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دنیس به جای اللیگا در لیگ  3بازی کرد
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تبعید اکرت ،از تیم اول به تیم دوم

دنیس اکرت ،مهاجم ایرانی -آلمانی ســلتاویگو را
از زمانی میشناسیم که پرچم ایران را در پروفایل
اینســتاگرام خود قرار داد تا نشان دهد سرزمین
پدری خود را از یاد نبرده اســت .از آن به بعد بود
کــه اخبار اکرت را دنبال کردیم تــا ببینیم آیا او
در اللیگا میتواند یک بازیکن مهم و موفق باشــد
یا نه؟
در همان ابتــدا بحث حضور اکــرت در تیم ملی
ایران نیز شنیده شــد اما کارلوس کیروش هنوز
به مهاجم  22ســاله ســلتا چراغ سبز نشان نداده
و ایــن یعنی فعال روی دنیس حســابی باز نکرده.
همین باعث شــده تا اکرت ،تمــام تمرکز خود را
روی موفقیت در اللیگا و ترکیب سلتاویگو بگذارد.
اکرت دو ،سه هفته قبل حتی به ترکیب ثابت سلتا
نیز رســید و  90دقیقه برای این تیم بازی کرد اما
وقتی موفق نشــد گل بزند و بــازی موثری انجام
دهد ،دوباره به نیمکت برگشت تا آسپاس -مهاجم
تیم ملی اســپانیا -در ترکیب قــرار بگیرد و برای
سلتا گلهای حساسی به ثمر برساند.
در آخرین بازی سلتا در هفته یازدهم اللیگا ،نامی
از اکرت در فهرســت آنتونیو ماجیکویچ آرژانتینی
به چشــم نخــورد .نه در ترکیب ثابــت و نه روی
نیمکت ذخیرهها .اکرت به تیم دوم ســلتا که در
سطح سوم مسابقات باشگاهی اسپانیا حضور دارد
تبعید شــد تا برای این تیم مقابل لئونهســا بازی
کند .دیداری که با نتیجه  3بر  3به پایان رسید و
البته اکرت باز هم در گلزنی ناکام بود.
دنیس در این بازی ،از دقیقه  70وارد زمین شــد
اما تعویض او حاصلی نداشــت و تیم دوم ســلتا
نتوانســت  3امتیاز این بازی را ب ه دســت بیاورد.
اکــرت این فصل  3بار برای تیم دوم ســلتا بازی
کرده و یــک گل هم به ثمر رســانده .این تیم با
کســب  16امتیاز از  11بازی در رده هفتم جدول
قرار دارد .ردهای که به هیــچ وجه برای تیم دوم
سلتا ،مناسب نیست.
اما ســلتاویگو در غیاب اکــرت و در اللیگا ،مقابل
رئال بتیس قرار گرفت و به تســاوی  3بر  3رسید.
این بازی در ورزشگاه بنیتو ویالمارین و در حضور
 42130تماشــاگر برگزار شــد .ابتدا بتیس  2بر
صفر پیش افتاد اما سلتا به بازی برگشت و توسط
گومز( 2بار) و مندز به  3گل رسید ولی در دقایق
پایانی گل تساوی را دریافت کرد تا  2تیم با کسب
یــک امتیاز زمین را ترک کنند .اکرت این فصل و
برای تیم اصلی سلتا در اللیگا 4 ،بازی انجام داده
و روی هم  238دقیقــه در زمین بوده .آماری که
گلزنی ،نقطه تاریک آن اســت و شاید هم به این
دلیل سرمربی ســلتاویگو ترجیح داده اکرت را به
تیم دوم بفرستد و او را اینگونه تنبیه کند.
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زوایای تازه از پرونده فساد فوتبال بلژیک
گزارش دو

حضور شیخ سلمان در فینال لیگ قهرمانان ،فرصت طالیی فوتبال ایران
گزارش یک

مذاکره با رییس بحرینی برای پایان تحریم
آیسان سعیدی
Aisan Saeedi

فینال لیگ قهرمانان آسیا مهمترین رویداد فوتبالی
در ســطح قاره همه نگاهها را به خود خیره کرده و
بازی برگشت در تهران قرار است شنبه آتی برگزار
شــود .برای این بازی میهمانان عالیرتبه نامداری
به تهران ســفر خواهند کرد که بیتردید مهمترین
آنها برای ما شــیخ ســلمان رییس بحرینی ای اف
سی است .مردی که با سیاست تساهل و تسامح تا
کنون فوتبال آسیا را پیش برده و حضورش بهترین
فرصــت برای فوتبال ایران خواهــد بود تا بتواند با
جلســات موثر و بهین ْه از این حضــور به نفع خود
بهره برداری کند .به ویــژه اینکه معادالت فوتبال
آسیا نشان میدهد که مدیر زیرک بحرینی برای 4

سال آتی کماکان صندلی ریاست ای اف سی را در
تیول قدرت خود خواهد داشت.
بررســی معادالت قــدرت در انتخابات پیش روی
فوتبال آســیا این انگاره را تاییــد میکند .در مقر
کنفدراســیون فوتبال آســیا هیاهــوی انتخابات
ریاست جدید ای اف سی وجود دارد و همه منتظر
رقابــت دو طیف بزرگ هســتند .یک ســوی این
طیف شــیخ ســلمان رییس کنونی ای اف سی به
همراه متحدانش مثل قطر و ایران قرار دارند و آن
سوی طیف عادل عزت ،کاندیدای سعودیها برای
ریاســت به همراه متحدانش مثل امارات و بحرین
قرار دارند .اتفاقات اخیر در آخرین جلســه کنگره
ای اف ســی که هفته گذشــته رخ داد تا حدودی
نتیجه انتخابات پیش رو برای ریاســت ای اف سی
را مشــخص کرد .در این کنگره همه چشــمها به

سخنرانی شیخ ســلمان دوخته شد و وقتی اعالم
کــرد کــه  42رای از  47رای را در انتخابات پیش
رو همــراه خــود دارد .این حرفهــای رییس ای
اف سی پاســخ محکمی به ســعودیها بود چون
آنها با اســتفاده از دالرهای نفتی از  6ماه گذشته
تالشهــای زیادی کردند تا عــادل عزت را رقیب
جدی شیخ ســلمان جلوه دهند و با رشوه و حتی
سوءاستفاده از بیتا ...برای خودشان یارکشی کنند
تا به رویای پوچ برای ریاســت ای اف سی برسند.
نکته اینجاست که انتخاب شیخ سلمان برای ایران
امری بســیار مثبــت بوده و یکــی از دالیل اصلی
اعتماد جمعی به شــیخ سلمان ،نواب او بوده است.
علی کفاشــیان نایب رییس فدراسیون کشورمان و
نایب رییس ای اف ســی با سابقه حضور سالها در
این سازمان بینالمللی تالش زیادی کرده است تا

تعامل با پرونده سرخابیها

پایان ماجرای «زمین بی طرف»؟

پرونده بدهی دو باشــگاه بزرگ استقالل و پرسپولیس در ای اف سی حتی به مرز محرومیت
آنها در رقابتهای لیگ قهرمانان آسیا پیش رفته بود اما با رایزنی شیخ سلمان و فرصت دادن
او به این دو باشگاه در نهایت به خیر و خوشی حل شد .این کمک شیخ سلمان به سرخابیها
باعث شده تا هواداران فوتبال از رییس ای اف سی ذهنیت مثبتی پیدا کنند و از او در تهران
اســتقبال گرمی خواهد شــد .از همین رو حضور رییس بحرینی در ایران این فرصت را پدید
خواهد آورد تا مدیران این دو باشگاه نیز در مالقات با رییس ای اف سی تعامل بهوجود آمده
را بهتر و محکمتر کنند.

موضوع زمین بیطرف امری اســت که در  3سال گذشته سعودیها به دایره لغت فوتبال با
بهانههای واهی عدم امنیت وارد کردند .عربســتان در این  3ســال با بهانهجوییهای مختلف
موفق شــده تا در رقابتهای لیگ قهرمانان آسیا در رویارویی با نمایندگان کشورمان بازیها
را به زمین بیطرف بکشــاند .حضور پرســپولیس در فینال لیگ قهرمانان آسیا باعث شده تا
شیخ سلمان را به تهران بکشد و این بهترین فرصت برای نشان دادن امنیت در ورزشگاههای
کشــورمان مقابل چشمان باالترین مقام ای اف سی است تا به توهم سعودیها پایان دهیم و
این پرونده «زمین بیطرف» برای همیشه بسته شود.

 2بازی و  8گل خورده ،بیاعتمادی به اعتمادی
خارج از گود

امباپه گرانترین بازیکن جهان شد

کیلیان امباپه مهاجم پاری ســن ژرمن با کنار زدن هری
کین و نیمار ،ارزشــمندترین بازیکن جهان شــد .سایت
 CIES Football Observatoryهــر مــاه ارزش
بازیکنــان پنج لیگ برتر اروپا را بررســی میکند .این بار،
کیلیــان امباپه با  ۲۱۶/5میلیون یــورو گرانترین بازیکن
جهان لقب گرفت .ارزش مهاجم پاری ســن ژرمن در ماه
اکتبــر ۲۳ ،میلیون یورو افزایش یافــت .این اتفاق باعث
شــد هریکین با ارزش  ۱۹۷/3میلیون یورو به رتبه دوم
سقوط کند .مهاجم انگلیسی به همراه نیمار ،محمد صالح
و فیلیــپ کوتینیو در رتبه دوم قــرار دارند .ارزش کنونی
لیونل مســی و کریســتیانو رونالدو به ترتیــب  ۱۷۰/6و
 ۱۲۳/6میلیون یورو است.

خداحافظی فان درفارت

رافائل فان درفارت ستاره سابق هلند خداحافظی خود را از
فوتبال اعالم کرد .فان درفارت ستاره سابق تیم ملی هلند
که ســابقه بازی در تیمهایی چون تاتنهام و رئال مادرید
را در کارنامه داشــت بعد از شروع یک فصل با مصدومیت
در تیم دانمارکی اســبیرگ ،خداحافظی خود را از فوتبال
اعالم کرد .این بازیکن  ۳۵ســاله در ماه آگوســت به تیم
دانمارکی اســبیرگ پیوســت ولی مصدومیتهای مداوم
باعث شــد تنها  ۵۵دقیقه برای تیمــش به میدان برود و
در نهایت خداحافظی خود را از فوتبال اعالم و از این تیم
کنارهگیری کرد .فان درفارت  ۱۰۹بار برای تیم ملی هلند
به میدان رفت و در تیمهایی چون هامبورگ ،تاتنهام ،رئال
مادرید و آژاکس بازی کرده است.

تایم اوت

پسرخاله گوچی روی نیمکت گرافشاپ

عقیــل اعتمادی با ســابقه  2فصــل بازی در
ایــران ،این روزهــا عضو گرافشــاپ در لیگ
هلند اســت .دروازهبان  31سالهای که بعد از
حضور در تیمهای درجــه  2هلندی ،با بازی
در تراکتورســازی چهــره شــد .اعتمادی 9
بازی برای تراکتورســازی انجام داد اما خیلی
زود از این تیم جدا شــد و به هلند برگشــت
تا پیراهن آلمرهســیتی را بپوشد .حضور او در
ژوپیلرلیگ -دسته  2هلند -باعث شد تا دوباره
مورد توجه تیمهای ایرانی قرار بگیرد و این بار
به عضویت نفتآبادان در بیاید .هر چند او در
نفت حتی یک بار هم درون دروازه قرار نگرفت
تا در بازگشت به هلند ،پیراهن گرافشاپ را در
دسته دوم بر تن کند.
فصل  ،2017-2018اعتمادی عضو گرافشاپ
بــود و همراه ایــن تیم به اردیویــژه صعود
کــرد .او البته فقط یک بازی برای گرافشــاپ
در جام حذفی انجــام داد و فقط  120دقیقه
درون دروازه ایــن تیم قــرار گرفت .این فصل
هم قرارداد اعتمادی تمدید شــده و او یکی از
بازیکنان گرافشاپ در لیگ برتر هلند است.
اعتمادی که پســرخاله رضــا قوچاننژاد هم

هست این فصل  10بار روی نیمکت گرافشاپ
نشســته و نمایش جوریوس  24ساله را تماشا
کــرده .در اردیویژه فرصت بــازی به عقیل
نرسیده اما در جام حذفی ،او  2بار در ترکیب
گرافشاپ قرار گرفته .اولی مقابل ویویاسبی
که با تساوی  3بر  3تمام شد و دومی هم بازی
برابــر زوله که با برتری  5بر  2حریف به پایان
رسید .اعتمادی در  2بازی 8 ،گل دریافت کرد
تا سرمربی گرافشاپ ،فعال به او برای بازی در
اردیویژه اعتماد نکنــد و همچنان او را روی
نیمکت و کنار دست خود بنشاند.

ماشینسازی مهاجم برزیلی را میخواهد

ذره بین

شایعه در تبریز :بازگشت ادینیو

بازگشــت ادینیو به تبریز .این شــایعهای
اســت که ظرف روزهای گذشــته در این
شهر شنیده شده و هنوز واکنشی به همراه
نداشته.
هواداران تراکتورسازی خاطرههای بسیاری
از ادینیو دارند که در  2مقطع برای این تیم
بازی کرده .ایــن مهاجم برزیلی در مقطع
اول ،گلهای حساسی برای تراکتورسازی
به ثمر رســاند و عنوان آقایگلی لیگ برتر
را به دست آورد.
ادینیــو در مقطع دوم اما بــه دلیل بازی
در پســت غیرتخصصی نتوانست بازیهای
قابلقبولــی به نمایش بگذارد .با وجود این
او هنوز محبوبیــت خود را در تبریز حفظ
کرده و با گذشــت  2ســال از جداییاش،
همچنان نامش بهعنــوان یکی از بهترین
بازیکنــان تاریــخ تراکتورســازی مطرح
میشود.
شــایعه در تبریز این اســت که مسووالن
ماشینسازی با ادینیو مذاکره کرده و برای
بازگشــت او به توافقهایی نیز رسیدهاند.
ادینیو این فصل پیراهن باشــگاه اسپریتو

سانتو در ســری  Dبرزیل را پوشیده و در
 4بــازی ،یک گل نیز برای این تیم به ثمر
رســانده .با توجه به اینکه نقل و انتقاالت
نیمفصــل ،چند هفته دیگر آغاز میشــود
و البتــه ادینیو در ســطح باالیی نیز بازی
نمیکند ،او مشکلی برای بازگشت به لیگ
ایران نخواهد داشــت .هر چنــد باید دید
با توجه به حضور رضــا خالقیفر و پیمان
بابایی در خط حمله ماشینسازی ،آیا این
تیــم نیازی به مهاجم  36ســاله و برزیلی
اسپریتو سانتو دارد یا نه؟

کامنت

تعویض هتل به خاطر ترافیک

تیم فوتبال منچستریونایتد برای اینکه در بازیهای لیگ
قهرمانان اروپا دیگر به مشــکل ترافیک بر نخورد ،هتلش
را تغییر میدهد .منچســتریونایتد در پی دیر رسیدن این
تیم به ورزشگاه اولدترافورد در دو بازی اخیرش در مرحله
گروهی لیگ قهرمانــان اروپا ،قصد دارد هتل محل اقامت
شیاطین سرخ در بازیهای اروپایی را تغییر دهد تا دوباره
دچار کابوس گرفتار شــدن در ترافیک نشــوند .به همین
منظور باشگاه منچستریونایتد در نظر دارد «هتل فوتبال»
که دقیقا روبهروی ورزشــگاه اولدترافورد قرار دارد را برای
اقامت بازیکنانش در شــبهایی که بــازی اروپایی دارند،
انتخاب کند .این هتل  12طبقه متعلق به رایان گیگز ،پل
اســکولز ،نیکی بات ،فیل نویل و گری نویل ،اسطورههای
باشگاه منچستریونایتد است که در سال  2015با هزینهای
بالغ بر  24میلیون پوند ساخته شد.
منچســتریونایتد بــه خاطر دیر رســیدن به ورزشــگاه
اولدترافورد در بازی با والنســیا از ســوی اتحادیه فوتبال
اروپــا 13 ،هزار پوند جریمه نقدی شــد اما حاال با اقامت
در «هتل فوتبال» میتواند نگرانیاش بابت گرفتار شــدن
در ترافیک بازیهای خانگی اروپاییاش را رفع کند .ژوزه
مورینیو ،ســرمربی پرتغالی شــیاطین سرخ پیش از بازی
بــا یوونتوس در مرحله گروهی لیــگ قهرمانان اروپا پس
از گرفتار شــدن اتوبوس تیمش در ترافیک شدید منتهی
به ورزشــگاه اولدترافورد ،مســافتی نزدیــک به نیم مایل
(در حدود  800متر) را پیاده به ســمت ورزشــگاه رفت.
تیم منچســتریونایتد پیش از بازی با تیمهای والنســیا و
یوونتوس در هتل هیلتون گاردن در نیم مایلی ورزشــگاه
اولدترافورد اقامت داشت .آنها در بازی با والنسیا ساعت 6
بعدازظهر به وقت محلی هتــل محل اقامت خود را ترک
کردنــد و ســاعت  7:16و با  5دقیقه تأخیر به ورزشــگاه
اولدترافورد رسیدند.

رای اعتماد به شیخ سلمان داده شود و میتوان او
را یکی از عوامل اصلی برنده شدن زودهنگام شیخ
ســلمان در این انتخابات دانســت .روی کار آمدن
دوباره شیخ سلمان به ریاست ای اف سی میتواند
فواید بســیاری برای ایران داشته باشد .نخستین و
مهمترین آن این است که دست عربستان از ریاست
ای اف ســی کوتاه میشود و این بازی را به سود ما
تغییر خواهد داد چه آنکه هدف عربستان از ریاست
ای اف سی فشــار به ایران و قطر در زمینه ورزش
بــود .دومین فایــده این اتفاق حفظ کرســیهای
ایران در بدنه فوتبال آسیاســت و بدینترتیب علی
کفاشیان برای  4ســال دیگر بهعنوان نایب رییس
ای اف سی ابقا خواهد شد و حتی این مرد بحرینی
قول داده اســت تا افراد بیشتری از ایران در ای اف
سی کرسی داشته باشند.

قاب روز

جوکوویچ ،ناکامی که شماره یک شد

نواک جوکوویچ تنیسور صربستانی با وجود نایب قهرمانی در مسترز پاریس توانست در صدر ردهبندی  ATPقرار بگیرد .جوکوویچ با وجود شکست
در فینال مســترز پاریس برابر کارن خاچانوف روس توانســت دوباره به صدر ردهبندی بازگردد .این شکست باعث شد اختالفش با رافائل نادال که
به رتبه دوم ســقوط کرد ،تنها  ۵۶۵باشــد .نادال سال گذشــته در این بازیها  ۱۸۰امتیاز به دست آورد اما امسال به خاطر آسیبدیدگی نتوانست
شرکت کند .از طرفی تنیسور روسی  ۶۰۰امتیاز کسب کرد اما با فتح بازیهای امنیاسپورت میتواند  ۱۰۰۰امتیازی شود .این رقابت یکشنبه هفته
آینده در مسترز لندن ادامه خواهد داشت .هر پیروزی در مراحل اولیه  ،۲۰۰نیمه نهایی  ۴۰۰و قهرمانی  ۵۰۰امتیاز دارد .در مجموع یک قهرمان
بدون شکســت  ۱۵۰۰امتیاز به دســت میآورد .به همین خاطر نادال فرصت دارد ســال را بهعنوان مرد شماره یک جهان به پایان برساند اما هنوز
حضورش قطعی نشده است.

روزنامههای بلژیکی همچنان از عملیات پاکســازی فوتبال بلژیک مینویســند و
موجــی بیات بعد از یک ماه هنوز نتوانســته از زندان بیــرون بیاید .این پرونده
هر روز ســنگینتر میشود و ابعاد گســتردهتری پیدا میکند .حاال روزنامههای
بلژیکی نوک تند و تیز انتقادات خود را متوجه کاوه رضایی و کلوب بروژ کردهاند،
انتقال پر ســر و صدایی کــه تا امروز هیچ نتیجهای نداشــته و بر عکس بروژ از
خریدهای ارزانقیمت خود بیشــتر استفاده برده است و کاوه رضایی آرام آرام به
ســمت نیمکت کشانده شده ،آنچنان که یکی از سایتهای معتبر بلژیک اینطور
مینویسد« :کابوس موجی بیات روی کاوه رضایی هم سایه انداخته و عملکرد او
را تحت تاثیر قرار داده است».
هفته قبل یکی از بازیکنان موجی بیات هم راهی زندان شد؛ در همان روزهایی که
دادستان بلژیکی تقاضای آزادی مشروط وکالی موجی بیات را رد کرد و دستور به
تمدید دو هفتهای حبس او داد ،فابین کاموس هم روانه زندان شــد .کاموس تا ۶
ماه قبل بهعنوان بازیکن با موجی بیات کار میکرد و آخرین مقصد او تیم مشــلن
بود که به دســته دوم ســقوط کرد اما بعد از آن کاموس بهعنوان ایجنت فعالیت
خود را شــروع کرد و در نخستین اقدام با همکاری موجی بیات در انتقال آنتونی
لیمبومبه از باشگاه بروژ به نانت فرانسه دست داشت .وکیل کاموس به خبرنگاران
گفــت« :موکل مــن با موجی بیات و وکیل او کار میکــرد .لیمبومبه با قیمت ٧
میلیون یورو به نانت فروخته شد .دادگاه مدعی است که در ازای این انتقال ٤٥٠
هزار یورو کمیســیون به کاموس بهعنوان ایجنت اصلی بازیکن پرداخت شده در
حالیکه این حقیقت ندارد و او حتی یک یورو هم دریافتی نداشــته چون موجی
بیــات هیچ پولی به او نداد ،او فقط چنین قولی را داد و بعدا از پرداخت آن طفره
رفت ».این اظهارات در حالی مطرح شــد که خیلیها میدانســتند شیوه موجی
بیات کمیســیونهای دوبل از طرفین معامله اســت اما اینکه سهم ایجنت اصلی
بازیکن را هم نپرداخته باعث شــد تا دادگاه بلژیک و دادســتان وارد فاز جدیدی
از پرونده شــوند تا بدانند چرا تمام انتقالها به نانت فقط از مســیر موجی بیات
انجام شده .وکیل کاموس هم میگوید« :دادگاه از موضوع پولشویی و باند مافیایی
صحبت میکند ،در حالیکه کاموس هیچ پولی نگرفته اســت ».پروژه دستهای
پــاک در بلژیک ادامه دارد و متوقف نخواهد شــد و حتی این تحقیقات میتواند
در موضوع نیمکتنشــینی یا جستوجو در مسیر کمیسیونهای پرداخت شده به
موجی بیات در انتقال کاوه رضایی و پولهای رد و بدل شــده تاثیر بزرگی داشته
باشد .روزهای آینده دادگاههای متهمان حقایق بیشتری را نشان خواهد داد.

معرفی کتاب

« 100سال بسکتبال»
برشی از تاریخ بسکتبال ایران

«سن و سال صمد نیکخواه بهرامی زیاد نبود.
به نظر  17یا  18ساله اما خودش را با تیم ملی
در بازیهای بسکتبال غرب آسیا جا انداخت.
نســل بازیکنان باتجربه تیم ملی به پایان راه
رسیده بود .هیچکس نام مهدی کامرانی را در
ادوار قبلی به یاد نمیآورد ،همینطور ســامان
ویسی ،حامد سهرابنژاد ،حامد آفاق و آیدین
نیکخواه بهرامی را .این نامها نســل بازیکنان
جوان ایران را در سالهای  1379-80تداعی
میکننــد که دیــری نپایید بهعنوان نســل
طالیی معروف شــدند .وقتی جــواد داوری،
ایمان زندی ،پویا تاجیک و بعدها آرن داودی
و اوشــین ســاهاکیان با نفرات قبلی تلفیق
شدند نســل نو بســکتبال در آغاز دهه 80
پایهگذاری شد اما هنوز شرایط برای بسکتبال
ایــران عادی بــود .برای غیرمنتظره شــدن
بســکتبال در غرب آســیا و قهرمانی در جام
ملتها ،تیم ملی نیــاز به برجهایی مانند ژی
ژی یا یائو مینگ چینیها داشــت .از اینرو،
حامد حدادی و جابــر روزبهانی با قامتهای
 218و  223ســانتیمتری پیدا شــدند .نگاه
بســکتبال ایران در عصر نو به سمت این قد
و باالهــای بلند و هوش بازیکنــان پیرامونی
رفــت ».مطلب فوق بخشــی از کتاب «100
ســال بسکتبال» نوشته افشــین رضاپور بود
که به تازگی از ســوی انتشارات آونگ منتشر

نابغه بوکس علیه
آقای شکست ناپذیر

فلوید میودر بوکســور ســبک وزن و بدون شکست
آمریکایی رســما وارد  MMAشــد و قرار اســت
نخســتین دیدار خود را در کمپانی رایزن ژاپن انجام
دهــد .میودر کــه تمام  50مبارزه قبلــی خود را با
برد به پایان رســانده ،با کمپانی رایزن قرارداد امضا
کرد و قرار است شب ســال نو میالدی برابر تنشین
ناسوکاوا از ژاپن قرار گیرد .این بوکسور ژاپنی هم هر
 27مبارزه خود در بوکس را با برد به پایان رســانده
و با تنها  20ســال ســن ،نام خود را بهعنوان پدیده
کیک بوکسینگ مطرح کرده است .این در حالی بود
که انتظار میرفت فلوید میودر  41ســاله با حبیب
نورماگمدوف یا کونور مک گریگور رقابت کند .هنوز
اعالم نشــده است که این مبارزه تحت قوانین بوکس
خواهد بود یا کیک بوکسینگ.
هنوز مشــخص نیســت ایــن مبارزه که در ســالن
«سایتاما سوپر آرهنا» و در خارج توکیو برگزار خواهد
شد در چه سبکی (بوکس ،کیک بوکس یا )MMA
انجام میشود.
آخرین مبارزه فولید میودر باعث شــد میودر 100
میلیون دالر به دست بیاورد .میودر که پردرآمدترین
بوکســور تاریخ است ،از این مبارزه نیز مبلغی حدود
 100میلیــون دالر درآمد خواهد داشــت .او  17ماه
پیش در مبارزه با کانر مکگرگور ،ســتاره مسابقات
 UFCبیش از  240میلیون دالر به دست آورد.
در مقابــل ناســوکاوا دارای  27پیــروزی متوالی در
مســابقات کیک بوکس ،شــامل  21ناک اوت است.
او این مبارزه را مهمتریــن مبارزه خود میداند :این
مبارزه ،بزرگترین رویداد عمر من است .من به مصاف
حریفــی میروم که تاکنون شکســت نخــورده و به
همین خاطر ،مشــتهای من ممکن اســت تاریخ را
بسازد .فکر میکنم بتوانم میودر را شکست دهم.

کابوس موجی بیات روی کاوه رضایی

شده و برشهایی از تاریخ اجتماعی بسکتبال
ایران را با نگاهی به ســیر تاریخی بسکتبال
در جهــان به تصویر میکشــد .کتاب «100
سال بســکتبال» با مروری کوتاه و مطالعهای
بر ســیر تاریخی بازی در تاریخ مردمشناسی
آغاز میشــود که در آن به اهمیت «بازی با
توپ» در کتاب «مردم شناســی ورزش» اثر
کندال بالنچارد اشــاره شده اســت .افشین
رضاپور درباره کتاب « 100ســال بسکتبال»
میگوید« :در این کتاب تالش کردم با ب ه کار
بســتن روشــی تاریخی و با اتکا به دادهها و
روایتها ،برشهایی از تاریخ بســکتبال ایران
را بنویسم».

در چنین روزی

سرمربی
تیم ملی در
جام ملتها
کیست؟
یک ســال پیش در چنین روزی جلد ایران ورزشی به وضعیت سرمربی تیم ملی در جام ملتهای
آســیا اشاره داشت و با تیتر «ســرمربی تیم ملی در جام ملتها کیست؟» به آن پرداخته بود .در
ایــن مطلب میخوانیم :جام جهانی آخر فوتبال نیســت .تیم ملی چه مثــل ادوار قبلی در مرحله
گروهی کنار برود چه سنتشــکنی کند و به مرحله حذفی برســد ،در بازگشت از روسیه باید فورا
برای جام ملتهای آســیا آماده شود .این مسابقات از اواســط دی ماه در امارات شروع میشود و
هــواداران فوتبال حدود نیم قرن برای چهارمین قهرمانی تیم ملی انتظار کشــیدهاند .تیم ملی در
بازگشــت از جام جهانی کمتر از شش ماه زمان دارد تا برای جام ملتها آماده شود و هنوز معلوم
نیســت چه کسی در این مســابقات روی نیمکت تیم ملی مینشیند .فدراسیون فوتبال که ظاهرا
تمام برنامههایش برای جام جهانی روســیه است باید به این سوال پاسخ بدهد که در جام ملتها
چه کسی قرار است هدایت تیم ملی را به عهده داشته باشد؟ کارلوس کیروش یا یک اسم جدید؟

روی آنتن

تعطیالت با لیگ قهرمانان

سه روز تعطیلی آخر هفته در راه است و آنتن تلویزیون در این سه روز رویدادهای قابل توجهی
را از لیــگ قهرمانــان اروپا گرفته تا لیگ برتــر فوتبال و والیبال پخش خواهــد کرد که برنامه
آن به شــرح زیر است :سهشــنبه؛ لیگ قهرمانان اروپا :ستاره ســرخ بلگراد  -لیورپول ،ساعت
 ،21:25شبکه ورزش؛ اتلتیکو مادرید  -دورتموند ،ساعت  ،23:30شبکه ورزش؛ اینتر  -بارسلونا،
ســاعت  ،23:30شبکه سه .چهارشــنبه؛ لیگ قهرمانان اروپا :زسکا مسکو  -رم ،ساعت ،21:25
شــبکه ورزش؛ شاختار دونتسک  -منچسترسیتی ،ســاعت  ،23:30شبکه ورزش؛ یوونتوس -
منچســتریونایتد ،ساعت  ،23:30شبکه سه .جمعه؛ لیگ برتر والیبال :شهرداری ورامین  -عقاب
نهاجا ،ساعت  ،16شبکه ورزش؛ هفته  12لیگ برتر :استقالل  -پدیده ،ساعت  ،16:30شبکه سه.

