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 جهاني كشتي باالخره 
برگزار مي شود

اتحادیه جهانی کشــتی باالخره تصميمش را 
گرفت و با اعالم به فدراسيون های عضو، از برگزاری 
رقابت های جهانی کشتی بزرگســاالن جهان در 
آذرماه ســال جاری و به ميزبانی کشور صربستان 
خبر داد. بر اساس اعالم اتحادیه جهانی۷۰ درصد 
تيم ها و ورزشــکاران دوره  قبل برای حضور در این 
رقابت ها اعالم آمادگی کرده اند. همچنين با توجه 
به اطالعات دریافتی ۹ تيم از ۱۰ تيم برتر دوره پيش 
نيز در این مسابقات حاضر خواهند بود. این اتحادیه 
همچنين اعالم کرد که رقابت های جهانی کشتی 
در رده سنی جوانان در سال 2۰2۰ برگزار نخواهد 
شــد. رقابت های قهرمانی بزرگساالن جهان سال 
2۰2۰ روزهای 22 تا ۳۰ آذر به ميزبانی شهر بلگراد 
برگزار می شود. البته اتحادیه جهانی کشتی تصميم 
به برگزاری مسابقات گرفته، اما کماکان این موضوع 
منوط به ثبت نام نهایی صورت گرفته در سامانه آتنا و 
نيز ارزیابی ميزان پاندمی ویروس کرونا خواهد بود. 
به دنبال قطعی شدن برگزاری رقابت های کشتی 
قهرمانی جهان، جلسه فوق العاده کادر فنی تيم های 
ملی کشــتی آزاد و فرنگی با مسئوالن فدراسيون 
کشتی نيز برگزار شــد. همچنين اولين مرحله از 
اردوی تيم ملی کشتی آزاد بزرگساالن برای حضور 
در رقابت های جهانی صربستان روزهای 2۵ مهر 
تا هشتم آبان در محل خانه کشتی شهيد ابراهيم 

هادی برگزار می شود.
    

ليگ واليبال بحراني تر شد
پس از تعطيلی ليگ برتر واليبال ایران به دليل 
شيوع گسترده ویروس کووید ۱۹ در ميان تيم ها، 
باشگاه ها اقدام به گرفتن تســت مجد از بازیکنان 
خود کردند که به واســطه این  موضوع مشــخص 
شد هشت بازیکن و سه عضو کادر فنی تيم پيکان 
به این  ویروس مبتال شــده اند. در ابتدای فصل نيز 
پاسورهای تيم پيکان به ویروس کووید ۱۹ مبتال 
شده بودند که باعث شد شاگردان ترکاشوند نتایج 
ضعيفی را در هفته های اول  کسب کنند. طبق اعالم 
مسئوالن باشگاه پيکان این تست روز شنبه هفته 
جاری از بازیکنان خودروسازان گرفته شده است. 
با این اوصاف پيکان تنها ۱۰ بازیکن برای پيگيری 
تمرینات در اختيار دارد که احتماال باعث تعطيلی 
تمرینات این تيم طی هفته های پيش رو شود. این 
شرایط نشان مي دهد که وضعيت ليگ واليبال از 
آنچه تصور مي شد بحراني تر است. با این حال اما زمان 
از سرگيري مجدد ليگ اعالم شده است. طبق اعالم 
شهرام عظيمي ریيس کميته برگزاری رویدادها و 
مسابقات فدراسيون واليبال، رقابت هاي ليگ از روز 

چهارشنبه هفتم آبان شروع می شود.
    

ليگ بسكتبال پر از خارجي
ليگ برتر بسکتبال قرار است از ۱۵ آبان و به گفته 
فدراسيون با حضور ۱6 تيم آغاز شود که نسبت به 
چند سال گذشته بيشــترین تعداد تيم را در خود 
جای خواهد داد. نکته جالب توجه برای این فصل 
این اســت که با وجود ممنوعيت جــذب بازیکن 
خارجي در ورزش کشور و همچنين باال رفتن قيمت 
دالر تيم ها عالقه بيشتری به جذب یار خارجی پيدا 
کرده اند و به احتمال زیاد ليگ با حضور خارجی های 
پرتعدادی آغاز شــود. در حال حاضر آویژه صنعت 
مشهد و شــيميدر هر کدام دو و شهرداری قزوین 
یک بازیکــن خارجی را جذب کرده اند و شــنيده 
شــده مهرام، مس کرمان، شهرداری بندرعباس و 
شهرداری گرگان هم به زودی بازیکنانی را به ترکيب 

خود اضافه خواهند کرد.
    

تكواندوي بلغارستان با سرمربي ايراني
فرزاد ذوالقدري ملی پوش سابق تکواندوی ایران 
که ۹ ماه پيش به عضویت تيم ملی بلغارستان درآمد 
و به دنبال حضور در المپيک برای این کشور است، 
به عنوان سرمربی تکواندوی مردان و زنان این کشور 
تا بازی های المپيک توکيو انتخاب شد. ذوالقدري 
روز دوشنبه رسما به عنوان سرمربی جدید تيم ملی 
تکواندوی بلغارستان و به عنوان جانشين تئودور 
گئورگيف انتخاب شد و از این پس به عنوان ورزشکار 
و ســرمربی در تيم ملی بلغارستان فعاليت خواهد 
کرد. مراسم معارفه ذوالقدری پيش از آغاز اردوی 
تيم های ملی تکواندوی بلغارســتان برگزار شد. 
صوفيه پایتخت بلغارستان اواخر ژانویه 2۰2۱ ميزبان 
رقابت های تکواندوی کسب سهميه المپيک در قاره 

اروپا خواهد بود.

منهای فوتبال

آریا طاری

روبه رو شدن با یکی از تازه واردهای 
ليگ برتــر در یک مســابقه خانگی، 
سناریویی ایده آل برای آغاز فصل آبی ها 
خواهد بود. استقالل فکری، کارش را 
با مس رفسنجان آغاز می کند. تيمی 
که به تازگی توانســته جواز حضور در 
رقابت های ليگ برتر را به دست بياورد. 
حکایت دو مســابقه بعدی این تيم در 

ليگ برتر اما، کامــال متفاوت خواهد 
بــود. در هفته های دوم و ســوم ليگ 
برتر، دو جدال کامــال انتقامی انتظار 
آبی ها را می کشــد. درست مثل ليگ 
برتر نوزدهم، استقالل در دومين هفته 
فصل با فوالد خوزستان روبه رو خواهد 
شــد. این تيم فصل گذشته فقط یک 
امتياز از فوالد نکونام گرفت و در جدال 
برگشت در اهواز، با دو کارت قرمز مقابل 
این حریف روبه رو شد. ماشين سازی 

تبریز، حریف آبی ها در سومين هفته 
ليگ برتر خواهد بود. تيمی که در ليگ 
نوزدهم در دو جدال رفت و برگشت در 
هفته های اول و شانزدهم، استقالل را از 
پيش رو برداشته بود. هواداران استقالل 
در همان سه هفته ابتدایی ليگ برتر، 
در انتظــار دو انتقام بزرگ هســتند. 
این بار دیگر نباید خبــری از گل های 
لحظه آخری حریف و خراب شــدن 
موقعيت های ایده  آ ل گل زنی باشــد. 

استقالل فکری می تواند خيلی زود با 
کنار زدن فوالد نکونام و ماشين سازی، 
تفاوتش را با تيم فصل گذشــته نشان 
بدهد و امتيازهای ضروری برای مدعی 
بودن در ليگ بيستم را، خيلی زود جمع 
کند. اگر باز هم یــک لغزش بزرگ در 
شروع فصل برای این تيم اتفاق بيفتد، 
روحيه همه ستاره های استقالل تحت 
تاثير قرار خواهد گرفت. آبی ها این بار 
دیگر هيچ فرصتی برای اشتباه کردن 

ندارند. دســت این تيم در هفت فصل 
پياپی، از جام قهرمانی دور مانده و حاال 
دیگر آنها بهتر از هر کسی می دانند که 
برای رسيدن به جام، باید از همان شروع 
فصل مقتدرانه ظاهر شوند و امتيازها را 

به سادگی از دست ندهند.
آن چه در ليگ بيستم برای استقالل 
بارها و بارها اتفاق می افتد، رویارویی با 
استقاللی های سابق در قامت سرمربيان 
ليگ برتری است. حاال که ستاره های 
قدیمی باشــگاه یک به یک تبدیل به 
مربيان ليگ برتری شده اند، هواداران 
اســتقالل باید با ایــن برخوردها خو 
بگيرنــد. رویارویی جــذاب با مهدی 
رحمتی و تيمش، هفته ششم در مشهد 
رخ خواهد داد. مهدی تــا پایان ليگ 
هجدهم، بازیکن استقالل بوده و بدون 
تردید یکــی از بهترین گلرهای تاریخ 
باشگاه به شمار می رود. او که یک تجربه 
نه چندان موفق آسيایی را روی نيمکت 
شهرخودرو پشت ســر گذاشته، حاال 
برای اولين تجربه های کار در ليگ برتر 
آماده خواهد شد. آبی ها در هفته نهم 
نيز، باید مهيای نبرد با اميرقلعه نویی 
شوند. ژنرال در فصل گذشته، حسابی 
از رویارویی با اســتقالل زخم خورد و 
سرانجام به خاطر شکست های متوالی 
روبــه روی همين باشــگاه، از هدایت 
سپاهان کنار رفت. او این بار پرانگيزه تر 
از هميشه خودش را به آبی ها می رساند. 
پس از نکو، رحمتــی و قلعه نویی که 
هر کدام جایگاه خاص  خودشان را در 
تاریخ باشگاه استقالل دارند، عليرضا 
منصوریان در هفته یازدهم در انتظار 
این باشگاه اســت. مردی که به عنوان 
سرمربی روی نيمکت آبی ها چندان 
موفق نبود و پــس از یک تجربه کوتاه 
در ذوب، حاال در باشگاه تراکتور محک 
تازه ای را پشت سر خواهد گذاشت. همه 
این برخوردها بــا چهره های محبوب 
سابق باشگاه، هيجان انگيز و نفس گير 
به نظر می رسند اما نباید فراموش کرد 
که خود فکری، سال ها کاپيتان استقالل 
بوده و بيشتر از هر کسی، پيراهن این 

باشگاه را در ليگ برتر به تن داشته است. 
اگر عملکرد فنی او نيز به خوبی سوابقش 
در این باشــگاه باشــند، همه چيز در 
استقالل به شــکل اميدوارکننده ای 

پيش خواهد رفت.
کادر فنی جدید استقالل برای اثبات 
خودشان در این باشــگاه، چند تقابل 
خاص دیگر هم خواهند داشت. دربی 
در هفته هشتم، نقش بسيار مهمی در 
روند کاری آنها ایفا می کند. استقالل 
در ليگ نوزدهم، موفق به بردن دربی 
نشــد اما در جام حذفی، پرسپوليس 
را از پيــش رو برداشــت. برخــورد با 
نساجی در هفته چهاردهم هم، برای 
محمود فکری بســيار هيجان انگيز و 
شاید پرتنش خواهد بود. فکری فصل 
گذشته محبوبيت فوق العاده ای در بين 
نساجی چی ها به دست آورد اما به خاطر 
نحوه جدایی اش، حاال هــواداران این 

باشگاه به شدت از او عصبانی هستند. 
پایان هر دو نيم فصل برای آبی ها، 
در نبــرد بــا ســپاهان نویدکيا رقم 
می خورد. اگر تــا آخرین هفته ليگ 
برتر، اســتقالل و ســپاهان هنوز در 
کورس قهرمانی باشند، جدال هفته 
پایانی بين آنها در اوج حساسيت برگزار 
می شود. شاید آن روزها، تماشاگران 
هم به استادیوم های فوتبال برگشته 
باشــند و به همه نبردهای ليگ برتر، 

تب و تاب ویژه ای ببخشند.

داستان استقالل و قرعه اش در لیگ بیستم

کمی انتقام لطفا!

اتفاق روز

چهره به چهره

قرعه کشی فصل جدید لیگ برتر، این بار در سایه کرونا کم هیاهوتر از همیشه برگزار شد و برخالف همیشه، خبری 
از اعالم بهترین های فوتبال ایران در این مراسم نبود. تنها چند روز بعد از معرفی اعضای کادر فنی، آبی ها ترتیب روبه رو 
شدن با رقبا در فصل جدید را شناخته اند و حاال خودشان را برای یک فصل جذاب آماده می کنند. این تیم در هفت فصل 

گذشته، هرگز قهرمان لیگ برتر نشده و حاال امیدوار است در فصل تازه، به این طلسم طوالنی پایان بدهد.

ده سال بعد از آخرین حضور ليکرز در فينال 
بســکتبال حرفه ایNBA ، این تيم دوباره به 
روزهای رویایی گذشته برگشت و طعم حضور در 
فينال این رقابت ها را چشيد. فصل گذشته آنها با 
جذب لبران جيمز، آرزوهای بزرگی در سر داشتند 
اما مصدوميت زودهنگام لبران، موجب شد ليکرز 
حتی راهی دیدارهای پلی آف نيز نشود اما در این 
فصل، زوج خارق العاده جيمز و آنتونی دیویس، زرد 
و بنفش ها را قهرمان ليگ بسکتبال آمریکا کرد. 
خيلی ها باور داشتند که گذشته جادویی ليکرز، 
دیگر به پایان رسيده و این تيم، هرگز نمی تواند به 
باالترین سطح ليگ برسد اما حاال دیگر همه این 
باورها تغيير کرده اند و لبران و آنتونی، خاطره زوج 
درخشان کوبی برایانت و شکيل اونيل را بار دیگر 

به زندگی برگردانده اند. زردهــا در فصل عادی، 
تيم بسيار خوبی نشــان دادند اما به اندازه ای که 
انتظار می رفت، قدرت نمایی نکردند. حتی جایزه 
بهترین بازیکن فصل نيز با اکثریت آرا به یانيس 
آنته تکومپو، ستاره جوان ميلواکی باکس رسيد. با 
این حال مثل هميشه جيمز در پلی آف شاهکار کرد 
و در نهایت جایزه موثرترین بازیکن فينال رقابت ها 
را به دســت آورد. در جریان این موفقيت بزرگ، 
ستاره های زیادی دخيل بودند اما این قهرماني 
بيشتر از هر کسی، به لبران جيمز تعلق دارد. یک 
رهبر بزرگ و کاریزماتيک و یک پادشاه واقعی که 
توانست یک تحول تاریخی را در ليکرز رقم بزند. او 
قبال با ميامی هيت و کليولند کاواليرز هم قهرمان 
ليگ شده بود و حاال چهارمين حلقه طالیی اش را 

نيز به دست آورد. جالب است بدانيد لبران اولين 
بازیکن در تمام تاریخ است که با سه تيم مختلف، 
قهرمان رقابت های ان.بی.ای می شود. همچنين 
او بيشترین امتياز در تاریخ رقابت های پلی آف را 
به دست آورده اســت. حاال خيلی ها این بازیکن 
را با مایکل جردن مقایســه می کنند و معتقدند 
او رقيبی برای جردن در مســير تبدیل شدن به 
بهترین بسکتباليست تمام تاریخ است. این مقایسه 
مثل قياس مســی و مارادونا، برای هميشه ادامه 
خواهد داشت اما تردیدی وجود ندارد که جيمز 
در نســل خودش، از هر بازیکنی یک سر و گردن 

باالتر بوده است.
این فصل از بسکتبال حرفه ای ان.بی.ای تحت 
تاثير چند اتفاق بزرگ قرار داشــت. اول از همه، 
درگذشــت کوبی برایانت موجی از اندوه در بين 
هواداران بسکتبال به وجود آورد. این اتفاق اما در 
نهایت همه ســتاره های ليکرز را متحد کرد تا به 
هر قيمتی، عنوان قهرمانی را به یاد کوبی به دست 

بياورند. اتفاق مهم دوم، ویروس کرونا بود که موجب 
شد همه دیدارهای پلی آف در استادیوم های خالی 
و در حباب اورالندو برگزار شوند. اتفاق کليدی دیگر 
هم ماجرای جرج فلوید و چند قتل مشابه دیگر بود 
که موجب شد ان.بی.ای به تریبونی عليه فساد و 
تبعيض تبدیل شود و رنگ و بوی کامال متفاوتی به 

خودش بگيرد. این فصل نه فقط با قدرتنمایی لبران 
و رفقا، بلکه به عنوان صدای اقشار محاصره شده در 
نابرابری نيز به یاد آورده خواهد شد. فصلی که نيمی 
از دیدارهایش تماشاچی نداشــت و هيچ کدام 
از ســتاره هایش نيز، تنها »تماشاچی« وضعيت 

موجود ایاالت متحده آمریکا نبودند. 

آریا رهنورد

ليگ بيســتم برای پرسپوليســی ها در قلعه  حسن خان 
شــروع می شــود و در همين نقطــه از تهران نيز بــه پایان 
می رسد. بين روبه رو شدن با ســایپا در اولين هفته و برخورد 
با پيکان در آخرین هفته ليگ برتر، 28 نبرد تماشایی انتظار 
پرسپوليسی ها را می کشند. قهرمان چهار دوره پياپی ليگ 
برتر، کار دشواری برای تکرار موفقيت های گذشته اش خواهد 
داشت. آنها هنوز هم صاحب یکی از بهترین ترکيب های ليگ 
برتر هســتند اما به شــرطی که جدایی چند ستاره کليدی 
مثل شجاع خليل زاده و بشار در روزهای پيش رو به حقيقت 

تبدیل نشود.
سایپا، آخرین حریف فصل گذشته پرسپوليس به شمار 
می رفت. تيمی که در آخریــن هفته ليگ نوزدهم، روبه روی 
قرمزها قرار گرفت و در آن مســابقه، طعم شکست را چشيد. 
فصل برای تيم یحيی، روبه روی همين تيم به پایان رسيد و 
حاال فصل جدید برای باشگاه نيز، درســت در همين نقطه 
کليد می خورد. تيم ابراهيم صادقــی در همين پنجره نقل 
و انتقاالت، یک بازیکن هم به پرســپوليس فرستاد. آرمان 

رمضانی که در فصل گذشــته برای نارنجی ها بازی می کرد، 
حاال در عضویت تيم فيناليســت آســيا قرار دارد. در نقطه 
مقابل، حســين ماهينی که ســال ها برای پرسپوليس توپ 
زده و حتی سابقه کاپيتانی این باشگاه را نيز داشته، حاال در 
ترکيب سایپا دیده می شود. روبه رو شــدن با سایپا در هفته 
اول ليگ برتر، ميزبانی از نفت آبادان در هفته دوم و بازی در 
زمين نفت مسجدسليمان در هفته سوم، قرعه مطلوبی برای 
پرسپوليسی ها در شروع ليگ برتر است. چراکه هيچ کدام از 
این سه رقيب، تيم های پرستاره ای نيستند و نمی توانند یک 
تهدید بزرگ برای این باشــگاه به وجود بياورند. قرعه ليگ 
بيستم برای پرسپوليســی ها، یک برگ برنده بسيار کليدی 
دارد. اینکه آنها در ۹ هفته اول ليــگ، فقط دو بار باید بيرون 
از تهران به ميدان بروند. پرسپوليس تا پایان هفته نهم ليگ 
برتر، فقط برای رویارویی با نفت مسجدسليمان و نساجی به 
خارج از تهران سفر می کند. این موضوع می تواند شرایطی را 
به وجود بياورد که آنها در شروع فصل، امتيازهای ضروری را 
برای تبدیل شدن به یک تيم مدعی برای قهرمانی جمع کنند. 
تيم یحيی به شدت با خستگی دســت و پنجه نرم می کند و 
زمان بسيار کمی برای استراحت داشته است. برگزاری هفت 

مسابقه از ۹ بازی ابتدایی در تهران، به این تيم فرصت بهتری 
برای ریکاوری خواهد داد. یک شــروع خوب، درست همان 
چيزی است که یحيی و شــاگردها برای تکرار موفقيت های 

گذشته به آن نياز دارند.
در فصل تــازه فوتبال ایــران، نبردهای جذابــی انتظار 
پرسپوليســی ها را می کشــند. اولين برخورد تماشــایي و 
پرماجرای این تيم، هفته چهارم در اســتادیوم آزادی مقابل 
شهرخودرو شکل خواهد گرفت. ســيدمهدی رحمتی، در 
این هفته برای اولين بار به عنوان »ســرمربی« مشهدی ها 
با پرســپوليس روبه رو می شــود. این بازی به جز قرار دادن 
رحمتی روبه روی پرسپوليس، گل محمدی را نيز روبه روی 
تيم سابقش در فوتبال ایران قرار خواهد داد. دومين برخورد 
هيجان انگيز پرسپوليسی ها در ليگ بيستم، در هفته هفتم 
روبه روی سپاهان شــکل خواهد گرفت. آخرین برخورد این 
دو باشــگاه، یک نبرد کامال جنجالی بود که در نهایت برگزار 
نشد و پرسپوليسی ها همه امتيازهایش را بدون انجام مسابقه 
به دســت آوردند. دربی هفته هشتم برای یحيی و تيمش، از 
هميشه مهم تر خواهد بود. چراکه آنها با وجود بدون شکست 
ماندن روبه روی اســتقالل در دو دیدار رفت و برگشت ليگ 
نوزدهم، در جام حذفی نتيجه را به اســتقالل واگذار کردند 
و فرصت رفتن به فينال ایــن تورنمنت را از دســت دادند. 
پرسپوليســی ها در هفته دهم ليگ برتر، با اميرقلعه نویی و 
گل گهر سيرجان مســابقه می دهند. جدال های این تيم با 

قلعه نویی، هميشه جذابيت و حساسيت فوق العاده ای دارد و 
بدون تردید، این مسابقه هم هيجان زیادی خواهد داشت. در 
هفته های پایانی هر دو نيم فصل، پرسپوليس دو رقيب بسيار 
سرسخت خواهد داشت. نکو و فوالد در هفته یازدهم، به دنبال 
جبران شکســت های فصل روبه روی پرسپوليس هستند و 
عليمنصور و تراکتور در هفته چهاردهم، با پرسپوليس روبه رو 
می شوند. آخرین بار در ليگ برتر پانزدهم بود که منصوریان 
در هفته های آخر ليگ، با قرمزها برخــورد کرد و در نهایت، 
شانس قهرمانی ليگ را از این تيم گرفت. این مربی دست به هر 
کاری خواهد زد تا چنين تجربه ای را دوباره تکرار کند. البته 
به شرطی که او تا هفته بيست و نهم ليگ برتر، همچنان روی 

نيمکت تراکتورسازی تبریز دیده شود.
از ليگ شــانزدهم تا امروز، فوتبال ایران قهرمانی به جز 
پرسپوليس نداشته است. نشانه های فاجعه مدیریتی در شروع 
فصل جدید، نشان از نزدیک شدن این دوران به پایان دارند 
اما یحيی و پسرها، قبل از این هم کارهای غيرممکن زیادی 
انجام داده اند. بخشی از تمرکز این تيم در ماه های پيش رو، 
روی قهرمانی در آسيا متمرکز خواهد بود اما آنها قصد ندارند 
از موفقيت تکراری این ســال ها در  ليگ برتر دست بکشند. 
قرعه شــروع آنها در فصل تازه، ایده آل به نظر می رسد اما در 
طول ليگ، هراتفاقی ممکن اســت برای آنها رخ بدهد. شاید 
آنها در نگاه اول، از برنامه ليگ راضی باشند اما بدون تردید از 

تصميم های مدیریتی این روزها، راضی نخواهند بود.

چهارمین حلقه طالیی، برای مرد بی تکرار بسکتبال

افعی زرد و بنفش! 

داستان پرسپولیس و قرعه اش در لیگ برتر بیستم

قلعه نشين ها!

آن چه در لیگ بیستم 
برای استقالل بارها و بارها 
اتفاق می افتد، رویارویی 

با استقاللی های سابق 
در قامت سرمربیان لیگ 

برتری است. حاال که 
ستاره های قدیمی باشگاه 

یک به یک تبدیل به مربیان 
لیگ برتری شده اند، 

هواداران استقالل باید با 
این برخوردها خو بگیرند
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