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حداديدرCBAميماند؟

به نظر مي رسد بازي در چين براي حامد حدادي 
ستاره بسكتبال كشورمان جذاب بوده است. چراكه 
او قصد دارد كارش را در ليگ اين رشته ادامه دهد. 
حدادی كه فصل گذشته در تيم نانجينگ چين 
بازی می كرد، برای فصل آينده هم با پيشنهاد چند 
تيم از اين كشور روبه رو شده و در حال مذاكره با آنها 
است. در حال حاضر ويروس كرونا و رفت و آمد به 
چين، مشكل حدادی محسوب می شود و بايد ديد 
اين موارد چه تاثيری در مذاكرات خواهد داشت. 
حدادی با تاييد اين خبر گفت:»چند تيم پيشنهاد 
داده اند و در حال بررسی شرايط مالی هستيم. بحث 
كرونا و رفت و آمد ها هم وجود دارد و مسئوالن چين 
هنوز اين مسائل را روشــن نكرده اند.« حدادی 
فصل قبل يكی از بهترين بازيكنان نانجينگ بود و 

عملكرد خوبی در تركيب تيمش داشت.
    

اعضایهياتجودوبهسوئيسرفتند
جلسه رسيدگی به پرونده شــكايت ايران از 
فدراسيون جهانی جودو در خصوص تعليق جودو 
ايران چهارشــنبه هفته جاری ۲۶ شهريورماه از 
ساعت هشت صبح در شهر لوزان سوئيس برگزار 
خواهد شد. بر همين اساس آرش ميراسماعيلی، 
مجيد زارعيــان، نصراهلل ســجادی، محمدرضا 
داورزنی، ساعد وكيل به همراه دستيارش عصر روز 
گذشته راهی قطر شدند و از آنجا به لوزان رفتند تا در 
جلسه دادگاه شركت كنند. همچنين تست كرونای 
همه اعضای تيم ايرانی كه روز جمعه انجام شده بود، 
منفی شد و اين پنج نفر به محض ورود به سوئيس 
بايد ۲۴ ساعت در هتل محل اقامت خود قرنطينه 
باشــند. اين دادگاه به دنبال تعليق فدراســيون 
جودوي ايران پس از پناهندگي ســعيد ماليي 
تشكيل مي شود. دادگاهي كه قرار بود فروردين 
99 برگزار شود كه ويروس كرونا آن را با تعويق ۶ 

ماهه روبه رو كرد. 
    

10مهر،تاريخدقيقليگكشتي
نشست هماهنگی بيستمين دوره ليگ برتر 
كشتی آزاد، جام يادگار امام)ره( صبح روز گذشته 
با حضور مســئوالن فدراسيون كشتی و سازمان 
ليگ و همچنين نمايندگان تيم های شــركت 
كننده در سالن جلسات خانه كشتی شهيد ابراهيم 
هادی برگزار شد. در اين جلسه عليرضا دبير رييس 
فدراسيون كشتی با اعالم اينكه اتحاديه جهانی 
كشتی قرار اســت 10 مهرماه درباره برگزاری يا 
عدم برگزاری مســابقات جهانی ۲0۲0 تصميم 
نهايی اش را اعالم كند، از نمايندگان باشــگاه ها 
خواست پيرامون اينكه ليگ قبل از اعالم تصميم 
اتحاديه جهانی آغاز شــود يا بعد از تاريخ ياد شده 
درباره زمان شروع مسابقات تصميم گيری شود، 
نظرات خــود را ارائه كنند و درنهايت مقرر شــد 
بيســتمين دوره ليگ برتر كشــتی آزاد از تاريخ 
10 مهرماه و به صورت متمركز به ميزبانی تهران 
آغاز شود و بعد از اين تاريخ و با اعالم نظر اتحاديه 
جهانی پيرامون برگزاری مسابقات جهانی ۲0۲0 
درباره نــوع برگزاری دور برگشــت رقابت ها نيز 

تصميم گيری صورت بگيرد.
    

دردسركرونابرايعباسعلي
سيدحســن طباطبايی رييس فدراســيون 
كاراته از سفر حميده عباسعلی به آلمان و حضور 
در كلينيک هانوفر برای ادامه درمان پای آسيب 
ديده خود خبر داد ولی وی بــرای ورود به آلمان 
مشكل دارد. عباسعلی با وجود داشتن رواديد بلند 
مدت جهت سفر به آلمان، به دليل شيوع ويروس 
كرونا و تدابير شديد اين كشور در كنترل مسافران، 
اجازه ورود به آلمان را ندارد و بايد دوباره به سفارت 
اين كشور در تهران مراجعه كند. دكتر بابک امينی 
پزشک معالج عباسعلی، با ارســال دعوتنامه به 
ايران و تشريح شرايط داليل ســفر وی به آلمان 
درخواست اجازه ورود كرده اســت. اين نامه در 
اختيار كميته ملی المپيک قرار گرفته و كارهای 
اداری الزم در حال انجام اســت تا با رفع مشكل، 
عباسعلی راهی هانوفر شــود. حميده عباسعلی 
1۵ اسفندماه سال گذشته پس از آسيب ديدگی 
در رقابت های كاراته وان ســالزبورگ، در هانوفر 
توسط دكتر امينی تحت عمل جراحی قرار گرفت. 
عباسعلي در سالزبورگ موفق به كسب سهميه 
المپيک شد و از شانس هاي كسب مدال ايران در 

توكيو به حساب مي آيد. 

منهای فوتبال

آریا رهنورد

حدود ۲0 ســال بعد از اولين بازی 
باشــگاهی در فوتبال ايــران، مهدی 
رحمتی حــاال دوران تازه ای را شــروع 
می كند. او امروز رسما برای اولين بار به 
عنوان سرمربی روی نيمكت شهرخودرو 
می نشيند و تيمش را در ديدار حساس با 
الشباب هدايت می كند. اگر آنها بازنده 
نبرد امروز باشــند، خيلی زود در مسير 
حذف از آســيا قرار می گيرند. چراكه تا 

امروز هيچ امتيازی را در اين تورنمنت 
به دســت نياورده اند. يک پيروزی اما 
می تواند همه چيز را در يک گروه دشوار 
برای شهرخودرو عوض كند. رحمتی در 
همه اين سال ها، يكی از بهترين گلرهای 
فوتبال ايران بوده اســت. نام او را حتی 
می توان در فهرســت بهترين گلرهای 
تاريخ ليگ برتر نيز قرار داد. او هميشه 
كار خودش را به بهترين شكل انجام داده 
اما حاال به عنوان سرمربی، قضاوت های 
تازه ای در موردش شكل خواهند گرفت. 

اين يک چالش بزرگ برای سيدمهدی 
اســت. هيچ كس انتظار ندارد او خيلی 
زود تيمش را از اين مرحله عبور بدهد اما 
اين، يک محک زودهنگام برای سرمربی 

جوان تيم مشهدی است.
مرحله گروهی ليگ قهرمانان برای 
شهرخودرو، با شكست روبه روی يكی 
از غول های قاره آسيا شــروع شد. زوج 
ويرانگــو كاريو و گوميــس در تركيب 
الهالل، دو بار دروازه تيم مشهدی را باز 
كردند تا اولين تجربه اين تيم در مرحله 

گروهی، بدون كسب امتياز به پايان برسد. 
به نظر می رسد حكايت دومين مسابقه 
اين تيم، كمی فرق كند امــا در زمين 
پاختاكور اوضاع برای مجتبی سراسيايی 
و تيمش اصال خوب پيش نرفت. در حالی 
كه نيمه اول مسابقه با تساوی به پايان 
رســيده بود، آنها در نيمه دوم سه گل از 
حريف ازبک دريافت كردند و شكست 
وحشــتناكی را پشت ســر گذاشتند. 
شهرخودرو تنها نماينده فوتبال ايران 
به شمار می رود كه در اين فصل از ليگ 

قهرمانان، هنوز موفق به كســب امتياز 
نشــده اســت. اين در حالی است كه 
پاختاكور و الهالل، فعال با ۶ امتياز شانس 
به مراتب بيشتری برای صعود از اين گروه 
دارند. دو نبرد پياپی تيم ســيدمهدی 
رحمتی با االهلی، برای اين تيم تعيين 
كننده خواهد بود. اولين جدال بين آنها 
امروز انجام می گيرد و دومين مســابقه 
نيز سه روز بعد برگزار می شود. در صورت 
پيروزی در اين دو نبرد، شهرخودرو عمال 
به كورس صعود برمی  گردد و شانسش 
را روبه روی دو حريف بزرگ تر اين گروه 
محک می زند. تركيب اين تيم نســبت 
به مرحله گروهی ليگ قهرمانان، كمی 
تغيير كرده است. مرادمند از خط دفاعی 
و ميالد ســرلک از خط هافبک اين تيم 
جدا شده اند. در مقابل آنها نفراتی مثل 
اميرحسين كريمی و احمد الجبوری را 
جذب كرده اند. در هر دو مسابقه قبلی 
اين تيم در آســيا، سيدمهدی رحمتی 
گلر شماره يک شهرخودرو بوده است. او 
حاال مرد اول نيمكت تيم به شمار می رود 
اما اين احتمال وجود دارد كه در ديدار 
امروز نيز روی خط دروازه مشــهدی ها 
قرار بگيرد و مســابقه را از همان زاويه 

هميشگی نگاه كند.
شــهرخودرو اولين نماينده فوتبال 
مشهد در ليگ قهرمانان آسيا به شمار 
می رود. قبل تر ابومسلم يک بار به فينال 
جام حذفی رســيد اما در نهايت موفق 
نشد قهرمانی آن جام را به دست بياورد 
و راهش را به طرف آســيا هموار كند. 
شــهرخودرو اولين باشگاهی است كه 
در مشــهد موفق به انجام اين كار شده 
اما عجيب بــه نظر می رســد كه هنوز 
هم اولين بازی آســيايی تاريخ در شهر 
مشهد انجام نشده اســت. چراكه اين 
تيم ميزبانی ديدار پلی آف را با تصميم 
عجيب و يک طرفه ای.اف.سی از دست 

داد و پس از آن نيز قرار شد تيم های ايرانی 
هر سه ديدار رفت مرحله گروهی را در 
زمين رقبا برگزار كننــد. وقتی هم كه 
آرام آرام نوبت ميزبانی ايرانی ها نزديک 
شــد، ماجرای كرونا از راه رسيد و همه 
چيز را تحت تاثير قرار داد. شهرخودرو 
صاحب مدرن ترين و يكــی از بهترين 
استاديوم های فوتبال در ايران است اما 
تا پايان اين فصل از ليگ قهرمانان، حتی 
فرصت ميزبانی واقعی در يک مسابقه را 
نيز به دست نمی آورد. با توجه به اينكه 
آنها سهميه رقابت های فصل آينده ليگ 
قهرمانان را نيز كســب نكرده اند، برای 
برگزاری اولين بازی آسيايی در مشهد 
بايد مدت بيشتری منتظر بمانيم. شايد 
پروژه ای كه آنها با مهــدی رحمتی در 
تالش برای آغاز كردنش هســتند، اين 
تيم را دوباره به آسيا برگرداند. فعال آن چه 
برای اين باشگاه اهميت دارد، درخشيدن 
در ديدارهای باقی مانده اين فصل از ليگ 
قهرمانان است. روی كاغذ اوضاع دشوار 
به نظر می رسد اما سيدمهدی در دوران 
بازی هم با انجام دادن كارهای ســخت 

غريبه نبود.

شهرخودرو و اولین تجربه سرمربیگری مهدی رحمتی

در جست وجوی راه نجات

اتفاق روز

چهره به چهره

داستان شهرخودرو و آسیا، در نوع خودش داستان جالبی است. آنها با یحیی گل محمدی آسیایی شدند، با مجتبی 
سراسیابی تورنمنت را آغاز کردند و حاال با سیدمهدی رحمتی، راه را ادامه می دهند. در حقیقت پروسه حضور این باشگاه 

در لیگ قهرمانان با سه مربی مختلف طی شده است. پس از چند نبرد دوستانه، جدال امروز با الشباب اولین مسابقه رسمی 
رحمتی روی نیمکت مشهدی ها خواهد بود. مردی که به ناگهانی ترین شکل ممکن سرمربی باشگاه شده و اصال زمان زیادی 

برای اثبات خودش در این موقعیت نداشته است.

آریا طاری

هواداران استقالل حداقل در چند تابستان 
گذشــته، به تغييــرات گســترده در تركيب 
تيم شان خو گرفته اند. هر بار كه تيم آمده جان 
تازه ای بگيرد و صاحب يک تركيب ايده آل شود، 
ستاره ها پشت سر هم از استقالل رفته اند و اين 
تيم مجبور شــده تركيبش را با نفرات تازه ای 
بسازد. از دست دادن ثبات و تن دادن به زلزله 
هميشگی، بزرگ ترين مشــكل اين سال های 
استقالل به شمار می رود اما حاال ديگر خبری 
از كوچ دسته جمعی ستاره ها از استقالل نيست 
و باشگاه در مسيری متفاوت تر از هميشه قدم 

برمی دارد.
اگر به فهرســت نقل و انتقاالت استقالل در 
دو فصل اخير نگاه كنيــد، انبوهی از ورودی ها 
و خروجی های جديد را خواهيد ديد. استقالل 
در اين سال ها دائما در معرض تغييرات گسترده 

قرار گرفته و بــه ندرت، اثــری از ثبات در اين 
باشگاه ديده شده است. ســاختن يک تركيب 
قدرتمند، هرگز برای استقالل سخت نبوده اما 
آنها در »حفظ« ايــن تركيب، اصال موفق عمل 
نكرده اند. استقالل در دو پنجره تابستانی اخير، 
مهره های بسيار زيادی را از دست داده اما حاال 
ديگر خبری از جدايی نفرات آس اين تيم نيست. 
قائدی، دياباته و ارسالن مطهری در فصل جديد 
نيز در عضويت اســتقالل خواهند بود. قرارداد 
ساير مهره های مهم تيم هم تمديد شده و فعال 
تنها در مورد علی كريمــی، ترديدهايی وجود 
دارد. اگــر علی كريمی هم حفظ شــود، عمال 
اســتقالل ليگ نوزدهم به طور كامل به ليگ 
بيستم منتقل شده و اين تيم با خريد چند مهره 

تازه، حاال قدرتمندتر از گذشته خواهد بود.
همين تابستان گذشــته بود كه استقالل، 
چند مهره كليــدی و اثرگذارش را از دســت 
داد. يكی از اين مهره ها آياندا پاتوسی بود. يک 

هافبک خالق كه تنها در يک دوران كوتاه بازی 
برای استقالل، به چهره محبوب هواداران اين 
باشگاه تبديل شد. آياندا، خريدی برای آينده 
بود و می توانســت چندين ســال در استقالل 
بدرخشد اما پاســور مورد عالقه هواداران آبی، 
خيلی زود در مسير جدايی قرار گرفت و فصل 
را جايی دورتر از فوتبال ايران شروع كرد. اميد 
نورافكن هم با وجود عملكرد نسبتا خوبی كه در 
استقالل داشت در پايان قرارداد قرضی اش به 
ليگ بلژيک برگشــت. هرچند كه سپاهانی ها 
خيلی زود با يک پيشنهاد مناسب، اين بازيكن را 
به خدمت گرفتند تا اميد به يكی از بهترين های 
ليگ برتر نوزدهم تبديل شود. قبل از اين دو نفر 
هم اللهيار صيادمنش تيم را ترک كرده بود. آن 
هم با روندی كه واقعا عجيب و خجالت آور به نظر 
می رسيد. مديران باشگاه استقالل برای فروش 
اللهيار، مدت ها قبل از پايان فصل عمال بازی او 
برای تيم را ممنوع كــرده بودند. نگرانی بزرگ 
آنها اين بود كه صيادمنش مصدوم شود و هزينه 
اين انتقال به راحتی از دست شان برود. تابستان 
دو سال گذشته هم، اتفاق های نااميدكننده ای 
در اســتقالل رخ داد. به نظر می رسيد باشگاه 
راهش را پيدا كرده و با ستاره هايی مثل تيام و 

جپاروف، آماده انجام دادن كارهای بزرگ است. 
آنها به تازگی قهرمان جام حذفی شده بودند و 
می توانستند در ليگ برتر مدعی باشند اما خروج 
چهره هايی مثل مجيد حسينی، اميد ابراهيمی، 
مامه تيام و سرور جپاروف، عمال اميدواری را در 
بين هواداران اين باشگاه از بين برد. استقالل در 
اين چند فصل، دائما ستاره از دست داده و حاال 
برای اولين بار، اميدوار اســت كه فصل را بدون 

جدايی مهره های شاخص كليد بزند.
»اگر آن تيم حفظ می شــد«. اين جمله ای 
است كه استقاللی ها در اين چند فصل، بارها 
و بارها با خودشــان تكرار كرده اند. در باور آنها 
تغييرات مداوم تركيــب، بزرگ ترين لطمه را 
به استقالل زده اســت. آن هم در شرايطی كه 
پرسپوليس بيشترين ســود را از حفظ شاكله 
اصلی تيم برده و با همان نفرات، به موفقيت های 
متوالی در فوتبال ايران دست پيدا كرده است. 
حاال آبی ها به خواســته مهم شــان رسيده اند 
و ديگر خبری از جدايی تابســتانی ســتاره ها 
نيســت. با اين حال هنوز هم نمی شــود برای 
استقالل نگران نبود. چراكه وضعيت نيمكت 
باشگاه، همچنان مبهم به نظر می رسد. مديران 
باشگاه از پيشنهاد به استراماچونی و رضايت او 

حرف می زنند. كاپيتان باشگاه نيز اين رضايت 
را تاييد می كند. فدراســيون و وزارت ورزش 
اما تحت هيچ شــرايطی از قانــون منع ورود 
خارجی های جديــد به فوتبال ايران دســت 
برنمی دارند. حتی با وجود اينكه در شبكه های 
اجتماعی، موجی برای كنار زدن اين قانون به 
راه افتاده است. اين وســط يک ترديد بزرگ 
ديگر هم وجود دارد. اينكه شايد مديران باشگاه 
استقالل در حال بازی با اســم استراماچونی 
هستند. اينكه شــايد آنها با علم به بسته بودن 
مسير جذب اين مربی، دائما ژست مذاكره با او 
را می گيرند تا اگر فردا تيم با مربی بعدی نتايج 
خوبی نگرفت، ادعا كنند كه گزينه آنها استراما 
بوده و مديران فوتبال ايــران چنين اجازه ای 
نداده اند. »پيشنهاد دادن« به استراماچونی و 
هر مربی ديگری، ســاده ترين كار دنيا به نظر 
می رســد اما محقق كردن وعده ها، به همين 
سادگی نخواهد بود. پس نبايد اين احتمال را 
هم رد كرد كه همه چيز، تنها يک بازی بزرگ 
برای فريب دادن هواداران ناراضی باشگاه باشد. 
اين درســت همان چيزی اســت كه در مورد 
سرنوشت استقالل، يک نگرانی بزرگ و كليدی 

ايجاد می كند.

اولين مسابقه اين فصل برايتون در ليگ برتر جزيره، امشب 
روبه روی چلسی برگزار می شــود. پس از شروع قدرتمندانه 
آرسنال و پيروزی دشوار ليورپول، چلسی فرانک لمپارد امروز 
برای اولين بار با ستاره های تازه وارد به زمين مسابقه وارد خواهد 
شد. آنها فصل گذشته روبه روی برايتون امتياز از دست داده اند 
و اصال دوست ندارند چنين تجربه ای را تكرار كنند. اين بازی 
در حالی برگزار می شــود كه عليرضا جهانبخش هنوز هم در 
عضويت باشگاه برايتون است. در ماه های گذشته زمزمه های 
زيادی در مورد بازگشت اين بازيكن به ليگ هلند يا رفتن او به 
ليگ تركيه شنيده شــده اما ظاهرا عليرضا دوست ندارد اين 
داســتان در همين نقطه به پايان برسد. آژاكس يا آيندهوون، 
مقصدهای جذابی برای ستاره ايرانی به شمار می رفتند اما ظاهرا 
هنوز پيشنهاد رسمی به باشگاه برايتون نرسيده است. او مدتی 

قبل اعالم كرد كه می خواهــد در تيم بماند و برای جايگاهش 
بجنگد. اين جنگ در درجــه اول، نبرد با ايده های گراهام پاتر 
خواهد بود. چراكه اين مربی هيچ وقــت عالقه زيادی به بازی 
جهانبخش نداشته و به ندرت او را در تركيب اصلی برايتون قرار 
داده است. عليرضا در ســومين فصل حضور در ليگ برتر، كار 

بسيار سختی را در پيش خواهد داشت.
نمی دانيم امروز چه سرنوشتی در انتظار عليرضا خواهد بود. 
اينكه نام او به فهرست 11 نفره تيم برسد، كمی بعيد است. حتی 
با شناختی كه از گراهام پاتر داريم، بعيد می دانيم عليرضا حتی 
در فهرست بازيكنان نيمكت نشين اين مسابقه جايی داشته 
باشد. با اين حال روبه رو شدن با چلســی، يادآور يک خاطره 
فوق العاده برای اين ســتاره خواهد بود. عليرضا فصل گذشته 
روبه روی تيم فرانک لمپارد، يک گل خارق العاده به ثمر رساند. 

يک قيچی بی نقص كه در پايان فصل در شمار بهترين گل های 
فوتبال انگلستان قرار داشت و حتی يكی از كانديداهای بردن 
جايزه نهايی نيز بود. جايزه ای كه البته در نهايت به سون هيونگ 
مين و گل فردی تماشايی اش به برنلی تعلق گرفت. با اين حال 
شايد جهانبخش امروز دوباره فرصت بازی به دست بياورد و با 
يک گل ديدنی ديگر، به همه نشان بدهد كه چه توانايی های 
فوق العاده ای دارد. برايتون حاضر به فروش اين ســتاره با رقم 
پايين نيست. آنها می دانند عليرضا يک بار آقای گل يک ليگ 
اروپايی شده و به عنوان يک بازيكن كناری، قابليت های زيادی 
دارد. با اين حال شايد به نفع ســتاره ايرانی برايتون باشد كه 
تكليف ماجرا هرچه زودتر برای او روشن شود. ادامه دادن در 
چنين شرايطی، اصال به سود جهانبخش نخواهد بود. او بايد تنها 
در شرايطی در انگليس بماند كه مطمئن شود نقش مهمی در 
پروژه گراهام پاتر دارد. در غير اين صورت يک فصل سكونشينی 
ديگر با وجود درخشش در فرصت های معدود، بين اين بازيكن و 
اهدافی كه در سر دارد فاصله زيادی به وجود خواهد آورد. پس از 
مسابقه فصل گذشته با چلسی و آن گل بی نظير، خيلی ها تصور 
می كردند جهانبخش برای مدت زيادی در تركيب ثابت تيمش 

باقی می ماند اما اين اتفاق رخ نداد. شايد نبرد امروز با چلسی، 
همان مسابقه ای باشد كه از علی جهان، يک مهره فيكس برای 
برايتون می سازد. هرچند كه اين اميدواری تا امروز، به جايی 

نرسيده است.

استقالل در یک نمای ناآشنا

اينبارزلزلهایدركارنيست!

علیرضا کار سختی در سومین فصل حضورش در فوتبال جزیره خواهد داشت

جهانبخشوچلسی؛شروعياپايان؟

رحمتی در همه این سال ها، 
یکی از بهترین گلرهای 

فوتبال ایران بوده است. 
نام او را حتی می توان در 

فهرست بهترین گلرهای 
تاریخ لیگ برتر نیز قرار داد. 

او همیشه کار خودش را به 
بهترین شکل انجام داده 

اما حاال به عنوان سرمربی، 
قضاوت های تازه ای در 
موردش شکل خواهند 

گرفت
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