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تغییر وزن دوباره کیانوش

کیانوش رستمی که اسمش بدون رکوردگیری 
در لیست تیم اعزامی به قهرمانی جهان قرار گرفت، 
درخواست های عجیبش هنوز ادامه دارد. کیانوش 
در آستانه قهرمانی جهان تصمیمی بسیار عجیب 
و البته غیرمنطقی گرفته است. او که بعد از تغییر 
اوزان المپیکی به یک وزن باالتر آمد و حتی مدعی 
رقابت جدی با سهراب مرادی شد، بعد از حضور 
در تهران ناگهان تصمیم گرفت تــا به یک وزن 
باالتر رفته و برای مسابقات جهانی پاتایا در دسته 
102 کیلوگرم روی تخته برود! احتماال ترافیک 
مدعیان در دسته 96 کیلوگرم و خلوتی دسته 102 
کیلوگرم دلیل این تصمیم بوده این درخواست 
عجیب با مخالفت شدید فدراسیون روبه رو شد و 
علی مرادی به صراحت به وی اعالم کرد که هرگز 
این تصمیم را نخواهد پذیرفت و تنها به او در وزن 
96 کیلوگرم اجازه حضور در رقابت های جهانی را 
خواهد داد و در صورتی که کیانوش نمی خواهد، 

بهتر است قید حضور در پاتایا را بزند.
    

برد والیبال در سالن خالی!
تیم ملی والیبال ایران در نخســتین مسابقه 
خود در رقابت های قهرمانی آســیا در سالن 12 
هزار نفری آزادی به مصاف سریالنکا رفت که این 
مسابقه بانتیجه 3 بر صفر و با امتیازهای 25 بر 15، 
25 بر 17 و 25 بر 23 به سود ایران خاتمه پیدا کرد. 
بلندقامتان ایران که هدف رسیدن به المپیک را در 
سر دارند، برای نزدیک شدن به این هدف باید در این 
تورنمنت جزو هشت تیم قرار بگیرند. این پیروزی 
در حالی به دست آمد که محمدرضا داورزنی معاون 
ورزش قهرمانی وزارت ورزش و جوانان در ســالن 
حضور پیدا کرد تا کار شاگردان ایگور کوالکوویچ 
را از نزدیک تماشا کند. داورزنی در حالی به سالن 
رفت که نام او مدت هاســت پیرامــون انتخابات 
فدراسیون می چرخد. بیشتر از هر چیزی استقبال 
کم تماشاگران از این مسابقه بود که گفته می شود 
یکی از دالیل این موضوع قیمت 20 هزار تومانی 
بلیت ها بود که موجب شد حتی در روز تعطیل هم 
تماشاگران کمی به ســالن مسابقه بیایند. این در 
حالی است که با وجود اینکه از همان لحظات ابتدایی 
در سایت مخصوص به بلیت فروشی نوشته شده 
بود ظرفیت مخصوص بانوان تکمیل شده است، 

اما تعداد کمکی از بانوان در سالن حضور داشتند.
    

 سرپرست دوومیدانی 
معرفی نشده!

دوره چهــار ســاله مجید کیهانــی، رییس 
فدراسیون دوومیدانی از 15 شــهریور به پایان 
رسیده اما هنوز وزارت ورزش که شنیده می شد 
درست در تاریخ 15 شهریور سرپرست دوومیدانی 
را معرفی می کند، سرپرستی برای این فدراسیون 
معرفی نکرده تا روند قانونــی ثبت نام کاندیداها 
و برگزاری انتخابــات را انجام دهد. هرچند برای 
سرپرســتی این فدراســیون گزینه هایی چون 
گواری، ناظمی، مهدی مســتجاب الدعوه و ... به 
میان آمده امــا وزارت ورزش در مورد هیچ کدام 
از آنها اظهار نظر نکرده و مشــخص نیســت که 
چه زمانی سرپرســت جدید معرفی می شــود. 
فدراسیون های  ورزشی در سال منتهی به المپیک 
2020 توکیو به سر می برند و باید با برنامه ریزی 
دقیق به دنبال استفاده بهینه از زمان باقی مانده 
خود برای آماده سازی تیم ها و ورزشکاران باشند 
در نتیجه برگزاری انتخابات و روشن شدن وضعیت 
فدراسیون به حرکت دقیق تر در این مسیر کمک 
می کند و ضروری است که وزارت ورزش هرچه 

زودتر تکلیف این فدراسیون را مشخص کند.  
    

ثوری بازداشت و  آزاد شد
پس از کش و قوس های فراوان میان حسین 
ثوری رییــس فدراســیون بوکس و عیســی 
گل محمدی سرپرست ســابق تیم ملی، صبح 
دیروز خبر صدور حکم جلب و بازداشــت ثوری 
منتشر شد. پس از پناهنده شدن مبین کهرازه، 
گل محمدی انتقاداتی را علیه ثوری مطرح کرد 
که با واکنش او مواجه شــد. با این حال به دنبال 
شکایت ثوری علیه سرپرست سابق تیم ملی، این 
گل محمدی بود که به اتهامات وارد شده علیه خود 
واکنش نشان داده و شکایتی را علیه ثوری تنظیم 
کرد. اما با پادرمیانی رییس کمیته ملی المپیک 

اختالف ثوری و گل محمدی ختم به خیر شد.

منهای فوتبال

آریا طاری

»شما تا ابد برای تغییر کردن 
فرصــت ندارید«. این درســی 
است که استراماچونی حتما در 
همین هفته های اول لیگ، برای 
شاگردانش تکرار کرده است. آنها 
در همین دو هفته چهار امتیاز را از 
دست داده اند و به خوبی می دانند 
که برای درگیر نشــدن با بحران، 
باید به انتظارشــان به پیروزی 
پایان بدهند. اهمیت نبرد با نفت 
مسجدســلیمان برای آبی  ها، به 
خاطر دربی هفته چهارم نیز بیشتر 
می شــود. آنها دست به هر کاری 
می زنند تا با پیروزی به استقبال 
شــهرآورد بروند. در چهار فصل 
گذشته، اســتقالل هرگز قبل از 
شهرآوردها شکســت نخورده 

است. در هر چهار فصل گذشته، 
آنها از دو بازی رفت و برگشــت 
قبل از دربی، به یک پیروزی و یک 

تساوی رسیده اند. 
    

 لیگ هجدهم؛ 
چهار امتیاز و دو کلین شیت

اوضاع استقالل در پیش بازی های 
دربــی در لیگ برتر هجدهم، نســبتا 
خوشــایند بود. این تیم پیش از دربی 
رفت فصل گذشته، در زمین نساجی 
مازندران به میدان رفت و با این تیم به 
تساوی بدون گل رســید. تیم وینفرد 
شفر یک هفته بعد از تساوی در زمین 
نساجی، همین تساوی بدون گل را برابر 
پرسپولیس نیز تکرار کرد. آبی ها قبل از 
دربی برگشت لیگ هجدهم، نساجی را 
در ورزشگاه آزادی شکست دادند. تنها 

گل این مسابقه را مرتضی تبریزی از روی 
نقطه پنالتی به ثمر رساند. این چهارمین 
برد متوالی تیم شــفر بود و این باشگاه 
را به یک مدعی جــدی برای قهرمانی 
تبدیل کرد اما آنها در دربی برگشت با 
پنالتی از دست رفته فرشید اسماعیلی 
شکست خوردند و وارد بحران شدند. 
استقالل فصل گذشــته از دو مسابقه 
قبل از دربی ها، چهار امتیاز گرفت اما در 
نهایت از دو شهرآورد، تنها یک امتیاز به 

دست آورد. 
 لیگ هفدهم؛ 

چهار امتیاز و چهار گل 
دو ســال قبل، وینفرد شــفر تنها 
چند روز قبل از دربی رفت، جانشــین 
منصوریان روی نیمکت استقالل شد. 
فوالد خوزســتان، اولین حریف لیگ 
برتری شفر به عنوان سرمربی آبی ها بود. 

این بازی سرد و کسل کننده در ورزشگاه 
آزادی با تساوی بدون گل به انتها رسید 
و استقالل هفته بعد در شهرآورد نتیجه 
را یک بر صفر واگذار کــرد. آنها قبل از 
دربی برگشت، کوالک کردند و فوالد 
را در خوزســتان با نتیجه چهار بر یک 
شکست دادند. تیام در این مسابقه دو بار 
گل زنی کرد و روزبه چشمی و داریوش 
شــجاعیان نیز دو گل بعدی تیم را نیز 
به ثمر رساندند. همین تیم یک هفته 
بعد در دربی با تــک گل وریا غفوری به 
پیروزی دســت پیدا کرد. استقالل در 
لیگ برتر هفدهم از دو مسابقه قبلی از 
دربی، چهار گل به ثمر رســاند و چهار 

امتیاز نیز گرفت. 
 لیگ شانزدهم؛

 سریال تکراری برد و مساوی
درســت مثل دو فصل گذشــته، 

استقاللی ها در لیگ برتر شانزدهم نیز 
قبل از دو شــهرآورد به یک پیروزی و 
یک تساوی رســیدند. پسران علیرضا 
منصوریــان قبل از دربــی رفت لیگ 
برتر شــانزدهم، در ورزشــگاه آزادی 
میزبان ماشین ســازی تبریــز بودند. 
کاوه رضایــی در ایــن مســابقه گل 
اول بازی را به ثمر رســاند اما ســامان 
نریمان جهان کار را به تساوی کشاند. 
آنها در دربی رفت به تساوی بدون گل 
با پرســپولیس رضایت دادند. قبل از 
شهرآورد برگشت، استقالل قدرتش را 
نشان داد و ماشین سازی را در تبریز با 
گل های علی قربانی، مجتبی حقدوست 
و امید نورافکن تحقیر کرد. این تیم چند 
روز بعد از تحمیل این شکست سنگین به 
ماشین، پرسپولیس برانکو را نیز با نتیجه 
سه بر دو شکست داد. چهار امتیاز و چهار 
گل زده، باز هم حاصل کار اســتقالل 
در دو مسابقه قبل از برگزاری دربی در 

شانزدهمین فصل از لیگ برتر بود. 
 لیگ پانزدهم؛

 همان چهار امتیازهمیشگی! 
در پانزدهمیــن فصــل از لیگ 
برتر نیز اوضــاع تفاوت چندانی برای 
استقالل نداشــت و آنها باز هم قبل 
از دربی ها، یک برد و یک تســاوی را 
پشت سر گذاشــتند. پرویز مظلومی 
و پســرها تنها چند روز قبل از دربی 
رفت، در اصفهان به مصاف ســپاهان 
رفتند و مسابقه را با برتری سه بر صفر 
ترک کردند. فرشــید اسماعیلی در 
این بازی اولین گلش را برای آبی ها به 
ثمر رساند. جابر انصاری و بهنام برزای 
گل زنان دیگر استقالل در این دربی 
بودند. این تیم چند روز بعد، به تساوی 
یک بر یک در دربی رســید. برخالف 
دیدار رفت، اوضاع در مسابقه برگشت 
با سپاهان چندان خوب پیش نرفت. 
این بازی در استادیوم آزادی با تساوی 

بدون گل تمام شد. خاطره تلخ باخت 
چهار بر دو در دربــی، پس از همین 
تساوی تکرار شــد. باز هم دو بازی و 
چهار امتیاز. این ســناریوی تکراری 
استقالل قبل از برگزاری دربی ها بود. 

لیگ چهاردهم
آخرین شکســت اســتقاللی ها 
قبل از دربی، به لیگ برتر چهاردهم 
برمی گردد. تیــم امیرقلعه نویی قبل 
از دیدار برگشــت با پرسپولیس، در 
ورزشــگاه آزادی بــا نتیجه عجیب 
چهار بر یک مغلوب تراکتورســازی 
شد. هت تریک نریمان جهان، خاطره 
تلخ استقاللی ها از این نبرد بود. آنها 
قبل از دربی رفت در تبریز به تساوی 
دو بر دو با تراکتورســازی رســیده 
بودند. آرش برهانی و امیرحســین 
صادقــی دو گل اســتقالل را در آن 
مسابقه به ثمر رساندند. استقالل در 
لیگ چهاردهم، هــر دو دیدار رفت و 
برگشت را به پرسپولیس واگذار کرد. 
حمید درخشان و برانکو ایوانکوویچ، 
مربیانی بودند کــه در آن فصل روی 
نیمکــت پرســپولیس، موفــق به 

شکست استقالل شدند.

استقالل، شهر اولین ها و انتظار پیروزی اول 

داستان 4 امتیازی!

سوژه روز

اتفاق روز

آریا رهنورد

انتخاب »بهترین« گزینه برای دروازه مانشافت، 
تا همین چند ســال قبل اصال کار سختی به نظر 
نمی رسید. چراکه نویر با اختالف فاحش نسبت 
به رقبا خط دروازه را از آن خودش کرده بود. حاال 
اما مانو دیگر به یک دروازه بان »دست یافتنی« در 
فوتبال آلمان تبدیل شده و مارک آندره تراشتگن، 
هر روز بیشتر از گذشته پیشرفت می کند. البته که 
نویر هنوز هم به عنوان یکی از بهترین گلرهای تاریخ 
فوتبال آلمان و یکی از دروازه بانان برتر حال حاضر 
دنیا شناخته خواهد شــد اما بسیاری از هواداران 
مانشــافت باور دارند که این روزها تراشــتگن از 
شایستگی بیشتری برای بازی در ترکیب اصلی 

این تیم برخوردار است. 
در روزهای تعطیلــی فوتبال باشــگاهی و 
برگزاری مرحله مقدماتی یــورو 2020، آن چه 
بیشــتر از هر چیز دیگری در اطــراف تیم ملی 
آلمان جلب توجه کرد، ماجــرای دو دروازه بان 
این تیم بود. همانند اردوهای قبلی، باز هم یوگی 
لوو »مانول نویر« را به عنوان گلر اصلی روی خط 
دروازه قرار داد و ترجیح داد مارک آندره تراشتگن 

را روی نیمکت بگذارد. بسیاری از طرفداران تیم 
ملی آلمان، انتظار داشــتند جوانگرایی مدنظر 
سرمربی تیم که شامل حال مهره هایی مثل متس 
هوملس و توماس مولر شده بود، برای نویر نیز اتفاق 
بیفتد اما ظاهرا این گلر درون دروازه مانشــافت، 
همچنان مصونیت قابل توجهی دارد. لوو قبل از 
همه مســابقه ها در کنفرانس های خبری تاکید 
می کند که نویر همچنان مرد شماره یک ژرمن ها 
خواهد بود و خطر نیمکت نشــینی، این ستاره را 
تهدید نخواهد کرد. پس از نیمکت نشینی در هر دو 
مسابقه این هفته آلمان، تراشتگن در یک مصاحبه 
نارضایتی اش از وضعیت موجود را رسانه ای کرده 
است. او که نامش در فهرست نهایی سه دروازه بان 
برتر ســال 2019 جهان در کنار آلیســون بکر و 
ادرسون مورائس دیده می شود، از شرایطش در 
تیم ملی ابراز نارضایتی کرده و دست روی این نکته 
گذاشته که دیگر نمی داند برای فیکس بودن، باید 
چه کاری انجام بدهد. »ناراحت کننده است که 
جزو ســه دروازه بان برتر جهان هستم اما در تیم 
ملی روی نیمکت حضور دارم«. مارک دیگر قصد 
ندارد به سیاست »سکوت« ادامه بدهد و حاال علنا 
علیه تصمیم ســرمربی تیم، موضع گیری کرده 

است. شــاید اگر اوضاع مانشافت هنوز مثل سال 
2014 بود، لوو به هیچ وجه با انتقاد کنار نمی آمد 
و از پایگاه اجتماعی اش برای برخورد با سنگربان 
نارضایتی استفاده می کرد. این مربی اما به خوبی 
می داند که همین حاال نیز با انتقادهای بســیار 
زیادی روبه رو شــده و کنار گذاشتن تراشتگن، 
آخرین رشــته های الفت او و هواداران تیم ملی 
آلمان را نیز از هم خواهد گسست. شکست چهار 
گله برابر هلنــد در خاک آلمان، اوضــاع را برای 
لوو نامساعدتر کرده اســت. نویر البته به صورت 
مستقیم روی هیچ کدام از گل های حریف مقصر 
نبود اما اگر هنوز کیفیت چند سال قبلش را داشت 
و یک گلر فرازمینی محســوب می شد، شاید با 
 چند واکنش استثنایی و خیره کننده، تیمش را 

از شکست نجات می داد. 
تراشتگن هیچ وقت گلر مورد عالقه یواخیم لوو 
نبوده است. این دروازه بان از سال 2012 کم و بیش 
در عضویت تیم ملی بود اما لوو تصمیم گرفت نام او 
را از فهرست نهایی آلمان برای جام جهانی 2014 
خارج کند. در همان تابستان، مارک به بارسلونا 
منتقل شد و با وجود نیمکت نشینی در دیدارهای 
اللیگا، در لیگ قهرمانان گلر ثابت تیم به شــمار 
می رفت. تراشتگن یکی از ستاره های اصلی تیم 
لوئیس انریکه در مسیر رسیدن به قهرمانی اروپا بود. 
تا دو سال قبل، نویر همچنان گلر به مراتب بهتری 
از مارک به نظر می رسید اما مصدومیت شدید او، 

اوضاع را تغییر داد. مانوئــل در فصل 2017-18 
تنها ســه بار درون دروازه باواریایی ها قرار گرفت 
و این دوری طوالنی مدت از میادین فوتبال، تاثیر 
وحشتناکی روی کیفیت این دروازه بان داشت. 
او در جام جهانی 2018 ناامیدکننده ظاهر شــد 
و صحنه لو دادن توپش مقابل کره ای ها، شــاید 
نمادی از این تورنمنت فاجعه بــار برای ژرمن ها 
بود. تصور می شد مانو به خاطر رقیب نداشتن در 
بایرن مونیخ، انگیزه ای برای پیشرفت بیشتر ندارد 
اما در تیم ملی نیز، سرمربی به رقیب او اجازه نفس  
کشیدن نمی دهد. بودو لینگر که زمانی سنگربان 
اصلی ژرمن ها بوده، مارک را گزینه شایسته تری 
برای ایستادن درون دروازه می داند. سپ مایر نیز 
معتقد است که اگر تراشتگن در بوندس لیگا توپ 
می زد، حاال بدون شک گلر اصلی تیم ملی آلمان 

بود. تیم ویزه و اولی اشــتاین که زمانی دروازه بان 
تیم ملی آلمان بودند نیز به لوو توصیه کرده اند تا به 

جای نویر، به تراشتگن اعتماد کند.
فصل گذشته، نویر یکی از ضعیف ترین گلرهای 
بوندس لیگا بود. او به ازای هر گل دریافتی تنهای 
1.33 موقعیت را ســیو کرده است. این آمار برای 
مارک آندره تراشتگن در اللیگا 2.5 سیو به ازای 
هر گل بوده است. در رساندن پاس های سالم به 
هم تیمی ها نیز مارک با 83 درصد از 81 درصد نویر 
پیشی گرفته است. اگر تنها »گذشته« مالک باشد، 
مانو همچنان باید درون دروازه مانشافت بماند اما به 
نظر می رسد لوو باید از گذشته دست بردارد و آینده 
دروازه تیمش را با مارک تضمین کند. در غیر این 
صورت، شاید زمان جدایی این مربی از تیمش از 

راه رسیده باشد.

نفت مسجدسلیمان و استقالل، تنها دیدار امروز لیگ برتر را 
برگزار نمی کنند. در سومین روز از هفته سوم لیگ برتر، نبردهایی 
جذاب و تماشایی برگزار خواهد شد. یکی از هیجان انگیزترین 
مسابقه های این هفته لیگ برتر، تقابل ذوب آهن با تراکتورسازی 
در اصفهان اســت. علیمنصور در آخرین هفته لیگ چهاردهم 
به عنوان سرمربی نفت تهران به تبریز سفر کرد و درست وقتی 
تصور می شد تراکتوری ها برای اولین بار جام قهرمانی لیگ برتر 
را لمس خواهند کرد، قهرمانی را از این باشگاه گرفت. تساوی با 

نفت تهران، به معنای از دست رفتن شانس قهرمانی تراکتور بود. 
چراکه در دیدار همزمان، سپاهانی ها حریف شان را شکست داده 
بودند. این بازی در نهایت به خاطر ماجراهایی که بعد از ســوت 
پایان اتفاق افتاد، به یکی از جنجالی ترین دیدارهای تاریخ لیگ 
برتر تبدیل شد. شرایط ذوب و تراکتور قبل از دیدارهای هفته 
سوم، کامال متفاوت بوده است. تراکتور در لیگ شکست نخورده 
و حریف اصفهانی اش در دو هفته گذشته برنده نبوده است. تیم 
دنیزلی بعد از توقف در زمین نفت مسجدسلیمان، پرسپولیس را 
در یادگار امام شکست داد. ذوبی ها اما در اولین دیدار لیگ نتیجه 
را به سایپا واگذار کردند و در مســابقه دوم، به تساوی بدون گل 
مقابل پارس جنوبی رضایت دادند. دو کلین شیت متوالی، نشان 
از آمادگی دفاعی تیم تبریزی دارد اما شاید مشکل بزرگ دنیزلی 
برای این دیدار، غیبت ملی پوشان در اردوهای گذشته بوده است. 

این نبرد تقابل های فوق العاده جذابی نیز در خود خواهد داشت. از 
یک طرف رشید مظاهری با تیمی روبه رو می شود که برای سال ها 
در آن توپ زده بود و از سوی دیگر سه سرباز سابق تراکتورسازی، 

حاال دوباره در لباس ذوب با این رقیب برخورد می کنند. 
شاهین و پیکان، یکی دیگر از نبردهای این هفته لیگ را 
امروز برگزار خواهند کرد. این بازی جدال قعرنشینان جدول 
رده بندی لیگ برتر است. شــاگردان حسین فرکی و عبدا... 
ویسی در هر دو مسابقه گذشته شکســت خورده اند و حاال 
به دنبال اولین امتیاز در فصل جدید هســتند. ویسی سابقه 
یک دوره حضور ناموفق در باشگاه پیکان را در کارنامه دارد. 
پیکان و شاهین تنها تیم های بدون امتیاز این فصل لیگ برتر 
محسوب می شوند و این طلسم امروز حداقل برای یکی از آنها 
به پایان می رسد. اگر این بازی بازنده داشته باشد، تیم بازنده 

با تجربه سه شکست متوالی در سه هفته ابتدایی، خیلی زود 
وارد یک بحران بزرگ خواهد شد. ســایپا و نساجی، آخرین 
مســابقه امروز را در پایتخت برگزار می کننــد. تیم ابراهیم 
صادقی بعد از یک شروع اســتثنایی در زمین ذوب، از جدال 
خانگی هفته دوم با گل گهر تنها یک امتیاز گرفت. برخالف 
سایپا، به نظر می رسد نساجی کامال به دیدارهای خانگی برای 
کسب امتیاز وابسته باشد. نساجی این فصل در خانه پیکان 
را شکســت داده و در زمین گل گهر به تساوی رسیده است. 
نکته جذاب در مورد نبرد سایپا و نساجی، قدرت خط حمله 
دو تیم است. سایپا در دو هفته گذشته سه گل به ثمر رسانده و 
نساجی نیز پنج بار دروازه رقبا را باز کرده است. دو تیم صاحب 
خط حمله های قدرتمندی هستند و شاید این مسابقه نیز، 

جذاب و پرگل از کار دربیاید.

دوگانه جنجال برانگیز دروازه تیم ملی آلمان 

مانو، مارک؛ داستان یک جنگ سرد

نگاهی به دیدارهای جذاب امروز لیگ برتر 

به یاد پسر تونی!

قبل از شهرآورد برگشت 
لیگ شانزدهم، استقالل 

قدرتش را نشان داد و 
ماشین سازی را در تبریز 

با گل های علی قربانی، 
مجتبی حقدوست و امید 
نورافکن تحقیر کرد. این 

تیم چند روز بعد از تحمیل 
این شکست سنگین به 

ماشین، پرسپولیس برانکو 
را نیز با نتیجه سه بر دو 

شکست داد
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