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 معروف و بايك موتورز 
در آخر راه 

رقابت های لیگ والیبال چین قرار است از 30 
مرداد با حضور 14 تیم به صورت متمرکز آغاز شود. 
طبق برنامه ریزی های صورت گرفته این مسابقات 
12 شهریور خاتمه پیدا خواهد کرد. این مسابقات 
در شــرایطی پس از حدود هفت ماه توقف از سر 
گرفته خواهد شد که در دور جدید مسابقات تیم ها 
نمی توانند از بازیکنان خارجی خود استفاده کنند و 
بازی ها هم بدون حضور تماشاگران برگزار می شود. 
لیگ چین همچون سایر کشورهای جهان به دلیل 
شــیوع ویروس کرونا نیمه کاره مانده بود. سعید 
معروف، پاســور و کاپیتان تیم ملی والیبال ایران 
برای فصل 2020-2019 لیگ چین و تیم بایک 
موتور را انتخاب کرده بــود که به این ترتیب بدون 
حتی یک بازی برای این تیم به کار خود در این فصل 

از رقابت ها خاتمه داد.
    

تاخير يك ماهه ليگ بسكتبال 
پیش از این فدراسیون بسکتبال شهریورماه را 
به عنوان زمان پیشنهادی برای آغاز فصل جدید 
رقابت های لیگ برتر تعیین کرده بود اما با توجه به 
موج دوم ویروس کرونا و بحران ناشــی از این موج 
که همچنان ادامه دارد، این زمان یک ماه به تاخیر 
افتاده است. بر این اســاس فدراسیون بسکتبال 
قصد دارد فصل جدید لیگ برتــر را از مهرماه آغاز 
کند. برای حضور در این فصل از مسابقات 1۷ تیم 
از لیگ برتر و لیگ دســته اول سال گذشته اعالم 
آمادگی کرده اند اما هنوز تعداد تیم ها نهایی نیست. 
رامین طباطبایي رییس فدراســیون بسکتبال با 
تاکید بر اینکه قرار بر این است تا فصل جدید لیگ 
برتر از اواخر مهرماه آغاز شود، خاطرنشان کرد:»در 
نشستی که چهارشــنبه خواهیم داشت در مورد 
زمان دقیق آغاز رقابت ها به جمع بندی می رسیم. 
تاریخی که در این نشست تعیین شود، قطعی بوده 
و تغییر نمی کند.« او ادامه داد:»در این نشســت 
همچنین در مورد زمان بندی دیگر موارد مربوط 
به لیگ برتر تصمیم گیری خواهد شد. فدراسیون 
بســکتبال به 6،۷ تیمی که از دسته اول متقاضی 
حضور در لیگ برتر شده اند، زمانی داده تا شرایط و 
استانداردهای الزم را مهیا کنند. در این نشست در 
مورد آخرین زمان مصوب برای این تیم ها تصمیم 
گیری می شود تا بعد از آن نمایندگان فدراسیون 
برای بازدید و ارزیابی شرایط بتوانند اقدام الزم را 

داشته باشند.« 
    

ركابزن لژيونر به اسپانيا نمي رود
سمیه یزدانی ملی پوش دوچرخه سواری بانوان 
که عضو تیم وی آی بی نچرال اســپانیا است، در 
حال حاضر در تهران تمرین می کند. در حالی که 
رقابت های بین المللی این تیم از ماه آینده میالدی 
آغاز می شود، یزدانی به باشــگاهش اعالم کرده 
نمی تواند در این مسابقات حاضر شود. این بانوی 
ملی پوش در این باره عنوان داشت:»مســئوالن 
باشــگاه به من اعالم کردند تمرینــات تیم برای 
مسابقات آینده از اول آگوست )چهار روز دیگر( آغاز 
می شــود و تیم به من نیاز دارد، اما گفتم به دالیل 
شخصی نمی توانم بیایم. با این تیم قرارداد دارم و 
پیش از این اعالم کرده بودم در مسابقاتی که بتوانم 

شرکت می کنم.« 
    

نعمتي منتظر مربي خارجي 
از چند ماه قبل طبق توافقی که فدراســیون 
تیروکمان با کمیته ملی پارالمپیک داشت، قرار 
بر این شد زهرا نعمتی برای اینکه بتواند به سومین 
مدال طــالی پارالمپیکی خود در توکیو دســت 
پیدا کند و همچنین شانس رسیدن به المپیک را 
هم داشته باشد، با مربی خارجی به کار خود ادامه 
دهد. شعبانی بهار، رییس فدراسیون تیروکمان 
کرونا را دلیل اصلی به بن بست خوردن مذاکرات 
با مربیان خارجی می داند و می گوید:»با چند مربی 
اروپایی برای آماده سازی »زهرا نعمتی« به منظور 
افزایش شــانس وی برای کسب سهمیه المپیک 
مذاکره کردیم اما به نظر می رســد تعلل آنها برای 
پاسخگویی به دلیل نگرانی از شرایط بیماری کرونا 
است. با مربیانی از کره جنوبی و چند کشور اروپایی 
صحبت کردیم اما قطعا با توجه به وضعیت کرونا به 
آنها حق می دهیم تا مردد باشند، اما خوشبختانه 
فرصت داریم تا با مربی که بتواند به ما کمک کند، 

قرارداد همکاری امضا کنیم.« 

منهای فوتبال

آریا رهنورد

رقابت های این فصل فوتبال 
پرتغال، رسما به پایان رسیده است. 
فصلی که برای ایرانی ها نیز بسیار 
مهم به نظر می رســید. هواداران 
فوتبال ایران از همان ابتدای فصل، 
عملکرد لژیونرهای ایرانی در این 
لیگ را زیر نظر داشتند و هر سه 
ستاره ایرانی شاغل در این لیگ 
نیز، عملکرد بسیار درخشانی را 
داشته اند. پایان این فصل، معنای 
متفاوتی برای امیــر، مهرداد و 
مهدی دارد. یــک نفر به یک تیم 
بزرگ تر فکر می کند، یک نفر به 
ماندن در باشگاه و یک نفر، به فرار 

 کردن از تیمی که دســتمزدش 
را پرداخت نمی کند.

     
مهدی طارمی

عملکرد این فصــل مهدی طارمی 
در ترکیب ریو آوه، فراتــر از حد انتظار 
بود. ستاره ای که نشــان داد برای آقای 
گلی ساخته شده اســت. مهدی البته 
در نهایت به خاطر بازی هــای کم تر با 
رقیبش، شــانس آقای گلی را از دست 
داد اما بدون تردید، کیفیت باالی او در 
این لیگ به خوبی دیده شــد. طارمی 
این فصل در ۷6 درصــد بازی های ریو 
آوه فیکس بوده اســت. او در ۷۷ درصد 
دقایق این فصل برای تیمش بازی کرده 
و در 4۷ درصد گل های این باشگاه تاثیر 

مستقیم داشته است. تاثیر روی نیمی 
از گل های فصل ریو آوه، نشان می دهد 
که او چه بازیکن مهمــی برای این تیم 
بوده است. مدیران باشگاه پرتغالی حق 
داشتند که در نیم فصل اجازه خروج او 
را صادر نکنند. چراکه بدون این بازیکن، 
رســیدن به جمع تیم های باالنشین 
جدول رده بنــدی ممکن نبود. طارمی 
این فصل در 30 بازی برای باشگاهش 
18 گل زده و پنج پاس گل داده اســت. 
اوج هنر این بازیکن اما به پنالتی گرفتن 
برای باشگاهش مربوط است. کاری که 
او آن را به بهترین شــکل ممکن انجام 
می دهد. مهدی به احتمال بسیار زیاد 
فصل آینده نیز در لیگ پرتغال حضور 
خواهد داشت اما به احتمال بسیار قوی، 

او دیگر در ترکیب ریو آوه دیده نمی شود. 
پورتو و بنفیکا، مشتریان جدی این ستاره 
هستند. شادی دسته جمعی بازیکنان ریو 
آوه در پایان بازی این هفته و به هوا پرتاب 
کردن طارمی در مراسم پایان بازی، نشان 
می داد که او آخرین بازی اش را برای این 
باشگاه انجام داده است. سرمربی تیم نیز 
به شدت از طارمی راضی بوده و همه چیز 
برای جدایی مسالمت آمیز او از باشگاه 
با یک قرارداد بسیار خوب، مهیا به نظر 
می رسد. شــاید در بدو حضور در لیگ 
پرتغال، ریو آوه مقصد جذابی برای این 
ستاره به شمار نمی رفت اما او در همین 
تیم به اندازه ای درخشــید که حاال در 
همین لیگ، پیشــنهادهای به مراتب 

جذاب تری دریافت کند.

امیر عابدزاده
لیگ پرتغــال در ایــن فصل، یک 
سنگربان ایرانی هم داشت. امیر عابدزاده 
در ماریتیمو، آماده تر از همیشه نشان داد 
و حاال در فهرستی که به سادگی از سوی 
یکی از رسانه های پرتغالی منتشر شده، 
به عنوان چهارمین دروازه  بان برتر فصل 
معرفی شده اســت. امیر در این فصل 
25 بار برای ماریتیمو به میدان رفت. او 
در این فصــل 26 گل دریافت کرد و در 
10 مسابقه نیز دروازه اش را بسته نگه 
داشت. امیر در ۷4 درصد بازی های این 
فصل فیکس بوده، در ۷4 درصد دقایق 
فصل بازی کرده و یک سوم پنالتی های 
روانه شده به طرف دروازه اش را گرفته 
اســت. موفقیت 33 درصدی در مهار 
پنالتی ها، یک نقطه قوت بسیار بزرگ 
برای او به شــمار مــی رود. این توانایی 
ویژه، او را به یک بازیکــن محبوب در 
بین هواداران ماریتیمــو تبدیل کرده 
است. گلر یک متر و 86 سانتی متری تیم 
پرتغالی، احتماال فصل آینده نیز برای این 
باشگاه به میدان خواهد رفت. امیر با این 
کیفیت، احتماال دوباره به اردوهای تیم 
ملی نیز برمی گردد. رسیدن به پیراهن 
شماره یک در یک باشگاه پرتغالی، یک 
دســتاورد قابل توجه برای او به شمار 
می رود. او در این فصل ســابقه تبدیل 
شدن به بهترین گلر هفته لیگ پرتغال را 

نیز داشته است.
مهرداد محمدی

مهرداد تابســتان گذشته به شکل 
غیرمنتظره ای، از سپاهان به تیم آوس 
در لیگ پرتغال ملحق شد. او خیلی زود 
جایگاه ثابتی در این باشــگاه پیدا کرد. 
محمدی در 28 بــازی با پیراهن آوس، 
هشت گل به ثمر رسانده و 6 پاس گل نیز 

برای هم تیمی ها فراهم کرده است. او در 
82 درصد بازی های آوس فیکس بوده، 
در ۷8 درصد دقایق بازی کرده و در 58 
درصد گل های تیم نقش مستقیم داشته 
است. این میزان مشارکت نشان می دهد 
که او چه بازیکن مهمی برای این باشگاه 
بوده است. دوران حضور مهرداد در لیگ 
پرتغال، درخشــان بوده اما رابطه او با 
باشگاه آوس، پایان خوشی نداشته است. 
چراکه این تیم دستمزد او را در ماه های 
گذشــته پرداخت نکرده و این بازیکن 
توانسته قراردادش را با آوس فسخ کند. 
مهرداد از لیگ فرانسه پیشنهاد دریافت 
کرده و احتماال پرتغال را به مقصد این 
کشور ترک خواهد کرد. آوس در پایان 
این فصل، به رقابت های دسته پایین تر 
لیگ پرتغال ســقوط کرد اما مهرداد 
محمدی در ادامه راه، دیگر همراه این 
باشگاه نخواهد بود. او استعدادهای الزم 
را برای ماندن در فوتبال اروپا دارد و هنوز 
می تواند یک مقصد جذاب را برای آینده 

خودش در نظر بگیرد.

مرور سرنوشت سه ایرانی این فصل لیگ پرتغال

شاهکار، سیو، فرار! 

اتفاق روز

چهره به چهره

وقتی نوزدهمین فصل از لیگ برتر ایران آغاز شــد، بیشتر 
تمرکزها روی مربیان خارجی بود. از دنیزلی که خیلی زود مرد 
محبوب سکوهای یادگار شد تا اســتراماچونی که استقالل را 
صدرنشین کرد و گابریل کالدرون که یک پروژه بسیار سخت 
را در پرسپولیس تحویل گرفت. با این حال در هفته های پایانی 
فصل، دیگر هیچ کدام از این سه مربی در فوتبال ایران حضور ندارند 
و اگر بخواهیم بهترین مربیان لیگ نوزدهم را معرفی کنیم، به دو 
گزینه ایرانی خواهیم رسید. یحیی گل محمدی با پرسپولیس، 
روزهای خارق العاده ای را سپری کرد. او در نیم فصل دوم، تنها 

یک بازی را بدون پیروزی پشت سر گذاشته و به عنوان سرمربی 
پرسپولیس، در لیگ نوزدهم هرگز شکســت نخورده است. او 
اولین قهرمانی اش به عنوان مربی در لیگ برتر را جشن گرفته 
و وارث قابل اطمینانی برای برانکو و کالدرون بوده است. یحیی 
پس از چندین ســال حضور در لیگ برتر، باالخره به موفقیتی 
که سزاوارش بوده دســت پیدا کرده و حاال برای موفقیت هایی 
بزرگ تر در پرسپولیس آماده می شود. در کنار یحیی، می توان به 
جواد نکونام هم اشاره کرد. مردی که در این فصل، یک تیم بسیار 
منظم و سازماندهی شده ســاخته و شانس خوبی برای تبدیل 

شدن به مربی تیم نایب قهرمان لیگ برتر دارد. نتایج فوالد در این 
فصل، فراتر از حد انتظار بوده است. تیمی که به جز پرسپولیس، 
روبه روی سایر رقبای مدعی نتایج قابل توجهی به دست آورده و 
به لحاظ دفاعی، عملکرد بسیار قابل قبولی داشته است. تیم هایی 
یحیی و نکو، یک ویژگی مشــترک هم دارند. هر دو تیم از نظر 
دفاعی، تیم های بسیار خوبی به نظر می رسند. این ویژگی تا حدود 
زیادی به دوران فوتبال دو مربی هم برمی گردد. یحیی یک دفاع 
میانی بود و نکو به عنوان یک هافبک دفاعی به میدان می رفت. هر 
دو نفر سال ها برای تیم ملی بازی کردند و فوتبال شان نیز کیفیت 
باالیی داشت. ذهنیت دفاعی آنها، موجب ساختن تیم هایی شده 
است که خیلی سخت گل می خورند. در فوتبال ایران، این یکی از 

بزرگ ترین الزمه های رسیدن به موفقیت است.
مربیانی با ســابقه بازی به عنوان یک مدافع، مربیان بزرگی 
می شــوند. چهره هایی مثل کلوپ، گواردیوال و مورینیو سابقه 

بازی در پست های تدافعی را داشته اند. البته در این مورد همیشه 
مثال های نقضی مثل زیدان نیز وجــود دارد. با این حال به نظر 
می رســد بازی در عقب زمین، براي ساخته  شدن یک ذهنیت 
تاکتیکی برای مربی ها مفید خواهد بود. یحیی و نکو، در دوران 
بازی برای تیم ملی ستاره های محبوبی نبودند. گل محمدی پس 
از خراب  شدن پنالتی معروفش برابر چین، با انتقادهای بسیار 
زیادی روبه رو شد. نکو نیز این اواخر به خاطر سبک بازی اش، دائما 
مورد انتقاد قرار می گرفت. با این حال آنها به عنوان مربی، حاال 
دیگر چهره های محبوبی هستند. گزینه هایی که شاید یک روز در 
دربی پایتخت نیز به عنوان مربی روبه روی هم قرار بگیرند. یحیی 
می تواند برای سال ها در پرسپولیس بماند و نکو نیز، استقالل 
را به عنوان یکــی از اهداف مهمش در مربیگــری مدنظر دارد. 
مرور کارنامه این دو نفر، نشان می دهد که آنها اصال روی کلمه 

غیرممکن حساب باز نمی کنند.

آریا طاری

لیگ برتر به روزهای پایانی اش نزدیک شده 
و جنگ سهمیه با تمام قدرت ادامه دارد. تکلیف 
قهرمان به صورت قطعی روشــن شده و نبرد 
رسیدن به رقابت های فصل آینده لیگ قهرمانان 
با جدیت ادامه دارد. با این حال برای چند مربی 
درگیر جدال سهمیه، یک دلیل مستحکم تر 
برای امیدواری نیز وجود دارد. فرهاد مجیدی 
با استقالل، امیر قلعه نویی با سپاهان و ساکت 
الهامی با تراکتور هنوز این شانس را دارند که با 
بردن جام حذفی، این فصل شان را نجات بدهند. 
آنها در این مسیر نیز باید با یحیی گل محمدی 
و تیم شکســت ناپذیرش و مهدی تارتار و تیم 

سختکوشش رقابت کنند.
مخالفان برگزاری لیگ برتر، حاال موافقان 
جدی برگزاری جام حذفی هســتند. چراکه 
این بهترین میانبر ممکن برای رسیدن آنها به 
لیگ قهرمانان و بهتریــن فرصت ممکن برای 
بردن یک جام توســط این باشــگاه ها خواهد 
بود. بخش عمده ای از رقابت های جام حذفی، 
قبل از بحران کرونا آغاز شد و سه تیم از مرحله 
نیمه نهایی شناخته شدند. آخرین بازی مرحله 
یک چهارم نیز به دلیل حضور چند بازیکن در 

اردوی تیم ملی امید لغو شــد. جدالی که قرار 
بود دی ماه گذشته بین اســتقالل و سپاهان 
در استادیوم آزادی انجام شــود. حاال که جام 
قهرمانی در دستان پرســپولیس قرار گرفته و 
تیم های دیگر از رسیدن به سکوی اول ناامید 
هستند، رسیدن به قهرمانی حذفی مهم ترین 
انگیزه آنها برای ادامه این فصــل خواهد بود. 
تورنمنتی که با حضور چند تیم بزرگ در مراحل 
پایانی اش، به اوج حساسیت و التهاب خواهد 
رسید. جام حذفی برای چند مربی، معنایی فراتر 
از یک رقابت نزدیک و حتی فراتر از یک قهرمانی 
خواهد داشت. آنها با بردن این رقابت، می توانند 
شغل شان را حفظ کنند، به لیگ قهرمانان آسیا 
برســند و دوباره اعتماد هواداران فوتبال را به 
دست بیاورند. هیچ کس نمی داند سهمیه ایران 
در رقابت های فصل آینده لیگ قهرمان، چند 
تیم خواهد بود. تقریبا مسجل است که دو تیم 
به صورت قطعی به مرحله گروهی می رسند و 
تیم های دیگر، نهایتا در پلی آف شرکت خواهند 
کرد. شانس قرار گرفتن در بین دو تیم مرحله 
گروهی، تنها به قهرمان های لیگ و جام حذفی 
خواهد رسید. در نتیجه بردن این جام، همیشه 
اهمیت زیادی داشته و این بار نیز، بسیار کلیدی 
به نظر می رسد. حتی در پایان این فصل لیگ 

برتر، دوئل های خاص فوتبال ایران همچنان 
ادامه خواهد داشت. چراکه جام حذفی، این بار 
نسبت به سال های گذشته بسیار نفس گیرتر 

خواهد بود.
فرهاد مجیدی، روزهای دشــواری را روی 
نیمکت استقالل ســپری می کند. او به خاطر 
نتایج اخیــر و نمایش هــای نه چندان خوب 
استقالل، تحت فشار زیادی قرار گرفته است. 
فرهاد اعتماد بخشی از طرفداران آبی را از دست 
داده و اگر با همین روند به کار ادامه بدهد، شاید 
در فصل بعد دیگر سرمربی این باشگاه نباشد. 
مجیدی به اســتقاللی ها وعده داده که جام 
حذفی را برای آنها به دست می آورد. وعده ای 
که کار او را ســخت تر هم خواهد کرد. چراکه 
طرفداران باشگاه انتظار دارند او به یک مربی 
بدقول تبدیل نشود و وعده هایش را در این تیم 
به حقیقت تبدیل کند. این تنها فرهاد نیست که 
در جام حذفی برای اثبات خودش می جنگد. 
او و تیمش در مرحلــه یک چهارم نهایی، باید 
روبه روی امیرقلعه نویی و سپاهان قرار بگیرند. 
جدالی که به نظر می رسد نبرد مرگ و زندگی 
بین دو مربی در موقعیتی خطرناک خواهد بود. 
هر کسی که بازنده این جدال باشد، به سختی 
می تواند در جایگاه فعلی اش دوام بیاورد. امیر با 
وجود قرارداد نجومی اش با سپاهان، نتوانسته 
این تیم را بــه موفقیتی برســاند. از آخرین 
موفقیت این مربــی در فوتبــال ایران هفت 
سال گذشــته و این موضوع، اصال برای مربی 
گرانقیمتی مثل او قابل قبول به نظر نمی رسد. 

از بین این دو مربی، تنها یک نفر به نیمه نهایی 
جام حذفی راه پیدا می کند. اگر برنده این نبرد 
امیر باشد، ســرمربی امروز سپاهانی ها هنوز 
می تواند به یک تجربه کاری دیگر در استقالل 
در آینده دل ببندد و اگر فرهاد این بازی را ببرد، 
برای مدت زیادی یکی از آلترناتیوهایش روی 
نیمکت را کنار زده  است. آینده شغلی ساکت 
الهامی به عنوان مرد اول نیمکت تراکتور نیز، 
به جام حذفی بستگی خواهد داشت. او در این 
فصل نتایج بدی نگرفته و تا امروز شرایط قابل 
قبولی داشته اما بردن جام حذفی، مقبولیت 
و اعتبار این مربی را در فوتبــال تبریز، به اوج 
می رساند. فراموش نکنید که باشگاه تراکتور 
در این سال ها، فقط یک بار برنده جام حذفی 

بوده و هیچ موفقیت بزرگ دیگری در فوتبال 
ایران نداشته است.

همه معادله های جام حذفی، به این ســه 
مربی مربوط نمی شود. یحیی و مهدی تارتار نیز 
بخشی از این رقابت خواهند بود. تارتار تصمیم 
دارد یکی از بزرگ ترین شگفتی های تاریخ این 
جام را بسازد و یحیی به دنبال این خواهد بود که 
دبل فصل گذشته برانکو را تکرار کند. با حضور 
این پنج تیــم، ادامه رقابت هــای جام حذفی 
فوق العاده جذاب و مهیج خواهد بود. تورنمنتی 
که یک مربی را به قله خوشبختی می رساند و 
آینده کاری او را تضمیــن می کند. رقابتی که 
لحظه های جذاب زیادی بــرای  فوتبال ایران 

خواهد ساخت.

یحیی و نکو؛ دو مربی با ذهنیت برنده

يك ليگ با دو وزير دفاع!

سه مربی، نهایت فشار و آرزوی نجات

آخرين فرصت خوشبختی!

شادی دسته جمعی 
بازیکنان ریو آوه در پایان 

بازی این هفته و به هوا 
پرتاب کردن طارمی در 

مراسم پایان بازی، نشان 
می داد که او آخرین بازی اش 

را برای این باشگاه انجام 
داده است. سرمربی تیم نیز 

به شدت از طارمی راضی 
بوده و همه چیز برای جدایی 
مسالمت آمیز او مهیا به نظر 

می رسد
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