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CAS تصميم جودو به عهده

روز 26 شــهريور دادگاه حكميت ورزش به 
دنبال شكايت فدراســيون جودو از فدراسيون 
جهاني فرصت 30 روزه اي را براي توافق دو طرف 
تعيين كرد. توافقي كه در اين مدت حاصل نشد. 
آرش ميراسماعيلی رييس فدراسيون جودوي 
ايران در اين باره گفــت:»دادگاه عالی ورزش به 
ما فرصتی برای توافق داد و فدراســيون جهانی 
يک پيش شــرط برای ما در نظر گرفت كه آن را 
خالف اساسنامه و منشور المپيک می دانيم و به 
همين خاطر اين پيش شرط را قبول نكرديم. در 
اين مدت ايميل های زيادی بين طرفين رد و بدل 
شد و حتی خواستار مذاكره حضوری شديم كه 
در مجموع توافقی بين مــا صورت نگرفت.« وي 
افزود:»از روزی كه اين اتفاق برای جودوی ايران 
افتاد شبانه روز كار كرديم تا از حقانيت اين رشته 
دفاع كنيم. جودوی ايران توانايی كسب سهميه 
المپيک و حتی افتخاراتی فراتر از اين را هم دارد، 
اما متاسفانه به ناحق عليه ما سناريويی ساخته شد 
كه همه می دانند و تنها اميدوارم در نهايت همه 
چيز به نغع ما تمام شود. پس از بررسی تمام شرايط 
به اين نتيجه رسيديم كه منتظر رأی دادگاه عالی 
ورزش بمانيم، چون با توجه به شــرايط، امكان 
توافق با فدراسيون جهانی جودو وجود نداشت و 
تنها اميدوارم رأی دادگاه CAS عادالنه باشد.« 

    
ذوب از سد بندرعباس گذشت

در حالي كه ليگ برتر بسكتبال اسير ويروس 
كرونا شده و اين بيماري روي اين رقابت ها سايه 
انداخته است، در نخستين هفته از رقابت هاي 
گروه »ب« تيــم ذوب آهن اصفهان توانســت 
با نتيجــه  اي قاطــع حريف خود شــهرداري 
بندرعباس را شكست دهد. اين ديدار با نتيجه 
101 بر 72 به ســود نماينده اصفهان به پايان 
رســيد. ذوب آهن از همان ابتداي بازي سعي 
داشــت كه اختالف زيادي را با حريفش ايجاد 
كند. در كوارتــر اول ذوبي هــا 31-13 پيروز 
ميدان بودنــد، در كوارتــر دوم نتيجه 19-28 
براي اصفهاني ها بود، كوارتر ســوم 24-19 به 
پايان رســيد و نتيجه كوارتر نهايي نيز 16-23 
بود. در پايان ايــن بازی محمدرضــا اكبری با 
كسب 24 امتياز، 14 ريباند و سه پاس گل برای 
تيم ذوب آهن اصفهان، تاثيرگذاری 36 را از خود 
بر جای گذاشته و بهترين بازيكن زمين شد. در 
تيم شهرداری بندرعباس نيز علی جمشيدی با 
كسب 24 امتياز، هشت ريباند و چهار پاس گل، 
تاثيرگذاری 27 را در تركيب شهرداری داشت و 
بهترين بازيكن تيم خود شد. همچنين در ديگر 
ديدارهاي اين هفته شهرداري ورامين با نتيجه 
سه بر يک موفق شــد خاتم اردكان را شكست 
دهد و هورسان رامسر سه بر يک برابر شهرداري 

قزوين به پيروزي رسيد. 
    

دو مصدوم در هفته دهم
هفته دهم رقابت های ليــگ برتر واليبال با 
برگزاری 6 ديدار به پايان رسيد. در حساس ترين 
بازی هفته دو تيم ســايپا تهران و شهداب يزد 
مقابل يكديگــر صف آرايی كردند. شــاگردان 
مصطفی كارخانه در تيم سايپا با نتيجه سه بر يک 
مغلوب تيم شــهداب يزد شدند. نارنجی پوشان 
ســايپا با اين شكست ســومين باخت خود در 
فصل جاری مســابقات را تجربه و به رده چهارم 
جدول رده بندی ســقوط كردند. تيم سپاهان 
اصفهان نيز در روزی كه تيم سيرجان استراحت 
داشت از فرصت اســتفاده كرد و با پيروزی سه 
بر صفر مقابل تيم پيكان تهــران با 9 پيروزی و 
26 امتياز به صدر جدول رده بندی صعود كرد. 
در ديگر بازی هفته نيز هراز آمل با نتيجه ســه 
بر صفر از ســد شــهرداری گنبد گذشت و تيم 
شهرداری اروميه با شكســت تيم راه ياب ملل 
مريوان به رده سوم جدول صعود كرد. تيم پيكان 
تهران، پرافتخارترين تيم مسابقات اما هفتمين 
باخت را مقابل تيم سپاهان تجربه كرد تا نشان 
دهد همچنان در بحران به سر می برد. در ديگر 
ديدارها شــهرداري ورامين ســه – يک خاتم 
اردكان را شكست داد و هورسان رامسر سه-يک 
شــهرداري قزوين را برد. در اين هفته مجتبی 
ميرزاجانپور و مســعود غالمــی دو ملی پوش 
تيم های ســپاهان و شــهرداری اروميه دچار 
مصدوميت شــدند و ميرزاجانپور روز گذشته 

پايش را به تيغ جراحان سپرد. 

منهای فوتبال

آریا طاری

»بازگشت داریوش شجاعیان«. 
این عبارت تا امروز بارها و بارها در 
باشگاه استقالل به گوش رسیده 
اما هر بار، مانعی برای این بازگشت 
شکل گرفته است. او تنها بازیکن 
استقالل نیســت که این ماه ها با 
بدشانسی دست و پنجه نرم کرده 
و از اهدافی که در ذهن دارد، کامال 
عقب به نظر می رسد. در جمع آبی ها 
می توان به طور مشــخص به سه 
بازیکن اشاره کرد که دائما در معرض 
بدشانسی هستند. مهره هایی که 
پتانســیل  فوق العاده ای دارند اما 

در عمل، هنوز به آنچه سزاوارش 
هستند، نرسیده اند.
    

سیاوش یزدانی
انتقال از باشــگاهی مثل پيكان به 
تيمی مثل ســپاهان، يــک موفقيت 
انكارنشدنی برای سياوش يزدانی بود. 
او در اصفهان هم عملكرد خوبی داشت 
اما همه چيز درست از لحظه های پس 
از ديدار برگشت با پرســپوليس رو به 
تباهی رفت. اگر يزدانی آن جمالت را بر 
زبان نياورده بود، شايد هرگز آن اتفاق ها 
رخ نمی داد اما به هر حال اين بازيكن از 
يک مسابقه ليگ برتری محروم شد و در 
ديدار پرتنش نيمه نهايی جام حذفی با 

سپاهان نيز به اشتباه دروازه خودی را باز 
كرد تا بدترين و تلخ ترين پايان ممكن 
را در سپاهان داشــته باشد. همان طور 
كه انتظار می رفت، ســياوش در پايان 
فصل به جدی ترين رقيب پرسپوليس 
ملحق شد و پيراهن اســتقالل را بر تن 
كرد. به نظر می رســيد همه چيز برای 
درخشش او در تيم جديد مهيا باشد اما 
چند مصدوميت جدی، اجازه نداد اين 
فوتباليست سهم زيادی از دقايق بازی 
استقالل در ليگ نوزدهم به دست بياورد. 
او يک بار همان اوايل فصل مصدوم شد 
و يک بار هم اواسط فصل پس از روبه رو 
شدن با تيم سابقش سپاهان، به شدت 
آسيب ديد و تا پايان فصل، ديگر سهم 

چندانی از ديدارهای استقالل نداشت. 
در اولين فصل در لباس آبی، اوضاع برای 
يزدانی اصال خوب پيش نرفت و او حاال 
اميدوار است در دومين فصل، شرايط را 
تغيير بدهد. او در اولين مسابقه اين فصل 
استقالل فيكس بوده است. جدالی كه با 
يک كلين شيت برای تيم محمود فكری 

به پايان رسيد.
داریوش شجاعیان

شــايد به لحاظ بدشانســی، كم تر 
بازيكنی را بتوان با داريوش شجاعيان 
مقايســه كرد. يک فوتباليست بسيار 
بااســتعداد كه مصدوميت هــا مانع از 
رســيدنش به جايــگاه متناســب با 
استعدادهايش در فوتبال ايران شده اند. 

فصل گذشته به نظر می رسيد داريوش 
مصدوميت سنگين قبلی اش را پشت 
سر گذاشــته و دوباره اوج گرفته است. 
استراماچونی هم كامال به اين فوتباليست 
باور داشت و او را در فرم خوبی قرار داده 
بود. درســت وقتی داريــوش به نقطه 
اوج دوران فوتبالش برگشــت و حتی 
صحبت از دعوتش به تيم ملی بود، يک 
آسيب ديدگی بدموقع ديگر از راه رسيد 
و سرانجام آبی ها تصميم گرفتند نام او 
را از فهرست نفرات شان برای ادامه فصل 
خارج كنند. در شرايط عادی، شجاعيان 
نمی توانست تا پايان فصل فوتبال ايران 
برای اســتقالل به ميدان بــرود. وقتی 
ويروس كرونا از راه رسيد و مسابقه های 
ليگ را تا چند ماه به تعطيلی كشــاند، 
داريوش دوباره به ليگ برتر رســيد اما 
از آن جايی كه نامش از فهرست نفرات 
تيم خارج شــده بود، ديگر نتوانست به 
اين باشگاه برگردد و در ليگ نوزدهم به 
ميدان برود. بدشانســی های داريوش 
تمامی نداشت. چراكه او حتی به دليل 
همين مشكل مشابه، اجازه بازی در ليگ 
قهرمانان آسيا را هم پيدا نكرد و به همين 
سادگی، زمان بسيار زيادی را از دست داد. 
او يک فوتباليست تكنيكی و يک بازيكن 
درجه يک به شمار می رود اما مصدوميت 
از يک طرف و بدشانســی های بزرگ از 
سوی ديگر، اجازه ندادند كه داريوش به 
جايگاهی كه سزاوارش است در فوتبال 
ايران برســد. اين هافبــک خالق حاال 
اميدوار اســت در فصل جديد، باالخره 
در تيم محمود فكری ثبات كافی را در 

استقالل به دست بياورد.
مرتضی تبریزی

داستان مرتضی، از آن داستان های 
باورنكردنــی در فوتبال ايران اســت. 
مهاجمی كــه بــا ســروصدای زياد، 
راهی باشــگاه استقالل شــد و مبلغ 
رضايتنامه اش، بســيار سنگين به نظر 
می رسيد. مرتضی شــروع خوبی هم 
در استقالل داشــت و در همان اولين 

مسابقه موفق به گل زنی برای اين باشگاه 
شــد اما در ادامه راه، اوضاع برای او اصال 
خوب پيش نرفت. تركيب نمايش های 
نااميدكننده با يک مصدوميت جدی، 
تبريزی را كامال از تركيب استقالل دور 
كرد و او كه حدود دو ماه ديگر به ميادين 
برمی گردد، حــاال عمال مهاجم چهارم 

باشگاه محسوب می شود. 
بعيد نيســت تبريزی در روزهای 
پيــش رو تصميــم به ترک باشــگاه 
اســتقالل بگيرد. گفته می شــود او از 
پرسپوليس و چند تيم ديگر پيشنهاد 
دارد و آماده اســت تا به اين باشگاه ها 
ملحق شــود. مرتضی حتــی اگر در 
استقالل بماند، شــانس زيادی برای 
بــازی در اين تيم نخواهد داشــت. در 
نتيجه منطقی ترين گزينــه برای او، 
جدايی از ايــن تيم خواهد بــود. او در 
ذوب آهن يكی از بهترين مهاجم های 
ليگ برتر و يكــی از كانديداهای آقای 
گلی به شمار می رفت اما در استقالل، 
نوانست انتظارها را برآورده كند و به يک 
مهاجم زهردار تبديل شــود. آمارهای 
تبريزی در استقالل تا امروز، كامال عليه 
او هستند. بازيكنی كه ماه های اخير را با 

مصدوميت پشت سر گذاشته است.

سه ستاره  آبی در جست وجوی تغییر دادن شرایط

اساطیر بدشانسی! 

چهره به چهره

اتفاق روز

آریا رهنورد

پيراهن شماره 10، يكی از مهم ترين شماره لباس هايی است 
كه در هر تيم وجود دارد. اين شماره معموال به يكی از كليدی ترين 
بازيكنان هر تيم می رسد كه غالبا يک بازيكن هجومی و اثرگذار 
باشد. در ليگ بيســتم اما اين پيراهن را در پرسپوليس به يک 
هافبک تدافعی داده اند و ميالد سرلک فصل را با اين شماره شروع 
كرده است. اين لباس زمانی بر تن ستاره های بزرگی مثل دايی و 
كاويانپور بوده و پيش از آن به چهره های افسانه ای مثل همايون 
بهزادی و صفر ايرانپارک سپرده شده بود اما در اين چند فصل، 
اوضاع اين شماره در پرســپوليس اصال قابل دفاع نبوده است. 
بايد منتظر ماند و ديد كه آيا ســرلک می تواند پس از مدت ها 
پرسپوليس را صاحب يک شماره 10 ايده آل كند، يا اينكه اين 

اتفاق باز هم رخ نخواهد داد.
آنتونی استوکس

آخرين بازيكنی كه قبل از ميالد ســرلک پيراهن شــماره 
10 پرسپوليس را به تن داشته، يک شــبح بوده است! آنتونی 
استوكس تنها در چند مسابقه با پيراهن پرسپوليس ظاهر شد 
و بدون آن كه گل بزند يا پاس گل بدهد، به بهانه مرخصی ايران 

را ترک كرد و ديگر هم به اين باشگاه برنگشت. جذب بازيكنی 
كه همه می دانستند چه سابقه انضباطی فاجعه باری دارد، يک 
اشتباه بزرگ استراتژيک از ســوی محمدحسن انصاری فرد 
به شمار می رفت. همان طور كه تصور می شــد، استوكس در 
پرسپوليس دوام نياورد و اين پيراهن هم خيلی زود دوباره خالی 
شد. استوكس قبل از قرمزها، همين كار را با تراكتورسازی هم 

كرده بود اما حداقل يک فصل خوب در باشگاه تبريزی داشت.
مهدی شریفی

زمانی يكی از آماده ترين و بااستعدادترين مهره های فوتبال 
ايران بود و انتظار می رفت حتی از ســردار آزمون هم بهتر شود 
اما مهدی مســير موفقيت آميزی را طی نكرد. شايد هواداران 
پرسپوليس در دوران اوج شــريفی، از خبر جذب او هيجان زده 
می شدند اما مهدی در وضعيتی به جمع قرمزها رفت كه از آخرين 
بازی درخشانش در فوتبال ايران زمان زيادی سپری شده بود. 
برانكو ايوانكوويچ بيشتر او را به عنوان يک وينگر قبول داشت و 
البته فرصت زيادی برای بازی در اختيار اين بازيكن قرار نمی داد. 
او از سوی كالدرون در فهرست مازاد تيم قرار گرفت و پرسپوليس 
را به مقصد ليــگ آذربايجان ترک كرد. شــماره 10 ســابق 

پرسپوليسی ها، فصل جديد را در باشگاه پيكان كليد خواهد زد.

فرشاد احمدزاده
قبل از درخشــيدن در باشــگاه تراكتور، فرشــاد يكی از 
استعدادهای جوان پرسپوليس به شــمار می رفت. او دوباره به 
باشگاه برگشــت و اين بار در يک تصميم غيرمنتظره، پيراهن 
شماره 10 تيم برانكو را تحويل گرفت. فرشاد در شروع دوران بازی 
در پرسپوليس، عملكرد خوبی داشت و در ليگ پانزدهم، به يكی 
از بهترين مهره های باشگاه تبديل شد اما به مرور زمان به خاطر 
برخی رفتارها، جايگاهش را در اين باشگاه از دست داد. او كه در 
چند مقطع با هواداران پرسپوليس به مشكل خورده بود، سرانجام 
باشگاه را به مقصد لهســتان ترک كرد و زمانی هم كه برگشت، 
ديگر نتوانست پيراهن شماره 10 را تحويل بگيرد. فرشاد اين بار 
تنها به اندازه يک نيم فصل در پرسپوليس دوام آورد و سپس به 

فوالد خوزستان ملحق شد.
رضا نوروزی

متخصص گل زنی به اســتقالل در ليگ برتــر، اميدوار 
بود يک فصل رويايی را با پرسپوليس پشــت سر بگذارد اما 
مصدوميت زودهنگام درســت بعد از اولين گل رضا نوروزی 
برای باشگاه به ســراغش آمد. او هنوز هم ركورددار گل زنی 
در يک فصل از ليگ برتر به شــمار می رود اما اصال نمی تواند 
ادعا كند كه در پرســپوليس، موفق بوده است. رضا به خاطر 
گل هايی كه به استقالل زده، همچنان در بين پرسپوليسی ها 
محبوب است اما اين محبوبيت هيچ ارتباطی به دوران حضور 

اين مهاجم در باشگاه پرسپوليس ندارد.

غالمرضا رضایی
مهم ترين تخصص غالمرضا رضايی در فوتبال ايران، حركت 
دادن توپ به طرف نقطه كرنر بود! اين بازيكن البته شروع بدی 
در پرسپوليس نداشت اما هرچه زمان گذشت، بيشتر و بيشتر 
از بازيكن ايده آل هواداران به يک فوتباليســت كامال معمولی 
تبديل شد. غالم در بخشی از بدترين سال های پرسپوليس در 
همه ادوار ليگ بازيكن اين تيم بود و حاال هواداران باشگاه خاطره 
چندان خوبی از اين فوتباليست ندارند. او در زمان ملحق شدن 
به پرسپوليس فوتباليست جذابی به نظر می رسيد اما تماشای 
بازی اش در لباس اين باشگاه در مجموع اصال اتفاق جذابی به شمار 
نمی رفت. پس از دوران حضور در پرسپوليس هم ديگر اوضاع برای 

رضايی هرگز خوب پيش نرفت.
میثم بائو

اگر عليرضا نيكبخــت را آخرين شــماره 10 درجه يک 
پرسپوليس بدانيم، ميثم بائو اولين شماره 10 باشگاه بود كه 
به هيچ وجه انتظارات را برآورده نكرد. او كه زمانی سابقه بازی 
در باشگاه استقالل را هم داشت، به پرسپوليس كرانچار ملحق 
شد و در اين تيم، نااميدكننده نشان داد. بائو هرگز بازيكنی 
در قواره های باشگاه پرسپوليس نبود و نمی توانست كارهای 
بزرگی در اين باشــگاه انجام بدهد. ميثم در پســت هافبک 
هجومی برای اين تيم به ميدان می رفت و در مجموع عملكرد 
ضعيفی داشت و خيلی زود هم در مســير جدايی از باشگاه 

پرسپوليس قرار گرفت.

اگرچه هنوز هم در مورد فهرست تيم ملی 
حرف و حديث ها و ترديدهايی منطقی وجود 
دارد اما ناديده گرفتن نمايش خوب اين تيم 
در ســارايوو هم بيش از حد غيرمنصفانه به 
نظر می رسد. ايران با وجود غيبت بسياری از 
ستاره های كليدی، كيفيت خوبی از خودش 
نشان داد و اين بازی را در زمين حريف با دو 
گل زده و دروازه بسته به پايان رساند. حتی 
اگر حريف تيمی نســبتا خوب مثل بوسنی 
باشــد، يک ديدار تداركاتی هيچ وقت برای 
ســنجيدن عيار يک تيم كافی نيســت اما 
نمی تــوان روند خوب تيم ملی با ســرمربی 
كروات را زير ســوال برد. اول از همه بايد به 
اين موضوع اشاره كرد كه اسكو، هنوز در حال 
چيدن تركيب و محک زدن ايده های مختلف 
است. تيم او در ديدار تداركاتی قبلی با چهار 

مدافع به زمين رفت اما سيستم تيم ملی در 
ديدار با بوسنی بر اساس استفاده از سه مدافع 
چيده شد. اين تيم در نيمه اول با سه مدافع و 
سه مهاجم بازی كرد و در نيمه دوم سه مدافع 
و دو مهاجم داشــت. تيم ملی با چند شيوه 
كامال متفاوت مقابل رقبا ظاهر شده و از همه 

اين روش ها نيز نتيجه گرفته است. 
نكته مهم ديگری كه در تيم اســكوچيچ 
ديده می شــود، دوندگی بــاالی بازيكنان و 
پرس باال بــرای بازپس گرفتن توپ از رقيب 
اســت. همين اتفاق بود كه در نهايت موجب 
رسيدن توپ به كاوه و رقم خوردن اولين گل 
تيم ملی شــد. نمايش فردی تک تک نفرات 
ايران نيز در اين مســابقه، كامال درخشــان 
به نظر می رســيد. امير عابــدزاده با وجود 
تجربه كمی كه درون دروازه ايران داشــته، 

بســيار ايده آل و پخته فوتبال بازی می كند. 
كنعانی، شجاع و مرتضی پورعلی گنجی، از 
كيفيت فوق العاده ای برخوردار هســتند و 
 حتی روبه روی رقبــای اروپايی، نفوذناپذير 

به نظر می رسند. 
در كناره هــا نيز مهره هايــی مثل صادق 
محرمی و ميالد محمدی، دائما در حال رفت 
و برگشت هستند و در هيچ شرايطی خسته 
نمی شوند. در ميانه زمين احسان و احمدنور، 
كامال با اقتدار فوتبال بــازی می كنند، علی 
قلی زاده به يک الماس برای تيم ملی تبديل 
شده و وحيد اميری، نظر مثبت همه مربيان 
را به دســت می آورد. كاوه رضايی هم دوباره 
ثابت كرده كه می تواند يک مربی قابل اعتماد 

برای تيم ملی تلقی شود. 
حتی نفرات تعويضی ايران در اين ديدار، 
بسيار خوب ظاهر شدند. از سعيد عزت اللهی 
كه دوباره در تيم ملی به ميدان رفت تا مهدی 
قايدی كــه اولين گل ملی اش را به شــكلی 
زيبا به ثمر رســاند. تا قبل از برگزاری ديدار 
با بوســنی، موجی از واكنش های منفی نثار 

تيم ملی شــده بود و كم تر كســی به پروژه 
اسكوچيچ اعتماد داشت اما كيفيت خوب تيم 
در اين نبرد، نگاه ها را كمی عوض كرد. برای 
رسيدن به جام جهانی، در تک تک ديدارها 
به چنين كيفيتی نياز خواهيم داشت. اگر تيم 
ملی روبه روی بحرين و عراق هم همين قدر 

مقتدر و منضبط نشــان بدهد، عبور از اين 
مرحله مقدماتی جام جهانی دور از دسترس 

نخواهد بود. 
اين تيم با همه نفرات پرانگيزه ای كه دارد، 
آماده است تا نتايج خوب ديدارهای مقدماتی 

را به ديدارهای رسمی منتقل كند.

یک پیراهن رویایی که در پرسپولیس به کابوس تبدیل شد

به به، شماره 10! 

تیمی که همه را امیدوار می کند

اسکو، لتس گو! 

داستان مرتضی، از آن 
داستان های باورنکردنی در 
فوتبال ایران است. مهاجمی 
که با سروصدای زیاد، راهی 

باشگاه استقالل شد و 
مبلغ رضایتنامه اش، بسیار 

سنگین به نظر می رسید. 
مرتضی شروع خوبی هم 

در استقالل داشت و در 
همان اولین مسابقه موفق به 
گل زنی برای این باشگاه شد 
اما در ادامه راه، اوضاع برای 

او اصال خوب پیش نرفت
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