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وقتي وزنه برداري عجله ندارد

علی مرادی ريیس فدراســیون وزنه برداری در 
واكنش به برگزار نشدن اردوهاي تیم ملي اين رشته 
و در كل غیرفعال بودن وزنه برداري گفت:»نامه ای 
را به ســتاد مقابله با كرونا در ورزش ارسال كرديم و 
مذاكراتی داشتیم تا طبق پروتکل های بهداشتی و 
بعد از موافقت اين ستاد، برنامه های مان را اجرايی 
كنیم. البته يکــی از برنامه هــا می تواند برگزاری 
اردوهای تیم ملی يا از ســرگیری لیگ برتر باشد. 
ولی يــک موضوع مهــم در اين رابطــه وضعیت 
نابسامان فدراسیون بین المللی است.« وی تاكید 
كرد:»فدراسیون جهانی هیچ تقويمی برای برگزاری 
انتخابی المپیک را به فدراســیون های ملی ارائه 
نکرده اســت. اگر هم اكنون اردوهــای تیم ملی را 
برنامه ريزی كرديم، برای چه مسابقاتی خود را آماده 
كنیم؟ عجله ای در دســتور كار نداريم. هفته قبل 
مسابقات نوجوانان جهان در پرو لغو شد. فعالیت های 
فدراسیون بین المللی نیمه تعطیل است. وزنه برداری 
اروپا برنامه  برگزاری رقابت های بزرگســاالن خود 
را تدوين كرده ولی كنفدراسیون آسیا نیز تکلیف 
خودش را نمی داند.« مرادي با اشاره به اينکه سالمتی 
ورزشکاران برای ما اهمیت زيادی دارد، گفت:»در 
برگزاری اردوهای تیم ملی ريسک نمی كنیم. اگر 
خدای نکرده يک نفر ناقل بدون عالمت باشد، لطمات 
جبران ناپذيری را به پیکــره ورزش خواهد زد. اين 
قهرمانان سرمايه های ملی هستند و سالمتی آنها از 

هر چیزی مهم تر است.« 
    

 ليگ بسكتبال،
 نيمه متمركز در تهران

با توجه به مجوزهای ستاد ملی مبارزه با كرونا، 
مسابقات لیگ بسکتبال بايد به صورت نیمه متمركز 
در شهر تهران و بدون تماشاگر برگزار شود. رامین 
طباطبايی ريیس فدراسیون در جلسه هماهنگی 
لیگ برتر با قدردانی و اســتقبال از باشگاه ها برای 
حضور در لیگ بسکتبال گفت:»باشگاه ها از بازوهای 
بسکتبال هستند كه چرخ اين رشته را جلو می برند. 
هدف گذاری های بسکتبال نیز به طور قطع با نقطه 
نظرات شما پیش خواهد رفت تا بسکتبال به جايگاه 
اصلی خود دســت يابد. يکی از سیاست های فیبا 
ارتقای جايگاه بسکتبال در جهان و در صدر قرار دادن 
اين رشته در میان رشته های توپی است. در راستای 
اين هدف فدراسیون بسکتبال هم به دنبال جهش و 
رشد بسکتبال در كشور است.« وي افزود:»با توجه به 
مجوزهای ستاد ملی مبارزه با كرونا، مسابقات بايد به 
صورت نیمه متمركز، در شهر تهران و بدون تماشاچی 
برگزار شود. هدف اصلی ما شروع لیگ است هر آنچه 
در ادامه اتفاق بیفتد بايد در زمان خود مديريت شود. 
شرايط سال جاری ويژه و منحصر به فرد است و بايد 
با تعامل بیشتر میان باشگاه ها و فدراسیون تسهیل 
شود.« همچنین يکی از تصمیمات اتخاذ شده در اين 
جلسه تغییر زمان آغاز مسابقات بود. بر اين اساس 
و طبق تصمیم جديد ۱۵ آبان به عنوان تاريخ آغاز 
رقابت ها اعالم شــد. پیش از اين ۲۴ مهرماه زمان 
آغاز مسابقات بود. اين جلسه در حالی آغاز شد كه 
برخالف گذشته، رسانه ها اجازه حضور پیدا نکردند.

    
هندبال هم مجوز گرفت

پس از تصمیم فدراسیون هندبال به برگزاری 
لیگ برتر آقايان و بانوان از مهرماه ســال جاری، 
پیگیری های الزم در اين خصوص جهت كسب 
مجــوز الزم از ســتاد مقابله با كرونــا در ورزش 
صورت گرفت كه اين پیگیری ها سرانجام نتیجه 
داد و از سوی فدراســیون پزشکی ورزشی مجوز 
برگزاری لیگ برتــر هندبال به صورت متمركز و 
با رعايت كلیه دستورالعمل های بهداشتی صادر 
و به فدراســیون هندبال به صــورت كتبی ابالغ 
شد. علیرضا پاكدل ريیس فدراسیون با اشاره به 
اين مطلب و ابالغ مجوز افزود:»با توجه به اينکه 
مشخص نیست كرونا تا چه زمانی با ما همراه است 
و از آن جايی كه معیشت بازيکنان و مربیان ما در 
خطر جدی قرار گرفته بود و حدود هفت ماه هیچ 
قرارداد و دريافتی حرفه ای نداشتند و همچنین 
برای انتخــاب بازيکنان ملــی نیازمند برگزاری 
لیگ بوديم، خوشــبختانه پیگیری ها جواب داد 
و با حمايــت علی نژاد معاونــت ورزش قهرمانی 
وزارت ورزش و جوانــان و همچنین مســجدی 
سرپرست فدراسیون پزشکی ورزشی پس از اخذ 
مجوز برگزاری اردوهای ملی موفق به اخذ مجوز 

برگزاری لیگ برتر هم شديم.« 

منهای فوتبال

آریا طاری

ماجراجويی در جــام حذفی برای 
استقالل و تراكتور، به سخت ترين شکل 
ممکن آغاز شد. آبی ها در اولین مرحله 
روبه روی گل ريحان قــرار گرفتند و در 
يک مسابقه جنجالی و در حالی كه اولین 
گل را نیز دريافت كرده بودند، سرانجام 
موفق به شکســت اين حريف شدند. 

تراكتور نیز مقابل پاس همدان به میدان 
رفت و اين حريف را به سختی از پیش رو 
برداشت. استقاللی ها در مرحله دوم اين 
رقابت ها، سه بار دروازه فجر سپاسی را باز 
كردند و در يک چهارم نهايی، سپاهان 
را شکست دادند تا خودشان را به جمع 
چهار تیم برتر برسانند. در اين مرحله، 
يک دربی حســاس و جذاب انتظار اين 
تیم را می كشــید. شــهرآوردی كه در 

ضربات پنالتی، فینال حذفی را به پسران 
فرهاد مجیدی هديه داد. تراكتور نیز در 
نبرد با نود ارومیه، برد در ضربات پنالتی 
را تجربه كرد. آنها ســپس مس كرمان 
و نفــت مسجدســلیمان را از پیش رو 
برداشتند تا خودشان را به ديدار نهايی 
اين جام برسانند. مسیر استقالل نسبت 
به حريف تبريزی، دشوارتر بوده است اما 
آن چه در مراحل قبلی برای دو تیم اتفاق 

افتاده، سرنوشت مسابقه امشب را تعیین 
نخواهد كرد. استقالل و تراكتور اين فصل 
با دو تركیب كامال متفاوت از نیمکت ها 
و در دو اتمسفر كامال متفاوت، به مصاف 
هم رفته اند. نبرد استراماچونی و دنیزلی 
روبه روی 80 هزار تماشاگر در تبريز، با 
هت تريک دياباته و پیروزی چهار بر دو 
آبی ها به پايان رســید و ديدار برگشت 
در استاديوم خالی از تماشاگر آزادی با 

حضور فرهاد مجیدی و ساكت الهامی 
روی نیمکت ها، با تســاوی بدون گل 
تمام شد. مسابقه ای كه البته لحظه های 
حســاس و موقعیت های خوبی زيادی 
داشــت. بزرگ ترين نگرانی تبريزی ها 
برای اين نبرد، به خــط دروازه مربوط 
می شود. جايی كه آنها رشید مظاهری 
را در اختیار ندارنــد و بايد از محمدرضا 
اخباری استفاده كنند. حضور رشید به 
ويژه در صورت كشیدن بازی به پنالتی، 
می توانست همه چیز را به سود اين تیم 
تغییر بدهد. تراكتور همچنین به دلیل 
محرومیــت، نمی تواند از رضا اســدی 
اســتفاده كند. در استقالل نیز احتماال 
تنها ســیاوش يزدانی اين بــازی را از 
دست می دهد و همه مصدومان ديگر، 
می توانند تیم شان را در ديدار حساس 

امشب همراهی كنند.
تراكتور تا امــروز، در فینال اولین و 
آخرين دوره جام حذفی حاضر بوده است. 
آنها در نخســتین دوره اين رقابت ها به 
ديدار نهايی راه پیدا كردند و در ورزشگاه 
امجديه تهران، روبــه روی ملوان  انزلی 
قرار گرفتند. مسابقه ای كه در نهايت با 
پیروزی چهار بر يک انزلیچی ها به پايان 
رسید تا دســت تراكتور از قهرمانی اين 
جام كوتاه بماند. ســال ها طول كشید 
تا اين تیم دوباره طعم حضور در فینال 
حذفی را بچشــد. آنها اين بار در ديدار 
نهايی روبه روی مس كرمان قرار گرفتند 
و موفق شدند اولین قهرمانی در اين جام 
را جشــن بگیرند. تراكتور در آن دوره از 
جام حذفی، حتی يک گل نیز دريافت 
نکرد. ســومین تجربه حضــور آنها در 
فینال حذفی چندان خوشــايند نبود. 
تراكتور اين بار در ديدار پايانی، به نفت 
تهران باخت و شــانس بردن جام را از 
دست داد. تیم تبريزی اين اواخر هر سه 
سال يک بار به فینال جام حذفی رسیده 
است. آنها يک بار با تونی برنده اين بازی 
شده اند و يک بار با امیرقلعه نويی، در اين 
جدال شکست خورده اند. حاال ساكت 
الهامی مســئولیت هدايت اين تیم در 
نبرد حساس امشب را بر عهده خواهد 
داشت. سابقه استقاللی ها در جام حذفی 

اما كامال متفاوت به نظر می رسد. اين تیم 
با هفت قهرمانی و چهار نايب قهرمانی، 
پرافتخارترين تیم اين تورنمنت به شمار 
می رود. در تاريخ فوتبــال ايران، هیچ 
تیمی به جز اســتقالل نتوانسته سابقه 
حضورش در فینــال حذفی را دورقمی 
كند. بازی امشب اما دوازدهمین فینال 

آبی ها در اين جام خواهد بود.
فرهاد مجیدی و ســاكت الهامی، 
در آستانه رسیدن به اولین جام دوران 
سرمربیگری شان هســتند اما عجیب 
اينکه جای پای هیچ كدام از اين دو نفر در 
باشگاه محکم نیست. تراكتور همزمان با 
حضور در فینال حذفی، مشغول مذاكره 
با چند مربی ديگر است و جدايی فرهاد 
مجیدی از اســتقالل، تقريبا قطعی به 
نظر می رسد. هر دو مربی امشب دست 
به هر كاری می زنند تا آخرين سکانس 
حضورشــان در دو تیم، به رويايی ترين 
شکل ممکن سپری شــود. استقالل با 
يک نمايش هجومــی و روحیه ای كه 
پس از پیروزی در شــهرآورد به دست 
آورده و تراكتور با تکیه زدن به ستاره های 
پرتجربه ای كه در اختیار دارد، يک رقابت 
جذاب، نزديک و پرهیجان را برای بردن 
جام پشت ســر می گذارند. يک بازی 
بزرگ كــه پس از چند ســال می تواند 
يکی از اين دو تیــم را صاحب يک جام 

ارزشمند كند.

به استقبال آخرین مسابقه فصل فوتبال ایران

شنل قرمز، روبان آبی! 

اتفاق روز

چهره به چهره

این فصل از فوتبال ایران، امروز رسما در مشهد به پایان می رسد. آبی های تهران و قرمزهای تبریز، فینال جام حذفی 
را برگزار خواهند کرد. بین این دو تیم، شباهت های زیادی وجود دارد. نیمکت آنها در طول فصل دستخوش تغییر و تحول 

شده، هر دو سهمیه آسیایی را به دست آورده اند و هر دو برای بردن یک جام پس از چند فصل بدون جام، انگیزه های بسیار 
زیادی دارند. این یک نبرد تماشایی بین دو حریفی خواهد بود که هر دو تقابل شان در لیگ نوزدهم نیز جذاب و نفس گیر به 

نظر می رسید. در پایان این جدال، یک مربی اولین جام دوران مربیگری اش را تجربه خواهد کرد.

آریا رهنورد

يکی از مهم تريــن داليل موفقیت پرســپولیس در اين 
سال ها، فاصله  گرفتن از ســتاره های پرحاشیه بوده است. 
قرمزها خیلی زود به همکاری بــا رامین رضايیان، طارمی، 
محسن مســلمان، منشا و ســاير ســتاره های دردسرساز 
پايان دادند و به ســراغ نفراتی رفتند كه هرگز اردوی تیم را 
به هم نمی زدند و حاشیه بزرگی برای اين مجموعه درست 
نمی كردند. حاال اما ظاهرا باشــگاه سیاست های متفاوتی 
را مد نظر قرار داده اســت. هیچ كدام از سه خريد جديد اين 
تیم، ستاره های آرامی نیســتند و اين موضوع ممکن است 
در آينده ای نزديک، بــه يک چالش بزرگ برای ســرخ ها 

تبديل شود.
عیسی آل کثیر

در بین سه خريد همزمان سرخ ها در بازار، شايد عیسی 
معقول ترين گزينه باشد. بازيکنی كه يک فصل موفقیت آمیز 
را در نفت آبادان پشت سر گذاشته و در كورس آقای گلی نیز 
حضور داشته است. آمار آل كثیر البته چندان هم درخشان 
به نظر نمی رسد اما با توجه به فقر همیشگی گل در فوتبال 

ايران، اين آمار تا حدودی قابل دفاع است. نکته نگران كننده 
در مورد آل كثیر، شرايط سنی اين بازيکن است. پرسپولیس 
يک بازيکن 3۲ ســاله را برای خط حمله به خدمت گرفته و 
واضح به نظر می رسد كه اين هرگز يک خريد طوالنی مدت به 
شمار نمی رود. اگر هدف از اين قرارداد جايگزينی علی علیپور 
بوده باشد، عیسی نه به لحاظ سنی، نه به لحاظ آماری و نه از 
نقطه نظر فنی، يک جايگزين ايده آل برای مهاجم شماره 70 
سرخ ها محسوب نمی شود. او در چند مقطع از فصل گذشته 
نیز با نفت آبادان قهر كرد و هر بار در آســتانه جدايی از اين 

باشگاه قرار گرفت. 
به نظر می رسد اگر پرسپولیســی ها نیز مطالبات مالی 
آل كثیر را فراهم نکنند، بايد در انتظار غیبت او در جلسه های 
تمرينی باشند. موضوع مهم ديگر، قرارداد مالی سنگین اين 
مهاجم است. رقمی كه با توجه به شرايط سنی و همچنین 
سوابق او در فوتبال ايران، كمی عجیب و دور از انتظار به نظر 
می رســد. آل كثیر پس از آقای گلی لیگ يک، مورد توجه 
علیرضا منصوريان قرار گرفت و به نفت تهران رفت. او برای 
پیکان و صنعت نیز بازی كرده اما تنها يک فصل درخشان در 
فوتبال ايران داشته است. اگر كیفیت او شبیه به فصل گذشته 

باشد، پرسپولیسی ها يک خريد خوب انجام داده اند اما تا قبل 
از اولین نمايش های عیسی، در مورد اين خريد ترديدهای 

بسیار زيادی وجود خواهد داشت.
سعید آقایی

تیمی كه همین حاال دو بازيکن برای ســمت چپ خط 
دفاعی دارد، حاال سومین بازيکن در اين پست را هم خريداری 
كرده است. محمد انصاری با يک مصدومیت سنگین روبه رو 
شــده و محمد نادری نیز اين اواخر زياد آســیب می بیند. 
همین موضوع موجب شده است كه يحیی، به دنبال گزينه 
باثبات تری در بازار باشــد. با اين حال آمار نشان می دهد كه 
آقايی، خیلی هم مهره باثباتی نیست. او در ۱۱ بازی سپاهان 
در لیگ برتر نوزدهم غايب بوده و در طول فصل تنها دو پاس 
گل برای هم تیمی ها فراهم كرده است. او در شرايطی راهی 
پرسپولیس شده كه همه می دانند در گذشته، يک محتوای 
توهین آمیز علیه اين باشگاه در فضای مجازی منتشر كرده 
و به همین خاطر نیز دو جلسه محروم شده بود. آقايی هنوز 
هیچ توضیحی در اين ارتباط نــداده و كامنت های صفحه 
اينستاگرامش را هم بسته اســت. او قابلیت های فنی نسبتا 
خوبی دارد اما هرگز نمی تواند يک خريد بزرگ برای قرمزها 
باشد. اگر آقايی واقعا يک مهره درخشان و بدون جانشین بود، 
سپاهانی ها حتما تالش بیشتری برای حفظ او انجام می دادند. 
نگاه كردن به اين خريد از زاويه خوش بینی، كمی سخت به 
نظر می رسد. چراكه آقايی اساسا شــخصیت آرامی ندارد و 

ممکن است خیلی زود تیم را به حاشیه ببرد. او از جنس نفرات 
فعلی باشگاه نیست و اين موضوع ممکن است خیلی زود به 

يک چالش برای اين تیم تبديل شود.
حامد لک

پنالتی چیپ علی علیپور، تنها هديه پرسپولیســی ها به 
حامد لک نبود. اين بازيکن حاال يک قرارداد خوب هم از اين 
باشگاه هديه گرفته است. او همیشه به پرسپولیس عالقه مند 
بوده و حاال مزد عمومی كردن اين عالقه را هم دريافت می كند. 
در كنار همه حواشــی كه پای ثابت دوران فوتبال حامد لک 
هستند، می توان گفت كه او در اين سال ها پیشرفت زيادی 
نداشــته و هرگز از ثبات چندانی برخوردار نبوده است. لک 
مدام تیم عوض كرده و در هیچ پروژه ای باقی نمانده اســت. 
او در روزهای بازی برای تراكتور، حتی به اردوهای تیم ملی 
هم رســید اما چند اشــتباه فاجعه بار در هفته پايانی لیگ 
چهاردهم، موجب شد تا اين سنگربان عمال قهرمانی لیگ 
را از تراكتور بگیرد و جايگاه ملی اش را هم از دســت بدهد. 
او درحالی از ماشین سازی به پرسپولیس می رسد كه فصل 
گذشــته جايی در بین بهترين گلرهای لیگ نداشته است. 
هواداران پرسپولیس می توانند روی تبحر لک در مهار پنالتی 
حساب كنند اما نمی توانند اشتباه های فردی همیشگی اين 
سنگربان را نیز ناديده بگیرند. او يک خريد بسیار پرريسک 
برای پرسپولیس به شمار می رود. خريدی كه اگر به شکست 

بینجامد، آينده باشگاه را به شدت تحت تاثیر قرار می دهد.

زندگی مهدی طارمی انگار بــه بندرها گره 
خورده است. پسر بندر بوشهر حاال در بندر پورتو 
زندگی می كند و آماده اســت تا خیلی زود، قلب 
هواداران باشگاه سفید و آبی فوتبال پرتغال را به 
دست بیاورد. در هفته های گذشته، زمزمه های 
مداومی دربــاره ترانســفرهای بــزرگ ايرانی 
شــنیده ايم. برخالف همه اين حرف ها اما سردار 
آزمون همچنان در روسیه حضور دارد، علیرضا 
جهانبخش هنوز در اردوی برايتون است و مهرداد 
محمدی هم به جای لیگ فرانسه، به قطر رفته تا 
برای العربی بازی كند. بزرگ ترين انتقال امسال 
اما با رفتن طارمی به پورتو رقم خورده است. مهدی 
حاال پیراهن باشگاهی را به تن می كند كه سابقه 
قهرمانی در لیگ قهرمانان اروپا و جام يوفا را دارد. 

تیمی كه در پرتغال از همه رقبا پرافتخارتر است و 
همیشه ستاره های بزرگی در تركیب داشته است. 
مهاجم های بزرگی مثل فالکائو، جکسون مارتینز و 
هالک برای پورتو توپ زده اند. اين تیم ستاره هايی 
نظیر دكو، ژواوو موتینیو، كاروالیو و كوراشما را نیز 
در تركیب داشته است. پورتو همیشه مورد توجه 
غول های اروپايی بوده و در اين سال ها، ستاره های 
زيادی را به بهترين باشگاه های دنیا فروخته است. 
آنها اين بار يکی از بهترين مهاجمان لیگ پرتغال را 
به خدمت گرفته اند. همه تیم های بزرگ لیگ اين 
كشور، در رقابت برای جذب مهاجم گل زن ريو آوه 
بودند و مهدی سرانجام پیراهن پورتو را بر تن كرد. 
او حاال در فصل جديد، يک رقابت بسیار سخت را 
پشت سر خواهد گذاشت. چراكه بنفیکا اين بار با 

بودجه ای بیشتر از همیشه بسته شده و ستاره های 
زيادی مثل اورتون، يان فرتونگن و پدرينیو را به 
خدمت گرفته تا به هر قیمتی، قهرمان لیگ پرتغال 
شــود. بردن لیگ برای پورتو، اين بار سخت تر از 
گذشته به نظر می رسد اما چالش جذاب ديگری 
كه اين تیم برای مهــدی طارمی فراهم می كند، 
حضور در لیگ قهرمانان اروپــا خواهد بود. يک 
ويترين باشگاهي برای يک ســتاره بااستعداد. 
پورتو مستقیما به مرحله گروهی فصل بعد لیگ 
قهرمانان رسیده و حاال مهدی برای اولین بار در 
اين جام به میدان خواهد رفت. او با انتظارهای بسیار 
بااليی به تیم جديدش پیوســته است. هواداران 
پورتو انتظار دارند نام طارمی را هر هفته در فهرست 
گل زن ها ببینند و همچنین انتظار دارند كه او به 
همان خوبی كه در ريو آوه پنالتی می گرفت، تیمش 
را صاحب ضربات پنالتی كند. پورتو اين روزها سه 
خريد جذاب ديگر از لیگ پرتغال نیز داشته است. 

آنها كاراكا را از بوآويشتا، كلوديو راموس را از 
توندال و زيدو سانوسی را از سانتاكالرا به خدمت 

گرفته اند. اين تیم مدافع سرشناس سابق رئال 
مادريد يعنی په په، شويا ناكاجیما ژاپنی، الکس 
تلس و خسوس كرونا مکزيکی را نیز در اختیار 
دارد. در كنــار اين نفرات، درخشــیدن برای 
طارمی ساده تر خواهد بود. اگر او زمان را از دست 
ندهد و خیلی زود درخشــش در تیم جديدش 

را اســتارت بزند، تیم های بزرگ تر نیز برايش 
در دســترس خواهند بود. مهدی برای چهار 
ســال با پورتو قرارداد خواهد داشت اما او اين 
شانس را دارد كه در همین مدت، يک قرارداد 
بزرگ تر امضا كند و به يکی از غول های اروپايی 

ملحق شود.

نگاهی به سه خرید همزمان پرسپولیس در نقل و انتقاالت

سالطين حاشيه! 

مهدی در میانه یک جنگ جذاب

روزگار آقای بندرنشين

فرهاد مجیدی و ساکت 
الهامی، در آستانه رسیدن 

به اولین جام دوران 
سرمربیگری شان هستند 
اما عجیب اینکه جای پای 

هیچ کدام از این دو نفر 
در باشگاه محکم نیست. 
تراکتور همزمان با حضور 
در فینال حذفی، مشغول 
مذاکره با چند مربی دیگر 

است و جدایی فرهاد 
مجیدی از استقالل، تقریبا 

قطعی به نظر می رسد
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