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پوالدمردان آماده نبرد

مســابقات وزنه برداری بازی های المپیک که 
از هفته گذشته در ســالن توکیو اینترنشنال آغاز 
شــد، از امروز با برگزاری رقابت های دسته ١٠٩ و 
١٠٩+ کیلوگرم پیگیری می شــود؛ تنها اوزانی که 
وزنه برداری ایران در آنها نماینده دارد و می تواند روی 
عملکردشــان برای کمک به بهبود شرایط کاروان 
ایران کمک کند. علی هاشمی یکی از دو وزنه بردار 
ایران در توکیو است که در المپیک ریو هم حضور 
داشت و به رده هفتم بازی ها بسنده کرد. علی داوودی 
اما اولین حضورش در بازی ها را تجربه می کند با این 
حال نقطه قوت وزنه برداری و ورزش کشــور برای 
مدال آوری است. مسابقه هاشمي و داوودي امروز 
از ساعت ١5:2٠ آغاز مي شــود. هاشمي در حالي 
در دومین المپیک خود حضور دارد که روي کاغذ 
نمي توان شانس زیادي براي مدال آوري اش قائل 
شد. داوودي هم در حضور الشا تاالخادزه گرجستاني 

هدف خود را روي کسب مدال نقره قرار داده است. 
    

رقباي آخرين شاگرد بنا در توكيو
امروز محمدرضا گرایي آخرین فرنگي کار ایراني 
است که باید کار خود را در توکیو آغاز کند. کشتي 
فرنگي ایران براي توکیو موفق به کسب پنج سهمیه 
شــده بود که علیرضا نجاتي در وزن 6٠ کیلوگرم 
حذف شد، امین میرزازاده در ١3٠ کیلوگرم پنجم 
شد و محمدهادي ساروي و محمدعلي گرایي در 
اوزان ٩7 و 77 کیلوگرم امــروز در رده بندي روي 
تشک مي روند. به این ترتیب محمدرضا گرایي در 
وزن 67 کیلوگرم آخرین امید کشتي فرنگي براي 
حضور در فینال المپیک است. او پس از استراحت 
در دور نخست، در دور دوم به مصاف هورتا از کلمبیا 
می رود و در صورت پیروزی بر این کشتی گیر در دور 
سوم با برنده کشــتی میان فرانک استابلر قهرمان 
جهان از آلمان و مته نمس از صربســتان کشــتی 
می گیرد. در این وزن ١7 نفر حضور دارند. در گروه 
گرایی اسماعیل بوررو قهرمان جهان و المپیک از 

کوبا نیز حضور دارد.
    

بيستمي آخرين تيرانداز
مهیار صداقــت آخرین نماینــده تیراندازی 
کشورمان صبح روز گذشــته در ماده تفنگ سه 
وضعیت بــه مصاف حریفان خــود رفت. وی در 
پایان با امتیاز ١١6۸ در رده بیستم قرار گرفت و 
از صعود به فینال بازماند. در این ماده 3٩ تیرانداز 
حضور داشتند. هشت نفر برتر این مسابقات راهی 
فینال شــدند. به این ترتیب کار تیم تیراندازی 
کشــورمان در مســابقات المپیک با تک مدال 
طالی جواد فروغی در تپانچه به پایان رســید. 
الهام هاشمی سرمربی تیم ملی تفنگ کشورمان 
در پایان مســابقات تیراندازی ســه وضعیت در 
حمایت از شــاگردش گفت:»مهیــار صداقت با 
امتیاز ١١6۸ در بین 3٩ تیرانداز برتر جهان در رده 
بیستم قرار گرفت. وقتی ببینید که چه قهرمانانی 
پس از مهیار هستند متوجه می شوید که نتیجه 
وی خیلی خوب بوده اســت. اگر شــرایط جوی 
مناســب بود وی نتیجه بهتری کسب می کرد؛ 
هرچند که وی باالترین رکورد برون مرزی خود را 
در این مسابقات به ثبت رساند.« وي افزود:»مهیار 
در هفته گذشــته در تفنگ بــادی یک دهم تا 
فینالیست شدن فاصله داشت و در سه وضعیت 
هم با توجه به ســن جوانی که دارد نتیجه خیلی 

خوبی کسب کرد.« 
    

قايق آقاميرزايي به فينال نرسيد
علی آقا میرزایی قایقران کشــورمان که در 
مرحله مقدماتی مسابقات آب های آرام از راهیابی 
مستقیم به نیمه نهایی بازمانده بود، در مرحله یک 
چهارم نهایی و در گروه اول این مرحله چهارم شد 
و از گردونه رقابت ها کنار رفت. مرحله یک چهارم 
نهایی مسابقات کایاک تک نفره هزار متر در سه 
گروه برگزار شد که علی آقامیرزایی در گروه اول 
مسابقات با ثبت زمان 3:52:۸ در جایگاه چهارم 
ایستاد و شــانس مجدد خود را برای رسیدن به 
مرحله نیمه نهایی از دســت داد. کایاک ســوار 
کشورمان در این مرحله و در گروه اول با حریفانی 
از کشورهای برزیل، روسیه، ساموآ، چین، ایسلند 
رقابت کرد. در پایان قایقرانان کشورهای روسیه 
و چین اول و دوم شــدند و به مرحله نیمه نهایی 
راه یافتند. 27 قایقــران در رقابت های تک نفره 

بازی های المپیک حاضر هستند.
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آریا رهنورد

لیــگ برتر بــا همه فــراز و 
نشیب هایش ســرانجام به پایان 
رســید و جایگاه نهایی تیم ها در 
جدول مشخص شــد. فصل نقل و 
انتقاالت هم به زودی دوباره آغاز 
می شود و ستاره های مختلف در 
تیررس باشگاه های مختلفی قرار 
می گیرند. به بهانه پایان فصل، بد 
نیست نگاهی به موفق ترین نقل و 
انتقاالت این فصل از لیگ برتر داشته 
باشیم. ستاره هایی که درخشش 
قابل توجهی را در تیم های شــان 
تجربه کردند. اصال عجیب نیست 
که تقریبا همه این نفرات به تیم های 

باالی جدولی تعلــق دارند و چند 
نفرشان هم در عضویت تیم قهرمان 

لیگ برتر هستند.
    

مهدی ترابی
بازگشت این ستاره به پرسپولیس 
در نیم فصل، یکی از نقاط عطف لیگ 
برتر بیستم برای سرخ ها بود. مهدی با 
درخشش فوق العاده اش در ترکیب تیم 
یحیی، پایه گذار گل های زیادی برای 
پرسپولیس شد. شاید اگر ترابی به این 
تیم برنمی گشت، قهرمانی دوباره لیگ 
در دسترس تیم یحیی نبود. آنها اما با 
ورود این ستاره جان تازه ای گرفتند و 
در فاز هجومی، به تیم به مراتب بهتری 
تبدیل شدند. همان پرسپولیس که تا 

نیم فصل اول مشکالت هجومی زیادی 
داشــت، با ورود مغانلو، ترابی و پایان 
محرومیــت آل کثیر یک رنســانس 
هجومی را تجربه کرد. بــدون تردید 
ترابی، بهترین مهره هجومی این فصل 

تیم گل محمدی به شمار می رفت.
میالد سرلک

اگر ترابی در فاز تهاجمی پرسپولیس 
را متحول کرد، ســرلک هم در میانه 
میدان یــک خرید فوق العــاده برای 
یحیی به شمار می رفت. بازیکنی که در 
کوتاه ترین زمان ممکن در پرسپولیس 
جا افتاد و به یک ستاره در خط هافبک 
این تیم تبدیل شــد. در بســیاری از 
هفته ها، میالد حتی یــک نفر از بین 
کمال یا احمد را نیمکت نشین کرد. او 

در پرسپولیس فراتر از حد انتظار ظاهر 
شد و پس از درخشش در این تیم، حتی 

پیراهن تیم ملی را هم به دست آورد.
محمدحسین مرادمند

اســتقاللی ها با جــذب مرادمند، 
صاحب همان مدافع مطمئنی شدند 
که برای مدت زیادی در انتظارش بودند. 
مرادمند بهترین خرید آبی ها در لیگ 
برتر بیستم بود. البته نمی توان کیفیت 
خوب رشــید مظاهــری در نیم فصل 
اول لیگ برتر را نیــز نادیده گرفت اما 
برخالف رشید که در اواخر فصل دچار 
افت فاحشی شــد و نبردهای زیادی را 
از دست داد، مرادمند در سراسر فصل 
عملکرد خوبی داشــت و در مجموع 
توانست به خوبی اولین فصل بازی برای 

استقاللی ها را پشت سر بگذارد. فصل 
البته برای مرادمند هنوز تمام نشده و او 
باید در دیدارهای حساس جام حذفی 

برای تیم فرهاد به زمین برود.
محمد عباس  زاده

خریدهای تراکتــور در چند فصل 
گذشــته کمک بزرگی به این باشگاه 
نکرده اند اما جذب عباس زاده در آخرین 
ســاعات پنجره نقل و انتقاالت لیگ 
بیســتم، یک اتفاق مثبت بــرای این 
باشگاه به شــمار می رفت. عباس زاده 
یکی از بهترین گل زنان لیگ برتر بیستم 
بود. مهاجمی که کامــال آماده به نظر 
می رســید و روزهای خوبی را در جمع 
قرمزهای تبریز پشت سر گذاشت. شاید 
اگر تراکتوری ها ایــن مهاجم گل زن 
را در اختیار نداشــتند، نمی توانستند 
رده چهارم جدول را به دســت بیاورند 
و خودشان را به کســب سهمیه آسیا 
نزدیک کننــد. او یکــی از آماده ترین 

مهاجمان این فصل فوتبال ایران بود.
دانیال اسماعیلی فر

پیش از شــروع فصل جدید، رقابت 
سختی بر سر جذب دانیال اسماعیلی فر 
شکل گرفته بود. پرسپولیس و سپاهان 
از جدی ترین مشتریان دانیال به شمار 
می رفتند. این مدافع راست در نهایت 
تصمیم گرفــت بــرای اصفهانی ها به 
میدان برود و پیراهن ســپاهان را بر تن 
کند. عملکرد دانیال در اولین فصل بازی 
برای طالیی ها، آرمانی به نظر می رسید. 
او به خوبی وظایف دفاعی اش را انجام داد 
و در عین حال در فاز هجومی، فصل بسیار 
خوبی را پشت سر گذاشت. دانیال یکی از 
بهترین مهره های تدافعی لیگ بیستم 
و یکی از آماده تریــن مدافعان کناری 

این لیگ بود.

محسن فروزان
فوالد بــا جذب محســن فروزان، 
صاحب یک گلــر کامال مطمئن روی 
خط دروازه شــد. ســنگربانی که هم 
در لیگ برتر خوش درخشــید و هم 
در لیگ قهرمانان آســیا، عملکردی 
فراتر از حد انتظار داشــت. خیلی ها 
تصــور می کردنــد فــروزان پس از 
دوری طوالنی مــدت  از فوتبال، دیگر 
نمی تواند درخشش خاصی در زمین 
داشته باشــد اما محســن ثابت کرد 
که هنوز هــم از آمادگی قابل توجهی 
برخوردار است. آمار دفاعی عالی تیم 
نکــو در این فصل، بدون درخشــش 
فــروزان روی خط دروازه به دســت 
نمی آمد. گلری که در اهواز، به بهترین 
فرم دوران فوتبالش رسید و نمایشی 

عالی در این تیم داشت.
حامد لک

معادله ســخت انتخاب جانشین 
بیرو در پرســپولیس با انتخاب حامد 
لک، ساده شد. این انتخاب در نگاه اول 
به شدت پرریســک به نظر می رسید 
اما حــاال حامد فصل را با بیشــترین 
تعداد کلین شــیت به پایان رسانده 
است. او بهترین گلر این فصل فوتبال 
ایران بوده است. حامد البته در جشن 
قهرمانی، دوباره به همان حواشــی 
همیشگی برگشــت و یک درگیری 
را هم با کریم باقــری تجربه کرد اما 
ظاهرا حاال دیگر همه چیز درســت 
شده و مشکلی برای حضور همزمان 
آنها در پرسپولیِس فصل آینده وجود 
ندارد. لک در گذشــته هم عالقه اش 
را به پرســپولیس نشــان داده بود و 
 باالخره توانســت در تیم محبوبش، 

بدرخشید.

نگاهی به هفت انتقال برتر لیگ بیستم

کلید خوشبختی

اتفاق روز

چهره به چهره

هنوز 24 ساعت از مراسم افتتاحیه دیدارهای 
المپیک سپری نشــده بود که اولین مدال طال را 
در این بازی ها به دســت آوردیم. این اتفاق آنقدر 
دلچسب بود که تصور می کردیم مدال ها را یکی 
پس از دیگــری درو خواهیم کرد امــا در عمل، 
این اتفاق رخ نداد و شکســت پشت شکست در 
انتظارمان بود. اول از همه، تکواندوکارها مسابقات 
را بدون مدال ترک کردند. احســان حدادی هم 
ناامیدمان کرد و در رشته های تیمی چیزی به جز 
حذف در انتظارمان نبود. به کشتی فرنگی و تیم 
محمد بنا امید زیادی داشتیم اما حتی کاپیتان تیم 
محمدعلی گرایی، نتوانست به دیدار نهایی برسد. 
گرایی واقعا جنگجویانه ظاهر شــد و دو پیروزی 
عالی به دســت آورد اما در مسابقه سوم شکست 

خورد و شانس رســیدن به فینال را از دست داد. 
این اتفاق برای ساروی هم تکرار شد و او نتوانست 
خودش را به فینال رقابت های المپیک برســاند. 
امین میرزازاده هم که رقابــت را به رضا کایالپ 
واگذار کرد و به پنجمي بسنده کرد. حاال دیگر همه 
امیدمان برای مدال طال، به کشتی آزاد و البته سه 
نماینده در کاراته متصل خواهد شد. جالب اینکه 
هر وقت المپیک در آسیا برگزار می شود، کاروان 
ایران بدتریــن نتایج ممکــن را تجربه می کند. 
المپیک 64 توکیو، اولین المپیکی بود که در قاره 
آسیا برگزار شد. دســت کاروان ایران در آن دوره 
به طال و نقره نرسید و ایران ناچار شد با سه مدال 
برنز، مسابقات را ترک کند. اتفاقی که کشورمان 
را در رده ســی و چهارم جدول مدالی مسابقات 

قرار داد. سال ۸۸ دوباره المپیک به آسیا برگشت و 
این بار سئول کره جنوبی میزبان المپیک شد. این 
بار هم کاروان ایران فقط به یک مدال نقره رسید 
و به هیچ وجه عملکرد درخشانی در رقابت های 
المپیک نداشت. کشور آسیایی بعدی که میزبان 
المپیک شد، چین بود. در پکن هم همه چیز برای 
کاروان ایران فاجعه بار پیش رفت و تنها به طالی 
هادی ساعی و برنز مراد محمدی بسنده کردیم. 
ایران در آن المپیک پنجاه و یکم شــد تا بدترین 
نتیجه تمام تاریخش را پشت سر گذاشته باشد. 
حاال هم در توکیو کاروان ایران تا امروز اصال شرایط 
خوبی نداشته و عملکردی ناامیدکننده را تجربه 
کرده است. کاروان ایران در المپیک لندن، هفت 
مدال طال، پنج نقره و یک برنز به دست آورد و روی 
سکوی دوازدهم دنیا قرار گرفت. نتیجه ای که هنوز 
هم خارق العاده به نظر می رسد. ایران در ریو هم به 
سه مدال طال، یک نقره و چهار برنز رسید و این بار 
بیست و پنجم شد. با روند فعلی اما احتماال ایران در 

پایان المپیک توکیو رتبه بسیار بدی خواهد داشت. 
تنها اتفاق امیدوارکننده این است که المپیک در 
سه دوره بعدی بیرون از قاره آسیا برگزار می شود. 
پاریس، آمریکا و اســترالیا ســه میزبان بعدی 
رقابت های المپیک به شــمار می روند و حداقل 
تا سال 2٠36 دیگر محبور نیستیم المپیک را در 

قاره آسیا برگزار کنیم. چراکه ظاهرا المپیک های 
آسیایی با ورزش ایران سازگار نیستند. با این حال 
نباید فراموش کنیم که هنوز بــرای تغییر دادن 
شرایط در توکیو شانس داریم و همچنان می توانیم 
اثرات این کابوس را روی ورزش ایران حداقل کمی 

کمرنگ کنیم.

آریا طاری

باشگاه تراکتورسازی حتی پس از پایان لیگ برتر بیستم، 
همچنان دســت از تغییر دادن ســرمربی برنمی دارد. آنها 
یک روز بعــد از پایان رقابت های لیگ برتر، فــراز کمالوند را 
جایگزین فیروز کریمی کرده اند. لیگ برتر بیستم به لحاظ 
تغییر سرمربیان، یکی از فصل های رکوردشکن فوتبال ایران 
بود. بخش عمده ای از این تغییرها البته مربوط به دو باشگاه 
تبریزی لیگ برتر بود. چراکه تقریبا نیمی ار تیم های فوتبال 

ایران در طول فصل، نیمکت شان را دچار تحول نکردند. 
اولین جابه جایی

اولین تغییر روی نیمکت های لیگ برتر، در باشگاه پیکان 
اتفاق افتاد. تنها دو روز به شروع فصل جدید باقی مانده بود 
که پیکانی ها سرمربی شــان را تغییر دادند. در این باشگاه، 
مهدی تارتار جانشــین عبدا... ویسی شــد. تارتار تا پایان 
فصل در پیکان باقی ماند و فصل را در این باشــگاه در رده 
خوبی به پایان برد. پس از دو تجربــه کامال امیدوارکننده 
در پارس جنوبی و نفت مسجدســلیمان، مهدی تارتار در 
پیکان نشان داد که در قامت یک مربی، قابلیت های زیادی 

 دارد و می تواند رفته رفته به سراغ کار کردن در باشگاه های 
بزرگ تری برود.

سالطین تغییر
پس از شروع فصل، تراکتور اولین تیمی بود که سرمربی اش 
را تغییر داد. این باشگاه فقط پنج هفته زمان در اختیار علی 
منصوریان گذاشــت و تصمیم به برکناری این مربی گرفت. 
باشگاه تبریزی همانند چند فصل گذشته، در این فصل هم 
رکورددار انتصاب ســرمربی های مختلف بود. آنها به جای 
منصوریان، مسعود شجاعی را روی نیمکت قرار دادند. مالکان 
تراکتور سپس تصمیم گرفتند قید این تصمیم را بزنند و به 
جای مسعود، رسول خطیبی را روی نیمکت قرار بدهند. حتی 
خطیبی هم زیاد در این باشــگاه دوام نیاورد و فیروز کریمی 
در چند هفته پایانی سرمربی قرمزها شد. جالب اینکه ماجرا 
حتی در همین نقطه به پایان نمی رســد. دو روز پس از اتمام 
رقابت های لیگ برتر بیســتم، فیروز کریمی هم شغلش را از 
دســت داد تا کمالوند »پنجمین« مردی باشد که به عنوان 

سرمربی تیم تبریزی در این فصل در نظر گرفته می شود.
فراتر از هالیوود

شرایط در باشگاه ماشین ســازی اگر از تراکتور عجیب تر 

نباشد، قطعا عادی تر هم نیست. این تیم تبریزی متخصص 
عوض کردن سرمربی اســت و البته شرایط جدول به خوبی 
نشــان می دهد که آنها چه نتیجه ای از این اتفاق گرفته اند. 
ماشــین فصل را با جوان ترین مربی تاریخ لیگ برتر شروع 
کرد. وحید بیاتلو اما خیلی زود برکنار شد و جایش را به سعید 
اخباری داد. پس از مدتی، مهدی پاشــازاده سرمربی جدید 
ماشین لقب گرفت. مهدی پاشا هم فقط چند هفته در این تیم 
دوام آورد تا سعید اخباری دوباره به این تیم برگردد. آخرین 
تغییر فصل در ماشــین هم انتخاب علیرضا اکبرپور به جای 
اخباری بود. جالب اینکه در نهایت ماشین با اکبرپور و سایپا با 

اخباری، راهی رقابت های لیگ یک شدند.
کمی بدتر، کمی بهتر

این فقط ماشــین نبود که تغییر مداوم سرمربی، شرایط 
را برایش ناخوشــایند کــرد. خیلی از تغییــرات دیگر روی 
نیمکت های لیگ برتر هم نتیجه خوبی به همراه نداشــتند. 
آلومینیوم اراک پس از جدایی رسول خطیبی در رده پنجم 
جدول قرار داشت اما فصل را در رده پایین تری به پایان رساند. 
البته در این زمینه مدیران آلومینیوم بی تقصیر بودند و این 
تصمیم را خود خطیبی گرفت. نفت مسجدسلیمان هم در 
روز جدایی مجتبی حسینی تیم دهم جدول بود اما در پایان 
فصل به منطقه سقوط نزدیک شد. سایپا هم در زمان برکناری 
ابراهیم صادقی، هنوز در منطقه سقوط قرار نداشت. در لیگ 
برتر البته تغییر سرمربی به سود چند باشگاه هم شد. نساجی 
که با جاللی به رده پانزدهم جدول رفته بود و خطر سقوط را 

به شدت احساس می کرد، با ساکت الهامی احیا شد و نتایج 
فوق العاده ای به دست آورد. آنها دو هفته قبل از پایان بازی ها 
عمال بقا در رقابت های لیگ را قطعی کرده بودند. استقالل هم 
با تغییر دادن محمود فکری و جذب فرهاد مجیدی، به لحاظ 
فنی شرایط مطلوب تری پیدا کرد و کیفیت به مراتب بیشتری 

به دست آورد.
بدون تغییرها

هفت تیم لیگ برتری در این فصل، به نیمکت شان دست 
نزدند. آماری که تا حدود زیادی امیدوارکننده به نظر می رسد. 
پرســپولیس در این فصــل با هدایت یحیــی گل محمدی 
توانست قهرمانی رقابت های لیگ بیستم را به دست بیاورد. 
این پنجمین قهرمانی پیاپی پرسپولیس و دومین قهرمانی 
متوالی یحیی در لیگ برتر به شــمار می رفت. سپاهان هم با 
محرم نویدکیا، نتایج درخشانی به دست آورد و تبدیل به اولین 
تیم تاریخ لیگ برتر شد که با میانگین بیشتر از دو امتیاز در هر 
مسابقه، عنوان قهرمانی را به دست نمی آورد. گل گهر سیرجان 
هم سومین باشگاهی بود که سرمربی اش را تغییر نداد. آنها با 
قلعه نویی تیم پنجم جدول شدند و در نیمه نهایی جام حذفی 
نیز دیده می شوند. فوالد هم در طول فصل با هدایت نکو به کار 
ادامه داد. هرچند که شنیده می شود جواد در شروع فصل تازه 
سرمربی این تیم نخواهد بود. سه باشگاه دیگری که در لیگ 
بیستم دست به ترکیب نیمکت نزدند، مس رفسنجان، پدیده 
مشــهد و صنعت نفت آبادان بودند. تیم هایی که فصل را در 

میانه های جدول به پایان بردند.

دردسر المپیک های آسیایی برای ورزش ایران

اين قاره را ترک كن

نگاهی به تغییرات مربیان در لیگ برتر بیستم

ركوردشكني روي نيمكت
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