
با گذش�ت س�ه 
سعيد احمديان
   ليگ برتر

هفت�ه از فص�ل 
جدید لیگ برتر، 
مهاجمان استقالل با یک گل زده و مهاجمان 
پرسپولیس بدون گل زده، روزهای سختی را 

تجربه می کنند.
سه هفته از فصل جديد ليگ برتر فوتبال گذشته 
و تا اينجاي رقابت ها خيلي از پيش بيني ها غلط از 
آب درآمده، البته هنوز موتور تيم ها گرم نشده و 
بايد به انتظار هفته هاي بعدي نشس��ت تا کم کم 
چهره هاي مدعي و تيم هايي که چيزي در چنته 
ندارند، مشخص شود. با تمام اينها تا پايان هفته 
سوم، ليگ بيستم مس��ابقات پرحاشيه و پرتنش 
کم نداشته است تا يک ليگ پرس��روصدا و البته 
جنجالي پيش رويمان باشد، رقابت هايي که عصر 

ديروز، هفته سوم آن به پايان رسيد. 
  عبدي، علیپور و طارمي نمي شود؟

هر چقدر پرس��پوليس در چند فصل گذش��ته با 
داشتن مهاجماني مانند مهدي طارمي و پس از او 
علي عليپور خيالش از گلزني و داشتن مهاجمان 
چارچوب شناس راحت بود، در فصل جديد همان 
نقطه قوت  آنها تبديل به دل نگراني بزرگي براي  
يحيي گل محمدي شده که عالوه بر دفاع از عنوان 
قهرماني و برنامه چيدن براي رسيدن به پنجمين 
جام متوالي بايد سه هفته ديگر پرسپوليس را در 
فينال ليگ قهرمانان راهي ميدان کند. سه بازي 
از فصل جديد گذشته و پرسپوليس تنها يک گل 
به ثمر رسانده، يعني ميانگين سه دهم گل زده در 
هر بازي! يک آمار کاماًل نااميد کننده، آن هم براي 
تيمي که مسابقه مهمي مانند فينال آسيا را پيش رو 
دارد. قرمزها در هفته سوم ليگ پنج شنبه برابر نفت 
مسجدسليمان به تساوي بدون گل رسيدند تا با 
دو تساوي و يک برد و کس��ب پنج امتياز، شروع 
نه چندان خوبي در فصل جديد داشته باشند. نکته 
قابل تأمل در بازي پنج شنبه ضعف پرسپوليس در 
باز کردن دروازه حريف بود، به طوري که اين تيم با 
وجود برتري کامل، توپ هاي مهاجمانش راهي به 

دروازه نفتي ها پيدا نمي کرد.
در حالي پرس��پوليس در س��ه بازي گذشته تنها 
يک گل و آن ه��م از روي نقطه پنالت��ي در بازي 
هفته دوم برابر صنعت نفت به ثمر رسانده که آنها 
فصل گذشته با 46 گل در 30 بازي که ميانگين 
يک و نيم گل در هر بازي مي ش��ود، دومين خط 
حمله برتر ليگ بودند، اما ت��ا امروز ضعيف ترين 
خط حمله ليگ را در اختي��ار دارند. جدايي علي 
عليپور و محروميت عيس��ي آل کثير سبب شده 
تنها گزينه ه��اي گل محمدي ب��راي خط حمله 
مهدي عب��دي، آرمان رمضان��ي و محمدمهدي 

مهدي خاني که به تازگي به پرسپوليس پيوسته 
باشند. مهاجماني که پس از گذشت سه بازي در 
فصل جديد هنوز پاي ش��ان به گلزني باز نشده و 

نتوانسته اند انتظارات را برآورده کنند.
  زوج خفته شیخ و قایدي

اس��تقاللي ها هم در خط حمله دس��ت کمي از 
پرسپوليسي ها تا اينجاي ليگ ندارند و به نوعي 
همدرد هس��تند. البته آبي ها يک تفاوت بزرگ 
دارند و در روزهايي که مهاجمان استقالل تنها 
سايه اي از روزهاي اوج شان هستند، هافبک هاي 
اين تيم گل نزني خط حمله را جبران کرده اند. 
استقالل در سه بازي گذش��ته چهار گل به ثمر 
رسانده اس��ت که تنها يک گل آن را مهاجمان 

آبي پوش زده اند و س��ه گل ديگ��ر را بازيکنان 
خط مياني وارد دروازه حريف��ان کرده اند. البته 
اس��تقالل برخالف پرس��پوليس ک��ه بازيکنان 
کمتر ش��ناخته ش��ده اي در خط حمل��ه دارد، 
س��ه مهاجم سرش��ناس در اختيار دارند که تا 
امروز تنها اميرارس��الن مطه��ري پايش به گل 
باز شده و شيخ دياباته و مهدي قايدي در فصل 
جديد تا امروز نتوانس��ته اند خاطره زوج رؤيايي 
فصل گذشته شان را که يکي مي ساخت و يکي 
مي نواخت را تک��رار کنند و به نظر مي رس��د از 
روزه��اي خوب ش��ان فاصله گرفته ان��د و هنوز 

موتورشان گرم نشده است.
با اين حال هفته س��وم ليگ براي استقاللي ها 

بازگشت دوباره به جاده برد بود. محمود فکري 
و ش��اگردانش بعد از باخت جنجال��ي به فوالد 
اين هفته با يک ب��رد اقتصادي و ي��ک بر صفر 
ماشين سازي را شکس��ت دادند تا امتياز شان را 
از دو برد و يک باخت به 6 امتياز برسانند و فعاًل 
حواشي بازي اهواز فراموش شود. اگرچه فکري 
هرچند کمتر اما مانند گل محمدي بايد فکري به 
حال خط حمله تيمش کند تا اينقدر مهاجمان 
اين دو رقيب سنتي در چس��باندن توپ به تور 

حريفان، خساست به خرج ندهند!
  منشا و بازگشت به تنظیمات ایران خودرو!

هر چقدر در خط حمله اس��تقالل و پرسپوليس 
خشکس��الي آمده و اين دو درد مش��ترک دارند، 
در س��يرجان، امير قلعه نويي خوشحال است که 
توانس��ته يکي از مهاجمان خارجي سابق اين دو 
تيم را احيا کند تا دوباره موتور گلزني اش روشن 
ش��ود و گل پشت گل بزند. س��يرجاني ها که اين 
هفته با تساوي يک – يک با فوالد، پس از دو برد 
متوالي، ترمز پيروزي هاي ش��ان کشيده شد و با 
شاگردان نکونام تقس��يم امتياز کردند، عالوه بر 
اينکه با هفت امتياز از سه بازي شگفتي ساز ليگ 
هس��تند و در صدر قرار دارند، يک مهاجم آماده 
هم در خط حمله شان حضور دارد که به روزهاي 

خوبش برگشته است.
گادوين منشا، مهاجم سابق پرسپوليس و استقالل 
که از فصل گذش��ته به س��يرجان آمده و لباس 
گل گهر را مي پوشد در سه بازي گذشته چهار گل 
به ثمر رسانده و در صدر جدول گلزنان ليگ قرار 
دارد. اين بازيکن که پ��س از بازي هاي فوق العاده 
در پيکان در پرس��پوليس و در ادامه در استقالل 
نتوانست آن مهاجم شش��دانگ تيم خودروساز 
باشد، دوباره گويا به روزهاي اوجي که در پيکان 
داش��ته، برگش��ته و اين هفته ها با لباس گل گهر 
آماده ترين مهاجم ليگ بيستم تا پايان هفته سوم 

بوده است.
عالوه بر اينکه منشا با گل هايش يک تنه گل گهر 
را به صدر جدول ليگ رسانده، آمار بهترين خط 
حمل��ه ليگ تا پايان هفته س��وم هم در دس��ت 
سيرجاني هاست که شگفتي س��از ليگ بيستم 
البته با گذشت سه بازي بوده اند. گل گهر با شش 
گل در س��ه بازي و ميانگين دو گل در هر بازي، 
بهترين خط حمله را دارد. نکته جالب توجه اينکه 
از شش گل گل گهر پنج گل آن توسط مهاجمان 
اين تيم به ثمر رس��يده؛ چهار گل را منشا و يک 
گل را هم يونس ش��اکري به نام خود ثبت کرده 
است. حاال بايد ديد روند خوب مهاجمان گل گهر 
که البته هنوز به تيم هاي سرسخت نرسيده اند، 

ادامه پيدا مي کند يا نه.
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 بازگشت سپاهان با محرم
 ناکامي ادامه  دار علي منصور در تبريز

سپاهان تيم پيروز آخرين بازي هفته سوم بود. زردپوشان اصفهاني ديروز در تبريز موفق شدند با 
يک گل تراکتور را شکست دهند و دومين پيروزي متوالي شان را به دست آورند. سپاهان با اين 
برد شش امتيازي شد تا شاگردان محرم نويدکيا شکست هفته اول مقابل گل گهر را با دو بردي که 
برابر آلومينيوم اراک در هفته دوم و تراکتور در هفته سوم به دست آوردند جبران و شرايط خوبي 
در جدول رده بندي پيدا کنند. سپاهان با اين برد با شش امتياز از سه بازي با 9 پله صعود به رده 
سوم جدول صعود کرد تا نويدکيا از زير فشاري که در ابتداي حضورش در سپاهان با توجه به حذف 
از ليگ قهرمانان روي او بود، خارج شود. در سوي ديگر تراکتور که در هفته اول و دوم برابر نفت 
مسجدسليمان و نساجي مازندران به تساوي رسيده بود، اين هفته مقابل سپاهان اولين شکست 
را تجربه کرد. تراکتور با دو تساوي، يک باخت و کسب دو امتياز شروع خوبي با عليرضا منصوريان، 
سرمربي جديدش در ليگ بيستم نداشته تا اين مربي از همين ابتدا روزهاي سختش شروع شود و 

با ادامه اين وضعيت، منصوريان بايد خودش را براي يک خداحافظي زودهنگام آماده کند.

دريچه

هيچ کس مارادونا نمي شود، اين 
فريدون حسن
    نوستالوژی

جمله اي اس��ت که حاال بيشتر از 
هر زمان ديگری معنا پيدا کرده 
است. چهارشنبه شب وقتي دنيا مبهوت خبر درگذشت اسطوره 
فوتبال خود ش��د، همه خوب فهميدند ک��ه هيچ کس مارادونا 
نمي ش��ود. مارادونا را بايد دي��د نه اينکه نوش��ت؛ اصاًل فوتبال 
بي مارادونا يعني هيچ. فوتبال بي مارادونا يک مرده متحرک است، 
حاال هرچه مي خواهد مسي، رونالدو، ديباال، بنزما، بکهام، زيدان 

و لواندوفسکي داشته باشد.
اي��ن را ما که ب��ا دريبل هاي کش��ويي، چيپ هاي اس��تثنايي، 
کاش��ته هاي مهار نش��دني و اليي هاي ش��ور انگيز او آن هم در 

س��ال هايي که خبري از اينترنت، موبايل و فضاي مجازي 
نبود، فرياد مي کشيديم و شاد مي شديم، نمي گوييم، 

بلکه خود اين س��تاره هاي فوتب��ال مي گويند که 
مارادونا يکي بود و ديگر نيست. وقتي پله، سلطان 

فوتبال جهان در حس��رت فق��دان او آرزو 
مي کند که همبازي او در آس��مان ها 
باشد يا زيداني که مي گويد مارادونا 
در ذهنش حک ش��ده و منبع الهام 

اوست. راستي در بين اين همه ستاره 
امروز فوتبال کس��ي را س��راغ داريد که در 

نيمه نهايي جام جهاني و ضربات پنالتي تا جلوي 
توپ با پاي راس��ت برود، ولي با چپ ضربه بزند 
تا جهان فوتبال انگش��ت به دهان بماند. پس با 
اين اوصاف اين تعريف ها از کس��اني چون پله و 

زيدان تکليف بقيه روش��ن است. جز س��تايش چيزي شايسته 
مارادونا نيست.

مارادونا را بايد در چشم هاي مردم حومه بوينس آيرس جست وجو 
کرد. در چشم هواداران بوکا جونيورز، اما نه سراغ مارادونا را بايد 
از ناپلي ها گرفت. همان هايي که ب��ا او از حضيض ذلت به قله و 
اوج عزت و شهرت رس��يدند. همانجا که مردمش اگر مسيح را 
نمي شناختند حتماً »دن ديه گو« را مي پرستيدند. هرچند که 
دست آخر مافياي همين ناپل نابودش 
کرد، وقتي تحمل نکرد يکي غير از 
خودش بر قلب، روح و جسم مردم 
ناپل احاطه و رهبري داشته باشد. 
مارادونا همه چيز م��ردم ناپل بود، 
وقت��ي در کمتر از پنج س��ال دو 
بار آنها را قهرمان ايتاليا کرد و 
يک بار هم بر قله اروپا ايستادند. 
با اين اوصاف طبيعي بود وقتي 
در نيمه نهاي��ي جام جهاني 90 
بي��ن ايتاليا و آرژانتي��ن، دومي 
را برگزيدند و مارادنا را تش��ويق 
کردن��د تا راه��ي فينال ش��ود. 
همان فينالي که فيفا نخواست 
اسطوره براي دومين بار متوالي 
جام جهاني را باالي سر ببرد که 

اگر مي برد آن وقت ديگر...
مارادونا، مارادونا ش��د چون خ��ودش بود با 

تمام حواش��ي ها، کج خلقي ها و کج رفتاري هايش فقط خودش 
بود و همين باعث شد که همواره محبوب بماند. مارادونا را بايد 
در عقايد ضداستعماريش جس��ت و جو کرد، عقايدي که خيلي 
وقت ها پشت اعتياد و حاشيه س��ازي هايش پنهان شد، ولي او 
صراحتاً و بدون ترس آنها بيان مي کرد، درست مانند وقتي که 
در نشست سال 2005 کشورهاي امريکايي اعالم کرد »بوش را 
متوقف کنيد« و با حضور جرج دابليو بوش، رئيس جمهور وقت 
امريکا در آرژانتين مخالفت کرد يا وقتي که  در س��ال 200۷ با 
حضور در برنامه هفتگی تلويزيونی چاوز فراتر رفت و گفت: »من 
از هرچه از امريکا می آيد، متنف��رم. با تمام توان از آن متنفرم.« 
مارادونا را مي توان در چشمان کودکان فلسطيني هم ديد، وقتي 
در حمايت از آنها و ضدرژيم غاصب و کودک کش صهيونيستي 

اعالم کرد: »من قلباً يک فلسطيني هستم.«
طبيعي است که س��ربازان ملکه در انگلس��تان ته  دل شان شاد 
باش��د از اينکه زنن��ده گل قرن ب��ه آنها ديگر نيس��ت. طبيعي 
اس��ت که با تيترهاي معنادار وانمود کنند که از فقدان مارادونا 
ناراحت هستند. مارادونا انتقام س��ختي بابت جزاير مالديناس 
که آنها فالکلند مي خوانندش از آنها گرفت. انگلس��تان »دست 
خدا« را هيچ گاه فراموش نخواهد کرد و حاال بيش��تر از هميشه 
ضرب شصت آن دس��ت را احس��اس مي کند. طبيعي است که 
امروز آنها خواهان VAR باشند، حتي اگر بگويند مي خواهيم 

که برگردد!
دن  ديه گو تکرار شدني نيست، مردي براي تمام فصول. فوتبال 
 جه��ان در فقدان او ب��ه کما رفته ش��ايد هم م��رده و صدايش

 در نمي آيد.

شیوا نوروزی

 رزمايش کمک مؤمنانه ووشو 
در 11 استان

پرونده حضور فعال جامع��ه ورزش در رزمايش کمک مؤمنانه هنوز باز 
است و فدراسيون های ورزش��ی در اين راستا فعاليتی قابل توجه انجام 
می دهند تا هم دستی از قشر ضعيف جامعه در روزهای کرونايی گرفته 
باشند و هم ثابت کنند که پاي کار کمک به هموطن شان ايستاده اند تا 
اين گونه پهلواني را به خوبي معنا کنند. در همين راستا و در آخرين اقدام، 
فدراسيون ووشو 130 بسته معيشتی شامل اقالم خوراکی و بهداشتی 
برای توزيع بين خانواده های نيازمند تهيه کرد. جالب اينکه همزمان با 
برگزاري اين رزمايش در محل آکادمی ووشو در مجموعه ورزشی آزادی 
تهران در 10 استان ديگر هم اين رزمايش برگزار شد تا ووشوکاران تمام 

کشور در اين کمک شرکت داشته باشند.

هیچ وقت هیچ کس»دن ديه گو« نمی شود
مردی که با رفتنش فوتبال ُمرد

در یک بیمارستان رواني، بیماران هر روز صبح دور هم جمع مي شدند و هر کس خود را یکي از مشاهیر بزرگ جهان معرفي مي کرد. یکي فالن سیاستمدار بزرگ مي شد و آن 
دیگري هنرمند مشهور و جالب اینکه همه هم مي پذیرفتند که مثالً فالني چرچیل است و دیگري ونگوگ تا اینکه یک روز یکی گفت: » من دیه گو مارادونا هستم.« همه نگاهي از 

سر تمسخر به او کردند و یکصدا گفتند که هیچ کس »مارادونا« نمي شود تا مارادونا به  قول خودش متوجه شود که چه بالیي سر خودش آورده و مردم چه نگاهي به او دارند.

دنيا حيدري

مدهني های ديگر را هم دريابید 
طی روزهای گذش��ته فيلمی از مدهنی، کش��تی گير انديمش��کی و 
قهرمان نوجوانان جهان در رس��انه های اجتماعی دست به دست شد 
و توجه رسانه های خبری را به خود جلب کرد. فيلمی کوتاه که نشان 
می داد يکی از قهرمانان کشتی ايران که زندگی خود را برای مدال آوری 
گذاشته بود حاال برای امرارمعاش دستفروشی می کند. فيلمی که البته 
سبب خير و باعث شد قهرمان کشتی جوانان جهان با دستور وزير کار 
در يکی از واحدهای پتروشيمی خوزستان مشغول به کار شود. البته 
نه به دليل اينکه مدهنی سال ها برای مدال آوری تالش کرده و از جان 
مايع گذاش��ته برای افتخارآفرينی برای پرچم پرافتخار کش��ورش يا 
نه برای آنکه به دليل ورزش کردن به ص��ورت حرفه ای فرصتی برای 
آموختن حرفه ای ديگر برای امرارمعاش نداشته، بلکه از آن جهت که 
فيلم دستفروشی او طی روزهای اخير توجه بسياری را چه در ايران و 

چه خارج از مرزهای کشور به خود جلب کرده است.
اين البته نخستين بار نيست که شاهد دستفروشی يکی از ورزشکاران 
و قهرمانان کش��ور برای امرارمعاش هس��تيم. پيش از اي��ن نيز بارها 
ش��اهد چنين اتفاقات ناگواری بوده ايم که دليل��ی جز عدم حمايت و 
توجه به ورزشکاران و قهرمانانی ندارد که سال ها تمام زندگی خود را 
وقف ورزش مي کنند و برای کسب افتخار برای ايران عزيزشان. اما نه 
زماني که در حال تمرين و تالش برای کسب مقام و مدال هستند و نه 
بعد از آن که از دنيای قهرمان��ی خداحافظی مي کنند، هيچ برنامه ای 
برای حمايت های مالی از آنها وجود ن��دارد، به طوری که برخی حتی 
عطای ورزش حرف��ه ای را برای امرارمعاش و تأمي��ن زندگي خانواده 
خود به لقايش می بخش��ند و عده ای نيز همه چيز را به جان می خرند 
و دس��ت آخر ناچار می ش��وند چون مدهنی به کارهای کاذبی چون 

دستفروشی روی آورند تا شرمنده زن و بچه و خانواده نشوند.
صدالبته که کار کردن عيب و عار نيست و بسياری از مردم شريف ايران 
به اين روش نانی در سفره زن و بچه خود می گذارند. مسئله تأسف بار 
اين است که بی توجهی ها و عدم حمايت از ورزشکاران و قهرمانان باعث 
می شود آنهايی که زندگی خود را برای افتخار کشورشان می گذارند، 
اين گونه برای شرمنده نش��دن مقابل خانواده ناچار به روی آوردن به 
شغل هايی چون دستفروشی شوند و تأس��ف بارتر اينکه تا کسی فيلم 
يا عکسی از آنها منتش��ر نکند هيچ مقام و مسئولی به صرافت گرفتن 

دست آنها نمی افتد.
در واقع همانطور که شمس می گويد ديدن قهرمانانی چون مدهنی در 
حال دستفروشی همه را ش��وکه و متأثر مي کند، اما متأثر کننده تر اين 
است که تا چنين فيلم هايی منتشر نش��ود کسی به فکر گرفتن دست 
قهرمانان و ورزشکاران نمی افتد، اما چرا بايد کارد به استخوان برسد که 
شاهد انتشار چنين فيلم هايی باشيم تا دس��توری برای مشغول به کار 
شدن يکی از قهرمانان و ورزشکاران صادر شود، در حالی که از يک سو 
سال ها قبل ابالغيه های بسياری برای رسيدگی به اشتغال قهرمانان صادر 
شده و از سوی ديگر همان اندازه که وظيفه يک ورزشکار کسب افتخار 
و مدال برای کشورش اس��ت، حمايت از او خصوصاً حمايت مالی برای 
تأمين خانواده اين ورزشکاران نيز وظيفه مسئوالن است. مسئوالنی که 
حتی قول ها و وعده هايی که خود داده اند را به سرعت به دست فراموشی 

می سپارند، چه برسد به رسيدگی، حمايت و توجه به ساير ورزشکاران!
اما چرا باي��د کار به اينجا بکش��د؛ چرا بايد فيلمی منتش��ر ش��ود يا 
ورزش��کاري به زبان بياي��د تا آقايان ب��ه صرافت انج��ام وظايف خود 
بيفتند. وظيفه ای که سال هاست ناديده گرفته ش��ده تا امروز شاهد 
حضور ورزشکاران بسياری چون مدهنی انديمشکی باشيم که برای 
امرارمعاش ناچار به انجام هر کاری می ش��وند و با وجود اين اتفاقات 
چطور بايد انتظار داشته باشيم که اس��تقبال از کشتی توسط جوانان 
و نوجوانان همانند دهه ۷0 و 90 ميليونی باش��د، وقتی جوانان ما به 
وضوح و به چش��م می بينند که آخر کار قهرمان��ان و افتخارآفرينان 

دستفروشی کنار خيابان است!
قهرمان نوجوانان جهان ظاهراً شاغل شده، اما آيا آب ريخته را می توان 
جمع کرد، وقتی حاال همه دنيا به وضوح ش��اهد بی تفاوتی مسئوالن 
نسبت به آينده قهرمان جهان بوده اند و البته مستند مدهني هايي که 

به زبان نيامده اند.

جدال بسکتبالی ایران و عربستان در دوحه
شکست ناپذيرها از باخت بیزارند

تيم ملی بسکتبال کشورمان امروز به مصاف تيم ملی عربستان می رود. 
پنجره دوم رقابت های انتخابی کاپ آسيا در گروه E امروز آغاز می شود 
و آس��مانخراش های ايران با هدف حفظ رکورد شکست ناپذيری خود 
رودرروی سعودی ها قرار می گيرند. شيوع ويروس کرونا فرصت ميزبانی 
در اين مرحله را از تيم ملی گرفت و حاال تيم های گروه پنجم ديدارهای 

خود در پنجره دوم را در قطر به صورت متمرکز برگزار می کنند. 
    

چهارم اسفندماه سال گذش��ته آخرين باری بود که تيم ملی بسکتبال 
ايران به ميدان رفت و قطر را با اختالف 43 امتياز شکست داد. اما پس از 
آن کوويد19 ديگر اجازه برگزاری هيچ مسابقه ای را به اين رشته نداد؛ هم 
مسابقات ملی لغو شدند و هم رقابت های ليگ نيمه تمام باقی ماند. فصل 
جديد ليگ برتر بعد از وقفه ای هشت ماهه آغاز شد و کادرفنی تنها بعد 
از انجام هفته اول ليگ، بازيکنان مدنظر را به اردو فراخواند. ملی پوشان 
10 روز در تهران و در شرايط قرنطينه تمرين کردند و بعد از آن هم راهی 
دوحه شدند. حاال هم بايد بدون انجام بازی تدارکاتی و عدم آمادگی کافی 
دو بازی مهم با عربستان و سوريه برگزار کنند. هرچند ساير کشورهای 
آسيايی هم شرايطی مشابه ما دارند، ولی غيبت حامد حدادی و صمد 
نيکخواه بهرامی مشکالت تيم را دوچندان کرده است و بايد ديد تيم ملی 

برای پر کردن جای خالی اين دو ستاره باتجربه چه برنامه ای دارد.
    

رويارويی با عربستان اهميت زيادی برای بسکتبال و حتی ورزش ايران 
دارد. شاگردان شاهين طبع در پنجره اول کاپ آسيا همانطور که انتظار 
می رفت کار دشواری نداشتند و ابتدا سوريه را بردند و پس از آن هم قطر 
را شکست دادند. منتها در گروه Eسعودی ها هم حضور دارند و در اين 
سال ها تنش های سياسی بين دو کش��ور تقابل تيم های ورزشی را نيز 
تحت تأثير قرار داده است. با اين حال در روزهای اوج گيری دوباره کرونا 
و همچنين برگزاری مسابقات به صورت متمرکز فعاًل خبری از حواشی 
و اخبار غيرورزشی در دوحه نش��ده و اميدواريم جدال بسکتبالی ايران 
– عربستان بسکتبالی برگزار شود. تيم ملی ما در جدول رده بندی گروه 
صدرنشين و تنها تيمی است که هر دو بازی قبلی خود را پيروز شده، در 
عوض عربستان حريف اولش قطر را با 11 امتياز اختالف شکست داده و 
برابر سوريه نيز باخته است. بعيد است که از بعد فنی سعودی ها مقابل ما 
حرف زيادی برای گفتن داشته باشند. قاسم کيانی، کارشناس بسکتبال 
ايران در مورد اين ديدار به ايس��نا گفت: »اينکه بسکتبال ايران برتر از 
عربستان و سوريه اس��ت را قبول دارم، اما موافق نيستم که بازی های 
راحتی داريم. هر بازی شرايط خاص خود را دارد، به هر حال همه تيم ها 
تالش می کنند و نبايد فکر کنيم حريفان دست و پا بسته می آيند. ضمن 
اينکه شنيده ام سوريه يک بازيکن خوب به تيم خود اضافه کرده است.«

    
ويروس کرونا به اردوی تيم ها در قطر رخنه کرده و تا اينجا تيم سوريه 
را با مشکل مواجه کرده اس��ت. از آنجا که اردوی تيم ملی در قرنطينه 
و با رعايت کامل پروتکل ها برگزار شد، خوشبختانه تمامی تست های 
بازيکنان و کادرفنی منفی بوده، اما تس��ت کرونای س��ه نفر از اعضای 
تيم سوريه مثبت اعالم شده است. عالوه بر دو بازيکن اين تيم، جفری 
موريسن دستيار سرمربی سوريه هم به کرونا مبتال شده است. اگرچه 
مقامات قطر و ناظران فيبا بر اجرای دقيق پروتکل ها و قرنطينه افراد مبتال 
نظارت کامل دارند، ولی ساير تيم ها نگران سرايت ويروس و باال رفتن آمار 

کرونا در بين ملی پوشان خود هستند. 
    

تالش بسکتباليس��ت های ايرانی برای موفقيت در کاپ آسيا نظر فيبا 
را نيز جلب کرده است. سايت فدراس��يون جهانی بسکتبال در آستانه 
رويارويی تيم های ملی ايران و عربستان در کاپ آسيا به عملکرد خوب 
تيم شاهين طبع و شکست ناپذيری آنها در پنجره اول اشاره کرده است: 
»تيم ملی ايران بعد از فيليپين و لبنان، س��ومين تيمی است که بدون 
باخت در پنجره اول وارد پنجره دوم انتخابی ها می ش��ود. نايب قهرمان 
کاپ آسيا که اکنون س��هميه بازی های المپيک 2020 توکيو را هم به 
دست آورده، به هيچ کدام از حريفان رحم نمی کند و در دفاع عملکرد 
قابل قبولی دارد. تيم ملی ايران در پنجره نخست انتخابی ها با ميانگين 
اختالف امتياز 44/5 حريفانش را شکست داده و به رقبای خود اجازه 
نداده که بيش از 50 امتياز کس��ب کنند. اکنون ايران به عنوان يکی از 

تيم های بدون باخت وارد پنجره دوم انتخابی ها می شود.«

باخت به رئال متوسط!
روخی بالنکو به لطف پيروزی 2 بر صفر در 
مه آتزا هم درخشش بازی رفت را تکرار کرد 
و هم اميدهايش را برای صعود به دور بعد 
زنده نگه داشت. برخالف تصور نروآتزوری 
نتوانس��ت از فرصت بازی در اس��تاديوم 
خانگی استفاده کند و اين تيم زيدان بود که 
يک برد حساس و سرنوشت ساز را به دست 
آورد. روند ناکامی های اينتر تداوم دارد و 
به نظر می رسد آنتونيو کونته قادر نيست 
مشکل اين تيم در ليگ قهرمانان را برطرف کند. با اين حال رئالی ها قدر 
موقعيت هاي شان را دانستند؛ ادن هازارد پنالتی اش را گل کرد و گل دوم 
را هم توسط اشرف حکيمی به اشتباه وارد دروازه ميزبان شد. شاگردان 
زيدان از 12 امتياز ممکن هفت امتياز اندوخته اند تا بعد از شاختار دومين 
تيم گروه باش��ند. در حالی که اينتر فقط دو  امتياز دارد و قعرنشينی را 
پذيرفته است. اگرچه تيم ايتاليايی هنوز روی کاغذ برای حضور در مرحله 
حذفی شانس دارد، ولی خيلی ها اينتر را حذف شده می دانند. مشخص 
نيست در سر کونته چه می گذرد، او در خانه شکست اينتر برابر رئال را 
نظاره گر بود. سرمربی بهتر از هر کس��ی می داند حذف اينتر در مرحله 
گروهی چه تبعات سنگينی برايش در پی خواهد داشت، به ويژه که اگر 
اين اتفاق تلخ برای نروآتزوری ها بيفتد آنها دومين سال متوالی است که 
به يک شانزدهم نهايی ليگ قهرمانان نمی رسند. اوضاع به قدری به هم 
ريخته است که شدت انتقادها از کونته هر روز بيشتر می شود. همانطور 
که کاپلو گفته، کونته بايد تاکتيک های جديدی را برای خروج از بحران 
در نظر بگيرد: »اينتر بازی را به بدترين شکل ممکن شروع کرد و در همان 
نيمه اول مشخص شد که تا پايان بازی دردسرهای زيادی خواهد داشت. 
البته در نيمه دوم، تيم با چهار دفاع ب��ه کارش ادامه داد، ولی در مقابل 
رئال مادريد متوسط اينتر می توانست بهتر از اينها ظاهر شود. بازيکنان 
ضعيف کار کردند، لوکاکو قدرت هميشگی را نداشت و اخراج ويدال از 
زمين هم گره بازی را کورتر کرد. معموالً تيمی که به مش��کل می خورد 

سرمربی وظيفه دارد تاکتيکش را برای خروج از بحران تغيير دهد.« 

نگاهي متفاوت به لیگ برتر در پایان هفته سوم

به یک مهاجم گلزن نیازمندیم!

جيمز وست وود

 گل

 ديدار امیر سرتیپ فوالدی 
با رئیس بسیج ورزشکاران

امير سرتيپ دوم جمشيد فوالدی، رئيس سازمان تربيت بدنی ارتش به 
مناسبت هفته بسيج با حضور در محل سازمان بسيج ورزشکاران کشور، 
اين رويداد بزرگ تاريخی را به سعيد ميرجليلی، رئيس سازمان بسيج 
ورزشکاران کشور تبريک گفت و ميرجليلی را يکی از مديران بسيجی و 
شايسته کشور خواند و با اهدای لوح به ميرجليلی از زحمات او در بسيج 

مستضعفان تقدير و تشکر کرد.

طالی المپیک لندن به نصیر شالل رسید
طالی المپيک لن��دن به نصير ش��الل رس��يد. در پی قطعی ش��دن 
دوپينگ ورزش��کاران رش��ته های وزنه ب��رداری و دوچرخه س��واری، 
هيئت اجرايی کميته بين المللی المپيک تصميم به تخصيص مجدد 
مدال های و ديپلم های افتخار المپيک لندن گرفت که طی آن طالی 
دس��ته 105 کيلوگرم وزنه برداری المپيک لندن به نواب نصير شالل 
رسيد و طبق اعالم کميته بين المللی المپيک نواب نصير شالل مدال 

طال و ديپلم افتخار المپيک لندن را دريافت می کند.


