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آریا رهنورد

فوالد و پرســپولیس این هفته در 
حالی لیــگ برتر را مقابل هم شــروع 
می کنند که ترکیب هر دو تیم نسبت 
به فصل گذشته با تغییراتی روبه رو شده 
است. پرسپولیس نفراتی مثل کنعانی، 
مغانلو و احمد نوراللهی را از دست داده و 
چند مهره جدید به جای آنها به خدمت 
گرفته است. انتظار می رود از بین نفرات 
تازه وارد ســرخ ها، رضا اسدی همانند 

دیدار با الهالل در مسابقه امروز هم در 
ترکیب اصلی تیم باشد. چراکه به نظر 
می رسد کمال کامیابی نیا هنوز شرایط 
بازی را به طور کامل به دســت نیاورده 
است. احتمال مهم دیگر درباره ترکیب 
پرسپولیس، بازگشت مهدی شیری به 
ترکیب اصلی بعد از نمایش نامطمئن 
سیامک نعمتی در نبرد با الهالل است. 
ســرخ ها در هفته گذشته یک مسابقه 
سخت و سنگین را در عربستان برگزار 
کرده اند و بدون شک، خسته تر از فوالد 

خواهند بود. با این حــال امتیاز مثبت 
آنها در خصوص ایــن نبرد، هماهنگی 
بیشترشان نسبت به حریفی است که در 
پایان فصل گذشته تغییرات گسترده ای 
داشته است. بعد از قهرمانی فوالدی ها 
در رقابت های جام حذفی فوتبال ایران، 
ســعید آذری از جمع مدیران باشگاه 
جدا شــد و دوران کاری جــواد نکونام 
هم در اهواز به پایان رسید. جدایی این 
ترکیب موفق، برای هــواداران فوالد به 
شدت نگران کننده  شــد. ماجرا زمانی 

ترسناک تر به نظر رسید که ستاره های 
این باشگاه در تابســتان یک به یک در 
تیررس باشگاه های دیگر قرار گرفتند. 
محســن فروزان که فصل موفقی را در 
فوالد ســپری کرده بود، بــه گل گهر 
سیرجان پیوســت، زبیر نیک نفس و 
عارف آقاسی راهی اســتقالل شدند و 
فرشاد احمدزاده هم به سپاهان ملحق 
شد. در حقیقت فوالد در همین پنجره 
تابستانی پنج مهره اصلی اش را از دست 
داد. در همین پنجره، شیمبا در آستانه 

پیوستن به استقالل بود و آبشک هم تا 
یک قدمی ملحق شدن به پرسپولیس 
پیش رفت. قرارداد ایــن دو بازیکن اما 
سرانجام تمدید شد. رویارویی آبشک با 
قرمزها بعد از آن مذاکره بی سرانجام، در 

جدال امروز دیدنی خواهد بود.
این اولین مســابقه رسمی عبدا... 
ویســی بعد از بازگشــت بــه فوالد 
خوزستان در قامت ســرمربی است 
و او به خوبی می داند کــه برای نفوذ 
دوباره به قلــب هوادارها، هیچ راهی 
بهتر از شکســت دادن پرســپولیس 
وجود ندارد. پنجره نقــل و انتقاالت 
باشــگاه به تازگی باز شــده و فوالد 
هنوز نتوانســته نفرات مدنظرش را 
جذب کنــد اما به نظر می رســد این 
تیم با داشتن مهره هایی مثل شیمبا، 
پاتوسی و ساسان انصاری، همچنان 
در فاز هجومی تیم خطرناکی باشد و 
تهدیدهایی برای دروازه پرسپولیس 
به وجــود بیــاورد. در مقابل یحیی 
گل محمدی دو ماموریت بسیار مهم 
در این مسابقه خواهد داشت. او از یک 
جهت، باید بتواند که تیمش را به لحاظ 
روحی ریکاوری کند و اثرات شکست 
دردناک در عربستان را در پرسپولیس 
از بین ببرد. حفظ روحیه و اعتماد به 
نفس تیم در چنین شــرایطی، اصال 
ســاده نخواهد بود. عالوه بــر این، او 
باید انگیزه نفرات تیمش را هم برای 
یک موفقیت دیگــر در فوتبال ایران 
به اوج برســاند. قرمزها در پنج سال 
اخیر، همواره قهرمان لیگ برتر شدند 
و حفظ عطش چنین تیمی برای تکرار 
موفقیت های قبلی، ماموریت بزرگی 
است. اگر نفرات باشگاه احساس کنند 
که از بردن لیگ اشباع شده اند، شرایط 
پرسپولیس در بیست و یکمین فصل 
فوتبال ایران گره خواهد خورد. در نگاه 
اول، پرسپولیس پرستاره تر از فوالد به 

نظر می رســد اما فوالدی ها به لحاظ 
بدنی با شــرایط بهتــری مقابل این 
حریف قرار خواهند گرفت. بخشــی 
از نگرانی های یحیی بــرای این نبرد 
هم به خســتگی مهره های ملی پوش 
برمی گردد. نفراتی مثل سرلک، ترابی 
و امیری در جدال با الهالل، به شدت 
خسته و دور از فرم به نظر می رسیدند. 
اگر این خستگی همچنان در ساق های 
این نفرات باقی مانده، بهتر است آنها 
این جدال حساس و فیزیکی را از روی 

نیمکت شروع کنند.
 در چند جدال اخیــر دو تیم در این 
استادیوم، مربیان متفاوتی روی نیمکت 
هر دو باشگاه قرار گرفته اند. در لیگ برتر 
هجدهم، فوالدی های میزبان با هدایت 
افشین قطبی، تنها شکست فصل برانکو 
و تیمش را در این استادیوم رقم زدند. در 
لیگ برتر نوزدهم تیم کالدرون با پنالتی 
مهدی ترابی، موفق شــد تیم نکونام را 
شکست بدهد. در لیگ بیستم، یحیی 
و شاگردها در اهواز با تیم نکو به تساوی 
رسیدند و حاال در شروع لیگ بیست و 
یکم، تیم یحیی روبه روی فوالد ویسی 
قرار می گیرد. یک مسابقه تماشایی که 
البته می توانست با حضور تماشاگرها، 

نبرد کامل تری باشد.

فوالد آره نا، میزبان آخرین مسابقه هفته

سوپرجام با تاخیر

اتفاق روز

چهره به چهره

آخرین نبرد از اولین هفته لیگ برتر، امشب در اهواز بین تیم هایی انجام می شود که رقابت شان همیشه جذاب و 
تماشایی بوده است. قهرمان فصل گذشته لیگ برتر و قهرمان فصل گذشته جام حذفی، در واقع همان مسابقه لغو شده 

سوپرجام را با تاخیر در هفته اول برگزار خواهند کرد. آخرین برخورد دو تیم در این استادیوم، به یک تساوی احتیاط آمیز 
ختم شد اما انتظار می رود در شروع فصل جدید، هر دو تیم با نمایشی هجومی و دیدنی هواداران فوتبال را هیجان زده 

کنند. بدون شک، این مهم ترین مسابقه اولین هفته لیگ برتر  بیست و یکم خواهد بود.

آریا طاری

بحث توپ طال این روزها به یک سوژه بسیار 
کلیدی در فوتبال اروپا تبدیل شده و تقریبا همه 
در مورد این اتفاق اظهارنظــر می کنند. فاصله 
چندان زیادی به برگزاری مراســم توپ طالي 
فرانس فوتبال سال جاری میالدی باقی نمانده 
و به نظر می رســد 6 بازیکن، گزینه نهایی برای 
بردن این توپ باشند. برای رســیدن هر کدام 
از این 6 بازیکــن به توپ طــال، دالیل خاصی 
وجود دارد. باید منتظر ماند و دید که این برنده 
خوشــبخت، کدام ســتاره این روزهای دنیای 

فوتبال خواهد بود.
لئو مسی؛ شانس اول

نشریه کوریه دلو اسپورت که اتفاقا از نشریات 
معتبر دنیای فوتبال به شــمار می رود، در یک 
گزارش جنجالی برنده توپ طال را فاش کرده و 
مدعی شده که لئو مسی به زودی هفتمین توپ 
طالی  دوران حرفه ای اش را به دست خواهد آورد. 
اتفاقی که فاصله این ستاره با جدی ترین رقیبش 
یعنی کریس رونالدو را به عدد دو می رساند. مسی 
فصل گذشته در بارسا، برنده کوپادل ری شد اما 
در اللیگا و لیگ قهرمانان به موفقیت نرسید. با این 
حال آن چه مسی را تبدیل به شانس اول بردن این 

جایزه می کند، قهرمانی اش در رقابت های کوپا 
آمه ریکاست. مسی باالخره با تیم ملی کشورش 
برنده یک جام ملی شــده و بهترین بازیکن این 
جام هم بوده است. درست همان طور که کریس 
با بردن یورو فاتح توپ طال شد، حاال مسی با بردن 
کوپا جدی ترین شانس تصاحب این عنوان به نظر 
می رســد. حداقل کوریه اطمینان دارد که این 

عنوان ارزشمند سهم لیونل خواهد بود.
رابرت لواندوفسکی؛ بدشانس و شایسته

در دو سال گذشــته، لوا در قواره های تبدیل 
شدن به بهترین بازیکن دنیا بوده است. او به شدت 
بدشانس بود که مراسم فصل گذشته توپ طال 
به دلیل بحران کرونا برگزار نشد. چراکه در این 
صورت لوا بدون هیچ شکی توپ طال را به دست 
می آورد. فصل گذشته اما در اروپا شرایط برای او 
خوب پیش نرفت و عملکردش در یورو با لهستان 
هم اصال درخشان نبود. همین اتفاق ها موجب 
شدند که لواندوفسکی و یا به قول توماس مولر، 
»لوانگلسکی« شانس اول بردن توپ طال در سال 
2021 به شمار نرود. با این حال به نظر می رسد 
که او در رده دوم این فهرست نهایی می ایستد و 

پشت سر لئو مسی قرار می گیرد.
انگولو کانته؛ خستگی نا پذیر

شــاید اگر فرانســه می توانســت قهرمان 
رقابت های جام ملت های اروپا شود، کانته با توجه 
به فصل فوق العاده ای که در رده باشگاهی سپری 
کرده بود، به شــانس اول بردن توپ طال تبدیل 
می شــد. در قیاس با بازیکنی مثل جورجینیو، 

کانته مهره به مراتب مهم تری برای چلســی و 
البته تیم ملی به شــمار می رود. او یک هافبک 
فوق العاده اســت کــه همه جــای زمین دیده 
می شــود و با دوندگی مثال زدنی اش، کارها را 
برای تیمش ساده تر می کند. شکی وجود ندارد 
که انگولو یکی از 6 گزینه نهایی بردن توپ طال 
خواهد بود اما بعید است که او شانس زیادی برای 
بردن این جایزه داشته باشــد. کانته به واسطه 
توانایی های فنــی و اخالق خوبــش در زمین 
مسابقه، یکی از محبوب ترین فوتبالیست های 

حال حاضر دنیا نیز به حساب می آید.
جورجینیو؛ یک سال شگفت آور

هیچ فوتبالیستی در اروپا به اندازه جورجینیو 
در سال گذشته به موفقیت های تیمی دست پیدا 
نکرده است. او با چلســی، مهم ترین تورنمنت 
باشــگاهی دنیای فوتبال را فتح کرد و با ایتالیا، 
فاتح مهم ترین رقابت ملی در قاره اروپا شــد. با 
این حال نمی توان ادعا کرد که نقش جورجینیو 
در بردن این دو عنوان، چندان پررنگ و کلیدی 
بوده است. چراکه هم در چلســی و هم در تیم 
ملی ایتالیا، نفرات کلیدی تر و موثرتری نسبت 
به او وجود داشته اند. جورجینیو جایزه بهترین 
بازیکن سال فوتبال اروپا را هم به دست آورده و 
امیدوار است به توپ طال هم دست پیدا کند اما 
بعید به نظر می رسد که شانس او برای بردن توپ 

طال به اندازه مسی زیاد باشد.
کریم بنزما؛ گزینه فرانسوی

فرانس فوتبال یک نشــریه فرانسوی است 

و فرانســوی ها این روزها مدام از شایستگی این 
ســتاره برای بردن توپ طال صحبــت به میان 
می آورند. زیدان اولین کســی بود که بنزما را به 
خاطر نمایش های عالی اش در رئــال مادرید، 
سزاوار بردن توپ طال دانست. کریم در یک سال 
گذشته، مهره درخشانی برای رئال مادرید بوده 
است. با این حال نمی توان این حقیقت را نادیده 
گرفت که او در سال گذشته با رئال مادرید برنده 
حتی یک جام هم نشــده و در تیم ملی فرانسه 

نتوانسته به نیمه نهایی یورو برسد.
کریس رونالدو؛ مرد چالش ها

خورخه مندس اخیرا مدعی شــده که هیچ 

بازیکنی به اندازه کریس، مســتحق بردن این 
توپ طال نیست. رونالدو امســال دست به یک 
چالش هیجا ن انگیز دیگر زد و به یونایتد برگشت 
و اتفاقا شــروع درخشــانی هم در تیم سابقش 
داشــت. وقتی صحبت از توپ طال می شــود، 
هرگز نمی توان کریس را از جمع نفرات شایسته 
کنار گذاشت اما فصلی که رونالدو سپری کرده، 
فصل چندان موفقیت آمیزی نبــوده و همین 
اتفاق، شانس ابرســتاره پرتغالی را برای بردن 
توپ طــال در این دوره کاهــش می دهد. با این 
 حال او هرگــز از تالش برای بــردن این جایزه

 دست نمی کشد.

اولین نمایش سپاهانی ها در لیگ برتر بیست و یکم، کامال در 
حد و اندازه های یک مدعی زودرس برای قهرمانی بود. آنها با ترکیب 
پرستاره ای به زمین رفتند و در عین حال، نفرات بسیار خوبی را هم 
روی نیمکت در اختیار داشتند. سپاهان در همان شروع مسابقه، 
موقعیت های زیادی روی دروازه مس رفسنجان ایجاد کرد و حتی 
تیر دروازه حریف را هم به لرزه درآورد. آنها ســرانجام در آخرین 
لحظات نیمه اول به گل رسیدند و با تنها گل امید نورافکن به رختکن 

رفتند. تیم محرم در نیمه دوم حتی بهتر هم شد و این بار با قیچی 
فوق العاده سروش رفیعی اختالفش را با رقیب بیشتر کرد. بدون 
شک این گل از همین حاال می تواند در جمع بهترین گل های این 
فصل رقابت های لیگ برتر قرار بگیرد. درخشش دوباره بهترین 
پاسور فصل گذشته لیگ برتر، اتفاق خوبی برای سپاهانی ها و برای 
خود این بازیکن است. در شرایطی که فقدان هافبک های هجومی 
خالق در تیم ملی احساس می شد، بعید نیست دراگان اسکوچیچ 
این مهره را به تیم ملی دعوت کند. بازیکنی که در روزهای حضور 
در فوالد، مهره موردعالقه دراگان به شمار می رفت. تنها نگرانی 
در مورد ســپاهان این فصل، حضور همزمان مغانلو و شهباززاده 
در خط حمله است. به نظر می رسد این دو نفر، خصوصیت های 
مشترکی دارند و بعید است بتوانند در کنار هم در خط حمله تیم 

به میدان بروند. این نقشه حداقل در اولین هفته لیگ برتر، چندان 
جواب نداده است. احتماال محمدرضا حسینی، فرشاد احمدزاده 
و یک نفر از بین سجاد یا شهریار، ترکیب نهایی خط حمله سپاهان 
در این فصل را تشکیل خواهند داد. سپاهان فعال با قدرت شروع 
کرده و اگر همین کیفیت را حفظ کند، فصل بسیار خوبی را پشت 
سر خواهد گذاشت. تیم محرم، با ترکیبی از نفرات جوان و پرتجربه 
ساخته شده است. پدیده هایی مثل یاسین سلمانی و محمد کریمی 
در کنار نفرات پرتجربه ای مثل خلعتبری و شهباززاده، می توانند 
جنس طالیی ها را برای موفقیت در این فصل کامال جور کنند. آنها 
فصل گذشته هم به بهترین نایب قهرمان تاریخ لیگ تبدیل شدند 
اما تکرار چنین اتفاقی، دیگر هواداران این تیم را راضی نخواهد کرد. 
آنها می خواهند هر طور که شده، برنده این فصل لیگ برتر باشند و 

برای رسیدن به این موفقیت، دست به هر کاری می زنند. طالیی ها 
فصل گذشــته قربانی چند امتیاز ساده ای شــدند که روبه روی 
تیم های معمولی تر از دست دادند. حاال اما بعید به نظر می رسد 
که محرم و تیمش، هیچ فرصت دلخواهی برای برنده شدن را از 
دست بدهند. بازگشت تماشاگرها به نقش جهان هم می تواند کار 
این تیم را در دیدارهای خانگی این فصل ساده تر کند. فعال می توان 
حدس زد که آنها، یکی از مدعیان بی چون و چرای این فصل لیگ 
برتر هستند. استقالل و پرسپولیس هم همانند چند سال گذشته 
در این لیست خواهند بود. فهرستی که با توجه به شرایط سایر رقبا، 
بعید است که نام دیگری هم در آن دیده شود. به نظر می رسد یکی 
از سه تیم، در نهایت جام قهرمانی بیست و یکمین دوره تاریخ لیگ 

برتر فوتبال ایران را باالی سر خواهد برد.

یک توپ و 6 توپ ربا

عیار 24

شروع طالیی برای یک تیم طالیی

شبیه یک قهرمان

در نگاه اول، پرسپولیس 
پرستاره تر از فوالد به نظر 
می رسد اما فوالدی ها به 

لحاظ بدنی با شرایط بهتری 
مقابل این حریف قرار 

خواهند گرفت. بخشی از 
نگرانی های یحیی برای 
این نبرد هم به خستگی 

مهره های ملی پوش 
برمی گردد
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باقري هم مسافر جهاني شد

پس از اینکه با برگزاري انتخابي تیم ملي کاراته 
بانوان سارا بهمنیار، طراوت خاکسار، رزیتا علیپور، 
مبینا حیدری و لیال برجعلی به عنوان نفرات اعزامی 
به مسابقات قهرمانی جهان 2021 برگزیده شدند، 
کادر فني تیم ملي تصمیم گرفت آویشن باقري را 
نیز با توجه به سوابق قهرماني، نتایج قهرماني کشور و 
نتایج او در مسابقات انتخابي، به عنوان یکي از اعضاي 
کومیته انتخاب کند تــا ترکیب تیم ملي در بخش 
کومیته تیمي نهایي شود. همچنین قرار است پیش 
از آغاز آخرین مرحله اردوی تیم ملی برای مسابقات 
قهرمانی جهان )12 تا 19 آبان( کاراته کاهایی که 
در مســابقات انتخابی حضور داشتند و نتوانستند 
مجوز شــرکت در مســابقات قهرمانی جهان را به 
دست آوردند، مبارزاتی با یکدیگر داشته باشند تا در 
نهایت پنج نفر برتر اوزان به منظور حضور احتمالی 
در مسابقات قهرمانی آســیا به اردو ملحق شوند. 
مســابقات قهرمانی آســیا از 28 آذر تا یک دی در 

آلماتی قزاقستان برگزار می شود.
    

آزمون سخت كمراني در ریاض
رقابت های آزاد تکواندو زنان جهان طبق تقویم 
جدید فدراســیون جهانی طی روزهای چهارم تا 
ششــم آذرماه به میزبانی عربستان در شهر ریاض 
برگزار خواهد شد. مسابقاتی که ابتدا قرار بود ویژه 
تکواندوکاران مســلمان باشــد، ولی با عنوان آزاد 
جهانی و با حضور تمامي مدعیان برگزار خواهد شد. 
بر همین اساس فدراسیون تکواندو که با پافشاري 
زهرا سروی نایب رییس بانوان یک بار دیگر به مهرو 
کمرانی اعتماد کرد و هدایت تیم ملی را به وی سپرد، 
در این دوره مسابقات شرکت خواهد کرد. مسابقاتی 
که با توجه به صحبت های چنــد روز اخیر رییس 
فدراسیون، به نظر می رســد آخرین فرصت برای 
سرمربی ناموفق تیم ملی باشد. اما برای حضور در این 
مسابقات و نحوه انتخاب ملی پوشان به زودی شرایط 
از سوی فدراسیون اعالم خواهد شد. اینکه مسابقات 
انتخابی چگونه، با چه شرایطی و در چه زمانی برگزار 

می شود اطالع رسانی می شود.
    

رقابت پوالدگر و ساعي براي 
ریاست تكواندو

مجمع  انتخاباتی فدراسیون تکواندو به منظور 
انتخاب رییس و اعضای هیات رییســه دی ماه سال 
1۴00 برگزار می شود. شــهرام اربابی، علی باوقار، 
علی محمد بســحاق، عباس پورسالن، سیدمحمد 
پوالدگر، محسن تهرانی، محمد جمشیدی، حسین 
حسین زاده، سیروس رضایی، هادی ساعی، محسن 
سترگی، جمشید سهرابی، آرش فرهادیان، وحید 
فرهنگ و پیوند گلزار ثبت نام کرده بودند که پورسالن، 
سترگی و فرهادیان با ارسال نامه ای به دبیر مجمع از 
حضور در انتخابات انصراف دادند. کمیسیون تطبیق 
احراز شرایط داوطلبان پســت ریاست فدراسیون 
تکواندو پس از تشــکیل جلســه و بررسی مدارک، 
پوالدگر، ساعی، رضایی، حسین زاده و جمشیدی را 
به عنوان حائزین شرایط مدیریتی تایید کرد. به نظر 
مي رسد رقابت اصلي در این انتخابات بین ساعي و 
پوالدگر است. دو نفري که ســال ها در نقطه مقابل 
هم قرار داشتند و حتي آشتي شان هم بدون حاشیه 
نبود. حال باید دید درنهایت پوالدگر که سال هاست 
به صندلي ریاست تکواندو تکیه زده و صف طویلي از 
منتقدان را دارد، به کارش در این فدراســیون ادامه 

مي دهد یا اتاق ریاست این رشته متحول مي شود. 
    

اردوي سوم هندبال از دوم آبان
تیم ملي هندبال که مسابقات قهرماني آسیا را 
پیش رو دارد، از دوم آبان ماه سومین مرحله اردوي 
خود را بدون لژیونرها در تهران آغاز مي کند. مانوئل 
مونتایا فرناندز، سرمربی تیم ملی هندبال بزرگساالن 
21 بازیکن را به این اردو دعوت کرده است. همچنین 
ملی پوشان پس از چند روز عازم قطر برای شرکت 
در تورنمنت بین المللی این کشــور خواهند شد 
و تا 17 آبان درگیر مســابقات خواهنــد بود.. علی 
رحیمی، امیدرضا سرپوشــی، محمد سیاوشی، 
مجتبی حیدرپور، محمدرضا کاظمی، سعید علوی، 
یونس آثاری، محمد کیاني، میالد قلندری، سالمان 
بربط، کیارش طاهری، یاســین کبیریان، محسن 
کرمیان، احسان ابویی، محمدمهدی بهنام نیا، شهاب 
صادق زاده، سیدمهدی موسوی، مهرداد صمصامی، 
حسین جهاني، جالل کیانی، و بهرام رستمی نفرات 

دعوت شده به اردو هستند. 

منهای فوتبال


