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طبق مصوبات کمیته اجرایی اتحادیه جهانی 
کشــتی برگزاری رقابت های جهانــی جوانان و 
بزرگساالن جهان باید روز ۱۴ مهر در جلسه کمیته 
اجرایی بررســی و در خصوص آن تصمیم گیری 
شــود. این در حالی اســت که اتحادیــه جهانی 
بســیار خوش بین بود تا مهرماه از میزان شــیوع 
ویروس کرونا کاسته شود و رقابت های جهانی را 
برگزار کند اما گویا این مهم محقق نخواهد شــد. 
بر همین اساس بسیاری از کشورهای صاحب نام 
دنیا به دلیل سالمت ورزشکاران خود با برگزاری 
رقابت های جهانی بزرگســاالن مخالف هستند، 
البته در این میان روس ها اصرار به انجام مسابقات 
داشتند هر چند که آنها هم دیگر خیلی پافشاری 
نمی کنند. اتحادیه جهانی کشتی هم از کشورهای 
دنیا نظرخواهی کرده که آیا در رقابت های جهانی 
شــرکت خواهند کرد و در صــورت حضور با چه 
تعداد کشتی گیر حاضر می شــوند. ضمن آنکه 
بیشتر کشتی گیران جهان نیز تمرینات چندان 
چشم گیری را دنبال نمی کنند و آمادگی مطلوبی 
ندارند. رئیس اتحادیه جهانــی به خوبی می داند 
اوضاع جهان با توجه به شیوع ویروس کرونا برای 
برگزاری مسابقات جهانی مساعد نیست و به همین 
دلیل به نظر می رسد در جلسه بعدی کمیته اجرایی 
تصمیم به لغو رقابت های بزرگساالن همچون رده 

امید گرفته شود.
    

بسكتبالخواستارميزباني
كاپآسيا

با اعالم کنفدراسیون بسکتبال آسیا )فیبا آسیا( 
قرار اســت دیدارهای پنجره دوم و سوم انتخابی 
کاپ آســیا به صورت متمرکز برگزار شود؛ ایران 
هم متقاضی میزبانی دیدارهای این رقابت هاست. 
دیدارهای پنجره نخست این رقابت ها اسفندماه 
سال گذشــته برگزار شــد و تیم ملی بسکتبال 
کشورمان طی دو دیدار خانگی موفق به شکست 
ســوریه )۹۴ بر ۴۸( و قطر )۹۵ بر ۵۲( شد. طبق 
برنامه اعالم شده از سوی کنفدراسیون بسکتبال 
آسیا )فیبا آسیا(، پنجره دوم و سوم انتخابی کاپ 
آسیا به ترتیب از ۶ آذرماه و ۳۰ بهمن آغاز می شود. 
پیش از این فیبا آسیا برنامه این دو پنجره را مانند 
پنجره نخست به صورت رفت و برگشت اعالم کرده 
بود که حاال اجرای آنها به خاطر شیوع جهانی کرونا 
منتفی شده است. مسئوالن بسکتبال آسیا به خاطر 
فراگیری کرونا و اینکه برگزاری دیدارها به صورت 
همیشگی در این شرایط مقدور نیست، تصمیم به 
برگزاری متمرکز دیدارهای پنجره دوم و سوم کاپ 
آسیا گرفته اند تا اینگونه شرایط ایمنی و بهداشتی 
برای حفظ سالمت شــرکت کنندگان در مقابل 
بیماری کوئید ۱۹ را تقویت کنند. در ایمیل دریافتی 
توسط فدراسیون بسکتبال، بر برگزاری دیدارها به 
صورت متمرکز تاکید شده و اینکه یکی از کشورهای 
هر گروه باید مسئولیت میزبانی را عهده دار شوند 
اما در مورد زمان مســابقات و تغییر احتمالی آنها 
توضیحی ارائه نشده اســت. بدین ترتیب یکی از 
کشــورهای ایران، قطر، عربســتان و سوریه باید 
مسئولیت برگزاری دیدارهای پنجره دوم و سوم 
انتخابی کاپ آســیا در گروه E را بر عهده بگیرند. 
رامین طباطبایی رییس فدراســیون بسکتبال با 
تایید این موضوع گفت:»ایران متقاضی میزبانی 
این رقابت هاست اما هنوز درخواست خود را به فیبا 
آسیا اعالم نکرده ایم. احتماال برای میزبانی یکی از 

پنجره ها اعالم آمادگی خواهیم داشت.« 
    

هاديپورجراحینمیكند
آرمین هادی پور ملی پوش المپیکی تکواندو 
که از ناحیه زانو دچار آســیب دیدگی اســت، در 
روزهای گذشته توســط دکتر سهراب کیهانی و 
دکتر حمیدرضا یزدی معاینه و ارزیابی شــد و به 
دلیل کسالت محمد رازی، مدارک پزشکی برای 
او نیز ارســال شــد. در ادامه کمیسیون پزشکی 
فدراسیون پزشکی ورزشی نیز تشکیل جلسه داد. 
در این جلسه که رازی و کیهانی نیز به صورت ارتباط 
تصویری حضور داشتند، پس از بررسی دقیق نوع 
آسیب دیدگی و وضعیت زانوی ورزشکار در نهایت 
اعالم شد هادی پور فعال نیازی به جراحی نداشته و 
براي او فیزیوتراپی و تمرین درمانی در دستور کار 
قرار گرفت. مقرر شد پس از ۶ هفته فیزیوتراپی و 
تمرین درمانی مجددا از زانوی این ورزشکار ام آرآی 
گرفته شده و کمیســیون جهت بررسی مجدد 

تشکیل جلسه دهد. 

منهای فوتبال

آریا طاری

نمایش اســتقالل در آخرین بازی 
مرحله گروهی، درست همان چیزی بود 
که همه هواداران این باشگاه انتظارش 
را می کشــیدند. یک تیم مقتــدر و در 
عین حال بسیار منسجم که هم خوب 
موقعیت ایجاد می کرد و هم می توانست 
از ایــن موقعیت ها بــرای خودش گل 
بسازد. اســتقالل از همان دقیقه اول، 

با تمرکز بر صعود مســابقه را آغاز کرد و 
با وجود از دســت رفتن چند موقعیت 
ایــده آل بــا درخشــش خیره کننده 
دروازه بان حریف، امیدش را برای بردن 
بازی از دســت نداد. نکته بسیار مهمی 
که در این نبرد بیشتر از گذشته به چشم 
آمد، لزوم قرار گرفتن ارسالن مطهری 
در ترکیب ثابت استقالل بود. ارسالن در 
این نبرد، موفق به گل زنی برای استقالل 
نشــد اما به طور کلی وقتی او به صورت 

همزمان با دیاباتــه و قائدی در ترکیب 
اصلی قرار دارد، استقالل در فاز هجومی 
تیم به مراتب بهتــر و خطرناک تری به 
نظر می رسد. به ویژه در دیدارهایی که 
آنها نیاز مبرمی به گل زنی دارند، حضور 
همزمان این سه نفر می تواند هر دفاعی 
را به وحشــت بیندازد. مساله کلیدی 
دیگر، نقش محوری سه ستاره در ترکیب 
اصلی تیم است. بازیکنانی که غیبت هر 
کدام شان، آبی ها را به دردسر می اندازد. 

در شروع دوباره لیگ قهرمانان، استقالل 
یک نیمــه را بدون علی کریمی و ســه 
نیمه را با حضور او پشــت سر گذاشته و 
عملکرد تیم در این نیمه، تفاوت بسیار 
محسوسی با هم داشته است. پاس ها و 
گل های علی کریمی، او را به مهم ترین 
و شاید کلیدی ترین ستاره باشگاه تبدیل 
کرده اند. بازیکنی کــه در میانه میدان 
درست مثل یک ساعت سوئیسی، دقیق 
و بی نقص نشان می دهد و عالوه بر انجام 

مسئولیت هایش به بهترین شکل ممکن، 
کارهایی فراتر از مسئولیت هم در زمین 
مسابقه از او ســر می زند. در کنار علی 
کریمی، باید به نقش مهدی قائدی نیز 
اشاره کرد. بازیکنی که قبل از این فصل، 
فقط با تکنیک و دریبل هایش شناخته 
می شد اما حاال به یک فوتبالیست تیمی 
تبدیل شده و تا اندازه ای به مرز پختگی 
رسیده که این اواخر با شــوت هایی از 
پشــت محوطه جریمه، مقاومت دفاع 
حریف را نابود می کنــد. در این مثلث 
درخشان، باید به نقش شیخ دیاباته نیز 
اشــاره کرد. یک حرفه ای تمام عیار که 
حتی وقتی در باالترین سطح خودش 
به ســر نمی برد، باز هم به کمک قدرت 
بدنی و هوش بازی، یک روز کابوس وار 
برای مدافعان حریف می سازد. تا همین 
چند روز قبل، سرنوشت دیاباته و علی 
کریمی برای حضور در آســیا مشخص 
به نظر نمی رسید اما اضافه شدن این دو 
نفر، نقشی کلیدی در صعود تیم به مرحله 
بعدی ایفا کرد. تیم نامجومطلق نه فقط 
برای دیدار حســاس امروز با پاختاکور، 
بلکه برای فصل آینده نیز نیاز مبرمی  به 

این دو ستاره خواهد داشت.
اگر ویروس کرونا بــه اردوی الهالل 
عربســتان راه پیدا نمی کرد، استقالل 
در اولین مســابقه حذفی باید با مدافع 
عنوان قهرمانی لیگ قهرمانان آســیا 
روبه رو می شد. الهالل تا آخرین لحظه 
با تمام توان برای ماندن در جام جنگید 
اما دیگر شانس ادامه رقابت را نداشت و 
در نهایت، همه بازی های این تیم در این 
فصل از لیگ قهرمانان از جدول رقابت ها 
پاک شدند. به جای الهالل حذف شده، 
پاختاکور صدرنشــین این گروه لقب 
گرفت و الشباب نیز به عنوان تیم دوم، 
راهی مرحله بعدی رقابت ها شد. حاال 
تیم نامجومطلق باید خودش را برای نبرد 
با حریف ازبکستانی آماده کند. تیمی که 
مقابل استقالل، اصال شکست ناپذیر به 
نظر نمی رسد. در تیم صدرنشین لیگ 
ازبکســتان، جالل الدین ماشاریپوف 
مهم ترین مهره به شمار می رود. بازیکنی 
که اتفاقا در چند مقطع مختلف، به همین 

استقالل لینک شده است. آخرین تجربه 
تقابل استقالل با رقبای ازبکستانی در 
آسیا، به لیگ قهرمانان ۲۰۱7 و روزهای 
حضور علیرضا منصوریان روی نیمکت 
این تیــم مربوط می شــود. در مرحله 
گروهی آن رقابت هــا، آبی ها در تهران 
لوکوموتیو ازبکستان را شکست دادند و 
در ازبکستان، روبه روی این تیم به تساوی 
رسیدند. استقالل پیش از این فقط دو بار 
در سال ۹۰ با پاختاکور روبه رو شده که 
حاصل این دیدارها، پیروزی چهار بر دو 
در تهران و شکست دو بر یک در ازبکستان 
بوده است. این نخســتین بار است که 
آبی ها در مرحله حذفی آسیا، روبه روی 
پاختاکور قــرار می گیرند. مصدومیت 
وریا غفوری، فعــال نگران کننده ترین 
نکته در مورد دیدار امشب استقالل به 
شمار می رود اما به نظر می رسد هم وریا 
و هم روزبه چشــمی، در ترکیب اصلی 
استقالل قرار می گیرند. چراکه باشگاه در 
این نبرد حساس به این دو مهره باتجربه 
نیاز خواهد داشــت. بدشانســی های 
داریوش شــجاعیان اما تمام نشدنی به 
نظر می رسند و این بازیکن پس از منع 
قانونی برای بازی در لیگ قهرمانان، حاال 
به تهران برگشته است. نامجومطلق و 
تیمش فقط سه روز بعد از اولین پیروزی 
در مرحله گروهی  لیگ قهرمانان، حاال 
روبه روی تیمی قرار می گیرند که فوتبال 
منظمی را به نمایش می گذارد؛ اما روی 
کاغذ، حریف چندان ترســناکی برای 

استقالل به شمار نمی رود.

استقالل-پاختاکور؛ نبرد بزرگ برای پسران آبی

حذف شدنی نیستیم! 

اتفاق روز

چهره به چهره

استقاللی ها در مرحله قبلی، نشان دادند که هر چقدر بلغزند و به هر اندازه ای که امتیاز از دست بدهند، همچنان با تمام 
توان برای بازگشت تالش خواهند کرد. تیمی که تا یک قدمی حذف از لیگ قهرمانان رفته بود، با قدرت برگشت و به همه 

نشان داد که چه قابلیت هایی دارد. استقالل امشب اولین محک حذفی اش در آسیا را پشت سر خواهد گذاشت. جدالی که 
می تواند به ماجراجویی های این تیم در لیگ قهرمانان 2020 تداوم ببخشد. نامجومطلق و پسرها، بدون ترس و با بیشترین 

میزان اعتماد به نفس، برای این نبرد آماده شده اند.

آریا رهنورد

لوئیز سوارز به تنهایی، معنای دقیق و جامعی 
از »تضاد« است. توی زمین، شبیه یک خون آشام 
بی رحم به نظر می رسد و گاهی دست به کارهای 
غیراخالقی هم می زند اما بیرون زمین و در زندگی 
خانوادگی و دوســتانه اش، یک چهره بسیار آرام 
اســت. توی زمین، خیلی زود عصبانی می شود 
و این عصبانیــت را به نمایش هــم می گذارد اما 
در مجموع، بسیار احساســاتی و دل نازک نشان 
می دهد و احساســاتش آنقدر رقیق هستند که 
در زمان آخرین حضور در کمپ تمرینی بارســا، 
اشک می ریزد. بارسا باالخره یکی از بهترین های 
تاریخش را از دست داد. پایانی که تصور می شد، 

خیلی باشکوه تر از این باشد.
ضربه چیپ به ایکر کاسیاس، پاسکاری پنالتی 
با لئو مســی، گل زدن به یووه در فینال اروپا یا آن 
پشت پای خیره کننده در اللیگا. از این لحظه های 
خارق العاده در دوران حضور لوئیز سوارز در بارسا، 
اصال کم نیســتند. او ســال های درخشانی را در 
فوتبال اسپانیا سپری کرد و حاال با وجود مقاومت 
اولیه باشگاه در انتقالش به اتلتیکومادرید، به تیم 

سیمئونه ملحق شد. شاید اگر خود سوارز پس از 
ماجراهای فصل گذشته تصمیم به ترک باشگاه 
می گرفت، رابطه او و بارســا پایان بهتری داشت 
اما به هر حال او تصمیم داشت حداقل یک فصل 
دیگر برای این تیم بازی کند اما به این هدف بزرگ، 
نرسید. با وجود رقم خوردن این جدایی، سوارز برای 
همیشه به عنوان یکی از بهترین های تاریخ بارسا 
به یاد آورده خواهد شد. یک جنگجوی تمام عیار و 

تسلیم نشدنی در زمین فوتبال.
سوارز در وحشــتناک ترین وضعیت ممکن 
به بارسا پیوســت. او مدتی کوتاه قبل از امضای 
قرارداد با کاتاالن ها، به خاطر گاز گرفتن جورجیو 
کیه لینی در جام جهانی، با محرومیتی سنگین 
روبه رو شده بود. این بازیکن برای مدت چهار ماه، 
حتی اجازه ورود به میادین ورزشی را نداشت و در 
حالی که رســما بازیکن بارسا محسوب می شد، 
اجازه تمرین با تیم را پیدا نکرد. شاید اگر هر بازیکن 
دیگری بود، با چنین شروعی در یک باشگاه جدید 
به مشــکل می خورد اما روحیه آهنین لوئیزیتو، 
اجازه نداد او به مرز فروپاشی برسد. در بین برخی 
از هواداران بارسا، نوعی بدبینی در مورد این ستاره 
وجود داشــت. بعضی ها می گفتند که درگیری 

نژادپرستانه او با پاتریس اورا در روزهای بازی برای 
لیورپول و همچنین عادت گاز گرفتن مهره های 
حریف، نسبتی با هویت باشگاه بارسلونا ندارد اما 
حقیقت آن است که پس از ماجرای کیه لینی، لوئیز 
شخصیت کامال متفاوتی پیدا کرده بود. انگار این 
یک تلنگر بزرگ برای او به شمار می رفت که کمک 
کرد این فوق ستاره، از همه حواشی فاصله بگیرد و 
با تمام توان و تمرکزش، فوتبال بازی کند. مدیران 
بارسا که نگران وضعیت این بازیکن بودند، بندی را 
در قرارداد او گنجاندند که به واسطه آن سوارز در 
صورت گاز گرفتن مهره های رقیب، با جریمه ای 
بسیار سنگین از سوی باشگاه روبه رو می شد. مرد 
اروگوئه ای اما قبل از هر کسی، خود بارسلونا را گاز 
گرفت و این تیم را از یک خواب ناخوشــایند جدا 
کرد. تیمی که در فصل قبل از جذب این بازیکن 
هیچ جامی به دست نیاورده بود، با حضور او صاحب 
یک خط حمله فوق العاده شد. بارسا در همان اولین 
فصل لوئیزیتو، »سه گانه« گرفت و همه جام های 
ممکن را فتح کرد. حاال ایــن بازیکن با ۱۹۸ گل 
در ۲۸۳ بازی، یکی از بهترین گل زن های تاریخ 
باشگاه و البته یکی از بهترین خریدهای تاریخ بارسا 
به شمار می رود. او در این مدت چهار بار قهرمان 
اللیگا شده، چهار بار جام حذفی فوتبال اسپانیا 
را فتح کرده، دو بار برنده سوپرکاپ اسپانیا شده و 
یک بار نیز لیگ قهرمانان اروپا را فتح کرده است. 
او همچنین سابقه تبدیل شدن به بهترین بازیکن 
فصل بارسا، آقای گلی اللیگا و بردن کفش طالی 

اروپا را نیز در همین ۶ فصل داشــته اســت. این 
دوران، حاال دیگر رســما به پایان رسیده اما مرد 
گل زن حساس ترین ال کالسیکوها، به این راحتی 

در نیوکمپ فراموش نخواهد شد.
شاید همه چیز می توانست طور دیگری رقم 
بخورد. شاید جدایی سوارز می توانست در فضای 
دوستانه تری اتفاق بیفتد. او باید باشگاه را در یک 
مراسم باشکوه و یک استقبال ویژه ترک می کرد 
اما دوربین ها خودرویش را در حال ترک سیوتات 
اسپورتیووا در شرایطی شکار کردند که همچنان 
مشغول اشک ریختن بود. در ساخته شدن یکی از 
بهترین مثلث های هجومی تاریخ فوتبال، لوئیزیتو 
نقش بســیار مهمی ایفا کرد. دوستی نزدیک و 
خانوادگی او با لئو مسی و همچنین رابطه بسیار 
نزدیکش با نیمار، در هیچ مقطعی از این سال ها 
زیر سوال نرفت. ظاهرا اما تقدیر این بود که رابطه 

اعضای این مثلث تاریخی با مدیران بارسا، شکراب 
شود. نیمار به شکل ناخوشــایندی از بارسا جدا 
شد، سوارز هم با وجود تمایل به ماندن، سرانجام 
پیراهن شماره ۹ بلوگرانا را از تن درآورد. لئو مسی 
هم همین تابستان تا یک قدمی جدایی پیش رفت 
و تنها به خاطر رقم باالی حق فسخ، قید این تصمیم 
را برای مدتی زد. حــاال از آن مثلث رویایی، فقط 
یک ضلع در بارسا باقی مانده و این احتمال وجود 
دارد که تابستان آینده، حتی لئو هم تیم دیگری را 
برای خودش انتخاب کرده باشد. همه دوره های 
طالیی یک روز باالخره به پایان می رسند و دوران 
مرد همیشه مصمم اروگوئه ای در نیوکمپ نیز، 
سرانجام به آخر رسیده اســت. این خداحافظی 
مدنظر هواداران بارسا با سوارز نبود اما بدون تردید 
او در بازگشت به این استادیوم با لباس آتلتی، حتما 

مورد تشویق این هوادارها قرار خواهد گرفت. 

گروهی که در آن تیم قعرنشین »هفت امتیاز« داشته باشد، 
اصال گروه راحتی به نظر نمی رسد. پرسپولیس این فصل در یکی 
از دشوارترین گروه های لیگ قهرمانان قرار داشت. گروهی که 
در آن نه خبری از انصراف بود و نه ویروس کرونا به اردوی تیم ها 
شبیخون زده است. تا لحظه سوت پایان دو دیدار پایانی این گروه، 
هر چهار تیم می توانســتند به مرحله بعدی راه پیدا کنند و هر 
چهار تیم، حتی شانس صدرنشینی در این گروه را نیز داشتند. 
سرانجام این پرسپولیس بود که به عنوان تیم اول راهی مرحله 
بعدی شد و پشت ســر آنها نیز التعاون به دور یک هشتم نهایی 

لیگ قهرمانان صعود کرد تا وعده رامین رضاییان برای برخورد 
دوباره با پرسپولیس در نیمه نهایی آسیا، هرگز به حقیقت تبدیل 
نشود. حذف تیمی مثل الدحیل با ستاره هایی در کالس جهانی 
مثل مهدی بن عطیه، نشان می دهد که وضعیت این گروه چقدر 
غیرقابل پیش بینی بوده است. پرسپولیس از چنین گروهی عبور 
کرد و دوباره نشان داد که همیشــه می داند از آسیا چه چیزی 
می خواهد. قبل از شروع دوباره لیگ قهرمانان در قطر، یحیی از 
ستاره های تیمش می خواست تا درست مثل پرسپولیس برانکو 
باشند و با همان روحیه به مصاف بازی های لیگ قهرمانان بروند. 

این تیم در دیدارهای باقی مانده از مرحله گروهی، درست شبیه 
آن تیم بود. تیمی که ظاهرا هر وقت در آستانه حذف شدن قرار 
می گیرد، بهتر و درخشان تر فوتبال بازی می کند. تیمی که در 
چهار دیدار باقی مانده از مرحله گروهی لیگ قهرمانان در قطر، 
سه بار برنده شد و سه بار دروازه اش را بسته نگه داشت تا مرحله 

گروهی را در باالترین رده ممکن به پایان برساند.
پس از تغییرات گسترده پرسپولیس در پایان لیگ نوزدهم، 
تصور می شد آنها به تیم متوســطی تبدیل شده اند اما نمایش 
این تیم روبه روی الشارجه، درســت عکس این موضوع را ثابت 
کرد. همه نفرات تازه وارد این تیم هم نشــان دادند که پتانسیل 
درخشش در تورنمنتی مثل لیگ قهرمانان آسیا را دارند. نتیجه 
گرفتن در آسیا بدون حضور تماشاگران ایرانی و بدون بازی در 
استادیوم سرشــار از هوادار آزادی، اصال کار راحتی نیست اما 
در تک مسابقه های مراحل حذفی، همه چیز برای نمایندگان 

ایران در دســترس خواهد بود. روی کاغذ، پرسپولیسی ها باید 
خودشان را برای یک مسیر دشوار آماده کنند اما تجربه مرحله 
گروهی، نشان می دهد که آنها قدرت الزم برای کنار زدن خیلی 
از رقبای قدرتمند را دارند. این تیم شاید در چند نقطه از زمین، 
مشکالتی را احســاس کند اما بدون تردید، صاحب روحیه ای 
بسیار جنگجویانه و تسلیم ناپذیر است. حتی بازیکنی مثل مهدی 
عبدی که زمان زیادی برای قرار گرفتن در ترکیب تیم به دست 
نمی آورد، به محض ورود به ترکیب یک تغییر ایده آل در جریان 
مسابقه خلق می کند. رقابت نزدیک مهره های تیم و انگیزه باالی 
ستاره های پرسپولیس، یحیی را به آینده باشگاه امیدوار کرده 
است. در پرسپولیس، جای هیچ بازیکنی تضمین شده نیست و 
همه نفرات، می توانند فرصت خاص خودشان را برای درخشیدن 
به دست بیاورند. آنها بیشتر از همیشه شبیه یک »تیم« هستند 

و بدون فشار و اضطراب، آماده اند تا به این مسیر ادامه بدهند.

ستاره ای که با اشک از بارسلونا رفت

خونآشامدلنازک!

پرسپولیس می داند که از آسیا چه می خواهد

بردندرموعدمقرر!

مصدومیت وریا غفوری، 
فعال نگران کننده ترین 

نکته در مورد دیدار امشب 
استقالل به شمار می رود 

اما به نظر می رسد هم وریا 
و هم روزبه چشمی، در 

ترکیب اصلی استقالل قرار 
می گیرند. چراکه باشگاه در 

این نبرد حساس به این دو 
مهره باتجربه نیاز خواهد 

داشت
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