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خادم ثبت نام کرد

باالخــره پــس از مدت ها انتظــار نوبت به 
فدراسیون کشتی رســید تا نامزدهای کسب 
کرسی ریاســتش ثبت نام کنند. در این رابطه 
امیررضا خادم نامی  بــود که از مدت ها پیش به 
عنوان یکی از نامزدهای ریاســت فدراســیون 
کشتی از آن یاد می شد اما او هیچ وقت مستقیم 
از حضورش در انتخابات این فدراسیون صحبتی 
نکرد. با این حال در همان نخســتین ســاعات 
نام نویسی، معاون سابق پارلمانی وزارت ورزش 
خیلی زود و بدون تعارف ثبت نام کرد تا از عزم 
جدی اش برای برگشتن به صندلی که مدتی از 
آن او بود، خبر بدهد. شــایعات درباره خادم در 
حالی وجود داشت که او چندی پیش با استعفا 
از وزارت ورزش و رفتن به وزارت کار، این شائبه 
را در ذهــن برخی ها ایجاد کرد کــه تمایلی به 
ریاست کشتی ندارد. هرچند مدتی قبل از آن 
محمدرضا داورزنی خبر داده بود که خادم اگر 
قصد کاندیداتوری در مجمع کشتی را دارد، باید 
از سمتش در وزارت ورزش استعفا بدهد. درباره 
امیررضا خادم حتی شنیده شد که او با عنوانی 
که در وزارت ورزش داشت، به سفرهای استانی 
می رفت تا رای های الزم را بگیرد. او حتی در یکی 
از ســفرهایش، برنامه ای را که داشت لغو کرد و 
دیداری با رئیس هیات کشتی آن استان انجام 
داد! این موضوع اما درنهایت به اثبات نرســید. 
امیررضا خادم در دهه ۸۰ یک دوره چهار ساله 
به عنوان رئیس فدراسیون کشتی فعالیت کرده 
و باید دید در این دوره حضــورش مورد اقبال 
اعضای مجمع قــرار می گیرد یا خیر. ثبت نام از 
کاندیداهای ریاست فدراسیون کشتی با حضور 
رضا الیق به عنوان دبیر تا ۲۸ اسفند ادامه خواهد 
داشت و باید دید در روزهای آینده چه افرادی 

برای انتخابات وارد گود می شوند.
    

علی حسینی در ترکیب آسیایی
مسابقات وزنه برداری قهرمانی آسیا، به عنوان 
یکی از مراحل گزینشی و کسب سهمیه المپیک،  
اوایل اردیبهشت به میزبانی چین برگزار می شود 
که بعد از برگزاری تورنمنــت بین المللی جام 
فجر و رکوردگیری درون اردویی در دسته ۸9 
کیلوگرم، فهرســت اولیه تیم ملی برای حضور 
در این رقابت ها مشــخص شد. بر این اساس نام 
۱۲ وزنه بردار در این فهرست دیده می شود که 
۱۰ نفر به عنــوان نفر اصلی و ۲ نفــره به عنوان 
ذخیره حضور خواهند داشت. در ۸۱ کیلوگرم 
میرمصطفی جــوادی، در ۸9کیلوگرم محمد 
زارعی و علــی میــری )رزرو(، در 9۶کیلوگرم 
سیدایوب موسوی و کیانوش رستمی، در ۱۰۲ 
کیلوگرم امیر حقوقی و رضــا بیرالوند، در ۱۰9 
کیلوگرم علی هاشــمی، کیا قدمــی و علیرضا 
سلیمانی )رزرو( و در مثبت ۱۰9 کیلوگرم علی 
داوودی و سعید علی حســینی معرفی شدند. 
این در حالی اســت که علی حســینی هنوز به 
اردوی تیم ملی برنگشــته و کیانوش همچنان 
تمریناتش را شــخصی ادامه می دهد. رستمی 
اخیرا به عنوان قهرمانی رقابت های تایلند و جام 

فجر رسیده است.
    

قهرمان جدید لیگ ووشو
در لیگ برتر ووشو تیم های پارس جنوبی، 
پاس ناجا، دانشگاه آزاد، مقاومت تهران، هیات 
البرز، هیات هرمزگان و شهدای زینبیه میانه 
حضور داشــتند و در یک گروه به صورت رفت 
و برگشــت به مصاف هم رفتند. در روز پایانی 
این رقابت ها، در حســاس ترین دیــدار تیم 
صدرنشین پاس برابر پارس جنوبی که مدافع 
عنوان قهرمانی بود به میدان رفت که این دیدار 
در مجموع دو بخش ساندا و تالو با تساوی هفت 
بر هفت همراه شد. این دیدار در نهایت با تساوی 
به اتمام رسید تا قهرمانی شاگردان »حمیدرضا 
منصوریان« در تیم پاس ناجا قطعی شده و نوار 
قهرمانی های متوالی پــارس جنوبی در لیگ 
برتر، قطع شــود. البته نباید ناگفته بماند که 
پارس جنوبی امسال با هدایت حسین اوجاقی 
دســت به جوانگرایی زد و خیلی از ستاره های 
سال های اخیر خود را به دالیل مختلف از دست 
داد. جالب اینکه برخی از همین بازیکنان جدا 
شــده از پارس جنوبی به عنوان سرباز به پاس 
ناجا نقل مکان کرده بودند و جزو دالیل اصلی 

قهرمانی این تیم بودند.

منهای فوتبال

 آريا رهنورد

پیش از میزبانی روز گذشته، آخرین 
نبرد آسیایی الدحیل در ورزشگاه آزادی 
رقم خــورده بود و »گادوین منشــا« 
آخریــن بازیکنی بود که توانســت با 
گل زنی به تیم قطری، ایــن تیم را در 
جدول لیگ قهرمانان خارج کند. مهاجم 
نیجریه ای که گل صعود پرسپولیس 
به نیمه نهایی آســیا برابر الدحیل را با 
یک فرار تماشایی به ثمر رسانده بود، 
این بار با لباس استقالل روبه روی این 

تیم قرار گرفت و به ســختی شکست 
خورد. الدحیلی که در هفته اول لیگ 
قهرمانان ۲۰۱9 برابر اســتقالل بازی 
کرد اما تیــم به مراتب پرســتاره تر و 
متحد تری نســبت به فصل گذشته 
بود. آنها که فصــل قبل با نبیل معلول 
به نتایج مطلوب شان دست پیدا نکرده 
بودند، حاال با اندیشه های دستیار سابق 
ژوزه مورینیو »روی فاریا« جان تازه ای 
گرفتند و بهترین شــروع ممکن را در 
آسیا رقم زدند. این تیم آنقدر پرستاره به 
نظر می رسد که حتی غیبت سه بازیکن 

اصلی و نرســیدن بهترین گل زن جام 
ملت های آسیا به این مسابقه، تاثیری 
در آمادگی اش نداشت. قرمزهای دوحه 
در زمستان با مهدی  بن عطیه قرارداد 
امضا کردند. بازیکنی که تا همین چند 
ماه قبل در خط دفاعــی یوونتوس به 
میدان می رفت و یکــی از آماده ترین 
مدافعان سری آ ایتالیا محسوب می شد. 
شــویا ناکاجیما نیز در خط هافبک به 
شدت آماده نشان داد و یوسف العربی 
در خط حمله، بارها دفاع اســتقالل 
را با تهدید روبــه رو کرد. در هفته های 

گذشته، تصور می شد استقالل به بلوغ 
دفاعی رسیده و به سادگی مقابل هیچ 
مهاجمی تسلیم نمی شود اما بازی در 
زمین الدحیل، ثابت کرد که مهره های 
دفاعی تیم شفر هنوز برای درخشیدن 
در سخت ترین دیدارها آماده نیستند. 
نتایج استقالل در هفته های گذشته 
لیگ برتر، فوق العاده بوده اند اما آبی ها 
در دیدارهای بزرگ این فصل، به اندازه 
کافی متقاعدکننده نشــان نداده اند. 
این تیم در لیــگ برتر هجدهم، از پنج 
بازی با پرسپولیس، پدیده و سپاهان و 

تراکتورسازی، تنها پنج امتیاز به دست 
آورده است. لغزش رحمتی، اشتباه های 
دفاعی و البته نمایش ضعیف مهره هایی 
مثل پاتوسی و منشا، می تواند تنها یک 
»اتفاق« باشد اما حقیقت آن است که 
استقالل برای عبور از دروازه های گروه 
مرگ، باید از تکرار چنین اتفاق هایی به 

شدت پرهیز کند.
اوضاع پرسپولیس در لیگ قهرمانان، 
ابدا امیدوارکننده تر از استقالل به نظر 
نمی رسد. فینالیست های فصل گذشته، 
در مرحلــه گروهی تنهــا دو بازی در 
ورزشگاه آزادی برگزار می کنند و حاال 
فرصت پیروزی در یکی از این بازی ها را 
از دست داده اند. السد با همه ستاره ها در 
انتظار پرسپولیس است و االهلی با عمر 
السوما، تشنه پیروزی به نظر می رسد. در 
چنین شرایطی امتیاز دادن به پاختاکور 
ازبکستان، چیزی شــبیه یک لغزش 
نابخشودنی به نظر می رسد. تصمیم 
اشــتباه گروه داوری بــرای پذیرفتن 
گل پاختاکور در شرایط آفساید، تاثیر 
خاص خودش را روی سرنوشت مسابقه 
داشت اما باید پذیرفت که پرسپولیس 
در هیچ دقیقه ای از این مسابقه، شبیه 
تیم های »مدعی« فوتبال بازی نکرد 
و نتوانست فشار چندانی روی دروازه 
حریف بیاورد. کمال کامیابی نیا اصرار 
داشــت که قرمزها به جای پاختاکور 
ازبکستان، با تیم ملی ازبکستان بازی 
دارند اما مقایســه ترکیب پاختاکور 
با ازبکستان، نشــان می داد که عمال 
هیچ شباهتی میان این دو تیم وجود 
ندارد. پس از پایان بازی نیز سیدجالل 
حسینی اصرار داشت که آنها در جدال 
بعدی نه با السد، بلکه با تیم ملی قطر 
که تازگی قهرمان جام ملت ها شــده 
مسابقه خواهند داد اما همین السد در 
اولین دیدار مرحله گروهی، نتیجه را به 
االهلی عربستان واگذار کرد. ستاره های 
پرسپولیس باید دست از بزرگنمایی 
رقبا بردارند. اگر آنها به فرم خوب فصل 

گذشته و نیم فصل اول امسال برگردند، 
هیچ تیمی در غرب آسیا حریف شان 
نخواهد شد. با این نمایش های کم رمق و 
البته تعویض های سوال برانگیز اما، قدم 
پایانی قرمزها در آسیا این بار نه دیدار 
فینال، بلکه در همین مرحله گروهی 

برداشته خواهد شد.
نتیجه گرفتن در این فصل از لیگ 
قهرمانان آســیا، به مراتب دشــوارتر 
از چند فصل گذشــته خواهــد بود. 
چراکه تیم های عربســتانی و قطری، 
پرهزینه ترین خریدهای تاریخ شان را 
انجام داده اند، مربیان بزرگی به خدمت 
گرفتند و ترکیب های بسیار پرستاره ای 
در اختیار دارند. تیم های عربستانی بعد 
از فصل فاجعه بار گذشته، با تمام قدرت 
به آسیا برگشــته اند و قطری ها بعد از 
موفقیت در جام ملت ها، اعتماد به نفس 
بسیار بیشتری نســبت به گذشته به 
دست آورده اند. از سوی دیگر ژاپنی ها و 
چینی ها نیز با چهره های شناخته شده 
زیادی قرارداد امضــا کرده اند. فاصله 
نمایندگان با ایران با بسیاری از حریفان 
خارجی شان در لیگ قهرمانان، به اندازه 
رقم خوردن یک »جنگ نابرابر« زیاد 
شده است. تیم های ایرانی برای رسیدن 
به فینال، باید چیزی شبیه معجزه خلق 
کنند. درســت مثــل کاری که فصل 

گذشته برانکو و پسرها انجام دادند.

شروع ضعیف سرخابی ها در لیگ قهرمانان آسیا

180 دقیقه، یک امتیاز!

سوژه روز

اتفاق روز

يک روز بعد از شروع ضعیف ذوب آهن در لیگ قهرمانان آسیا، دو نماينده ديگر ايران شب ناامیدکننده ای را در اين 
جام پشت سر گذاشتند. هنوز چیزی برای استقالل و پرسپولیس به پايان نرسیده و پنج بازی ديگر در انتظار اين دو باشگاه 

خواهد بود اما آنها برای عبور از گروه های دشوارشان در لیگ قهرمانان، بايد به مراتب بهتر از روز اول ظاهر شوند و اقتدار 
بیشتری در زمین نشان بدهند. اگر کیفیت آنها در ديدارهای بعدی نیز درست مثل هفته اول لیگ قهرمانان باشد، حذف 

هر دو تیم از اين تورنمنت در مرحله گروهی محتمل خواهد بود.

 آريا طاري

ســناریوی اولین هفته از لیگ قهرمانان، ابدا 
مطابق میل استقاللی ها و پرسپولیسی ها پیش 
نرفت. ســرخابی ها اما در این فصل مجالی برای 
متوقف شدن و حســرت خوردن ندارند و باید به 
سرعت برای بازی های بعدی آماده شوند. تنها سه 
روز بعد از رقابت در لیگ قهرمانان، پسران برانکو 
و شفر باید در لیگ برتر به مصاف رقبا بروند. آنها 
امیدوارند با پیروزی در جدال های روز جمعه لیگ 

برتر، نتایج آسیایی شان را به فراموشی بسپارند.
برای اولین بار از زمان بازگشــت به لیگ برتر، 
نســاجی مازندران امروز از پرسپولیس پذیرایی 
خواهد کرد. دو تیم در نیم فصل اول، یک مسابقه 
نزدیک را پشــت سر گذاشــتند و در نهایت این 
پرسپولیس میزبان بود که با گل زنی علیپور و البته 
گل به خودی حامد شیری، نساجی را به نتیجه دو 

بر یک شکست داد. در آن مقطع زمانی، هنوز جواد 
نکونام روی نیمکت تیم شمالی حضور داشت و 
حاال هدایت این تیم بر عهده مجید جاللی است. 
جاللی نیز در نیم فصل اول به عنوان مربی پیکان، 
طعم شکست مقابل قرمزها را چشیده است. در 
واقع امروز پرسپولیس در زمین تیمی به میدان 
می رود که یک بار خودش و یک بار مربی اش را در 
نیم فصل اول با نتیجه مشابه دو بر یک برده است. 
مصدومیت های ادامه دار، اولین مشــکل بزرگ 
پرسپولیس برای این بازی به شمار می روند. به جز 
شایان مصلح و محسن ربیع خواه، امید عالیشاه نیز 
نمی تواند تیمش را در این مسابقه همراهی کند. 
سیامک نعمتی نیز به دلیل محرومیت، فرصت 
حضور در این بازی را از دست داده است. مهره های 
ثابت ترکیب برانکو نیز در فشــردگی بازی های 
لیگ، به شدت خســته به نظر می رسند. آنها در 
نیمه دوم جدال با پاختاکور، کامال کم رمق بودند 

و به نظر می رسد در مسابقه با نساجی نیز، مشکل 
خستگی را احساس خواهند کرد. پرسپولیس در 
این فصل تنها یک بار شکست خورده و هنوز هم 
به صورت میانگین، بیشــتر از دو امتیاز برای هر 
بازی به دست آورده اســت. نساجی مازندران اما 
در لیگ هجدهم ۶ بار طعم شکست را چشیده و 
در ۲۰ بازی، تنها توانسته ۲۲ امتیاز جمع کند. آنها 
از زمان ورود جاللی در پنج بازی تنها یک بار بازنده 
بوده اند اما فقط یک بار هم برنده شده اند. قرمزهای 
قائمشهر در این نبرد، سه بازیکن اصلی شان را نیز 
در اختیار ندارند. حامد لک، مهرداد عبدی و محمد 
عباس زاده، نمی توانند تیم جاللی را در این جدال 

حساس همراهی کنند.
ســاعاتی پس از شــروع جدال پرسپولیس 
و نساجی، اســتقاللی ها نیز بیســت و یکمین 
مســابقه در این فصل از لیگ برتــر را روبه روی 
نفت مسجدسلیمان برگزار می کنند. آبی ها در 
این فصل دو بار دیگر با نفت مســابقه داده اند و 
در لیگ و جام حذفی، دو پیروزی خارج از خانه 
مقابل این رقیب را جشــن گرفته اند. از شروع 
نیم فصل دوم لیگ برتر، استقالل به ۱5 امتیاز از 
۱۸ امتیاز ممکن دست پیدا کرده و حاال یکی از 

مدعیان جدی قهرمانی به شمار می رود. شکست 
ســنگین در زمین الدحیل چند هفتــه بعد از 
باختن به تراکتورسازی در تبریز اما نگرانی ها در 
مورد تیم شفر را افزایش می دهند. آخرین بازی 
لیگ برتری بدون پیروزی استقالل در ورزشگاه 
آزادی، به جدال هفته دوازدهم با پدیده مشهد 
برمی گــردد. اولین و آخرین شکســت خانگی 
آنها در این فصل از لیگ برتــر نیز در هفته دهم 
روبه روی سپاهان شــکل گرفته است. محمد 
دانشگر با وجود آســیب دیدگی برابر الدحیل، 
مشــکلی برای همراهی اســتقالل برابر نفت 
مسجدسلیمان ندارد. روزبه چشمی که به دلیل 
محرومیت از سفر به قطر بازمانده بود نیز دوباره به 
ترکیب تیمش برمی گردد اما اللهیار صیادمنش 
و طارق همام هنوز در مصدومیت به سر می برند 
و برای بازگشت چراغ ســبز دریافت نکرده اند. 
گادوین منشا نیز از سوی کمیته اخالق محروم 
شده و در صورت بخشــیده  نشدن، باید جدال با 
نفت مسجدسلیمان را از روی سکوها تماشا کند. 
بازی در دوحه، شب خوبی را برای آیاندا پاتوسی 
رقم نــزد و اولین نمایش ضعیــف او در ترکیب 
استقالل را ساخت. حاال همه در انتظار بازگشت 

این مهره تازه وارد به فرم خوب و البته رســیدن 
استقالل به یک برد روحیه بخش هستند. نفت 
مسجدسلیمان در جدول رده بندی لیگ برتر 9 
پله و ۱9 امتیاز با استقالل فاصله دارد اما همچنان 
تیم سختکوش و سرسختی به نظر می رسد. آنها 
در تجربه قبلی حضــور در آزادی برای جدال با 
پرسپولیس، شکســت نخورده اند. نفت در این 
فصل دو امتیاز از پرسپولیس گرفته و حاال تصمیم 
دارد لیگ هجدهم را با امتیاز گرفتن از آبی ها ادامه 
بدهد. آنها در نیم فصل دوم هیچ بردی را جشن 
نگرفته اند و در اعتراض به مسائل مالی، روزهای 

گذشته را در اعتصاب سپری کرده اند.
به نظر می رسد در فوتبال ایران، باشگاه ها هنوز 
برای جنگیدن بر ســر چند جام آماده نیستند. 
آنهایی کــه در فوتبال ایران بــه دنبال همه چیز 
می روند، در نهایت هیچ چیز به دست نمی آورند. 
شاید چند بازی آینده در لیگ و آسیا، اولویت ها 
را برای پرســپولیس و استقالل روشن کند. نبرد 
همزمان برای قهرمانی لیگ و رســیدن به جمع 
هشت تیم برتر لیگ قهرمانان آسیا، در این فصل 
فشرده با بازی های نزدیک، بیش از حد برای هر دو 

باشگاه دشوار به نظر می رسد.

دوران سلطنت هزار روزه رئال مادرید بر لیگ قهرمانان 
اروپا، باالخره به پایان رســید. آنها در ســه دوره متوالی، 
قهرمان اروپا شــدند و قرار نبود برای همیشه جام را از آن 
خود کنند اما آن چه در این فصل برای رئال مادرید اتفاق 

افتاد، تنها »حذف شدن« نبود. 
سفیدها به بدترین شکل ممکن تحقیر شدند و سقوط 
را با تمام وجودشان احســاس کردند. تیمی که با زیدان، 
در اروپا هیچ حریفی را در قواره هــای خودش نمی دید، 
حاال با یکی از بدترین شکســت های تمــام تاریخش از 
لیگ قهرمانان کنار رفت. تا همین چند هفته قبل، به نظر 
می رسید رئال سوالری باالخره خودش را پیدا کرده و در 

حال اوج گرفتن است. رئال در پنج دیدار متوالی در اللیگا 
پیروز شده و با لغزش های بارسا، به آینده امیدوار بود. آنها 
در بازی رفت نیمه نهایی کوپا دل ری در نیوکمپ، به مراتب 
بهتر از بلوگرانا نشــان دادند و آژاکس را نیز در آمستردام 

آره نا از پیش رو برداشتند. 
شکســت برابر خیرونا در خانه اما، ضامن انفجار رئال 
مادرید را جدا کرد و فجایع ســریالی، پشت سر هم از راه 
رسیدند. دو شکســت متوالی ظرف چند روز مقابل بارسا 
و باخت چهار گله به تیمی که از ســال ۱997 هرگز یک 
بازی خارج از خانه در مرحله حذفــی لیگ قهرمانان را با 
پیروزی ســپری نکرده بود، عمال همه امیدهای رئال را 

به تباهی کشــاند. کهکشــانی ها در چهار بازی پیاپی در 
برنابئو باخته اند و دیگر نشــانی از آن تیم قدرتمند چند 
سال گذشــته ندارند. در مادرید، همه در انتظار شنیدن 
خبر اخراج سوالری هستند اما این ماجرا نیز چیز زیادی 
را تغییر نخواهد داد. چرا یک مربی بزرگ باید عالقه مند به 
جانشینی سوالری و نشستن روی نیمکت تیمی باشد که 
از کوپا و لیگ قهرمانان حذف شده و در اللیگا نیز ۱۲ امتیاز 
با صدرنشین فاصله دارد؟ شاید تنها ژوزه مورینیو حاضر 

به انجام چنین کاری باشد. 
چراکه او هم درســت مثل رئال، در مقطعی بحرانی از 
زندگی ورزشی اش به ســر می برد و باشگاه بزرگ دیگری 
خواهان امضــای قرارداد بــا این مربی نیســت. درصد 
زیادی از هــواداران رئــال مادرید، پــرز را مقصر بحران 
وحشتناک باشــگاه می دانند. او خالق دو رئال رویایی در 
دو دوره زمانی مختلف بوده اما هــر دو بار با تصمیم های 

بحث برانگیزش، این تیم ها را به مرز نابودی رسانده است. 
با این وجود نباید فراموش کرد کــه تجربه جدایی قبلی 
 آقای رئیس از رئــال، در نهایت ســال های تلخی را برای 

این باشگاه رقم زد.
پس از پیروزی خانگی برابر رم در مرحله گروهی لیگ 
قهرمانان، بنری در برنابئو بــه نمایش درآمد که روی آن 
نوشته شده بود:»چه کسی به رونالدو نیاز دارد؟« حاال اما 
معلوم می شود که رئال بدون رونالدو، چیزی بیشتر از یک 
تیم معمولی نیست. سفیدها پیش از کریستیانو برای چند 
سال طعم حضور در بین هشت تیم برتر لیگ قهرمانان را 
نچشیده بودند اما در طول هشت فصل با این ستاره، هشت 
بار به نیمه نهایی رسیدند، چهار بار فینالیست شدند و هر 
چهار بار نیز جام قهرمانی را به دست آوردند. در اولین سال 
بعد از کریســتیانو اما این تیم حتی به یک چهارم نهایی 

اروپا هم نرسید.

سرخابی ها به دنبال جبران زخم های آسیايی در لیگ برتر

در جست وجوی فراموشی!

نگاهی به حذف تلخ و کنايه آمیز رئال مادريد از لیگ قهرمانان

کشته  شدن با دریبل زیدانی!

پس از پايان بازی سیدجالل 
حسینی اصرار داشت 

که آنها در جدال بعدی نه 
با السد، بلکه با تیم ملی 
قطر که تازگی قهرمان 

جام ملت ها شده مسابقه 
خواهند داد اما همین السد 

در اولین ديدار مرحله 
گروهی، نتیجه را به االهلی 

عربستان واگذار کرد
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