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 دور رفت متمركز، 
VNL دور برگشت مدل

نشست هم اندیشــی نحوه ادامه مسابقات 
والیبال قهرمانی باشگاه های برتر مردان ایران 
یادواره سردار شــهید حاج قاسم سلیمانی، با 
حضور نمایندگان باشــگاه ها در آکادمی ملی 
المپیک برگزار شــد. در پایان این نشســت 
تیم ها به این جمع بندی رسیدند که مسابقات 
دور رفت، در ســه هفته با فاصله استراحت دو 
هفته ای مســابقات دور رفت در سه سالن به 
میزبانی تهران برگزار شود. طبق هماهنگی ها 
مســابقات دور رفت از روز 14 آبان به میزبانی 
تهران آغاز خواهد شد. همچنین برای برگزاری 
مسابقات دور برگشت هم حضار به این نتیجه 
رســیدند که مدل VNL )لیــگ ملت های 
والیبال( پیاده سازی شــود و در پایان هشت 
تیم به پلی آف صعود کنند. در مرحله پلی آف 
تیم اول با هشــتم، دوم با هفتم، سوم با ششم 
و چهارم با پنجم روبه رو خواهد شــد. در این 
جلسه مقرر شد تا آزمایشگاهی را فدراسیون 
به تیم ها معرفی کند تا تمــام تیم ها در همان 
آزمایشــگاه تســت دهند؛ البته این موضوع 
باید با ستاد ملی مبارزه با کرونا هم هماهنگ 
شود. پیشنهاد قبلی فدراسیون برای لغو یک 
مســابقه ابتالی 25 درصد از اعضای یک تیم 
به کرونا بود که مســئوالن فدراسیون با توجه 
به متمرکز برگزار شــدن مســابقات به دنبال 
افزایش این درصد هستند که این موضوع هم 
پس از استعالم گیری از ســتاد ملی مبارزه با 

کرونا اعالم خواهد شد.
    

انتخابي فرنگي كاران برگزار شد
با اعالم برگزاري مسابقات قهرماني جهاني 
کشتي، اردوهاي تیم ملي کشتي آزاد و فرنگي 
ایران خیلي زود تشكیل شد. آن ابتدا اعالم شد 
که ترکیب دو تیم براي این دو تورنمنت بدون 
برگزاري انتخابي مشخص شد اما در ادامه کادر 
فني کشتي آزاد ابتدا براي سه وزن و در نهایت 
براي تمام اوزان انتخابــي را در نظر گرفتند. تا 
به حال انتخابي دو وزن 65 و 79 برگزار شــده 
است که امیرمحمد یزداني و علي سوادکوهي 
توانستند از سد رقباي خود عبور کنند و برنده 
دیدارهاي انتخابي خود باشند. مسابقات درون 
اردویی وزن 74 کیلوگرم تیم ملی کشتی آزاد 
نیز روز پنجشنبه هشــتم آبان در محل خانه 
کشتی شهید ابراهیم هادی برگزار می شود. بر 
این اســاس با توجه به نظر کادر فنی مصطفی 
حسین خانی، سعید داداش پور، جمال عبادی، 
مسعود کمروند و محمدصادق فیروزپور پنج 
کشتی گیری هستند که در این وزن به مصاف 
هم خواهند رفت.  مسابقات انتخابی در اوزان 
57، 61، 7۰، ۸6، 92، 97 و 125 کیلوگرم نیز 
روز پنجشنبه 15 آبان در سالن 12 هزار نفری 
آزادی تهران و با رعایت پروتكل های بهداشتی 
و بدون تماشاگر برگزار خواهد شد. همچنین 
در کشتي فرنگي هم قرار اســت ترکیب تیم 
با انتخابي مشخص شــود. این در حالي است 
که کادر فني کشتي فرنگي پیش از این گفته 
بودند که برگزاري انتخابي در این فرصتي که 
وجود دارد امكان پذیر نیست. در هر حال لیست 
فرنگی کاران مجاز برای حضور در رقابت های 
انتخابی از سوی کادر فنی منتشر و قرار شد تا 
این مدعیان روز پنجشنبه 15 آبان در 1۰ وزن 
در سالن 12 هزار نفری آزادی تهران به مصاف 
هم بروند. اما نكته قابل تأمل و عجیب در لیست 
مدعیان، غیبت سعید عبدولی به عنوان یكی 
از مدعیان عنوان دار و شــناخته شده کشتی 
فرنگی بود. البته غیبت ســعید عبدولی تنها 
به لیست مدعیان رقابت های انتخابی منتهی 
نمی شد، چراکه او چندی پیش هم به اردوی 
تیم ملی دعوت نشد. هرچند سعید عبدولی در 
واکنش به این موضوع با خونسردی و تمكین 
به نظر کادر فنی اعالم کرد وظیفه اش کشتی 
گرفتن است و به مسائل فنی کاری ندارد و هر 
زمان نیاز بود مثل یک ســرباز در خدمت تیم 
ملی است، اما انگار داستان دعوت نشدن او به 
اردو و رقابت های انتخابی دالیل دیگری دارد. 
رقابت های قهرمانی کشتی جهان طی روزهای 
22 تا ۳۰ آذرماه به میزبانی شهر بلگراد کشور 

صربستان برگزار می شود.

منهای فوتبال

آریا رهنورد

اگر لیگ نوزدهــم را به عنوان 
عجیب ترین و طوالنی ترین دوره 
تاریخ لیگ برتر به یــاد بیاوریم، 
احتمــاال ماجراهایی عجیب تر و 
باورنکردنی تر نیز در انتظار لیگ 
بیستم خواهند بود. داستان هایی 
کــه در اســتادیوم های خالی 
می گذرند و نبردهایی که بسیاری 
از آنها احتماال کسل کننده خواهند 
بود. تزریق خون تازه به نیمکت ها 
با حضــور مربیان جــوان، نکته 
امیدوارکننده ای درباره لیگ برتر 
است اما در عین حال مشکالت مالی 
همه چیز را می بلعند و لیگ برتر را به 
سمت آماتور شدن پیش می برند. 
فوتبال ایران در یک بزنگاه بسیار 

سخت قرار گرفته و اوضاع چندان 
مطلوبی را تجربه نمی کند.

    
دهه شصتی ها روی نیمکت

شاید این تنها ویژگی مثبت و مهم 
فصل جدید فوتبال ایران باشــد. اینكه 
مربیان جوان هم حاال بیشــتر صاحب 
فرصت هــای کاری می شــوند و قرار 
نیست فقط یک مشــت مربی امتحان 
 پس داده در لیگ مورد آزمایش مجدد 
قرار بگیرند. میانگین سنی نیمكت ها 
در لیگ برتر به وضوح کاهش پیدا کرده 
و این می تواند یک تغییر بسیار مثبت در 
فوتبال ایران ارزیابی شود. پیش از این از 
یحیی گل محمدی و علیرضا منصوریان 
به عنوان مربیان جوان فوتبال ایران یاد 
می شــد اما حقیقت آن است که این دو 
نفر متولد ســال های 1۳49 و 1۳5۰ 

هســتند. در این فصل از لیگ برتر اما 
مربیان دهه شصتی نیز دیده می شوند. 
چهره هایی مثل وحید فاضلی، مهدی 
رحمتی، محرم نویدکیــا و ... همگی در 
این فصل برای اولین بار در قامت سرمربی 
دیده می شــوند و این موضوع می تواند 
سروشــكل مدرن تری به فوتبال ایران 
بدهد. مربیان جوان هرگز نمی خواهند 
دنباله روی محض مربیان قبلی باشند و 
خودشان را با جدیدترین و به روز ترین 
ایده های فوتبالی هماهنگ می کنند. 
عوض شدن هوای نیمكت ها می تواند 
در نهایت به عوض شدن فضای لیگ برتر 
بینجامد و شرایط مطلوب تری را در این 

فوتبال بسازد.
استادیوم های خاموش

مــروز لیــگ نوزدهــم  تــا ا
کم تماشــاگرترین دوره تاریخ فوتبال 

ایران اســت اما در لیگ بیستم، آمارها 
برای مدت زیادی روی عدد »صفر« باقی 
خواهند ماند. اگر کابــوس کرونا در 1۰ 
هفته پایانی روی سر لیگ نوزدهم آوار 
شد و ورزشگاه ها را خالی گذاشت، حاال 
از همان ابتدا خبری از حضور تماشاگر 
در استادیوم های مختلف نخواهد بود. 
موضوعی که شــور و حال بازی ها را به 
شــدت تحت تاثیر قرار می دهد. البته 
شاید برای سازمان لیگ، این خبر چندان 
بدی تلقی نشود. چراکه دیگر هیچ کس 
درباره ضعف آنها در ماجرای بلیت فروشی 
اینترنتی صحبت نخواهد کرد! در فوتبال 
ایران، فروش بلیت تنها راه کسب درآمد 
باشگاه های مختلف است و تازه از درآمد 
بلیت ها هم، تنها رقم کوچكی ســهم 
باشگاه ها می شود اما حاال دیگر همان رقم 
هم از آنها دریغ شده و این موضوع، یک 

نگرانی بسیار بزرگ برای لیگ خواهد شد. 
شاید در بین لیگ برتری ها، تنها پیكان و 
سایپا از خالی بودن استادیوم ها استقبال 
کنند. چراکه این اتفاق تیم های دیگر را در 

شرایط برابر با این تیم ها قرار خواهد داد.
کابوس کرونا

دیگر کــم و بیش به داســتان های 
مربوط بــه کووید 19 خــو گرفته ایم و 
به زندگی در کنار ایــن ویروس عادت 
کرده ایم اما حتــی در فوتبال اروپا هم با 
وجود همه امكانات و پیشرفت ها، هنوز 
گاهی ویروس کرونا بــه اردوی تیم ها 
شبیخون می زند و ستاره ها را به مخاطره 
می اندازد. این اواخر حتی ســتاره های 
تنومندی مثل زالتــان و رونالدو با این 
ویروس دســت و پنجه نرم کرده اند و 
البته توانسته اند آن را پشت سر بگذارند. 
ماجراهای کرونا احتماال برای ماه ها ادامه 
پیدا می کنند و فوتبــال را کامال تحت 
تاثیر قرار می دهند. این مســاله آن قدر 
مهم است که به هیچ قیمتی نمی توان 

نادیده اش گرفت.
بحران برنامه ریزی

باید بپذیریم که مدیران و مسئوالن 
فوتبال ایران حتی در شرایط کامال عادی 
نیز، پتانســیل خوبی برای برنامه ریزی 
رقابت های لیگ برتر نداشــتند. حاال 
که ماجرا کامال غیرعادی شــده، همه 
چیز بدتر نیز خواهد شد. ما با یک فصل 
بسیار شلوغ روبه رو هستیم و این وسط 
اردوها، دیدارهای تدارکاتی و همچنین 
دیدارهای رســمی تیم ملی هم باید در 
تقویم گنجانده شوند. لیگ هنوز شروع 
نشده یک هفته به تعویق افتاده و هنوز 
کسی نمی داند چند تعویق دیگر در انتظار 

این مسابقه ها خواهد بود.
صدای پای بیانیه ها

اگر تصور می کنید کرونا دل ها را به 
هم نزدیک کــرده و تنش های فوتبال 

ایــران را حداقل کمی کاهــش داده، 
معلوم است هنوز فوتبالی ها را به خوبی 
نشــناخته اید. چند روز قبل از شــروع 
فصل جدید، بســاط بیانیه نویسی بین 
دو باشگاه تراکتور و استقالل در پرونده 
رشید مظاهری پهن شــده و تردیدی 
وجود ندارد که این روند در طول فصل 
نیز ادامه پیدا خواهد کرد. از همین حاال 
باید برای دعواهای مفصل فصل جدید 

آماده باشیم.
یک خروار شکایت

ماجرا کامال ساده است. از یک طرف 
باشــگاه ها به لحاظ مالی به  بن بســت 
رسیده اند و از طرف دیگر، مبلغ قرارداد 
بازیكن ها به شدت باال رفته است. نتیجه 
این ناهماهنگی عجیب، ناتوانی تیم ها 
در پرداخت بدهــی بازیكن ها خواهد 
بود. اتفاقی که سیل شــكایت ها علیه 
تیم های ایرانی در نهادهای خارجی را 
به راه می اندازد و به شدت نیز دردسرساز 
می شــود. امســال تعداد پرونده های 
شكایت از باشگاه های مختلف از همیشه 

بیشتر خواهد شد.

نگاهی به کلیدی ترین ویژگی های لیگ بیستم

صدایبیصدا!

اتفاق روز

چهره به چهره

هشت هزار و هشــتصد و پنجاه و پنج کیلومتر. این فاصله 
بین چانچئون و لندن اســت. فاصله بین محل تولد دو ستاره 
این روزهای تاتنهام که حاال در مساحتی به اندازه یک محوطه 
جریمه، به هیچ حریفی رحم نمی کنند. هری و سون، کیلومترها 
دورتر از هم متولد شدند اما دست سرنوشت، آنها را به یكی از 
مخوف ترین زوج های فوتبال اروپا تبدیل کرد. دو ستاره تیم 
ژوزه به احتمال بسیار زیاد در آینده ای بسیار نزدیک، از رکورد 
بیشترین گل های مشترک یک زوج در تاریخ لیگ برتر عبور 
می کنند. رکوردی که تا امروز، به فرانک لمپارد و دیدیه دروگبا 

تعلق داشته است.
همان طور که انتظار می رفت، برخورد با برنلی یک مسابقه 
دشــوار برای تاتنهامی ها بود. چراکه این حریــف، با دفاعی 
چند الیه روبه روی اســپرز ظاهر شد و دســت به هر کاری زد 
تا دروازه اش را روبه روی رقیب پرســتاره، بسته نگه دارد. این 
روش تا اواخر نیمه دوم جواب داد اما یک کرنر، همه امتیازهای 

مسابقه را به حســاب آقای خاص واریز کرد. اریک المال که به 
عنوان مهره تعویضی به زمین وارد شده بود، توپ را روی دروازه 
برنلی فرستاد. هری کین با یک ضربه سر، سون را در موقعیت 
گل زنی قرار داد و ستاره کره ای، تنها گل مسابقه را به ثمر رساند 
تا تاتنهام در پایان هفته ششم، 11 امتیازی شود و در فاصله دو 
امتیازی صدر جدول لیگ برتر قرار بگیرد. این تصویر، اصال برای 
هواداران باشگاه لندنی غافلگیرکننده نبود. از شروع این فصل، 
کین بارها در نقش سازنده ظاهر شده و سون نیز بارها توانسته 
مهارتش در گل زنی را نشــان بدهد. هماهنگی این دو نفر در 
ترکیب تاتنهام، حیرت انگیز به نظر می رسد. ژوزه مورینیو پس 
از پیروزی حساس تیمش مقابل برنلی، هماهنگی بین این دو 
ستاره را حاصل تصمیم های خوب پوچتینو دانسته و اعتبار این 
اتفاق را به سرمربی سابق باشگاه داده است. بر اساس چینش 
ترکیب اولیه تاتنهام، انتظار می رود که سون در نقش سازنده 
ظاهر شود و کین، مهاجم هدف تیم باشد اما در عمل، این هری 
است که برای هم تیمی اش موقعیت خلق می کند و او را در مسیر 
گل زنی قرار می دهد. ســون تا امروز با هشت گل زده، بهترین 
گل زن لیگ برتر به شمار می رود و هری کین هم با هشت پاس 
گل، در صدر جدول پاسورها دیده می شود. تاتنهام هم با 16 گل، 
بهترین خط حمله لیگ را در اختیار دارد. موضوعی که برای ژوزه 

مورینیو فوق العاده مهم به نظر می رسد. او همیشه با برچسب 
»مربی تدافعی« توصیف شده اما برای اسپرز، خواب های کامال 

متفاوتی دیده است.
کین و سون، از مسیرهای کامال متفاوتی به پیراهن تاتنهام 
رسیدند. هری از سال 2۰۰4 در عضویت آکادمی باشگاه قرار 
داشت و از ســال 2۰۰9 به عنوان عضوی از تیم اصلی تاتنهام 
شــناخته شــد. او البته چند حضور قرضی را در باشگاه های 
مختلف تجربه کرد و سرانجام در سال 2۰14 اولین بازی ها را 
برای تیم بزرگساالن اسپرز انجام داد تا به مرور زمان به یكی از 
بهترین و محبوب ترین مهاجم های تاریخ باشگاه تبدیل شود. 
چهار سال بعد از ورود هری به آکادمی تاتنهام، سون به آکادمی 
باشگاه هامبورگ رفت و پس از دو سال، به تیم دوم و سپس تیم 
اول این باشگاه آلمانی راه پیدا کرد. آن چه فرصت بهتری برای 
دیده  شدن در اختیار این بازیكن قرار داد، پیوستن به لورکوزن 
در سال 2۰1۳ بود. پس از سپری کردن دو فصل رویایی در این 
باشگاه، ستاره کره ای با پیشنهاد تاتنهام روبه رو شد و بی درنگ، 
پیراهن سفید را بر تن کرد. سون یک سال بعد از ورود هری کین 
به ترکیب اصلی اســپرز، به این باشگاه ملحق شد و فصل های 
درخشانی را در این تیم پشت سر گذاشت. این دو نفر در کنار هم، 
نمایش های شگفت انگیزی داشته اند و به نظر می رسد که در این 

فصل، به نقطه اوج پختگی رسیده اند. هری حاال صاحب بازوبند 
کاپیتانی تیم ملی انگلیس است و هواداران اسپرز امیدوارند تا 
پایان دوران فوتبالش، بخشی از پروژه این باشگاه باشد. سون نیز 
بدون هیچ شكی یكی از بهترین فوتبالیست های تاریخ قاره آسیا 
به  شمار می رود و حتی این شانس را دارد که به عنوان بهترین 
فوتبالیســت تاریخ این قاره شناخته شــود. پس از بازی های 
فوق العاده او در این فصل، مدیران باشگاه در تالش برای تمدید 
قرارداد این ستاره با دستمزد نزدیک به 12 میلیون پوند در هر 
فصل هستند. ســون و کین اما تا امروز در لباس تاتنهام، هیچ 
جامی به دســت نیاورده اند و این همان ســدی است که آنها 

می خواهند در همین فصل از پیش روی خودشان بردارند.
بیست و نه گل مشترک برای سون و کین در لیگ برتر، آنها را 
از این حیث به دومین زوج موفق تاریخ این لیگ تبدیل می کند. 
فرانک لمپارد و دیدیه دروگبا با تاثیرگذاری مشــترک روی 
۳6 گل در لیگ برتر، فعال در این زمینه رکورددار هستند اما با 
روندی که دو ستاره تاتنهام در پیش گرفته اند، به نظر می رسد 
این رکورد خیلی زود شكســته خواهد شــد. آن هم به دست 
زوجی که در زمان تولد، فاصله ای بسیار زیاد با هم داشته اند و 
حاال در یک فضای کوچک، با چشم های بسته هم همدیگر را 

پیدا می کنند.

یک حرکت فردی استثایی و یک شلیک 
مهارنشدنی. دومین گل سعید عزت اللهی در 
لیگ دانمارک با این شیوه به دست آمد. سعید 
که به تازگی اولین گلش را برای وایله به ثمر 
رسانده بود، با این حرکت تماشایی ثابت کرد 
که این فصل حرف هــای زیادی برای گفتن 
خواهد داشت. به نظر می رسد هافبک ایرانی، 
همه مصدومیت ها و بدشانسی های قبلی را 
به فراموشی سپرده و حاال در اوج آمادگی در 

لیگ دانمارک به میدان می رود. 
شاید انتخاب این لیگ در درجه اول برای 
او چندان جذاب به نظر نمی رسید اما همین 
تصمیم، می تواند او را در مارکت اروپا به یک 
مهره مهــم تبدیل کند و شانســش را برای 
انتقال به یک باشــگاه بزرگ افزایش بدهد. 
وایله با درخشــش ســعید، حــاال در صدر 

جدول لیــگ دانمارک دیده می شــود. آنها 
خوش شانس هســتند که چنین بازیكنی را 
در اختیار دارند و به نظر می رسد عزت اللهی 
این بار دیگر نمی خواهد تحت هیچ شرایطی، 
فرصت درخشیدن در رده باشگاهی را از دست 
بدهد. این هافبک دفاعی سال های زیادی در 
عضویت تیم ملی بــوده و حتی به عنوان یک 

بازیكن ثابت به جام جهانی رفته است. 
شاید همین درخشش در رده ملی، برای او 
کافی به نظر می رسید و موجب می شد سعید 
در رده باشگاهی، انگیزه و اشتیاق چندانی از 
خودش نشان ندهد. دور شــدن از تیم ملی 
اما این فرصت را برای او به وجود آورد که در 
رده باشگاهی هم خودش را پیدا کند. مارک 
ویلموتس، او را به تیم ملی دعوت نمی کرد و 
دراگان اسكوچیچ هم اسم عزت اللهی را در 

فهرســت نفرات اردوی اول قرار نداد تا این 
بازیكن همه تمرکزش را بــرای رقابت های 
لیگ دانمارک حفظ کند و شروعی درخشان 
و کامال ایده آل در تیم جدیدش داشته باشد. 
او انگار در این سطح، دوباره متولد شده و این 
بار قصــد دارد در چنیــن رده ای نیز به همه 

خواسته های مهمش برسد.
 اصلی تریــن و مهم تریــن مســاله برای 
سعید عزت در رده باشــگاهی، مساله ثبات 
خواهد بود. او از ســال 2۰14 تا همین امروز 
در عضویت هفت باشگاه مختلف بوده و همین 
موضوع، جلــوی پیشــرفتش در یک تیم را 
گرفته است. سعید پس از حضور در اکادمی 
اتلتیكومادرید، راهی لیگ روســیه شد و به 

عضویت باشگاه روستوف درآمد. 
این باشــگاه اما پــس از مدتــی بازیكن 
ایرانی اش را به تیم هــای مختلف قرض داد. 
ســعید در یک بازه زمانی کوتاه برای آنژی 
و آمــكار در لیگ روســیه توپ زد، ســپس 
به ردینــگ انگلیــس رفت و پــس از یک 
فصل ناموفق در یوپن بلژیــک، راهی لیگ 

دانمارک شــد. او در همین مدت از فوتبال 
ایران پیشــنهادهایی نجومی دریافت کرد و 
از لیگ های عربی هم پیشــنهاد داشــت اما 
عزمش را جزم کرده بود که به هر قیمتی در 

فوتبال اروپا بماند. 
سعید حاال با کیفیتی که از خودش نشان 
داده، دوباره در قامت یک ستاره ظاهر شده 

است. او با این روند می تواند از لیگ دانمارک، 
به لیگ های بزرگ تر فوتبال اروپا برســد. او 
هنوز تنها 24 سال دارد و فرصت بسیار خوبی 
برای پیشرفت در انتظارش خواهد بود. حضور 
به موقع در فوتبال اروپا، درست همان اتفاقی 
بود که حتی لغزش های این سال های اخیر 

عزت اللهی را نیز بی اثر کرد.

درباره زوج استثنایی این روزهای اسپرز

سون هیونگ كین! 

سعید عزت؛ ستاره ای که دوباره ظاهر شد

تولد دوم!

تا امروز لیگ نوزدهم 
کم تماشاگرترین دوره 

تاریخ فوتبال ایران است 
اما در لیگ بیستم، آمارها 

برای مدت زیادی روی عدد 
»صفر« باقی خواهند ماند. 

اگر کابوس کرونا در 10 هفته 
پایانی روی سر لیگ نوزدهم 

آوار شد و ورزشگاه ها را 
خالی گذاشت، حاال از 

همان ابتدا خبری از حضور 
تماشاگر در استادیوم های 

مختلف نخواهد بود
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