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 بعد از برنز ساروي، 
بنا دنبال طال است

در ادامــه رقابت های کشــتی فرنگی المپیک 
۲۰۲۰ توکیو، محمدهادی ســاروی دارنده مدال 
برنز امیدهای جهان و نماینده وزن ۹۷ کیلوگرم ایران 
در دیدار رده بندی مقابل آروی ساووالینن قهرمان 
زیر ۲۳ سال جهان ۲۰۱۹ از فنالند روی تشک رفت 
و در پایان با نتیجه قاطع ۹ بر دو به برتری رسید و به 
مدال برنز المپیک رسید. ساروی پیش از این در دور 
مقدماتی وزن ۹۷ کیلوگرم، در دور نخست مقابل 
آدم بودجملین از الجزایر ۹ بر صفر به برتری رسید 
و در دومین مبارزه نیز برابر کریــل میلوف دارنده 
مدال نقره ۲۰۱۸ جهان از بلغارستان با نتیجه ۶ بر 
صفر پیروز شد اما در نیمه نهایی برابر آرتور الکسانیان 
دارنده مدال های طالی جهان و المپیک با نتیجه 
چهار بر یک شکســت خورد و از رسیدن به فینال 
بازماند. محمدعلی گرایی در وزن ۷۷ کیلوگرم دیگر 
نماینده ایران در این رقابت ها بود که روز گذشــته 
برای کســب مدال برنز روی تشــک رفت اما او که 
فنون جذاب کشــتي اش هنوز مورد بحث است، از 
جمله فن سنجاب، مقابل شوهی یابیکو از ژاپن ۱۳ 
بر سه شکســت خورد و در حالي که شایسته مدال 

خوشرنگ بود، به عنوان پنجمی بسنده کرد.
تیم بنا اما روز گذشته یک فینالیست هم داشت. 
محمدرضا گرایــی در ۶۷ کیلوگــرم راهی فینال 
شد تا تنها فینالیست کشــتی فرنگی ایران در این 
رقابت ها باشــد. وی بعد از ظهر امروز )چهارشنبه( 
برای کسب مدال طال به مصاف پرویز نصیب اف از 
اوکراین می رود. گرایي نشان داده که کامال شایسته 
است و کسب طال دور از دسترس نیست. همچنین 
علیرضا نجاتی در وزن ۶۰ کیلوگرم حذف شــد و 
امین میرزازاده در سنگین وزن نیز به عنوان پنجمی 

المپیک رسید.
    

 فينال جذاب در انتظار 
كشتي آزاد

رقابت های کشتی آزاد المپیک ۲۰۲۰ توکیو 
از صبح امروز آغاز می شود و آزادکاران اوزان ۵۷ 
و ۸۶ کیلوگرم روی تشــک می روند. رضا اطری 
در وزن ۵۷ کیلوگرم، در دور نخســت به مصاف 
ســلیمان آتلی از ترکیــه مــی رود و در صورت 
برتری در یک چهارم نهایی مقابل برنده آرســن 
هاروتونیان از ارمنســتان و بخبایــار اردنبات از 
مغولســتان می رود. زائور اوگویف از روسیه نیز 
در گروه اطری قرار دارد. حســن یزدانی دارنده 
مدال های طالی جهــان و المپیک و بخت اصلی 
کسب مدال طالی کاروان ایران در المپیک توکیو 
نیز در دور نخســت وزن ۸۶ کیلوگرم به مصاف 
جاورایل شاپیف از ازبکستان می رود و در صورت 
برتــری در دومین مبارزه مقابل برنده اســتفان 
ریچموت از سوییس و فاتح بنفردجالح از الجزایر 
می رود. دیوید تیلور رقیب اصلی یزدانی از آمریکا 
در سمت دیگر جدول قرار دارد و امکان رویارویی 
این دو تا فینال وجود ندارد. یزدانی در نیمه نهایی 
به احتمال فراوان با نایفونوف از روســیه مسابقه 
می دهد. ملی پوش ایران در مســابقات جهانی 
۲۰۱۹ این حریف روســی را ضربه کرد. طبیعتا 
عالقمندان به کشتي بي صبرانه در انتظار جدال 
یزداني و رقیب آمریکایي اش هســتند. یزداني 
ســتاره اي اســت که در کم ترین زمان ممکن 
رقبایش را با شکست از تشک بدرقه مي کند و از آ ن 
سو تیلور رقیب بسیار جدي اي براي ستاره ایراني 
به حساب مي آید. بنابراین شاید هم بد نباشد که 
انتظارها براي سرشاخ شــدن این دو کشتي گیر 

پرآوازه تا فینال رقابت ها ادامه پیدا کند. 
    

 شهربانو منصوريان 
از ووشو تا موي تاي

شــهربانو منصوریان قهرمان پرآوازه ووشــو 
جهان تجربه جدیــدي پیش روي خــود دارد. 
طی حکمی از سوی جواد نصیری رییس انجمن 
موی تای ایران و عضو شورای ریاست فدراسیون 
جهانی، شــهربانو منصوریان از قهرمانان رشته 
ووشــو به عنوان مســئول کمیته برنامه ریزی 
تیم های ملی موی تــای بانوان منصوب شــد. 
شــهربانو منصوریان چندین مدال طالی دنیا و 
آسیا را در کارنامه دارد و حاال برای توسعه و تقویت 
زیرساخت های تیم های ملی موی تای بانوان در 
رده های ســنی مختلف در این مسئولیت جدید 

کار خود را آغاز خواهد کرد.

المپیک 2020

آریا طاری

تیم امیر قلعه نویی در مسیر رسیدن 
به نیمه نهایی جام حذفی، تنها با یک 
حریف لیگ برتری روبه رو شده است. 
این البته هرگز به معنای ســاده بودن 
مســیر این تیم در جام حذفی نیست. 
آنها در اولین مسابقه، مس کرمان را با 
نتیجه دو بر یک شکست دادند، سپس 
روبه روی پارس جنوبی جم قرار گرفتند 

و توانستند سه بار دروازه این حریف را 
باز کنند. جدال ایــن تیم با آلومینیوم 
اراک در یک چهارم نهایی، سخت ترین 
مســابقه گل گهر در جام حذفی بود. 
مسابقه ای که تیم منصوریان در آن به 
گل اول دست پیدا کرد اما سیرجانی ها 
با یک بازگشــت جــذاب، نتیجه را به 
سود خودشــان تغییر دادند. حاال گل 
گهر یکی از چهار تیــم باقی مانده در 
جدول جام حذفی اســت. تیم فرهاد 

مجیدی اما از مسیر کامال دشوارتری 
به این مرحله رســیده اســت. آنها در 
اولین قدم در جام حذفــی روبه روی 
پیکان قرار گرفتند و موفق شدند این 
تیم را شکســت بدهند. حریف بعدی 
اســتقاللی ها، ذوب آهن بــود که در 
اســتادیوم آزادی مقابــل این حریف 
شکست خورد و نتوانست استقالل را از 
جام حذفی کنار بزند. تیم فرهاد برای 
رســیدن به نیمه نهایی، پرسپولیس 

را به قربانی بعــدی اش تبدیل کرد و 
در پنالتی ها، رقیب ســنتی اش را هم 
شکست داد. بین این دو تیم آبی پوش، 
یک شباهت عجیب وجود دارد. هر دو 
تیم تا اینجا در جــام حذفی، تک تک 
دیدارها را در شهر خودشان پشت سر 
گذاشته اند. استقالل هر سه بار در تهران 
به مصاف رقبا رفته و گل گهر هم هر سه 
مسابقه اش را در سیرجان برگزار کرده 
اســت. در این مرحله، تیم قلعه نویی 

برای اولین بار خارج از ورزشگاه خانگی 
به میدان می رود اما استقالل می تواند 
با برگزاری چهار نبرد در تهران به دیدار 
نهایی راه پیدا کنــد. این اولین تجربه 
رســیدن گل گهر به نیمه نهایی جام 
حذفی است اما استقالل بارها و بارها 
تجربه قرار گرفتن در چنین مراحلی 
را داشــته اســت. آبی های پایتخت با 
هفت قهرمانی و پنــج نایب قهرمانی، 
پرافتخارترین تیم تاریخ جام حذفی به 

حساب می آیند.
بین استقالل و گل گهر در جدول 
نهایی لیگ برتــر، ۱۲ امتیاز اختالف 
وجــود دارد. اســتقالل در این فصل 
۱۶ پیروزی به دســت آورده و ســهم 
گل گهری هــا در لیگ برتــر ۱۳ برد 
بوده اســت. قدرت هجومی دو تیم اما 
کامال نزدیک به هم به نظر می رســد. 
استقاللی ها در این فصل ۳۶ بار دروازه 
رقبا را باز کرده اند و گل گهر توانســته 
۳۳ گل در این فصل به ثمر برساند. به 
لحاظ تدافعی اما شرایط دو تیم کامال 
متفاوت است. در حقیقت جدی ترین 
تفاوت استقالل و گل گهر، به کیفیت 
خط دفاعی مربوط می شود. جایی که 
تیم فرهاد در ایــن فصل فقط ۱۹ گل 
دریافت کرده اما ســیرجانی ها شاهد 
عبور ۳۲ توپ از خــط دروازه بوده اند. 
استقالل در هر دو دیدار رفت و برگشت 
لیگ برتر بیستم، موفق به شکست تیم 
سیرجانی شــد اما هر دو برد برای این 
باشگاه، بسیار سخت به دست آمد. آنها 
مسابقه رفت را با درخشش خیره کننده 
رشید مظاهری در لحظات پایانی بردند 
و در نبرد برگشت، نمایش بسیار خوبی 
ارائه کردند و به شدت به عملکرد داور 
معترض بودند. حاال این فقط طرفداران 
دو تیم نیستند که به سرنوشت مسابقه 
حســاس امشــب اهمیت می دهند. 

تراکتوری ها به هــر قیمتی خواهان 
پیروزی استقالل در این جدال هستند. 
چراکه اگر تیــم فرهاد بتواند قهرمانی 
جام حذفی را به دست بیاورد، تراکتور 
سهمیه فصل آینده لیگ قهرمانان آسیا 
را تصاحب می کند. برای گل گهر اما تنها 
یک راه برای رسیدن به آسیا وجود دارد 
و آن، قهرمانی در این تورنمنت است. 
رسیدن به یک جام آن هم در دومین 
فصل صعود بــه رقابت های لیگ برتر، 
خودش یک موفقیت جذاب برای این 
باشگاه خواهد بود. باشگاهی که فصل را 
دو پله پایین تر از استقالل در رده پنچم 

جدول به پایان رسانده است.
این »چهارمین« برخــورد فرهاد 
و امیر از زمــان شــروع کار مجیدی 
در قامت یک ســرمربی است. جالب 
اینکه او برنده هر ســه دوئــل قبلی با 
استاد ســابقش شــده و تا امروز هیچ 
مربی دیگری را به انــدازه امیر نبرده 
اســت. فرهاد در فصل گذشته، دو بار 
به سپاهان غلبه کرد و در این فصل هم 
یک بار گل گهر را شکست داد. انگیزه 
انتقامی امیر برای این نبرد، فوق العاده 
زیاد به نظر می رســد امــا مجیدی و 
پســرها به هیچ وجه نمی خواهند که 
 فرصت بــردن یک جام ارزشــمند را

 از دست بدهند.

فرهاد، امیر و یک دوراهی سرنوشت ساز

راند چهارم

اتفاق روز

چهره به چهره

فصل فوتبال ایران تقریبا برای همه تیم ها به پایان رسیده اما چهار باشگاه، همچنان بخشی از هیجان رقابت های 
فوتبال در ایران هستند. چهار باشگاهی که باید در رقابت های جام حذفی مسابقه بدهند. تماشایی ترین دیدار مرحله 

نیمه نهایی این جام، بین استقالل و گل گهر برگزار خواهد شد. استقالل در این فصل با دو سرمربی متفاوت روبه روی تیم 
سیرجانی قرار گرفته و هر دو بار به پیروزی رسیده اما نباید فراموش کرد که هر دو نبرد، به شدت نزدیک و حساس بوده اند. 

برنده این مسابقه، راهی آخرین مسابقه این فصل فوتبال ایران خواهد شد.

آریا رهنورد

تنها چند روز پس از کنار رفتن تیم ملی والیبال 
ایران از المپیک توکیو، کانــادا و ژاپن هم از این 
رقابت ها کنار رفتند اما بین حذف در دور گروهی 
و حذف در دور حذفی رقابت های المپیک، تفاوت 
چشمگیری وجود دارد. ایران پنج سال قبل در ریو، 
در اولین تجربه المپیکی اش از مرحله گروهی رد 
شد اما حاال به جای آن که پیشرفت کنیم، دچار 
پسرفت شــده ایم و حتی نمی توانیم ساده ترین 
رقبا را شکست بدهیم. رویای رسیدن به سکوی 
المپیک با این نسل پرستاره در والیبال ایران، حاال 
برای همیشه خاموش شده است. عصبانی بودن 
از نمایش های ناامیدکننده تیم ملی در المپیک 
توکیو، بدیهی به نظر می رســد امــا هیچ دلیل 
درستی برای تاختن به والدیمیر آلکنو وجود ندارد. 
گزارشگر تلویزیون ایران ثانیه هایی پس از شکست، 
به شدت به سرمربی تیم ملی می تازد و او را مقصر 
این نتیجه معرفی می کند اما اسمی از ستاره های 
کم کار و بی خیال این تیم به زبان نمی آورد. اساسا 
بعد از رفتن خولیو والسکو، همه مربیان خارجی با 
انتقادهای گسترده گزارشگران والیبال در رسانه 
ملی روبه رو شده اند. اسلوبودان کواچ همین حاال 

یکی از بهترین مربیان والیبال دنیا به شمار می رود 
اما این مربی هــم در دوران کار کردن در والیبال 
ایران، به شدت با انتقاد روبه رو بود. این گزارشگرها 
حتی در شروع دوران کاری خولیو والسکو، او را هم 
مورد انتقاد قرار می دادند. حقیقت آن اســت که 
در زمان انتخاب یک مربی، رزومه او از بیشترین 
اهمیت برخوردار است. آلکنو هم به عنوان مردی 
که در قامت سرمربی قهرمان جهان و المپیک شده، 
احتماال بزرگ ترین مربی تاریخ رشته های تیمی 
در ورزش ایران به شمار می رود. او در همین زمان 
کوتاه و در شرایطی که فرصت کافی را برای تغییر 
نسل در اختیار نداشته، نفراتی مثل میثم صالحی، 
صابر کاظمی، بردیا سعادت و... را به تیم ملی افزوده 
است. او کارش را به درستی انجام داده اما نفرات 
باتجربه تر تیم، پاســخ خوبی به اعتماد این مربی 
نداده اند. نفراتی مثل معروف، موسوی، عبادی پور 
و امیر غفور، نمایشــی فاجعه بــار در رقابت های 
المپیک داشــتند. در اینکه معروف برای سال ها 
بهترین پاسور ایران و آسیا بوده تردیدی نیست اما 
در المپیک هر وقت که سعید معروف زمین را ترک 
می کرد، تیم ملی بهتر نشان می داد. جالب اینکه 
قرار گرفتن روی نیمکــت به تریج قبای کاپیتان 
هم بر می خورد و او حتی در حلقه های تیمی ایران 

شرکت نمی کرد. کاش تیم ملی، دیگر جای چنین 
مهره های پرتبختر و کم خاصیتی نباشد. آخرین 
روزهای تماشــای ســعید معروف در تیم ملی، 
بدجوری یادآور آخریــن نمایش های ملی علی 
دایی است. شهریار فوتبالیست فوق العاده ای بود اما 
اگر کمی باهوش تر عمل می کرد و زودتر به سراغ 
خداحافظی از تیم ملی می رفت، آن افتصاح جام 
جهانی ۲۰۰۶ را پشت سر نمی گذاشت و با موجی 
از انتقادها روبه رو نمی شد. تاسفبار است که سعید 
معروف هم باهوش نشان نداد و قبل از روبه رو شدن 
با افول، تیم ملی والیبال را ترک نکرد. او آنقدر در این 
تیم باقی ماند تا حاال مقصر اصلی شکست تلخ این 
تیم در المپیک لقب بگیرد. معروف و هم تیمی ها 
چهار سال قبل در ریو، به خاطر یک مساله بسیار 
ساده، مراســم افتتاحیه المپیک را تحریم و کام 
هموطنان شان را در ایران تلخ کردند. آنها امسال 
با شکست خوردن در المپیک، تلخی بزرگ تری 
برای هواداران پرشــمار والیبال در ایران به وجود 
آوردند. اسم این تیم را »نسل طالیی« گذاشته اند 
اما این تیم در همه این سال ها حتی یک مدال برنز 
از رقابت های جهانی، المپیک یا لیگ جهانی برای 
والیبال ایران دشت نکرده است. تیم هایی طالیی 
هستند که جام یا سکوی طالیی به دست بیاورند 
و این اتفاق هرگز برای این نســل از والیبال ایران 
رخ نداد. این تیم با وجود همــه ادعاهای بزرگ و 
قراردادهای میلیاردی اش در لیگ برتر والیبال، 
هیچ وقت فاتح یک عنوان ارزشمند جهانی نشد. 

ستاره های این تیم هم بیشتر از آن که مرد روزهای 
سخت باشند و جنگجویانه به مصاف رقبا بروند، 
درگیر »سلبریتی« شدن بودند. باخت، بخشی از 
معادله های همیشگی ورزش است اما در چهره 
امثال معروف یا امیر غفور، نوعی اشباع شــدگی 
وجود دارد. آنها حتی بــرای رویداد بزرگی مثل 
المپیک، انگیزه چندانی از خودشان نشان ندادند. 
کاش حاال که دیگر نمی توانند بــه والیبال ایران 
کمک کنند، کاش حاال که ایستادن در کنار تیم 
مثل یک کاپیتان را بلد نیستند، کاش حاال که به 
خاطر تعویض قهر می کنند، قید تیم ملی را بزنند و 
کمی هم به استراحت بپردازند تا جا برای مهره های 

جوان، بازتر شود. آینده تیم ملی والیبال ایران، اصال 
تیره و تار نیست. حفظ مربی بزرگی مثل آلکنو و 
کمک به ساخت یک نسل جدید با مهره هایی که 
همین حاال هم خودی نشــان داده اند، می تواند 
اتفاق بسیار امیدوارکننده ای باشد. ایران ظرفیت 
خاصی برای درخشیدن در سطح جهانی دارد و 
همین حاال هم استعدادهای جذابی به تیم ملی 
اصافه شده اند. فقط کاش هواداران والیبال، آنقدر 
از ستاره های ایران تمجید نکنند که این ستاره ها 
هم راه همان قبلی ها را بروند و خودشــان را گم 
کنند. کاش مراقب ستایش ها از ستاره های نسل 

تازه باشیم.

یکی از دو فینالیست جام حذفی، امروز در اهواز مشخص 
خواهد شــد. یک طرف این نبرد، تیم جواد نکونام ایستاده که 
نتوانسته از لیگ برتر به سهمیه آسیا برسد و طرف دیگر، تیم 
شگفتی ساز مازیار زارع است. تیمی که به عنوان یکی از تیم های 
لیگ یکی، توانسته تا این مرحله صعود کند. ملوان برای رسیدن 
به این مرحله، رقبایی مثل ویســتاتوربین تهران، نســاجی 
قائمشهر و خیبر خرم آباد را شکست داده است. آنها یک بار در 
جریان مسابقه و یک بار در پنالتی ها در جام حذفی به برتری 
رسیده اند. این اتفاق برای فوالد خوزستان نیز رخ داده است. آنها 

در وقت معمول، ماشین سازی و قشقایی را از پیش رو برداشتند 
و در دیدار یک چهارم نهایی نیز در پنالتی ها به سپاهان غلبه 
کردند تا بتوانند خودشان را به نیمه نهایی جام حذفی برسانند. 
این نبرد برای جواد نکونام اهمیت فوق العاده ای دارد. او ظاهرا 
برای فصل جدید با باشگاه اهوازی به توافق نرسیده و در روزهای 
آینده از این تیم جدا خواهد شــد. او می خواهد در واپســین 
روزهای نشســتن روی نیمکت فوالد، خاطــره خوبی برای 
خودش بسازد و در شرایط ایده آلی این باشگاه را ترک کند. نکو 
فصل گذشته با درخشش در لیگ برتر، فوالد را راهی رقابت های 

لیگ قهرمانان آسیا کرد. هرچند که در این رقابت ها، نتوانست 
از دور گروهی صعود کند. فوالد در این فصل نتوانست از طریق 
لیگ برتر، آسیایی شود و روی سکوی ششم قرار گرفت. سکویی 
که با توجه به ســتاره های فوالد و انتظارات این تیم در شروع 
فصل، چندان پذیرفتنی به نظر نمی رســد. آنها اما به خوبی 
می دانند که با بردن جام حذفی، همه چیز را به سود خودشان 
تغییر می دهند و راه را به طرف آســیا هموار خواهند کرد. اگر 
نکو و تیمش بتوانند راهی دیدار نهایی جام حذفی شوند، یک 
طلسم تاریخی را از بین برده اند. این باشگاه در طول تاریخش 
هرگز نتوانسته راهی دیدار نهایی این تورنمنت شود. آنها دو بار 
لیگ برتر را فتح کرده اند اما تا امروز بخشی ار فینال جام حذفی 
نبوده اند. شرایط ملوان اما کامال متفاوت به نظر می رسد. آنها با 
سه قهرمانی و چهار نایب قهرمانی، پنجمین باشگاه پرافتخار 
تاریخ جام حذفی به شمار می روند. تنها استقالل، پرسپولیس، 

سپاهان و ذوب آهن در تاریخ این جام عملکرد بهتری از ذوب 
داشته اند. آخرین قهرمانی ملوان در این جام اما در سال ۶۹ به 
دست آمده و زمان بسیار زیادی از آن سپری شده است. آخرین 
تجربه رسیدن ملوان به فینال حذفی نیز سال ۹۰ اتفاق افتاده 
است. اگر فوالد به مسابقه نهایی برســد، باید خودش را برای 
رقابت با یک تیم از بین گل گهر سیرجان و استقالل تهران مهیا 
کند. اگر ملوان هم راهی فینال شود، یک شگفتی بزرگ را رقم 
زده و تبدیل به یکی از تیم های ســطوح پایین تر فوتبال ایران 
شــده که قادر به انجام چنین کاری است. جالب اینکه در سه 
سال گذشته، دو بار تیم هایی از سطوح پایین تر به فینال حذفی 
رسیده اند و هر دو بار هم این تیم ها، شمالی بوده اند. نکو و مازیار 
در دوران فوتبال، دو هافبک تدافعی درخشــان بودند و حاال 
 آنها در جایگاه دو سرمربی، مشغول مچ اندازی در جام حذفی 

خواهند بود.

برای سعید معروف و ستاره های تمام شده والیبال ایران

لطفا خداحافظی كن كاپيتان

دو هافبک تدافعی و یک هدف بـزرگ

اراده فوالدی عليه شگفتی شمالی

این »چهارمین« برخورد 
فرهاد و امیر از زمان شروع 

کار مجیدی در قامت یک 
سرمربی است. جالب اینکه 

او برنده هر سه دوئل قبلی 
با استاد سابقش شده و تا 

امروز هیچ مربی دیگری را 
به اندازه امیر نبرده است
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