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طالی جهان از دست مالیی پرید

رقابت های جودو قهرمانی جهان در حالی برگزار 
شــد که ســعید مالیی تنها نماینده ایران در این 
رقابت ها بود. او که با هدف تکرار مدال طالیش در 
ژاپن حاضر شده بود، در مرحله نیمه نهایی نتیجه را 
با ایپون به رقیب بلژیکی خود واگذار کرد تا خبری از 
فینال و نبرد برای طال نباشد. مالیی در این رقابت ها 
بعد از  یک دور استراحت، ابتدا با »موتی اشرف« از 
مراکش مبارزه کــرد،  وی در دومین مبارزه خود 
»کارلوس لوز« از پرتغال را شکست داد و به مصاف 
»خسن خالمورزایف« از روسیه رفت. مالیی پس 
از شکســت خود در چهارمین مبارزه موفق شد 
»آنتوان فروتر« کانادایی را شکســت دهد و راهی 
نیمه نهایی این رقابت ها شود. در دیگر دیدار وزن 
81- که بین نماینده مصر و رژیم صهیونیســتی 
برگزار شــد اما این نماینده رژیم اشغالگر بود که 
توانســت با یک امتیاز برنده شود و به دیدار فینال 
برسد. در پایان این دیدار محمد عبدلعل نماینده 
کشور مصر حاضر به دســت دادن با نماینده رژیم 
اشغالگر قدس نشد. با این نتیجه مالیی در صورت 
فینالیست شــدن نماینده رژیم صهیونیستی را 
پیش روی خود داشت. او روز گذشته برای کسب 

مدال برنز به مصاف نماینده مصر رفت.
    

30 میلیارد بدهی مالیاتی کشتی
محمدرضــا داورزنی معاون توســعه ورزش 
قهرمانی و حرفــه ای وزارت ورزش و جوانان، در 
خصوص مشکالت مالی مطرح  شده فدراسیون 
کشــتی از ســوی علیرضا دبیر، گفت:»یکی از 
عمده ترین بحث ها و مشــکالت فدراسیون های 
ورزشــی بحث مالیات عملکرد است که به تعبیر 
فدراسیون ها نباید شــامل حال آنها شود.« او با 
بیان اینکه فدراسیون کشتی با بدهی ۳۰ میلیارد 
تومانی در بحث مالیات عملکرد مواجه اســت، 
خاطرنشان کرد:»در همین زمینه جلسه خوبی 
بین وزیــر ورزش و جوانان و وزیــر اقتصاد و امور 
دارایی و مسئوالن سازمان مالیاتی برگزار شد. باید 
از ظرفیت های قانونی برای حل این مشکل بزرگ 
استفاده کنیم اما فدراسیون ها موظف هستند که 
مالیات حقوق و تکلیفی خود را بپردازند.« داورزنی 
با اشــاره به اینکه یکی از مهم ترین دغدغه های 
فدراســیون کشــتی همین مالیات ۳۰ میلیارد 
تومانی بود، تصریح کرد:»البته این موضوع مشکل 
فدراسیون ها و دو باشگاه استقالل و پرسپولیس 

هم بوده و در تالش برای حل آن هستیم.«
    

تمجید فیبا از حدادی
فدراسیون جهانی بســکتبال )FIBA( طی 
گزارشی به بررسی ســتارگان هفت تیم آسیایی 
حاضر در جام جهانی ۲۰1۹ چین پرداخت که در 
این میان نام حامد حدادی سنتر و ستاره نام آشنای 
تیم ملی ایران نیز به چشم می خورد. فدراسیون 
جهانی نوشت:»ایران قرار است برای سومین دوره 
متوالی حضور در جام  جهانی بسکتبال را تجربه 
کند که بدون شــک یکــی از بزرگ ترین دالیل 
این موفقیت، حضور حامد حــدادی در ترکیب 
تیم ملی ایران اســت. البته قبل از اینکه حدادی 
ایران را به جام جهانی برســاند، آنها ابتدا باید در 
آسیا قهرمان می شــدند که با انجام دادن این کار 
خود را اثبات کردند. حدادی در رقابت های کاپ 
آسیایی ۲۰۰۷ با کسب 1۳.۴ امتیاز و ۹.۶ ریباند 
در طول مسابقات، باعث شد ایران برای نخستین 
بار قهرمان آسیا شود. سنتر ایران در بازی فینال 
رقابت های سال ۲۰1۷، مقابل لبنان ۳1 امتیاز و 

1۰ ریباند را به ثبت رساند.«
    

کیمیا در مسابقات هنرهای رزمی
تیم ملی تکواندو به منظور حضور در دومین 
دوره مسابقات هنرهای رزمی ۲۰1۹، فردا راهی 
»چونگجو« کره جنوبی می شــود. تیم ایران با 
ترکیب امیرمحمد بخشــی، عرفــان ناظمی، 
کیمیا همتی و کیمیا علیــزاده در این رقابت ها 
حضور دارد. تیم  اول مستقیما در مسابقات تیمی 
بازی های المپیــک ۲۰۲۰ توکیو که به صورت 
آزمایشی برگزار می شــود، حضور پیدا می کند. 
رقابت ها در سه راند )راند اول: ۴ دقیقه - راند دوم 
و سوم: ۳ دقیقه( و با یک دقیقه استراحت میان هر 
راند پیگیری می شــود. وحید عبداللهی و مهرو 
کمرانی هدایت تیم های مردان و بانوان را بر عهده 
دارند. این رقابت ها G1 است و به تیم های اول تا 
سوم به ترتیب 1۰، ۶ و ۶۰/۳  امتیاز تعلق می گیرد.

منهای فوتبال

آریا رهنورد

تبریز، شهر رویاهای ایوانکوویچ بود. او به جز شکست برابر 
گسترش در لیگ چهاردهم، دیگر هرگز طعم شکست را در 
این شهر نچشید و در بیشتر بازی ها با تبریزی ها، برنده بود. 
پرسپولیس در دوران مرد کروات، در هیچ مسابقه ای نتیجه 
را به تراکتورســازی واگذار نکرد و توانســت چند پیروزی 
درخشان را در یادگارامام جشن بگیرد. حاال ماموریت بزرگ 
کالدرون در هفته دوم، تداوم بخشیدن به روند بی شکستی 
تیمش مقابل تراکتورسازی تبریز اســت. آخرین مسابقه 
دو تیم با تســاوی یک-یک به پایان رسید اما هر دو باشگاه 
نسبت به آن دیدار، تغییرات زیادی را پشت سر گذاشته اند. 
برانکو و لیکنز، سرمربیان دو تیم در جریان آخرین برخورد 
بودند اما بازی بزرگ روز جمعه، با حضور کالدرون و دنیزلی 
روی نیمکت انجام خواهد شد. آن چه پرسپولیس و تراکتور 
را به مدعیان قهرمانی لیگ تبدیــل می کند، حفظ نفرات 
کلیدی در تابستان است. پرسپولیس هیچ کدام از مهره های 
کلیدی اش را از دست نداده و تراکتورســازی نیز توانسته 
اسکلت اصلی اش را حفظ کند و نفرات باتجربه فصل گذشته 
را در تبریز نگه دارد. تیم کالدرون احتماال با ترکیبی مشابه 
ترکیب هفته اول، به استقبال این مسابقه خواهد رفت. قرار 
گرفتن شجاع و سیدجالل در مرکز خط دفاع، قطعی به نظر 
می رســد و در خط هافبک نیز در غیاب کمال کامیابی نیا، 
نوراللهی نقش فرمانده را بازی خواهد کرد. امید عالیشاه و 
وحید امیری احتماال جلوتر از احمد قرار می گیرند و در خط 
حمله نیز حضور علی علیپور و مهدی ترابی، محتمل به نظر 
می رسد. به احتمال زیاد از ترکیب بازی اول، رادوشوویچ و 
روستایی بیرون می نشــینند تا بیرانوند و نعمتی از ابتدا به 
میدان بروند. تیم دنیزلی نیز برای این مسابقه، ستاره هایی 
مثل رشید مظاهری، مسعود شجاعی، احسان حاجی صفی، 
اشکان دژاگه و یوکیا ســوکیتا را در اختیار دارد. آی تی سی 
میمبال نیز رسیده و این بازیکن تیمش را در دیدار دوم فصل 
همراهی خواهد کرد. گفته می شود کوین فورچونه نیز برای 
این بازی در فهرست 18 نفره قرار می گیرد. به احتمال فراوان 
رضا شکاری نیز در این جدال حاضر خواهد بود. بازیکنی که 
در تابستان در یک قدمی پیوستن به سرخ های پایتخت قرار 

داشت اما در نهایت راهی فوتبال تبریز شد.
آخرین پیروزی تراکتورســازی مقابل پرسپولیس، به 
روزهای پایانی سال ۹۳ برمی گردد. حاال دنیزلی مقابل یک 
طلســم بزرگ قرار گرفته و به خوبی می داند که با شکستن 
این طلسم، اولین قدم بلند را در تیم جدیدش برداشته است. 
سکوهای یادگار به احتمال زیاد برای نبرد حساس جمعه پر 
از جمعیت خواهند شد. البته به شرطی که سردرگمی های 

هفته اول در مورد بلیت فروشــی، در اولین میزبانی فصل 
یادگار وجود نداشته باشــد. تراکتوری ها همیشه اشتیاق 
زیادی برای شکســت دادن پرسپولیس داشــته اند و این 
اشــتیاق فردا روی ســکوها نمایان خواهد بود. هواداران 
قرمزهای پایتخت، خاطره های خوبی از سرمربی ترک تبار 
تیم رقیب دارند. دنیزلی روی نیمکت پرســپولیس در دو 
مقطع زمانی مختلف، دو پیروزی حساس و فراموش نشدنی 
در دربی به دســت آورد. بردن دربی ۷۴ با کام بک رویایی 
ایمون زایــد، یکی از بهتریــن خاطره های تاریخ باشــگاه 
پرســپولیس در شهرآوردها به شــمار می رود. با این حال، 
حاال دیگر آن دوران سپری شده و مصطفی به عنوان  رقیب 
روبه روی تیم سابقش قرار می گیرد. تشابه بزرگ کالدرون 
و دنیزلی، عالقه به  فوتبال هجومی است. با این وجود هر دو 
مربی هنوز برای شناخت ترکیب اصلی و البته پیاده کردن 
فلسفه های شــان در زمین، به زمان نیاز دارنــد. دنیزلی و 
کالدرون در جلســه های تمرینی بسیار سخت گیر هستند 
و فشار زیادی به بازیکن ها وارد می کنند تا بتوانند در طول 
فصل، تیم را در بهترین فرم و با بیشترین سطح از طراوت در 

اختیار داشته باشند.
فشار انتظارها از دنیزلی و کالدرون، فوق العاده باال به نظر 
می رسد. سرمربی تراکتورسازی با یک ترکیب پرستاره، باید 
تیمش را به موفقیت برساند و کالدرون نیز باید موفقیت های 
گذشته پرســپولیس را تکرار کند. دنیزلی بهتر از هر کسی 
می داند که تنها خوب بازی کردن، برای موفق خطاب شدن 
یک مربی کافی نیست. او هنوز هیچ جامی در فوتبال ایران به 
دست نیاورده و در این فصل برای رسیدن به اولین قهرمانی 
در فوتبال ایــران دورخیز خواهد کرد. مســابقه فردا، یک 
محک بزرگ برای هر دو مربی به شمار می رود. یک رقابت 
سخت بین جو فوق العاده سکوهای یادگار با اعتماد به نفس 
باالی پرسپولیســی ها در تبریز. یک رقابت بزرگ بین دو 
مربی با فلسفه نسبتا مشابه در زمین. شاید این بازی، یکی از 

مهیج ترین نبردهای لیگ برتر نوزدهم باشد.

آریا طاری

استقالل و فوالد این هفته در شرایطی به هم می رسند 
که در مواجهه با هم، تابستان نســبتا پرتنشی را سپری 
کرده اند. محمد بلبلی بعد از امضای قرارداد با اهوازی ها، 
راهی باشگاه استقالل شــد و این موضوع، اعتراض شدید 
مدیران باشــگاه فوالد را به همراه داشت. چند هفته بعد، 
حکم محرومیت ۶ ماهه بلبلی از حضور در میادین فوتبال 
صادر شد. اســتقالل و بلبلی البته هنوز امیدوار به حکم 
کمیته اســتیناف هستند اما شــکایت فوالد، یک ضربه 
بزرگ برای اســتقالل بوده است. اتفاق دیگری که این دو 
باشگاه را به هم مرتبط می کند، حضور جواد نکونام روی 
نیمکت فوالد خوزستان اســت. نکو در آخرین سال های 
بازی، برای اســتقالل به میدان رفت و حتی برای مدتی 
بازوبند کاپیتانی این تیم را نیز به دست آورد. جواد البته 
در استقالل، از روزهای اوج دوران بازی فاصله داشت و با 
وجود همه پنالتی های موفق و پاس های خوب، هیچ وقت 
به یک سوپراستار برای این باشــگاه تبدیل نشد. او حاال 
دومین تجربه لیگ برتری اش را در اهواز با فوالد خوزستان 
ســپری می کند. جواد تا امروز تنها یک نیم فصل در لیگ 
برتر سرمربی نساجی مازندران بوده و به خوبی می داند که 
برای رســیدن به نیمکت تیم های بزرگی مثل استقالل، 
نباید در فوالد شکست بخورد. نقطه اشتراک سوم دو تیم، 
تجربه شکست در اولین هفته این فصل است. استقالل و 
فوالد در تبریز و اهواز، قربانی دو شــلیک تماشایی شدند 
و دست شان از رسیدن به امتیاز کوتاه ماند. فوالد یکی از 
دربی های جنوب را در خانه با گل استثنایی عقیل کعبی 
واگذار کرد و استقالل در آخرین ثانیه های مسابقه در زمین 
ماشین سازی، با ضربه ایســتگاهی اتابک نادری ناک اوت 
شــد. انگیزه باالی دو تیم برای بازگشت، به مسابقه امروز 
جذابیت زیادی خواهد بخشید. استقالل و فوالد دست به 
هر کاری می زنند تا تلخ کامی اولین هفته لیگ را در هفته 

دوم، جبران کنند.
بدون شــک مرد اول مسابقه حســاس امروز آزادی، 
آندره آ اســتراماچونی خواهد بــود. او در هفته اول لیگ، 
برنده نشــد اما به همه ثابت کرد که جدیت زیادی دارد و 
با هیچ مشکلی کنار نمی آید. آندره آ ظاهرا به آن دسته از 
مربیان ایتالیایی تعلق دارد که کنفرانس های شان بعد از 
شکست، سرشار از عصبانیت است. او به خوبی می داند که 
تنها به خاطر نبود »مترجم« شکست نخورده و این باخت، 
حاصل نمایش نه چندان خوب استقالل در تبریز بوده اما 
شــاید آن فریادها، به عنوان راهی برای تهییج بازیکنان 
تیم مورد استفاده قرار گرفتند. حاال دیگر مساله مترجم 

هم حل شده و همه جمالت اســتراما به زبان ایتالیایی به 
درون زمین می رسند. مشکل این هفته سرمربی استقالل، 
غیبت چند بازیکن شناخته  شده تیم است. محمد دانشگر 
بعد از دریافــت کارت قرمز، نمی تواند تیمــش را در این 
جدال همراهی کند. مجوز سیاوش یزدانی، میالد باقری 
و میلیچ نیز برای بازی در استقالل هنوز صادر نشده و اگر 
این وضعیت ادامه داشته باشد، همه این بازیکنان در دیدار 

هفته دوم غایب هستند. 
به نظر می رســد در خط دفاع، باز هــم بازیکن جوانی 
مثل طاهرخانی مورد آزمایش قــرار بگیرد اما در حمله، 
احتماال این بار استراماچونی از همان ابتدا به نفراتی مثل 
شیخ دیاباته و علی دشتی بازی خواهد داد تا مسابقه را با 
ترکیب هجومی تری آغاز کند. آخرین برخورد لیگ برتری 
فوالد و استقالل، با پیروزی پرگل آبی ها به پایان رسید اما 
هیچ کدام از سه گل زن آن دیدار، دیگر در عضویت باشگاه 

استقالل نیستند. 
جواد نکونام به عنوان ســرمربی تنها یک بار روبه روی 
استقالل قرار گرفته و در قائمشــهر با این تیم به تساوی 
بدون گل رسیده است. دیدار امروز، اولین تجربه نکونام در 

جدال با استقالل در استادیوم آزادی خواهد بود.
شــاید حتی تســاوی در این مســابقه، برای دو تیم 
فاجعه بار نباشــد اما بدون تردید چشــیدن طعم دومین 
شکســت در دومین هفته، می تواند هر یک از این دو تیم 
را با بحران روبه رو کند. اســتقالل و فوالد بــا ترکیبی از 
ستاره های فصل گذشــته و البته تازه واردها، هفته دوم 

فصل را سپری خواهند کرد.
استقالل در دو میزبانی اخیر از فوالد در آزادی، نه برنده 
شده و نه توانسته توپی را از خط دروازه حریف عبور بدهد. 
هر دو بازی، با تساوی بدون گل به پایان رسیده اند. دو تیم 
تا امروز ۳۴ مســابقه در لیگ برتر انجام داده اند که سهم 
استقالل 1۶ پیروزی و ســهم فوالد هشت برد بوده است. 
استقالل از 1۰۲ امتیاز ممکن همه این مسابقه ها با فوالد، 
58 امتیاز گرفته و امروز تنها به کســب همه امتیازهای 

مسابقه فکر می کند.

دنیزلی، پرسپولیس، مرور خاطره ها در تبریز

مالقات با دوست قدیمی!
به استقبال اولین نمایش خانگی استقالل استراماچونی

این بار لبخند بزن!

سوژه روز

وقتی مصطفی دنیزلی برای آخرین بار از نیمکت پرسپولیس جدا شد، کم تر کسی تصور می کرد این 
مربی دوباره به فوتبال ایران برگردد. بعد از چند سال اما مرد محبوب فوتبال ترکیه از راه رسید و این بار 
هدایت تیمی به جز پرسپولیس را بر عهده گرفت. دنیزلی و تیم سابقش خیلی زود در دومین هفته لیگ 

با هم برخورد می کنند. این، پرحرارت ترین مسابقه هفته خواهد بود. مسابقه ای بین دو تیم پرطرفدار که 
نبردهای شان همیشه جذاب و جنجالی از کار درمی آید. جدال عصر جمعه، اولین نمایش سرخپوشان بعد از 

تغییر مدیرعامل است. تغییری که هوادارها امیدوارند به ثبات در نتایج این فصل ها بینجامد.

سرمربی ایتالیایی استقالل، امروز برای اولین بار روی یکی از نیمکت های استادیوم آزادی خواهد 
نشست. حاال که مشکل مترجم هم دیگر حل شده، هیچ کس انتظار یک کنفرانس مطبوعاتی آتشین دیگر 

را ندارد. کار استراما در فوتبال ایران، با شکست و خشم آغاز شد و حاال هواداران باشگاه امیدوارند این هفته، 
نوبت پیروزی و آرامش باشد تا تیم با حمایت سکوها، جان دوباره ای بگیرد و در مسیر متفاوتی قدم بزند. 

آبی ها اولین مسابقه خانگی فصل را روبه روی جواد نکونام و تیمش برگزار خواهند کرد. یک جدال جذاب که 
اگر برنده داشته باشد، تیم برنده اش خیلی زود از بحران ابتدای فصل جدا خواهد شد.

همــه جذابیت های دومین هفتــه از لیگ 
برتر نوزدهم، در بازی های ســخت و حساس 
ســرخابی ها خالصه نمی شــود. ایــن هفته، 
جدال های جذاب و تماشایی دیگری نیز خواهد 
داشت. ورزشــگاه مدرن امام رضا برای اولین 
بار در لیگ نوزدهم، امروز میزبان یک مسابقه 
خواهد بود. برخالف گذشته، دیگر حساسیتی 
در مورد برگزاری بازی در این استادیوم وجود 
ندارد و همه دیدارهای شهر خودرو قرار است در 
همین استادیوم انجام شــود. شاگردان یحیی 

گل محمدی پــس از پیــروزی در اولین هفته 
لیگ، حاال مهیــای اولین میزبانی شــان برابر 
شاهین شهرداری بوشهر می شوند. تیمی که 
در اولین مســابقه برابر سپاهان تحقیر شد و به 
قعر جدول رده بندی رفت. عبدا... ویســی بعد 
از شکست ســه بر صفر تیمش، صادقانه ترین 
کنفرانس مطبوعاتی هفته اول را پشــت ســر 
گذاشت. او تاکید کرد که تیمش »ناشایست« 
و ناالیق فوتبــال بازی کرده و ســزاوار چنین 
شکستی بوده است. ویسی و شــاگردها حاال 

برای جبران شکســت برابر سپاهان، به مصاف 
یکی دیگر از قدرت هــای لیگ می روند. برنامه 
شــروع فصل برای این تیم تازه وارد، به شدت 
دشوار به نظر می رسد. غروب امروز، سپاهانی ها 
نیز برای اولین بار طعم میزبانی در این فصل را 
می چشند. شاگردان ژنرال بعد از صدرنشینی 
زودهنگام، حاال مهیای دیدار با ماشین سازی 
تبریز می شوند. سپاهان و ماشین در هفته اول 
بازی های شان را با پیروزی پشت سر گذاشته اند 
و هیچ گلی نیــز دریافت نکرده انــد. پس از دو 

نمایش رویایی از سوی پسران امیر و شاگردان 
رســول، این نبرد یکــی از دیدارهــای جالب 
توجه هفته دوم خواهد شــد. آخرین مسابقه 
پنج شنبه، دربی نفتی های لیگ برتر است. تیم 
اســکوچیچ در هفته اول درخشان ظاهر شد و 
فوالد خوزستان را در استادیوم تازه تاسیسش 
شکست داد. گل استثنایی عقیل کعبی، شروع 
فوق العاده ای را برای برزیلی های لیگ برتر رقم 
زد. تیم مهدی تارتار هم هفته موفقی را پشت 
سر گذاشت و مقابل ستاره های تراکتورسازی، 

بدون شکست ماند.
بازگشت بزرگ ســایپا مقابل ذوب، یکی از 
تماشــایی ترین دیدارهای هفته اول را رقم زد. 
شاگردان ابراهیم صادقی این هفته در تهران، 
با تیــم تازه وارد گل گهر ســیرجان مســابقه 

می دهند. گل گهر با تساوی از اولین هفته لیگ 
عبور کرده و حاال روبه روی تیم جوان و شاداب 
ســایپا قرارمی گیرد. ذوب که هفته گذشــته 
برابر سایپا غافلگیر شد، در جم با پارس جنوبی 
مســابقه می دهد. علیمنصور تاکید کرده که 
ذوب برخــالف چند فصل گذشــته، به دنبال 
رقم زدن یک شروع خوب اســت اما این اتفاق 
حداقل در هفته اول برای آنها رخ نداده اســت. 
جمعه شــب، نســاجی و پیکان آخرین دیدار 
هفته را برگزار می کنند. تیم حسین فرکی برای 
جبران شکست هفته اول، کار سختی روبه روی 
هواداران پرشور استادیوم وطنی دارد. هفته اول 
لیگ، پر از صحنه های دیدنی و گل های تماشایی 
بود. هواداران فوتبال امیدوارند هفته دوم نیز از 

لحظه های تماشایی، غنی باشد.

نگاهی به سایر دیدارهای هفته دوم لیگ برتر نوزدهم

نفت روبه روی نفت، چشم مقابل چشم!

فوالد یکی از دربی های جنوب را در خانه 
با گل استثنایی عقیل کعبی واگذار کرد و 

استقالل در آخرین ثانیه های مسابقه در زمین 
ماشین سازی، با ضربه ایستگاهی اتابک 

نادری ناک اوت شد. انگیزه باالی دو تیم برای 
بازگشت، به مسابقه امروز جذابیت زیادی 

خواهد بخشید

تراکتوری ها همیشه اشتیاق زیادی برای 
شکست دادن پرسپولیس داشته اند و این 

اشتیاق فردا روی سکوها نمایان خواهد بود. 
هواداران قرمزهای پایتخت، خاطره های 

خوبی از سرمربی ترک تبار تیم رقیب دارند. 
دنیزلی روی نیمکت پرسپولیس در دو 

مقطع زمانی مختلف، دو پیروزی حساس و 
فراموش نشدنی در دربی به دست آورد
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