن دایک و همچنین 
مصدومیت جوئل ماتیپ اســت که جو گومز را به 
تنها گزینه این تیم برای حضور در قلب دفاع تبدیل 
می کند. آنها امشب روبه روی یکی از تهاجمی ترین 
تیم های این روزهای فوتبال اروپا قرار می گیرند. در 
این گروه که یکی از سخت ترین گروه های این فصل 
لیگ قهرمانان به شمار می رود، نام یک تیم تهاجمی 
دیگر هم دیده می شــود. آتاالنتا امشب در زمین 
میتیلند به میدان می رود تا شاید درست مثل فصل 
گذشته به یکی از تیم های جذاب این فصل از لیگ 

قهرمانان اروپا تبدیل شود.

به استقبال نبردهای حساس امشب لیگ قهرمانان اروپا

طارمی، پپ و نقطه پنالتی! 

با ورود محمدحسین 
مرادمند، بعید به نظر 

می رسد که دانشگر دیگر 
شانس زیادی برای باقی 

ماندن در ترکیب اصلی تیم 
داشته باشد. به نظر می رسد 

مرادمند و عارف غالمی، 
اصلی ترین گزینه های 
محمود فکری برای به 

میدان رفتن در قلب دفاع 
استقالل خواهند بود

بدون تردید در دیدارهای 
فشرده لیگ بیستم، 

سیدجالل بارها به زمین 
خواهد رفت، اما در حضور 

شجاع و کنعانی، او انتخاب 
اول یحیی برای حضور در 
قلب خط دفاعی نیست و 

فصل را به عنوان یک ستاره 
نیمکت نشین آغاز خواهد 

کرد
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