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شکست خانگی دوم سایپا

هفته چهارم لیگ برتر والیبــال با برگزاری 
۵ دیدار پیگیری شــد که در پایــان، تیم های 
شهرداری ارومیه، پیام مشهد، سپاهان اصفهان، 
شــهرداری گنبد و شــهرداری ورامین مقابل 
رقبای خود به برتری رســیدند.  در نخســتین 
بازی که یک ساعت زودتر از سایر دیدارها یعنی 
از ساعت ۱۶ برگزار شــد، تیم مدعی قهرمانی 
شهرداری ارومیه مقابل میزبانش راهیاب ملل 
مریوان ۳ - یک به پیروزی رســید تا دومین برد 
خود را جشــن بگیرد. در این دیدار شــاگردان 
مصطفی کارخانه پس از واگذاری ست نخست 
به راهیاب، در سه ســت بعد به پیروزی دست 
یافتند. در بازی  دوم  این  هفته  نیز  تیم  پیام  مشهد 
در حالی  که پنج بازیکن خود را در اختیار نداشت، 
توانست با نتیجه قاطع ۳ بر یک مقابل میزبانش 
فوالد ســیرجان به برتری برسد. گفته می شود 
پنج بازیکن تیم پیام مشهد به دلیل اینکه قرار بود 
تیم شان با اتوبوس راهی سیرجان شود، حاضر 
به همراهی تیم  نشــده  و دلیل این اقدام  خود را 
خســتگی راه در صورت اعزام با اتوبوس اعالم 
 کرده اند.  در بازی  سوم  نیز تیم تازه لیگ برتری 
شــده ســپاهان اصفهان، با هدایــت رحمان 
محمــدی راد میزبان قدرتمند خود ســایپای 
تهران را با نتیجه ۳ - یک شکســت داد. به این 
ترتیب، دومین شکست شاگردان ناصر شهنازی 
 به عنوان یکی از  مدعیان  کسب  عنوان  قهرمانی، 
در لیگ برتر رقم  خورد. سایپا ست سوم را برد و 
ست های اول، دوم و چهارم را واگذار کرد. در بازی 
چهارم نیز تیم شهرداری گنبد مهمان نه چندان 
قدرتمند خود شهروند اراک را سه بر یک شکست 
داد. گنبدی ها که ست نخست را به حریف واگذار 
 کرده بودند، در ســه ســت بعد مهمان خود را 
شکست دادند. شــهرداری ورامین نیز توانست 
میزبان خود کاله مازندران را با نتیجه قاطع سه 
بر صفر شکست دهد تا همچنان به عنوان مدافع 

قدرتمند عنوان قهرمانی پیشتازی کند.
    

سهراب در ترکیه وزنه نمی زند
تیم ملی وزنه برداری ایران با ســه وزنه بردار 
راهی مسابقات گزینشی المپیک ترکیه می شود. 
ایوب موسوی، رضا بیرالوند و سهراب مرادی سه 
وزنه بردار ایران هســتند که  پنج شــنبه هفته 
جاری همراه محمد حســین برخواه سرمربی 
تیم ملی راهی ترکیه می شــوند تا در مسابقات 
گزینشی المپیک شرکت کنند. ایوب موسوی 
و رضا بیرالوند قرار است در دسته ۹۶ کیلوگرم 
وزنه بزنند اما ســهراب مرادی در دســته ۱۰۹ 
کیلوگرم شرکت می کند.البته سهراب مرادی 
در دسته ۱۰۹ کیلوگرم وزنه نمی زند و فقط وزن 
کشی خواهد کرد و تســت دوپینگ می دهد. 
ترکیه، چهارمین مســابقه گزینشی المپیک 
سهراب مرادی می شــود و او باید در دو مسابقه 
دیگر شــرکت کند. مرادی در این دو مســابقه 
پایانی باید رکورد مجموع باالتر از ۴۰۵ کیلوگرم  
را به ثبت برساند تا امتیاز باالیی به دست آورد. 
کادر فنی ابتدا برای او جام فجر را در نظر گرفته 
اما چنانچه سهراب مرادی تا جام فجر به آمادگی 
مطلوب نرسد، در اسفندماه در مسابقات غرب 
آســیا که در امارات برگزار می شــود، شرکت 
می کند و پــس از آن در قهرمانی آســیا ۲۰۲۰ 

وزنه می زند.
    

الهه احمدی از المپیک جا ماند
در ادامه رقابت های تیراندازی قهرمانی آسیا 
که به میزبانی دوحه قطر در حال برگزاری است، 
در تپانچه مردان ملی پوشان کشورمان در خط 
آتش قرار گرفتند. در این ماده جواد فروغی در 
تپانچه ۱۰ متر با ۵8۵ امتیاز سوم شد و به فینال 
صعود کرد. فروغی با این نتیجه سهمیه المپیک 
توکیو را کسب کرد. او در فینال هم عنوان سوم را 
کسب کرد. اما الهه احمدی، یکی از باتجربه ترین 
تیراندازان ایران که سابقه حضور در دو المپیک 
را دارد، با توجه به اینکه مسابقات قهرمانی آسیا 
قطر آخرین مرحله توزیع سهمیه المپیک بود، 
احمدی نتوانست سهمیه بگیرد تا با این حساب 
او غایب بزرگ تیراندازی ایران در المپیک توکیو 
شــود. به این ترتیــب نجمه خدمتــی، آرمینا 
صادقیــان، فاطمه کرم زاده، مهیــار صداقت و 
جواد فروغی ترکیب المپیکی های تیراندازی را 

تشکیل می دهند.

منهای فوتبال

آریا رهنورد

»هیــچ چیــز غم انگیزتــر از یک 
استعداد تلف  شده نیست«. این جمله 
معروف را انگار از روی داستان زندگی 
سعید علی حسینی نوشــته اند. یک 
اســتعداد خالص در وزنه برداری ایران 
که می توانست برای ســال ها در همه 
رقابت ها بدرخشــد و افتخار کســب 
کند. یک استعداد ناب که می توانست 
پشت سر هم برای ورزش ایران طال به 

دست بیاورد و در میادین جهانی و آسیا، 
رکوردها را یکی پس از دیگری جابه جا 
کند. سعید قبل از بهداد سلیمی و بعد از 
حسین رضازاده چهره شد. از او به عنوان 
هرکول جدید وزنه بــرداری ایران نام 
می بردند. ستاره ای که قرار بود نامش در 

تمام دنیا، بر سر زبان ها بیفتد. 
او با کسب طالی نوجوانان آسیا در 
اندونزی چهره شد و این عنوان ارزشمند 
را یک سال بعد در تایلند نیز تکرار کرد. دو 
سال بعد او در رقابت های جوانان جهان 

در چین، به مجموع ۳۹۶ کیلوگرم رسید 
و مدال طالی مجموع را از آن خود کرد. 
روند موفقیت های سعید در رده  سنی 
جوانان همچنان ادامه داشــت و او در 
سال ۲۰۰8، برای اولین بار در رده سنی 
بزرگساالن به میدان رفت. علی حسینی 
سال ۲۰۰8 در کره جنوبی با وجود سن 
به مراتب کم تر از رقبا، کوالک کرد و مدال 
طالی یک ضرب، دوضرب و مجموع را 
به گردن آویخت. دیگر تردیدی وجود 
نداشت که وزنه برداری ایران، استعداد 

جدیدش را شناخته است. با این وجود 
بین این مدال و مدال بعدی ستاره جدید 
وزنه بردای، ۹ سال فاصله ایجاد شد. از 
همین جا بود که پرونده دوپینگ او، بر 
سر زبان ها افتاد. این یکی از عجیب ترین 
پرونده های دوپینــگ در تاریخ ورزش 

ایران بود. 
این پرونده مدت ها در دست بررسی 
قرار داشت و از آن جایی که دوپینگ او 
تکرار شد، فدراســیون جهانی برایش 
حکم محرومیت ابدی برید. در همین 

نقطه به نظر می رســید سعید دیگر در 
حال وزنــه زدن دیده نخواهد شــد اما 
سرنوشت برای او، خواب های دیگری 

دیده بود.
هشت سال محرومیت، اصال زمان 
کمی نیست اما برای سعید علی حسینی، 
بازگشت بعد از هشت سال هم غنیمت 
بود. چراکه ممکن بود او هرگز دیگر نتواند 
روی تخته برگردد. فدراسیون جهانی 
سرانجام هشت سال محرومیت را برای 
این ستاره تایید کرد تا او برای بازگشت، 

لحظه شماری کند. 
وقتی خبر محرومیت هشت ساله 
اعالم شــد، هیچ کس فکــر نمی کرد 
بازگشتی برای این ورزشکار در کار باشد، 
به جز یک نفر که اســمش سعید علی 
حسینی بود. او به خاطر زندگی اش، ناچار 
بود کمی از وزنه برداری فاصله بگیرد و 
کارهای دیگری نیز انجام بدهد. با این 
وجود بخشی از او هنوز هم درگیر وزنه ها 
بود. خیلی ها سعی کردند این پسر را از 
رویایش منصرف کننــد. خیلی ها به او 
طعنه زدند و امیدواری اش را به سخره 
گرفتند اما او مدام خودش را در تمرین ها 

قدرتمندتر کرد. 
بــه محــض پایــان محرومیت، 
علی حسینی به اردوی تیم ملی دعوت 
شد و خودش را برای رقابت های جهانی 
۲۰۱7 آماده کرد. او اولین وزنه بردار دنیا 
لقب گرفت که محرومیت هشت ساله 
را به مدال جهانی گره می زند. ســعید 
بهترین رکوردهای شــخصی اش را با 
دو برنز و یک نقره در رقابت های جهانی 
۲۰۱7 آمریکا تجربه کرد و یک ســال 
بعد در بازی های آســیایی جاکارتا، به 
مدال نقره مجموع رسید. آخرین رقابت 
حرفه ای او درست همان جایی برگزار شد 
که اولین رقابت دوران وزنه برداری اش را 
تجربه کرده بود. درباره او به جای همه 
زمزمه های مرموز، بهتر اســت همان 

بازگشت درخشــان بعد از هشت سال 
محرومیت را به خاطر بسپاریم. هرچند 
که خود این وزنه بردار، یک فهرســت 
از آدم هایی دارد که مانع رســیدنش به 
آرزوهای بزرگ شــدند. آدم هایی که 
شاید دوست نداشتند او همه رکوردها 
را به نــام خودش ثبت کند. اشــتباه یا 
دسیسه، هر چه بود، سعید تنها بخشی از 
استعدادهایش را آشکار کرد و حاال برای 

همیشه از وزنه برداری جدا شد.
بعضی ها از یک توطئه بزرگ علیه 
او حرف می زننــد، بعضی ها خودش را 
مقصر می دانند، بعضی ها فدراسیون را 
متهم به کم کاری و بی توجهی می کنند 
اما حقیقت این است که دیگر زمان به 
عقب برنمی گردد. بااستعدادها همیشه 
دنیا را فتح نمی کنند و پســربچه های 
پررویا، به همه آرزوهای شان نمی رسند. 
هر کســی که علی حســینی را در این 
شرایط قرار داد، هر کسی که می توانست 
برای او کاری انجــام بدهد و دریغ کرد، 

نباید هرگز خودش را ببخشد. 
به ویژه حاال که تاالخادزه، قوی ترین 
مرد جهان شــده و همه عناوین را از آن 
خودش کرده است. به ویژه حاال که دیگر 
ایران در سنگین وزن، یک نابغه تمام عیار 
ندارد و باید مدال  گرفتن گرجستانی ها 

را تماشا کند.

داستان سعید علی حسینی و وزنه برداری، برای همیشه به پایان رسید

تراژدی یک قهرمان

سوژه روز

اتفاق روز

وزنه  زدن در المپیک، آخرین امیدی بود که با وجود مصدومیت جدی، به سعید علی حسینی انگیزه باقی  ماندن در تیم 
ملی می داد. وقتی این امید نیز از بین رفت، او بالفاصله تصمیمش را برای خداحافظی از دوران قهرمانی، اعالم کرد. یک 

دوران کوتاه و عجیب که او را به بزرگ ترین آرزوهایش نرساند. در همه این سال ها علی حسینی بیشتر از آن که با وزنه  زدن 
و روی سکو رفتن سوژه بحث ها باشد، با محرومیت ناباورانه اش به یاد آورده می شد. او دوباره برگشت و افتخار آفرید اما 

نتوانست وزنه برداری را با »لبخند« ترک کند.

آریا طاری

سازمان لیگ که فصل جدید را دیرتر از همیشه آغاز کرده 
بود، حاال این »تاخیر« را با یک برنامه فشرده تالفی کرده است. 
لیگ نوزدهم با سرعتی بسیار باال سپری می شود و قبل از روی 
هم آمدن پلک ها، این فصل نیز به پایان خواهد رسید. تا امروز 
کدام  تیم ها فراتر از حد انتظار نشــان داده انــد و کدام تیم ها 
انتظارات را برآورده نکرده اند؟ غافلگیرکننده ترین و بهترین 
مهره های لیگ، چه کسانی بوده اند؟ در این گزارش، همه این 

۱۰ هفته را با هم مرور خواهیم کرد.
پرهزینه ترین، کم هزینه ترین

تراکتورسازی؛ پرهزینه ترین تیم نقل و انتقاالت تابستانی 
لیگ برتر بود. تیمی که به جز خرید رشید مظاهری و چند ستاره 
دیگر، به سراغ سه ســتاره خارجی رفت و میمبال، فورچونه و 
مازوال را به خدمت گرفت. کم هزینه ترین تیم نقل و انتقاالت 
تابستانی لیگ برتر نیز، شاهین بوشهر بود که تنها به خرید چند 
بازیکن متوســط و نه چندان شناخته شده بسنده کرد و البته 

نتیجه اش را هم خیلی زود دید.
عددبازی با لیگ برتر

پرسپولیس، سپاهان و شهرخودرو با ۶ پیروزی، رکوردداران 

برد در این فصل از لیگ برتر هستند. گل گهر و شاهین بوشهر، 
هنوز نتوانسته اند هیچ مسابقه ای را با پیروزی پشت سر بگذارند. 
سپاهان و نفت مسجدسلیمان، تنها تیم های بدون شکست این 
فصل محسوب می شوند و شاهین با هشت باخت، در این زمینه 
رکورددار است. استقالل استراماچونی با ۲۱ گل زده، صاحب 
بهترین خط حمله این فصل لیگ برتر است و گل گهر با چهار 
گل، ضعیف ترین خط حمله را در اختیار دارد. بهترین خط دفاع 
با تنها یک گل خورده در اختیار سپاهان است و شاهین با ۲۲ 
گل خورده، ضعیف ترین خط دفاعی لیگ به شمار می رود. اگر 
پدیده در دیدار معوقه با گل گهر به برتری برسد، صدرنشین و 
صاحب بیشترین امتیاز در ده هفته ابتدایی لیگ خواهد شد. 

اتفاقی که چندان دور از ذهن به نظر نمی رسد.
آقای گلی از لیگ یک

شــهریار مغانلو با زدن ۶ گل در ۱۰ مسابقه، تا امروز کفش 
طالی این فصل از لیگ برتر را در اختیار دارد. او در تابستان از 
لیگ یک راهی پیکان شــده و فصل فوق العاده ای را پشت سر 
می گذارد. با این روند این بازیکن احتمــاال خیلی زود، راهی 
باشگاه های بزرگ تری خواهد شــد. او تجربه دعوت شدن به 
اردوی تیم ملی زیر نظر مارک ویلموتس را نیز دارد. شیخ دیاباته 
و مهدی قائدی، نزدیک ترین تعقیب کنندگان شهریار به شمار 
می روند. در جدول پاسورها نیز امید نورافکن و معین عباسیان 

با چهار پاس، صدرنشین هستند.
سورپرایزهای لیگ

غافلگیرکننده ترین تیم این فصل »نفت مسجدسلیمان« 

بوده است. آنها با وجود همه مشــکالت پررنگ مالی، هنوز در 
هیچ مسابقه ای شکست نخورده اند و در این فصل تساوی های 
زیادی را تجربه کرده اند. تیم مهدی تارتار فوتبال خوبی بازی 
می کند و برای رسیدن به نتایج مطلوبش، به دفاع مطلق روی 
نمی آورد. غافلگیرکننده ترین بازیکن این فصل نیز بدون تردید 
محمد محبی بوده است. پدیده ای که از شاهین راهی سپاهان 
شد و با درخشش در این تیم، حاال عضو ثابت اردوهای تیم ملی 

فوتبال ایران است.
معضل لیگ؛ بلیت فروشی

حل نشــدنی ترین معضل لیگ نوزدهم تا امروز، مســاله 
بلیت فروشی بوده است. برخالف وعده های فدراسیون، لیگ 
نوزدهم »نظم« چندانی ندارد و بلیت فروشی الکترونیکی نیز، 
هوادارها را سردرگم کرده اســت. البته که این طرح باالخره 
باید عملی می شــد اما اجرای ضربتی آن، استقبال از بازی ها 
در بسیاری از شــهرها را به حداقل رسانده اســت. لیگ برتر 
نوزدهم، یکی از خلوت ترین دربی هــای تاریخ پایتخت را در 

خودش داشت.
پرشورها در صدر

تراکتورســازی تا امروز، پرتماشــاگرترین تیم لیگ برتر 
بوده اســت. تیمی که همه دیدارهای خانگی اش با استقبال 
فوق العاده ای روبه رو شده تا تراکتور از این حیث حتی از استقالل 
و پرسپولیس نیز شــرایط بهتری داشته باشد. این اواخر البته 
ماجراهایی روی سکوهای یادگار و سر دادن شعارهایی در این 

استادیوم، کمی نگران کننده به نظر می رسید.

لیگ کلین شیت ها
درست مثل همیشه، تســاوی های بدون گل در این فصل 
از لیگ برتر نیز »پرشمار« هستند. سپاهان و تراکتور تا پایان 
هفته هفتم لیگ، حتی یک گل نیز از رقبا دریافت نکرده بودند 
تا لیگ نوزدهم، لیگ کلین شیت ها باشد. این روند برای هر دو 
تیم ســرانجام از میان رفت اما پیام نیازمند توانست در همین 
فصل، رکورد دقایق متوالی گل نخــوردن در تاریخ لیگ برتر 
که به سیدحسین حسینی تعلق داشــت را به نام خودش به 

ثبت برساند.
پرگل ترین بازی

برتری عجیب ۶ بر دو پیکان مقابل ماشین سازی در تهران، 
پرگل ترین نتیجه این فصل از لیگ برتر بوده اســت. مسابقه 
جذابی که تماشاگر چندانی نداشت و مقابل سکوهای خالی 
برگزار شــد. تیم حســین فرکی در این بازی، یکی از بهترین 
بردهای تاریخ پیکان را جشن گرفت. هرچند که یک طرفه ترین 
بردهــای این فصل لیگ را پرسپولیســی ها برابر شــاهین و 

استقاللی ها برابر نفت آبادان به دست آوردند.
اخراجی ها

لیگ برتر در یک سوم ابتدایی، دو مربی اخراجی داشته است. 
هر دو مربی همین فصل با تیم های شان از لیگ یک به لیگ برتر 
آمده بودند. شاهین بوشهر، عبدا... ویسی را برکنار کرد و وینگو 
بگوویچ نیز از گل گهر سیرجان جدا شد. در بین مربیان فعلی 
لیگ برتر نیز، علیرضا منصوریان بیشتر از هر کس دیگری خطر 

اخراج را احساس می کند.

»از شما ممنونم. از شما خیلی ممنونم!«. این 
جمله های پپ گواردیوال به داور مسابقه تیمش 
با لیورپول، در نگاه اول کامال عادی به نظر می رسد 
اما همه آنهایی که این صحنه را از نزدیک تماشا 
کرده اند، به خوبی می دانند که لحن پپ در زمان به 
زبان آوردن این جمالت، سرشار از عصبانیت بود. 
او بدون آن که حرف ناخوشایند یا توهینی به زبان 
آورده باشد، اعتراضش را به مایکل اولیور و گروه 
داوری نشان داد و زمین مسابقه را ترک کرد. پپ 
در گفت وگو با خبرنگار اسکای بعد از مسابقه نیز، 

حرف تندی به زبان نیاورد اما از رسانه ها خواست 
تا هر سوالی در مورد داوری را از »روسای بزرگ« 
بپرسند. او در جریان بازی، مشخصا به دو صحنه 
خاص شدیدا اعتراض داشــت. اولین بار در نیمه 
اول، قبل به گل رسیدن قرمزها توپ درون محوطه 
جریمه لیورپول به دست الکساندر آرنولد برخورد 
کرده بود. داور اما از این صحنه گذشته و لیورپول در 
نهایت موفق شد اولین گل بازی را به ثمر برساند. 
وقتی بازی با نتیجه سه بر یک دنبال می شد نیز 
این بار توپ استرلینگ باز هم به دست آرنولد خورد 

و داور باز هم نقطه پنالتی را نشان نداد. سرمربی 
اسپانیایی ســیتی، باور داشــت که گروه داوری 
حداقل باید به کمک داور ویدئویی مراجعه کنند اما 
اولیور اساسا در تصمیم هایش قاطع بود و از وی.ای.
آر کمک نگرفت. همین اتفاق، جنجال بزرگی را 
میان دو تیم رقم زد. جنجالی که به نظر می رسد 

در هفته های پیش رو نیز تاثیرش را نشان بدهد.
لیورپول با این پیروزی، حاال ۹ امتیاز بیشــتر 
از منچسترســیتی دارد. سیتیزن ها یک سقوط 
آزاد را در جدول تجربــه کرده اند و حاال پایین تر 
از لسترســیتی و چلسی دیده می شــوند. با این 
حال ساده لوحانه اســت که باور کنیم همه چیز 
تمام شــده و تیم پپ دیگر برای قهرمانی مبارزه 
نخواهد کرد. آن چه در همین بازی در آنفیلد اتفاق 
اتفتاد، بهانه ای اســت تا آبی های شهر منچستر 

به هر قیمتی به دنبــال ضربــه زدن به حریف 
باشــند. حاال تعداد بردهای کلوپ مقابل پپ در 
جدال های رودررو بیشتر شده و مرد اسپانیایی، 

هرگز به سادگی با این موضوع کنار نخواهد 
آمد. بردن لیگ برتر در رقابت با لیورپول، 
برای او از پیــروزی در لیگ قهرمانان اروپا 
نیز مهم تر است. گواردیوال بارها روی این 

حقیقت تاکید کرده و این فصل نیز 
حریص تر از همیشه به دنبال 

قهرمانی لیگ خواهد بود. 
او در دو فصل گذشته 
جام قهرمانــی را از 
آن خــودش کرده 
امــا در این فصل 
نیز دست به هر 

کاری می زند تا جام را از لیورپول بگیرد. تنش ها 
میان او و گروه داوری، عزم جدی این مربی برای 
رقابت با لیورپول را عیان می کنند. فعال همه 
چیز به سود اهالی قرمزپوش مرسی ساید 
اســت اما این جنگ هنوز تمام نشده و 
همچنان ادامه خواهد داشت. ۹ امتیاز 
در نگاه اول، حاشیه امنی به نظر می رسد 
اما لیگ برتر، همیشه ماجراهای عجیب 
و غریب زیــادی را در خــودش دارد. 
شــاید بعد از بازی برگشت دو 
تیم در نیم فصل دوم، این 
سیتیزن ها باشند که در 
رده باالتــری از جدول 
رده بندی لیــگ برتر 

دیده می شوند.

یک سوم از لیگ برتر نوزدهم گذشت

امتحان ثلث اول!

نگاهي ویژه به مهم ترین بازي نیم فصل

لیورپول  و  رویا، گواردیوال  و  داور!

علی حسینی سال 2008 در 
کره جنوبی با وجود سن به 

مراتب کم تر از رقبا، کوالک 
کرد و مدال طالی یک 

ضرب، دوضرب و مجموع 
را به گردن آویخت. دیگر 

تردیدی وجود نداشت که 
وزنه برداری ایران، استعداد 

جدیدش را شناخته است
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