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تفتيان در راه پاريس

حسن تفتیان ســریع ترین مرد ایران در مورد 
موافقت فدراسیون دوومیدانی با اردوی برون مرزی 
خود گفت:»تمریناتم را از اول آبان در تهران شروع 
کردم و در این مدت جلساتی با فدراسیون داشتم 
که کارم را جدی تــر و زیر نظر مربــی دنبال کنم. 
خوشبختانه نگاه مسئوالن حمایتی بود و قول هایی 
دادند تا اینکه چند روز پیــش برنامه اردوها نهایی 
شــد. به این ترتیب اواخر هفته جاری اردویم را در 
فرانسه شروع می کنم.« او افزود:»این اردو ۵۰ روزه 
است و برای محک زدن خودم در چند مسابقه هم 
شرکت می کنم، سپس برای مدت کوتاهی به ایران 
برمی گردم و به احتمال زیــاد در رقابت های داخل 
سالن ایران هم مســابقه می دهم. در ادامه قبل از 
قهرمانی آســیا یک اردوی دیگر در فرانسه دارم و 
هدف اصلی هم قهرمانی آســیا و المپیک است.« 
تفتیان چند وقتي است کار مدلینگ را نیز شروع 
کرده ولي تمرکز اصلــي او روي تمرین و المپیک 

است. 
    

آغاز انتقادات به نصيرزاده
عبدالمهدی نصیــرزاده که هفته گذشــته با 
کسب اکثریت آرای اعضای مجمع به عنوان رییس 
فدراســیون پرورش اندام و بدنسازی انتخاب شد، 
در نخســتین اظهار نظرش عنوان کرده قصد دارد 
چند رشــته جدید از جمله »کراس فیــت« را به 
مجموعه این فدراســیون اضافه کنــد. این اظهار 
نظر در حالی صورت گرفته کــه »کراس فیت« از 
سال ۱۳۹۰ در زیرمجموعه فدراسیون ورزش های 
همگانی تشکیل شده و از آن زمان تاکنون نیز یکی 
از انجمن های فعال و تاثیرگذار در این فدراسیون 
است. ســهراب آزاد رییس کمیته کشوری کراس 
فیت با اشاره به اظهار نظر جنجالی رییس فدراسیون 
بدنسازی گفت:»نصیرزاده احتماال اطالعی از ماهیت 
کراس فیت ندارد و مشخص نیست با این اظهارات 
غیرکارشناسی چه هدفی را دنبال می کند. ماهیت 
این دو رشته با هم متفاوت است اما سوالم اینجاست 
آیا واقعا ایجاد این حاشیه ها و رفتارهای غیرتخصصی 
و ناکارآمد از ســوی رییســی که بعد از چند روز از 

انتخاباتش آن را مطرح کرده، صحیح است؟«
    

 سهميه هاي جامانده، 
دغدغه اصلي آزادكاران

کشــتی آزاد ایران در پیکارهای جهانی سال 
۲۰۱۹ قزاقستان در اوزان ۵۷ کیلوگرم توسط رضا 
اطری، ۸۶ کیلوگرم توسط حســن یزدانی و ۱۲۵ 
کیلوگرم توسط یدا... محبی صاحب سهمیه المپیک 
شد و حاال باید در رقابت های گزینشی برای کسب 
ســهمیه های اوزان ۶۵، ۷۴ و ۹۷ کیلوگرم تالش 
کند.« ابراهیم مهربان مربی تیم ملی کشــتی آزاد 
کشورمان با تاکید بر اینکه اولویت اصلی کادر فنی، 
کسب سهمیه های باقیمانده المپیک است و باید در 
همان گزینشی مرحله اول، تکلیف سهمیه ها روشن 
شود، گفت: کشتی آزاد هنوز در سه وزن ۶۵، ۷۴ و 
۹۷ کیلوگرم موفق به کسب سهمیه نشده که به واقع 
کار سختی را برای تحقق این هدف پیش رو داریم. 
ضمن اینکه کار ملی پوشان در دو وزن اول به مراتب 
سخت تر از وزن سوم است، اما تالش خواهیم کرد در 
حد توان از بهترین و آماده ترین نفرات برای کامل 

کردن سهمیه ها در میدان آسیایی بهره ببریم.« 
    

 كاپيتان تكواندو در ليگ 
شوكه شد

نوزدهمین دوره رقابت های لیگ برتر تکواندو 
با برگــزاري دیدارهای مرحلــه مقدماتی گروه 
نخست برگزار شــد. در این گروه تیم های مس 
کرمان، استقالل تهران، شهرداری ورامین و فتح 
صدر البرز حضور داشتند که در پایان شهرداری 
ورامین با ۹ امتیاز به عنوان تیم نخست به مرحله 
نهایی صعود کرد و مس کرمان هم با وجود باخت 
در مبارزه آخر سه امتیازی شد و به لطف تفاضل 
برد انفرادی )۲+( بهتر راهی مرحله بعد شــد. در 
این گروه استقالل و فتح صدر البرز با وجود کسب 
یک پیروزی و سه امتیاز سوم و چهارم شدند و از 
صعود بازماندند. نکته مهم مســابقات شکست 
ســجاد مرداني کاپیتان تیم ملي تکواندو مقابل 
سیاوش فخرایي با نتیجه ۳۴ بر ۲۶ بود. مرداني 
که بعد از پنج ســال غیبت در لیگ دو شکست را 
متحمل شد، به داوران اعتراض کرد و معتقد بود 

داوري ها در حق او مغرضانه بوده است.

منهای فوتبال

آریا رهنورد

بعدازظهر فردا، اولین دربی لیگ 
برتر بیستم در استادیوم خالی از 
هوادار آزادی برگزار خواهد شد. 
نبردی که درســت مثل همیشه 
برای هر دو باشــگاه و طرفداران 
پرشمارشان اهمیت فوق العاده ای 
دارد. پیش بینی دربی همیشــه 
کار بسیار سختی به نظر می رسد. 
چراکه نتیجه این مسابقه هیچ وقت 
وابسته به شــرایط جدول نبوده 
است. با این حال اگر کمی بدبینانه 

به اوضاع دو تیم و این مســابقه 
نگاه کنیم، متوجه خواهیم شد که 
احتمال تساوی بدون گل دو تیم در 
این دوئل، اصال کم نیست. هرچند 
که هیچ کس دوســت ندارد این 

پیش بینی به حقیقت تبدیل شود.
    

دو گلر درخشان
رشــید مظاهــری و حامــد لک، 
آماده ترین گلرهای این روزهای فوتبال 
ایران هستند. رشید در استقالل شروعی 
استثنایی داشته و با سیوهای دیدنی اش 
بارها در نقش ناجــی تیم فکری ظاهر 

شــده و حامد هم در پرسپولیس، بارها 
و بارها چشــم ها را خیره کرده اســت. 
در همین چند هفته گذشــته، این دو 
نفر چند سیو درجه یک را از خودشان 
به نمایش گذاشــته اند. وقتی بهترین 
گلرهای لیگ به هم می رسند و در یک 
مســابقه روبه روی هم قرار می گیرند، 
طبیعتا شانس رد و بدل شدن گل بین 
آنها اصال باال نخواهد بود. اگر مظاهری 
و لک در این مسابقه همان آمادگی این 
چند هفته را بروز بدهند، به احتمال زیاد 
شهرآورد با تســاوی بدون گل به پایان 

خواهد رسید!

خط دفاعی پرسپولیس
پرســپولیس در این فصل فقط دو 
گل دریافت کرده و یکــی از این گل ها 
نیز در شــرایطی اتفاق افتــاده که این 
تیم ۱۰ نفره بوده اســت. کیفیت خط 
دفاعی این تیم، فراتر از استانداردهای 
فعلی فوتبــال ایران به نظر می رســد. 
استقالل با بازگشت شیخ، خط حمله 
فوق العاده ای را در اختیــار دارد اما گل 
زدن بــه این پرســپولیس تحت هیچ 
شــرایطی راحت نخواهد بود. شرایط 
خوب تیــم یحیی در فــاز دفاعی، کار 
را برای گل زدن اســتقاللی ها دشوار 

خواهد کرد. اگر تیم گل محمدی کمی 
بسته فوتبال بازی کند و به حریف فضا 
ندهد، محمود فکری و تیمش کار بسیار 
سختی برای باز کردن خط دفاعی این 
تیم خواهند داشت. پرسپولیس به ویژه 
در جریان مسابقه، تیمی »ضد ضربه« 
به نظر می رسد و اگر با همین استراتژی 
روبه روی اســتقالل قرار بگیرد، بعید 
نیست مســابقه با تســاوی بدون گل 

تمام شود.
راضی از تساوی

دربی در شرایطی برگزار می شود که 
استقالل، صدرنشین جدول رده بندی 
لیگ برتر است. تیم فکری پس از سپری 
کردن یک دوران پرانتقاد، حاال آرامش 
و ثبات کافی را به دست آورده و به نظر 
می رســد حتی یک نتیجه تساوی در 
شهرآورد هم، آرامش این تیم را حفظ 
خواهد کرد. فکری و تیمش به احتمال 
زیاد حتی از تساوی در این مسابقه کامال 
راضی خواهند بــود. فکري که خودش 
سال ها در استقالل مربي و بازیکن بوده، 
بهتر از هر کســي مي داند شکست در 
دربي چه تبعاتي براي تیم دارد! شــاید 
این موضوع برای پرسپولیس هم صدق 
کند. یحیی به خوبــی می داند که پس 
از چند نتیجه بد، شکست در شهرآورد 
می تواند این تیــم را کامال به هم بریزد. 
جدا از این یحیي در آخرین دربي فصل 
گذشته هم به نوعي بازنده بوده )شکست 
در ضربات پنالتي( و شکست در بازي این 
هفته مي تواند حسابي شرایط را براي او 
سخت کند. البته این تمام ماجرا در مورد 
یحیي نبوده و نیســت. این چهارمین 
شهرآوردی اســت که یحیی به عنوان 

سرمربی پرســپولیس حضور در آن را 
تجربه می کند. او در سه مسابقه قبلی 
سه بار مساوی کرده و البته بار سوم در 
ضربات پنالتی نیمه نهایی جام حذفی 
به استقالل باخته است. با توجه به همین 
آمار هم باید احتمال تساوي را در دربي 
پیش رو زیاد دانست.  در کل پیش بینی 
می شود که مربیان ســرخابي در این 
مسابقه به هیچ وجه به آب و آتش نزنند. 
این موضوع احتمال تساوی بدون گل در 

این نبرد را افزایش خواهد داد.
غیبت تماشاگرها

حساسیت بیش از حد دربي همیشه 
به خاطر حضور تماشــاگرانش بوده اما 
حاال سرخابي ها باید در ورزشگاه خالي 
آزادي به مصاف هم بروند. همین مساله 
شاید بیشترین تاثیر را روي بازي بگذارد 
و کمي از هیجان آن کم کند. فراموش 
نکنیــم خیلي از دربي هــاي پایتخت 
در حضور پرتعداد تماشــاگران یکي از 
کسل کننده ترین بازي هاي سال بوده 
و شاید در شــهرآورد فردا اوضاع از این 

هم بدتر شود!

یک پیش بینی بدبینانه

ایندربی»صفر-صفر«میشود!

اتفاق روز

چهره به چهره

بهروز عطایی سرمربی تیم والیبال جوانان 
برای نخســتین بار عنوان قهرمانی جهان را 
برای ایران به ارمغان آورده اســت تــا نام او به 
عنوان یکي از مربي هــاي موفق والیبال ایران 
مطرح شود. عطایي همچنین در لیگ هدایت 
تیم هراز آمل را بر عهده دارد و در نیم فصل اول 
موفق شــد عنوان مقتدرترین تیم را به دست 
بیاورد. کارنامه خوب عطایي باعث شد او یکي 
از گزینه هاي دستیاري آلکنو سرمربي روس 
تیم ملي والیبال هم باشــد ولي روحیات این 
سرمربي چندان با دستیاري همخواني ندارد. 
او در گفتگویي توضیح داد که چرا از نشستن 
روي نیمکت تیم ملي به عنوان دستیار با اینکه 
تورنمنتي مثل المپیک در پیش است، امتناع 

کرده است. 
عطایــی در ابتــدا با اشــاره بــه جدایی 
کوالکوویچ، سرمربی اسبق تیم ملی والیبال 

عنوان داشت:»زمانی که کوالکوویچ از ایران 
رفت و با تیم ملی بزرگســاالن قطع همکاری 
کرد، زمزمه هایی مبنی بر انتخاب ســرمربی 
ایرانی شد. گزینه هایی برای هدایت تیم ملی 
مطرح شدند که من نیز در میان آنها بودم و البته 
بیشترین شــانس را نیز داشتم ولی در نهایت 
در نشست هیات رییســه و کارشناسان خبره 
تصمیم بر این شد از سرمربی خارجی استفاده 

شود که به نظرم تصمیم درستی بود.«
وی تاکید کرد:»با توجه به فضا و فشارهایی 
که از سوی رســانه ها و جراید به والیبال وارد 
می شــد، برای مربــی ایرانی می توانســت 
آزاردهنده و به نوعی شــکننده باشد و ممکن 
بود مهره سوزی در سرمربی ایرانی اتفاق بیفتد. 
حضور ســرمربی خارجی تصمیم خوبی بود. 
به نظرم اتفاق خوبی افتــاد که آلکنو به عنوان 

سرمربی انتخاب شد.«

سرمربی تیم جوانان تاکید کرد:»در بحث 
کادر همراهی تیم ملی نیز اسمم جزو گزینه ها 
بود اما با توجه به شناختی که از خودم و روحیاتم 
دارم با داورزنی و تقوی صحبت کردم، از عهده 
این کار بر نخواهــم آمد چرا که ذاتا انســان 
فرمانبرداری در کار مربیگری نیستم و حرف 
کســی را در مربیگری گوش نمی کنم، خودم 
باید تصمیم بگیرم؛ من سیاســت های خاص 
خودم دارم، طبیعتا به عنوان نفر دوم تیم ملی 
نمی توانم این سیاست گذاری را داشته باشم و 

احساس کردم نمی توانم کمک کنم.« 
وی درباره اینکه به هر حال دستیاری آلکنو 
آن هم در المپیک بود، گفت:»مهم نیســت؛ 
حتی دستیار والسکو هم نمی شدم. المپیک 
خیلی خوب اســت اما برای کارم تعاریفی از 
خود دارم و مفهوم بحثم فنی نیست بلکه بحث 
نگرش اســت. معتقدم در این فضا نمی توانم 

کمک کنم، تصمیم گیرنده نیستم و نمی توانم 
تصمیمات خودم را اعالم کنم و این مساله روی 
شخصیت من اثر مثبت نمی گذارد. زمانی که 
اثرگذار نیستم، ترجیح می دهم که نباشم، به 
هر حال المپیک و والیبال خیلی خوب است اما 
همه ما معیارهایی داریم و سعی می کنیم از آن 

تبعیت کنیم.«

عطایی ادامه داد:»از داورزنی که همیشــه 
به من محبت داشته، خواستم من را سر جای 
خودم در تیم ملی جوانان بگذارد که به عنوان 
ســرمربی فعالیت کنم. امیدوارم تیم ملی در 
المپیک عملکرد خوبی داشــته باشد که فکر 
می کنم این چنین هم باشد؛ برای والیبال در 

المپیک آرزوی موفقیت می کنم.« 

آریا طاری

باز کردن دروازه مس رفســنجان، لوسیانو پریرا مندز را به 
بهترین گل زن خارجی همه ادوار تاریخ لیگ برتر تبدیل کرد. 
او یک رکورد تاریخی را پشت سر گذاشته و هنوز هم می تواند 
تعداد گل هایش در لیگ را به شکل قابل توجهی افزایش بدهد. 
ممنوعیت ورود مهره های جدید خارجی به لیگ برتر، رکورد 
لوسیانو را در لیگ دست نیافتنی تر خواهد کرد. هرچند که شاید 
همین رکورد به تنهایی، نشــان از اهمیت مهره های خارجی 
برای فوتبال ایران و لزوم پس گرفتــن این تصمیم نه چندان 

کارشناسی شده باشد. 
لوسیانو پریرا مندز

شیمبا اولین بار در سال ۲۰۱۲ به فوتبال ایران اضافه شد 
و شروع درخشانی در باشگاه فوالد خوزستان داشت. او پس از 
درخشش در اهواز، راهی سپاهان شد تا برای یکی از تیم های 
مدعی فوتبال ایران به میدان برود. گسترش فوالد و صنعت نفت 
آبادان، تیم های بعدی بازیکنی به شمار می رفتند که دوباره به 
فوالد برگشت تا برای دومین بار در ترکیب این باشگاه به میدان 
برود. او که سابقه آقای گلی لیگ برتر با همین تیم را دارد، حاال 

یکی از پرتجربه ترین مهره های تیم خوزستانی به شمار می رود. 
ستاره ای که در ۳۷ سالگی همچنان ســرحال و آماده نشان 
می دهد. لوســیانو با ۸۳ گل زده، حاال بهترین گل زن خارجی 
تمام ادوار لیگ برتر محسوب می شود. بازیکنی که شاید به مرور 
زمان بتواند به رکورد ۱۰۰ گل در لیگ برتر هم برسد. لوسیانو 

بیشترین گل هایش را برای باشگاه فوالد به ثمر رسانده است.
لوسیانو ادینیو

ادر لوســیانو ادینیو، یکی از مهم ترین مهره های خارجی 
تاریخ فوتبال ایران به شمار می رود. ســتاره ای که با تکنیک 
ناب برزیلی و قدرت چارچوب شناسی اش، حرف های زیادی 
در لیگ برتر برای گفتن داشت. ادینیو در مس کرمان ۵۵ گل 
لیگ برتری به ثمر رساند. هیچ بازیکنی در تاریخ مس نتوانسته 
بیشتر از او در لیگ برتر گل بزند. ادینیو سپس به تراکتور رفت 
و در لیگ برتر ۲۷ گل هم برای این تیم زد. او هیچ وقت قهرمانی 
در لیگ برتر را تجربه نکرده اما سابقه آقای گلی در این رقابت ها 
را دارد. ادینیو در لیگ چهاردهم، بهترین گل زن فصل فوتبال 

ایران لقب گرفت.
عماد محمدرضا

رکورد گل زنی برای ســپاهان در تاریخ لیگ برتر، هنوز به 

عماد محمدرضا تعلق دارد. بازیکنی که ۵۹ بار برای سپاهان 
در تاریخ لیگ برتر گل زنی کرده است. بدون هیچ تردیدی این 
ستاره عراقی، یکی از بهترین های تاریخ این باشگاه اصفهانی 
است. ستاره ای که با این تیم به فینال لیگ قهرمانان آسیا رسید 
و حتی در جام باشگاه های جهان هم شرکت کرد. مهاجم عراقی 
سپاهان، برای تیم های فوالد خوزستان و شاهین بوشهر هم 
به میدان رفته اما اوج موفقیت های او در باشگاه سپاهان رقم 
خورده است. عماد در مجموع ۷۰ گل در لیگ برتر به نام خودش 

ثبت کرده است.
ابراهیم توره

اگر تنها استانداردهای فنی مالک باشد، ابراهیم توره یکی 
از بهترین  خارجی های تاریخ فوتبال ایران است. مهاجمی در 
کالس جهانی که البته درســت به همان انــدازه که در زمین 
تبحر داشت، در بی نظمی هم منحصربه فرد بود. توره در پیکان 
درخشش در فوتبال ایران را شروع کرد و در اولین فصل ۱۳ بار 
برای این باشگاه گل زد. او به تیم قهرمان لیگ یعنی پرسپولیس 
ملحق شــد و در یک فصل ۱۱ گل برای این تیم به ثمر رساند. 
اوج درخشش توره با ۳۶ گل زده در سپاهان اتفاق افتاد. او در 
مجموع سابقه به ثمر رساندن ۶۰ گل در رقابت های لیگ برتر 

ایران را دارد.
آدریانو آلوز

مهاجم تنومند برزیلی، چهره ای کامال آشنا برای بسیاری از 
اهالی فوتبال ایران است. او برای ۶ تیم مختلف ایرانی توپ زده 

و حضور در پنج تیم لیگ برتری را تجربه کرده است. بهترین 
سال های دوران فوتبال آدریانو در استقالل اهواز رقم خوردند. 
او برای چهار فصل متوالی در این تیم توپ می زد و گل زن ترین 
بازیکن آبی های اهواز بود. ملوان بندرانزلی هم آخرین تیم این 
ستاره در فوتبال ایران به شمار می رفت. آدریانو در سال های 

بازی درلیگ برتر ایران، مجموعا ۴۷ بار دروازه رقبا را باز کرد.
ایگور کاسترو

شاید به اندازه خیلی از چهره های این فهرست »مشهور« 
نباشــد اما زدن ۳۲ گل در لیگ برتر، از ایگــور چهره ای ویژه 
می ســازد. در جریان دو نایب قهرمانی ذوبی ها در لیگ برتر، 
ایگور عضو این تیم بود. کاسترو در جریان صعود تیمش به فینال 
لیگ قهرمانان آسیا هم یک مهره کلیدی برای تیمش به شمار 
می رفت. او گل صعود به دیدار نهایی لیــگ قهرمانان را وارد 
دروازه الهالل عربستان کرد. کاسترو پس از دوران ذوب، مدتی 

هم برای راه آهن توپ زد.
دنی اولروم

دوران حضور دنی یا همان »عرفان اولروم« در فوتبال ایران 
با یک باشگاه دسته یکی آغاز شــد. او در لیگ برتر برای فوالد، 
ابومسلم و تراکتورســازی هم توپ زد و ســپس به لیگ یک 
برگشت. اولین فصل حضور عرفان در ابومسلم، بهترین سال 
دوران فوتبالی این بازیکن بود. او در آن فصل موفق به زدن ۱۷ 
گل شد و آقای گلی رقابت های لیگ برتر را به دست آورد. این 
بازیکن در مجموع ۲۶ گل در رقابت های لیگ برتر به ثمر رساند.

انتخاب سرمربي خارجي تصمیم درستي بود

عطايي: نمي توانم در تيم ملي نفر دوم باشم

نگاهی به بهترین گل زنان خارجی تاریخ لیگ برتر

دو   لوسيانو و يک  عماد!

این چهارمین شهرآوردی 
است که یحیی به عنوان 

سرمربی پرسپولیس حضور 
در آن را تجربه می کند. او 
در سه مسابقه قبلی سه 
بار مساوی کرده و البته 

بار سوم در ضربات پنالتی 
نیمه نهایی جام حذفی به 

استقالل باخته است
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