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 اللوويچ دنبال رضايت 
آمريكا و ژاپن

با پیگیری مســئوالن فدراســیون کشتی، 
محمدجواد ابراهیمی عضو تیم ملی کشتی آزاد 
بزرگساالن در وزن 92 کیلوگرم که از ناحیه رباط 
زانوی پا دچار پارگی شده بود، امروز )پنجشنبه( 
عمل جراحی روی پای آسیب دیده خود انجام 
خواهد داد. علیرضا کریمی نیز که درخواســت 
حضور در رقابت های انتخابی در این وزن را داشت 
نیز به دلیل مخالفت پزشک معالج، نمی تواند در 
این مسابقات به میدان برود. دکتر کیهانی پزشک 
معالج کریمی گفته است که وی فقط می تواند به 
تمریناتش ادامه دهد و شرایط برگزاری مسابقه 
و تحل فشار باالی آن را ندارد. کادر فنی نیز اعالم 
کرده است که سالمتی کشتی گیران در اولویت 
آنها قرار دارد و کریمی نمی تواند در این رقابت ها 
کشتی بگیرد. در همین راستا، امروز کشتي گیران 
آزاد و فرنگي ایران مسابقات انتخابي را پیش رو 
دارند تا تكلیف دو تیم بــراي حضور در جهاني 
مشخص شــود. این اما در حالي است که وعده 
اتحادیه جهاني براي اعــالم تصمیمش درباره 
برگزاري یا عدم برگزاري مسابقات جهاني بار دیگر 
به تعویق افتاد. اتحادیه جهانی کشــتی چندی 
پیش اعــالم کرد رقابت های کشــتی قهرمانی 
بزرگساالن در سال 2۰2۰ جهان 22 تا ۳۰ آذر 
به میزبانی کشور صربستان برگزار شود. پیش از 
این کمیته اجرایی فدراسیون جهانی قصد داشت 
روز ۱۵ آبان )امروز( در خصوص لغو یا برگزاری 
این مسابقات تصمیم نهایی خود را اعالم کند. اما 
انصراف برخی کشــورهای صاحب نام همچون 
آمریكا و ژاپن به عنوان میزبان المپیک، مسئوالن 
اتحادیه جهانی را به تكاپو انداخت تا برای اتخاذ 
تصمیم نهایی کمی بیشتر تالش و رایزنی کنند. 
به همین دلیل نشســت تصمیم گیری اتحادیه 
جهانی حدود یک هفته دیگــر به تعویق افتاد تا 
تكلیف برگزاری رقابت هــای جهانی در روز 2۱ 
آبان مشخص شود. از ســوی دیگر نناد اللوویچ 
رییس اتحادیه جهانی کشتی با توجه به عضویت 
در هیات رییسه کمیته بین المللی المپیک قصد 
دارد مسئوالن ورزش آمریكا و ژاپن را مجاب کند 
تا کشتی گیران خود را راهی رقابت های جهانی 
کشــتی کنند. حال باید دید رییس صربستانی 
اتحادیه جهانی تا چه انــدازه موفق خواهد بود با 
وجود شیوع گســترده ویروس کرونا، مسابقات 

جهانی امسال را در کشور خودش برگزار کند.
    

 تنور بسكتبال 
با ليگ داغ مي شود

بعد از گذشت بیش از هشــت ماه از آخرین 
دیدارهای لیگ برتری برگزار شده در بسكتبال 
کشور قرار است فصل جدید این رقابت ها از امروز 
)پنجشــنبه( آغاز شــود. این در حالی است که 
پرونده فصل گذشته این رقابت ها به خاطر شیوع 
و فراگیری ویروس کرونا بدون برگزاری دیدارهای 
پلی آف و مشــخص شــدن قهرمان بسته شد. 
بنابراین فصل جدید این رقابت ها بدون مدعی 
عنوان قهرمانی آغاز می شود. اگرچه در میان ۱۶ 
تیم شرکت کننده، هستند تیم هایی که چهره ای 
مدعی برای شــرکت در این دوره ماراتن توپ و 
تور و سبد به خود گرفته اند تا عنوان قهرمانی در 
مسابقاتی که به خاطر بحران جهانی کرونا برای 
نخستین بار متفاوت از همیشه برگزار می شود را 
از آن خود کنند. شیوه برگزاری لیگ 99 بسكتبال 
از این جهت متفاوت شده که برخالف گذشته، 
تیم های شــرکت کننده در دو گروه دیدارهای 
مقدماتی خود را آغاز می کننــد ضمن اینكه به 
خاطر رعایت پروتكل های کرونایی این دیدارها 
به صورت متمرکز در تهران برگزار می شود. در 
این فصل از رقابت ها تیم هاي شهرداری گرگان، 
نفت آبادان، آویژه صنعت مشهد، اکسون تهران، 
رعد پدافند هوایی مشــهد، شــورا و شهرداری 
قزوین، آفتاب زاگرس اهواز و مس رفســنجان 
در گروه »الف« قرار دارنــد و در گروه »ب« نیز 
تیم هاي شــیمیدر قم، مهرام تهران، شهرداری 
بندرعباس، ذوب آهن اصفهــان، مس کرمان، 
کوچین آمــل )جوانان 2۰2۰(، آینده ســازان 
تهران و نیروی زمینی به مصاف همدیگر مي روند. 
لیگ بسكتبال در حالي از امروز آغاز مي شود که 
تا به امروز چند تیم با ویروس کرونا مواجه شده اند 
و باید دید ایــن ویروس چه تاثیــري روي روند 

مسابقات مي گذارد. 

منهای فوتبال

آریا رهنورد

ســایپا، اولین حریف لیگ برتری 
پرســپولیس در فصل تازه خواهد بود. 
تیمی که در فصل گذشــته به زحمت 
از منطقه ســقوط متواری شد و حاال 
لیگ بیســتم را مقابــل مدافع عنوان 
قهرمانی آغاز می کند. پرســپولیس و 
سایپا، سابقه ای بسیار طوالنی در رد و 

بدل کردن بازیكن با هم داشــته اند. در 
همین فصل گذشــته، مهدی ترابی به 
عنوان آماده ترین مهره قرمزها، محصول 
آکادمی سایپا بود. در همین فصل نیز 
آرمان رمضانی و محمد شریفی از جمع 
نارنجی ها به فهرست ســرخ ها اضافه 
شــده اند. ســایپایی ها نیز چند چهره 
شناخته شده پرسپولیسی مثل حسین 
ماهینی را در اختیار دارند. رقم زدن یک 

شــروع خوب برای هر دو تیم اهمیت 
فوق العاده زیادی دارد. فصل گذشــته 
پرسپولیسی ها لیگ را با شكست دادن 
پارس جنوبی جم در استادیوم آزادی 
کلید زدند. تنها گل آن مسابقه را ترابی 
به ثمر رساند. بازیكنی که حاال دیگر در 
جمع نفرات این باشگاه دیده نمی شود. 
سایپا نیز در شــروع لیگ نوزدهم، یک 
نتیجه فوق العاده برابر ذوب آهن گرفت 

و این تیم را در اصفهان شكست داد. هر 
دو تیم در تابســتان چند مهره کلیدی 
را از دســت داده اند و برای پیدا کردن 
جانشین مناســب این نفرات، تالش 
کرده اند. در پرســپولیس، ستاره هایی 
مثل محمد نادری و شجاع خلیل زاده 
از تیم جدا شده اند تا ترکیب دفاعی این 
تیم کمی تغییر کند. در سایپا نیز آرمین 
ســهرابیان پس از یک فصل درخشان 

باشگاه را ترک کرده و نام معین عباسیان، 
روزبه شاه علی دوســت و خالد شفیعی 
در کنار نام رمضانی و شریفی به عنوان 
جداشده های مهم این باشگاه به چشم 
می خورد. پرسپولیس به احتمال زیاد 
لیگ برتر را با زوج دفاعی ســیدجالل 
حسینی و کنعانی زادگان شروع خواهد 
کرد. سعید آقایی و سیامک نعمتی نیز 
در دو سمت خط دفاعی این تیم دیده 
می شوند. جلوتر از آنها باید شاهد حضور 
نفراتی مثل کمال، احمــد نوراللهی، 
احسان پهلوان و بشــار رسن باشیم و 
مهدی عبدی در کنار وحید امیری، دو 
گزینه اصلی یحیی برای خط حمله به 
شــمار می روند. در سمت مقابل سایپا 
بــا خریدهایی مثل حســین مالكی، 
حسین ماهینی، فریبرز گرامی و مهرداد 
عبدی به زمین خواهد آمد. روی کاغذ، 
پرسپولیس تیم به مراتب پرستاره تری 
در اختیار دارد اما درون زمین، نمی توان 
هیچ مســابقه ای را بدون هیچ نوعی از 

غافلگیری تصور کرد.
پرســپولیس و ســایپا در ماه های 
گذشته، شرایط کامال متفاوتی را تجربه 
کرده اند. پس از پایــان لیگ نوزدهم، 
سایپا حتی یک مســابقه رسمی هم 
نداشته اما شــاگردان یحیی بازی های 
زیادی مقابــل بزرگ ترین قدرت های 
غرب آسیا داشــته اند و راه شــان را به 
طرف دیدار نهایی لیگ قهرمانان هموار 
کرده اند. بدون تردید پرســپولیس با 
خستگی به این مسابقه قدم می  گذارد 
اما این احتمال وجود دارد که دور بودن از 
شرایط مسابقه، سایپا را از فرم ایده آل دور 
نگه دارد. فصل گذشته هر دو مسابقه دو 
تیم، با پیروزی قرمزها به پایان رسید و 
پرسپولیس هیچ امتیازی به این حریف 
نداد. در جدال رفت که به میزبانی سایپا 
برگزار می شد، یک اشــتباه مهلک از 
دروازه بان این تیم ضربه قیچی برگردان 
معمولی وحید امیــری را به تور دروازه 
نارنجی ها رساند. دومین گل مسابقه را 
نیز احمد نوراللهــی وارد دروازه حریف 
کرد. در مسابقه برگشت که در آخرین 

هفته لیگ برگزار می شــد نیز وحید 
امیری دوبــاره گل زنی کــرد و این بار 
پرســپولیس حریفش را با نتیجه سه 
بر صفر شكســت داد. در حقیقت تیم 
ابراهیم صادقی در لیــگ نوزدهم نه از 
پرسپولیس امتیاز گرفته و نه توانسته 
این تیم را شكســت بدهد. با این حال 
آنها دیگر مثل فصل قبل، یک تیم کامال 
جوان و بی تجربه نیستند و وزن تجربه 
در ترکیب سایپا در لیگ بیستم، کمی 
باالتر خواهد رفت. تالش برای رسیدن به 
اولین سه امتیاز فصل، یک هدف کلیدی 
برای هر دو تیم خواهد بــود اما به نظر 
می رسد حتی یک امتیاز در این مسابقه 
نیز ابراهیم صادقی و تیمش را راضی نگه 

خواهد داشت.
برای یحیی گل محمدی، فصل با دو 
نقشه بزرگ شروع می شود. او از یک طرف 
به دنبال این اســت که امتیازهای مهم 
هفته های اول لیگ که برای این تیم اکثرا 
در تهران برگزار می شوند را جمع کنند و 
از سوی دیگر، به این فكر خواهد کرد که 
برای دیدار نهایی لیگ قهرمانان آسیا، 
یک ترکیب کامل را در اختیار داشــته 
باشد و جلوی خستگی یا آسیب دیدن 
شــاگردانش در هفته های پیش رو را 
بگیرد. به همین خاطر مرد اول نیمكت 
قرمزها احتماال در اولین هفته های لیگ 
از یک سیســتم چرخشی برای تیمش 
استفاده خواهد کرد. آنها پس از قهرمانی 
در چهار فصل متوالی، در جست وجوی 
پنجمین جام پیاپی هستند. برای بردن 
این جام قرمزها باید از همین هفته اول، 

پدال ترمز را فراموش کنند.  

یحیی و پسرها؛ آماده شروع لیگ بیستم

پرسپولیس، بدون ترمز!

اتفاق روز

چهره به چهره

تا امروز، سایپا آخرین حریف لیگ برتری پرسپولیس بوده و حاال در شروع لیگ برتر بیستم نیز، قرمزها روبه روی 
همین تیم قرار می گیرند. پرسپولیس در این چند فصل معموال لیگ را خیلی خوب شروع کرده و حاال امیدوار است این 
تجربه را برابر حریف نارنجی پوش تکرار کند. نبرد پسران ابراهیم صادقی و شاگردان یحیی در اکباتان برگزار می شود. 

مسابقه ای که یک فصل تازه را برای هر دو باشگاه کلید خواهد زد. تیم هایی که اهداف کامال متفاوتی را برای لیگ برتر 
بیستم در ذهن دارند.

خیلی ها تصور می کردند این تیمو ورنر باشد که به حضور 
روبرت فیرمینو در مثلث هجومــی لیورپول پایان می دهد. 
برخالف همه پیش بینی ها اما ورنر راهی باشگاه چلسی شد 
و لیورپول در پایان یک پنجره نقل و انتقاالت بسیار خلوت، با 
یكی از مهره های ولورهمپتون قرارداد امضا کرد. با وجود همه 
استعدادهای دیوگو ژوتا، خرید او برای هواداران لیورپول یک 
خبر میخكوب کننده به نظر نمی رسید. چراکه او شباهتی به 
یک سوپراستار نداشت و پیش بینی می شد در تیم کلوپ به 
نیمكت دوخته شود اما دیگو پیش بینی ها را به عجیب ترین 

شــكل ممكن به هم زد. در دیدار این هفته لیورپول در لیگ 
قهرمانان روبه روی آتاالنتا، ژوتا در ترکیب اصلی قرار گرفت 
و بابی فیرمینو مســابقه را از روی نیمكت شروع کرد. ژوتا به 
خوبی از این فرصت بهره برد و با یک هت تریک اســتثنایی، 
نقش مهمی در پیروزی پنج گله تیمش در این نبرد داشت. 
جالب است بدانید که او همین حاال در سال 2۰2۰ بیشتر از 

فیرمینو برای لیورپول گل زده است. 
آن هم در حالی که حدود 2۰۰۰ دقیقه کم تر از ســتاره 
برزیلی ســابقه بازی برای این تیم در این ســال میالدی را 
دارد. ژوتا در زمانی حدود ۱۰ روز، ۶ گل برای لیورپول به ثمر 
رسانده و روزهای فوق العاده ای را در ترکیب این تیم سپری 
کرده است. نكته مهم در مورد این ستاره، تنوع گل های زده 
او به نظر می رســد. دیوگو در فرار از عمق، بسیار خوب نشان 

می دهد و در زدن ضربات نهایی، ایده آل عمل می کند. او در 
حمله بسیار سبک بال است و اعتماد به نفس قابل توجهی هم 
دارد. ژوتا تا امروز تنها پنج بازی فیكس برای لیورپول انجام 
داده و در همین پنج بازی فیكس، هفت گل به ثمر رســانده 
است. او همین هفته در لیگ برتر، یک گل سه امتیازی بسیار 
تعیین کننده برای تیمش زد و در لیگ قهرمانان اروپا نیز یک 
هت تریک استثنایی را پشت سر گذاشت. با این روند، به نظر 
می رســد فیرمینو باید تا مدت بسیار زیادی به نشستن روی 

نیمكت لیورپول عادت کند.
دیوگو، پدیده جدید تیم کلوپ است. مرد آلمانی همیشه 
سابقه بسیار خوبی در کمک به پیشــرفت مهره های جوان 
داشــته و حاال ژوتا زیر نظر او، روز به روز بهتر می شــود. این 
فوتبالیســت پرتغالی، محصول آکادمی باشــگاه پاکوس د 

فریرا به شمار می رود. شاید تماشای درخشش او بیشتر از هر 
کسی برای دیگو ســیمئونه و آتلتی دشوار باشد. چراکه این 
فوتبالیست در سال 2۰۱۶ به عضویت رسمی اتلتیكو درآمد 
اما حتی یک بازی در اللیگا هم انجام نداد و به صورت قرضی به 
پورتو و ولورهمپتون رفت. پس از درخشش در ترکیب وولوز، 
انتظار می رفت آتلتی این بازیكن را برگرداند اما این اتفاق رخ 
نداد و در نهایت لیورپولی ها ژوتا را به خدمت گرفتند. دیوگو 
اصال به زمانی برای تطبیق با تیم جدیدش نیاز نداشته است. 
او به سرعت توانســته توجه همه هواداران لیورپول را جلب 
کند و به یک مهره بسیار محبوب برای تیمش تبدیل شود. به 
نظر می رسد در ادامه رقابت های این فصل، ژوتا جایگاه کامال 
ثابتی در ترکیب قرمزها داشــته باشد. چراکه نادیده گرفتن 

فرم استثنایی او، تقریبا محال خواهد بود.

آریا طاری

لیگ برتــر از عصر فــردا دوباره بــه زندگی 
برمی  گردد. لیگی که این بار به جای همان زمان 
همیشگی در تابستان، به دومین فصل از ماه پاییز 
موکول شده است. فصل گذشته، درخواست های 
متعددی برای نیمه تمام ماندن مســابقه ها به 
گوش می رسید اما حاال دیگر هیچ کس خواهان 
ناتمام ماندن مسابقه های لیگ نیست. به جز دیدار 
حساس سایپا و پرسپولیس، امروز سه مسابقه 
دیگر نیز انجام می گیرنــد. نبردهایی که از یک 

تیم تازه وارد و چند مربی جدید پرده برمی دارند.
 ذوب آهن-فوالد؛ 

به یاد جام جهانی آلمان!
رحمان رضایی و جواد نكونام، دو مهره مهم 
برای تیمی بودند کــه در جام ملت های 2۰۰4 
چین و جام جهانی 2۰۰۶ آلمان حاضر شدند. 
هر دو نفر، خیلی زود راهی فوتبال اروپا شدند و 
هر دو در دوره خودشان جزو »اولین« ها بودند. 
رحمان اولین فوتبالیست ایرانی بود که در سری 
آ توپ زد و نكو اولین بازیكن ایرانی بود که راهی 
اللیگا شد. دوران مربیگری این دو نفر اما شكل 
متفاوتی داشته است. رضایی مدت زیادی را به 
عنوان دستیار کار کرده و در سطح اول فوتبال 

ایران به عنوان نفر اول نیمكت دیده نشده است. 
نكونام اما فقط برای چند ماه دستیار کارلوس 
کی روش بوده و پس از آن عصر مربیگری را کلید 
زده است. رحمان حاال برای جدی ترین تجربه 
کاری اش در قامت یک مربی آماده می شود اما 
جواد تا امروز یک صعود به لیگ برتر و یک صعود 
به لیگ قهرمانان را به عنوان ســرمربی جشن 
گرفته و عملكرد بسیار موفقیت آمیزی داشته 
است. نكته مهم دیگر این است که هر دو مربی در 
دوران بازی عناصری دفاعی بودند و نباید انتظار 
داشت که تیم های شان نیز بیش از حد هجومی 
نشام بدهند. ذوب در حالی برای این نبرد خانگی 
آماده می شــود که با خرید شهاب گردان، علی 
دشتی و میالد جهانی و همچنین بازگرداندن 
مهرداد قنبــری، به اوج گرفتــن در لیگ فكر 
می کند اما آنها نفرات بسیار مهمی مثل مهدی 
مهدی پور، احســان پهلوان، هادی محمدی، 
دانیال اســماعیلی فر و حمید بوحمدان را هم 
از دســت داده اند. در نقطه مقابل، فوالد درصد 
بسیار زیادی از نفرات کلیدی اش را حفظ کرده 
است. نكته جالب این مسابقه، برخورد شهاب 
گردان با تیم ســابقش خواهد بود. شهاب پس 
از یک فصل درخشان در اهواز، حاال در اصفهان 

روبه روی فوالد خوزستان قرار می گیرد.

آلومینیوم اراک-نساجی مازندران؛ 
تازه واردها علیه پرشورها

آن چه در این مسابقه بیشــتر از هر چیزی 
آزاردهنده به نظر می رسد، غیبت تماشاگران 
در استادیوم است. هواداران آلومینیوم سال ها 
در انتظار چنین روزی بودند اما حاال نمی توانند 
از نزدیک به تشویق تیم محبوب شان بپردازند. 
این بازی، دوئل تیم هایی است که سال ها برای 
حضور در لیگ برتر تالش کردند و ســرانجام 
موفق شــدند به این اتفاق مهم دســت پیدا 
کنند. حاال نساجی سومین فصلش را در لیگ 
برتر پشت سر می گذارد و اراکی ها برای اولین 
تجربه در این لیگ آماده می شوند. تیم رسول 
خطیبی در نقل و انتقاالت اصــال پرکار نبوده 
و تنها پنج بازیكن جدیــد را به خدمت گرفته 
است. با خرید نفراتی مثل شریفات و معبودی، 
به نظر می رســد اصلی ترین اولویــت آنها در 
این فصل بقا در رقابت هــای لیگ برتر خواهد 
بود. نساجی هم پس از جدایی محمود فكری 
و از دســت دادن مهره هــای مهمی مثل علی 
شجاعی، روح ا... باقری، علیرضا حقیقی، محمد 
میری و محمد عباس زاده، امیدوار به درخشش 
مهره های جدید تیم اســت. وحید فاضلی که 
فصل گذشته دســتیار فكری بود، حاال اولین 
بازی اش را به عنوان سرمربی این تیم پشت سر 
خواهد گذاشت. نساجی در خط دفاعی، همه 
نفراتش را حفظ کرده و امیدوار اســت همانند 
هفته های پایانی فصل گذشته عملكرد دفاعی 

موفقیت آمیزی داشته باشد.

 تراکتورسازی-نفت مسجدسلیمان؛ 
افتتاحیه با علیمنصور

برای دومین فصل متوالی، تراکتوری ها لیگ 
را برابر نفت مسجدسلیمان آغاز می کنند. با این 
تفاوت که این بار تراکتوری ها میزبان مسابقه 
رفت هســتند. قرمزهای تبریز فصل گذشته 
با دنیزلی برابر نفت مسجدسلیمان با تساوی 
بدون گل متوقف شدند اما در مسابقه برگشت با 
هدایت ساکت الهامی، حریف را با تک گل اکبر 

ایمانی از پیش رو برداشتند. 
حفظ سه کاپیتان تیم ملی، یكی از برگ های 
برنده تیم تبریزی در فصل نقل و انتقاالت به شمار 
می رود. شاید کم تر کسی انتظار داشت که حتی 
احسان حاج صفی نیز در این تیم ماندگار شود اما 
این اتفاق باالخره رخ داد. اگر قرار است قرمزهای 
تبریز این فصل را با موفقیت پشت سر بگذارند، 
نباید مثل لیگ نوزدهم امتیازها را به ســادگی 

از دســت بدهند. برای منصوریان، جمع کردن 
حداکثر امتیازها در هفته های ابتدایی فوق العاده 
مهم به نظر می رسد. او به خوبی می داند که اگر 
بعد از استقالل و ذوب، در تبریز هم موفق نباشد، 
رفته رفته از دنیای مربیگری فاصله خواهد گرفت. 
برخورد این دو تیم، یک نبرد جذاب برای حبیب 

فرعباسی خواهد بود. 
گلری که در نفت مسجدسلیمان چهره شد 
و پس از درخشیدن در ترکیب این تیم در لیگ 
نوزدهم، شــانس بازی در تراکتور را به دســت 
آورد. تیم تبریزی البته هنــوز برای خط دروازه 
به دنبال سیدحسین حسینی نیز هست. نفت 
مسجدسلیمان حاال با حضور مجتبی حسینی 
روی نیمكت برای لیگ بیستم آماده می شود. 
آنها در فصل گذشته یک تیم سختكوش و نباز 
بودند و امیدوارند این روحیه را در فصل جدید 

نیز حفظ کنند.

حسرت سیمئونه، کابوس فیرمینو

ژوتا، »ژ 3«  ليورپول! 

نگاهی به سه بازی دیگر اولین روز لیگ برتر

جادوی عصر جمعه!

پرسپولیس پس از قهرمانی 
در چهار فصل متوالی، در 

جست وجوی پنجمین جام 
پیاپی است. برای بردن این 

جام قرمزها باید از همین 
هفته اول، پدال ترمز را 

فراموش کنند
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