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اعتراض به اظهارات توهین آمیز 
تیرانداز کره ای

کمیته ملــی المپیک ایران در پــی اظهار نظر 
نادرســت و توهین آمیز تیرانداز کره جنوبی طی 
نامه ای رســما اعتراض خــود را بــه این حرکت 
غیرحرفه ای و خالف واقع نســبت به جواد فروغي 
به کمیته بین المللی المپیک اعالم کرد. گویا دست 
اندرکاران وزارت امور خارجه نیز مراتب ناراحتی و 
اعتراض خود را به سفارت ایران در سئول کره جنوبی 
اعالم و خواستار پیگیری آن شدند. پس از پیگیری 
ها به عمــل آمده، جونگ آنگ ایلبو چاپ ســئول 
نوشت:»جین جونگ او، ورزشکار کره ای گفته که من 
به خاطر ایجاد جنجال با اظهارات نامناسب در حین 
مصاحبه با یک شرکت رســانه ای هنگام بازگشت 
به کره جنوبی در فــرودگاه اینچئون عذرخواهی 
می کنم.« جینک او بیانیه عذرخواهی اش را در شبکه 
های اجتماعی خود نیز به اشتراک گذاشته است. 
با این حال کمیته ملی المپیک منتظر پاسخ نامه 
اعتراضی خود به کمیته بین المللی المپیک است 

که به محض دریافت منتشر خواهد شد.
    

قرعه سخت براي گرايي و ساروي
روز گذشته علیرضا نجاتي در وزن 60 کیلوگرم 
و امین میرزازاده در وزن 130 کیلوگرم کارشان را 
در المپیک آغاز کردند. نجاتی با شکست پنج-پنج 
مقابل حریف ارمنستانی در دور نخست، حذف شد 
و میرزازاده نیز پس از برتری مقابل حریف کره ای، 
برابر میخاین لوپز کشتی گیر 3۸ ساله کوبایی و دارنده 
هشت طالی جهان و المپیک با نتیجه هشت بر صفر 
شکست خورد. در سنگین وزن رضا کایالپ از ترکیه 
و لوپز کوبایی یک فینال زودهنگام را در نیمه نهایی 
130 کیلوگرم برگزار کردند که لوپز به برتری دو بر 
صفر رسید تا در یک قدمی چهارمین مدال طالی 
المپیک خود باشد. با راهیابی لوپز به فینال، میرزازاده 
در گروه شانس مجدد برای مدال برنز مبارزه خواهد 
کرد. میرزازاده صبح امروز ســاعت 6:30 به مصاف 
الکســوج از رومانی رفت تا براي رسیدن به شانس 

مجدد تالش کند. 
امروز اما محمد بنا باید دو شــاگرد دیگرش را 
هم کوچ کند که با قرعه ســختي مواجه شده اند. 
در وزن ۷۷ کیلوگــرم محمدعلی گرایــی در دور 
نخســت با فلورس پنا از کوبا کشتی می گیرد و در 
صورت پیروزی بر این حریف در دور بعد به مصاف 
برنده کشتی میان بوزو استارســویچ از کرواسی و 
آیک مناتســاکیان دارنده مدال برنز ۲01۹ جهان 
از بلغارســتان می رود. در ایــن وزن 16 نفر حضور 
دارند. تاماش لورینچ قهرمان سال ۲01۹ جهان از 
مجارستان در این سمت جدول قرار دارد و امکان 
رویارویی گرایی و لورینچ در نیمه نهایی هم وجود 
دارد. در وزن ۹۷ کیلوگرم محمدهادی ساروی در 
دور اول به مصاف آدم بودجملین از الجزایر می رود و 
در صورت پیروزی بر این حریف در دور بعد به مصاف 
برنده کشتی میان کریل میلوف دارنده مدال نقره 
۲01۸ جهان از بلغارستان و جنگ ایلدم 3۵ ساله و 
دارنده مدال برنز المپیک ریو از ترکیه می رود. در این 
وزن 16 نفر حضور دارند. آرتور الکسانیان قهرمان 
جهان و المپیک از ارمنستان در گروه ساروی حضور 
دارد و احتمال رویارویی آنها در نیمه نهایی وجود 
دارد. گرایی و ســاروی هر دو شــانس مسلم مدال 
ایران هستند. این مســابقات از ساعت 6:30 صبح 

امروز آغاز شد. 
    

نازنین  ماليی: استرس داشتم 
نازنیــن مالیی کــه در روئینــگ بازی های 
المپیک توکیــو در جایگاه یازدهــم قرار گرفت 
پس از ورود به کشــور گفت:»خیلی خوشحال 
هستم، 6 ماه نتوانستم تمرین کنم و در خانه کار 
می کردم، وقتی هم تمریناتم را شروع کرده بودم 
استرس این را داشتم که در رقابت ها می خواهم 
چه کاری را انجام بدهم چون مسابقات هم کنسل 
شــده بود و نمی توانســتیم رقبای خود را آنالیز 
کنیم اما خدا را شکر از پس کار برآمدیم و توانستم 
بهترین نتیجه تاریخ روئینگ ایران در المپیک را 

به دست بیاورم.« 
وي افزود:»مدال آقای فروغی اســتارت کار 
را برای همــه کاروان زد که از لحظــه اول تا روز 
آخر با خوشــحالی پیش بروند و شــروع کننده 
تمام مدال های کاروان باشــد، آن هم نسبت به 
کشورهای دیگر که انتظار نداشتند و ایران اولین 

طال را گرفت. این اتفاق خوشحال کننده بود.« 
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آریا رهنورد

بی تماشاگرترین لیگ تاریخ 
فوتبال ایران هم سرانجام به پایان 
رسید. لیگی که با مشکالت بسیار 
زیادی روبه رو بود و دردســرهای 
فراوانی در مسیرش قرار داشتند. 
با وجــود همه این مشــکالت 
اما این لیگ، ســتاره های زیادی 
داشت. مهره هایی که توانستند 
در بیســتمین دوره لیگ برتر، 
نمایشی درخشان داشته باشند و 
فصل خوبی را پشت سر بگذارند. 
مهره هایی که این فصل چشم ها 
را خیره کردند و یک فصل جذاب 

دیگر در انتظارشان خواهد بود.
    

گلر: حامد لک
هیچ کس فکر نمی کرد گلری که مدام 
بین باشگاه های مختلف دست به دست 
می شد، چنین جانشین شایسته ای برای 
بیرانوند باشــد. فرم این روزهای حامد 
لک حتی از فرم آخرین روزهای بیرو در 
پرسپولیس ایده آل تر به نظر می رسد. او 
با بیشترین کلین شیت در این فصل، یکی 
از اصلی ترین دالیل قهرمانی تیم یحیی 
در لیگ بیستم بوده است. حامد در طول 
فصل، عملکرد بسیار درخشانی داشته و 
یک گلر بی نقص برای سرخپوشان بوده 
است. او مدت زیادی در انتظار این فرصت 
بود و باالخره توانست برای تیم محبوبش 
به میدان بــرود. به دســت آوردن این 

فرصت، حامد را در اوج انگیزه و اشتیاق 
قرار داد تا این دروازه بان، نمایش هایی 
کامال ایده آل را در پرســپولیس پشت 
سر بگذارد و مرد شماره یک دروازه این 
تیم لقب بگیرد. او کمی پیش از شروع 
لیگ بیستم به این تیم ملحق شد و در 
جمع قرمزها، عملکــردی فراتر از حد 

انتظار داشت.
مدافع راست: فرشاد محمدی مهر

لیگ بیستم، فصل خوبی برای ذوب 
نبود و آنها در نهایت به سختی در لیگ 
ماندگار شــدند. با این وجود، فرشــاد 
محمدی مهر نمایش بســیار خوبی در 
این تیم ارائه کــرد. او این فصل  با چهار 
ایستگاهی مستقیم برای تیمش موفق 
به گل زنی شد. یک رکورد جالب توجه 
که او را به یکی از گل زن ترین مدافعان 
لیگ برتر تبدیل کرد. به نظر می رســد 
فرشاد در شــروع فصل جدید، به یک 
تیم تازه ملحق شود و حتی این احتمال 
وجود دارد که به یکی از تیم های مدعی 

لیگ برتر ملحق شود.
 مدافع میانی: 

حسین کنعانی زادگان
عملکرد این مدافع در لیگ بیستم 
آنقدر خوب بود که جای خالی شــجاع 
خلیل زاده در پرســپولیس احساس 
نشــد. کنعانی روی زمین و هوا، یکی از 
بهترین مهره های این فصل قرمزها به 
شمار  می رفت. جالب اینکه او حتی اجازه 
نداد جشن قهرمانی پرسپولیس به پایان 
برســد و قبل از پایان این جشن، رسما 

از هواداران پرســپولیس خداحافظی 
کرد. همان طور که از قبل هم اعالم شده 
بود، او تصمیم گرفته برای فصل جدید 
به فوتبال قطر ملحق شــود و در لیگ 

ستارگان به میدان برود.
مدافع میانی: موسی کولیبالی

تیم نکو درست مثل فصل گذشته، 
صاحب دومین خط دفاعی برتر فصل 
بود و درخشش موسی کولیبالی، در این 
زمینه به شدت موثر بوده است. مدافع 
مالیایی، حاال دیگر به یک فوتبالیست 
کامال پخته تبدیل شده و تجربه بسیار 
زیادی در فوتبال ایران به دست آورده 
اســت. او حاال یک مدافع میانی کامال 
مطمئن به شــمار می رود و توانســته 
اطمینان ســرمربی تیمــش را هم به 
خوبی جلب کند. کولیبالی در چند سال 
گذشته یکی از بهترین مدافعان میانی 

فوتبال ایران بوده است.
مدافع چپ: میثم تیموری

تراکتورسازی فصل را در رده چهارم 
جدول به پایان رســاند تا شاید بتواند 
راهش را به طرف لیگ قهرمانان آسیا 
هموار کند. بــا این وجــود انتظارات 
هواداران این تیم باز هم از تراکتور برآورده 
نشد. به نظر می رسد بهترین مهره تیم 
تبریزی در این فصل، میثم تیموری بوده 
است. این مدافع کناری فصل خوبی را 
در تبریز پشت سر گذاشــت و یکی از 

بهترین های لیگ برتر بیستم بود.
هافبک دفاعی: مسعود ریگی

در اولیــن روزهــای پیوســتن به 

استقالل، انتقادهای زیادی از این هافبک 
مطرح می شد اما ریگی در این فصل به 
خوبی خودش را پیدا کــرد و به یکی از 
ستاره های آماده استقالل تبدیل شد. 
او در مرکز زمین کامال کم اشتباه ظاهر 
شد و با پاس های دقیقش، به کمک تیم 
آمد. مسعود هنوز چندان ریسکی بازی 
نمی کند اما عملکرد او در استقالل، روز 

به روز بهتر می شود.
هافبک میانی: احمد نوراللهی

از اولین فصل پیوستن احمد نور به 
پرسپولیس، هفت سال گذشته و او حاال 
یکی از پرتجربه ترین مهره های تیم به 
شمار می رود. این هافبک حاال در غیاب 
سیدجالل، بازوبند کاپیتانی تیم را هم به 
بازو دارد. احمد نور، فصل فوق العاده ای 
را در ترکیب قرمزها سپری کرد و بدون 
تردید، یکی از بهترین های این فصل لیگ 
برتر بود. بدون تردید اگر قرار باشد احمد 
یک مسابقه از این فصل را از خاطره ها 

پاک کند، به ســراغ دربــی دور رفت و 
موقعیت های از دست رفته اش مقابل 
استقالل می رود. با این حال او در لیگ 
بیستم آنقدر درخشیده که هیچ هواداری 
دیگر به آن موقعیت ها فکر نمی کند. او 
حاال به یک رهبر در خط میانی قرمزها 

تبدیل شده است.
هافبک هجومی: سروش رفیعی

ســپاهان همــان تیمی بــود که 
دوباره ســروش را به روزهای درخشان 
گذشــته اش برگرداند. رفیعی زیر نظر 
محرم، دوباره بــه همان هافبک خالق 
قبلی تبدیل شــد. بازیکنی که هم در 
پاس های عمقی و هم در شــروع های 
مجدد، عملکرد قابل توجهی در سپاهان 
داشــت. رفیعی با ۹ پاس گل، بهترین 
پاسور این فصل هم لقب گرفت. بدون 
شک اگر فرم خوب سروش نبود، خط 
حمله سپاهان فصل را با این آمار رویایی 
و درخشــان به پایان نمی برد و سجاد 
شــهباززاده نمی توانست در این فصل 
این تعداد گل به ثمر برساند. با این فرم، 
دعوت دوباره ســروش به تیم ملی نیز 

چندان دور از ذهن به نظر نمی رسد.
مهاجم کناری: مهدی قایدی

او حاال دیگــر یک فرمانــده برای 
استقالل به شمار می  رود. ستاره جوانی 
که این فصل به اوج رسید و عملکردی 
فوق العاده در استقالل داشت. مهدی 
امسال، باالخره فرصت درخشیدن در 
ترکیب تیم ملی را هم به دست آورد. با 
این سطح از آمادگی، انتظار می رود مرد 
شــماره 10 آبی ها خیلی زود از فوتبال 
ایران جدا شــود و در یک لیگ خارجی 

به میدان برود.
مهاجم کناری: مهدی ترابی

تا نیم فصل در لیگ قطر توپ می زد 
اما تنها یــک نیم فصل کافی اســت تا 
ترابی را در جمع بهترین های این فصل 
لیگ قرار بدهیم. مهدی به موقع به تیم 
یحیی برگشــت و با پاس ها و نفوذهای 
تماشایی اش، بارها و بارها گره بازی های 
مختلف را برای سرخپوشــان باز کرد. 
ترابی باز هم نشان داد که استانداردهای 
بازی اش فراتر از ســطح فوتبال ایران 

است.
مهاجم نوک: سجاد شهباززاده

تا همین یک ســال قبل، خیلی ها 
تصور می کردند دوران درخشش سجاد 
در لیگ برتر دیگر به پایان رسیده و این 
مهاجم هیچ وقــت نمی تواند کیفیت 
گذشته اش را به دست بیاورد. سجاد اما 
فصل گذشته در سپاهان احیا شد و این 
فصل، بهترین مهاجم لیگ برتر بود. او با 

رکورد بسیار خوبی، آقای گلی لیگ برتر 
را از آن خودش کرد. در تمام ادوار لیگ 
برتر، فقط رضا نوروزی با ۲4 گل در یک 
فصل، عملکرد بهتــری از این مهاجم 
داشته است. ســجاد آماده ترین مهره 
این فصل سپاهان بود و تالش زیادی به 
خرج داد تا قهرمانی لیگ برتر را نیز با این 
تیم جشن بگیرد اما این اتفاق در نهایت 
رخ نداد. با این وجود نمی توان درخشش 
خیره کننده این مهاجــم در لیگ برتر 
بیســتم را نادیده گرفت. ستاره ای که 
با یک پیشــرفت مثال زدنی، حتی از 
نقاط اوج قبلی اش در فوتبال ایران هم 

فراتر رفت.
سرمربی: یحیی گل محمدی

در اینکه محرم نویدکیــا در اولین 
فصل مربیگری در لیگ برتر دســت به 
کار بزرگی زده و تیم آماده ای را به فوتبال 
ایران تحویل داده، شکی وجود ندارد اما 
لقب بهترین مربی فصل، بهتر از هر چهره 
دیگری برای یحیی گل محمدی مناسب 
به نظر می رسد. کسی که توانست تنها با 
»یک شکست« در این فصل، قهرمانی 
لیگ را جشــن بگیرد. پس از قهرمانی 
فوق العاده تیم برانکو در لیگ هجدهم، 
هیچ کس تصور نمی کرد پرسپولیس 
دوباره بتواند این آمــار فوق العاده را به 
دســت بیاورد اما یحیی، این موفقیت 
تاریخی را تکــرار کرد و بــا این رکورد 
استثنایی، روی ســکوی اول لیگ برتر 
ایستاد. در ستایش تیم یحیی، تنها نباید 
به نتیجه ها توجه کرد. آنها در طول فصل 
نیز فوتبال خوبی را به نمایش گذاشتند 
و کامال ســزاوارانه قهرمــان لیگ برتر 
شدند. گل محمدی که قبل از لیگ برتر 
نوزدهم هرگز نتوانسته بود قهرمان لیگ 
برتر شود، حاال به جمع مربیانی پیوسته 
که سابقه دو قهرمانی در این لیگ را دارند. 
او به زودی باید خودش را برای یک فصل 

دشوارتر آماده کند.

ترکیب منتخب این فصل لیگ برتر

نمره 20 در لیگ 20

چهره به چهره

آریا طاری

لیگ برتر بیستم یک تفاوت بزرگ با لیگ های 
قبلی داشت. این بار برخالف گذشته، خبری از 
جذب مهره های خارجی در این لیگ نبود و همه 
نفرات خارجی نیز از فصل های گذشــته در این 
لیگ بودند. در کنار همه چهره های درخشــان، 
لیگ برتر بیستم بازنده های بزرگی هم داشت. 
نفراتی که می خواستند این فصل را به بهترین 
فصل فوتبالی شان تبدیل کنند اما کاری کردند 
که بیستمین فصل از لیگ برتر، به یک کابوس 
بزرگ در دوران ورزشی شان تبدیل شود. نفراتی 
که دوست داشتند این فصل هرچه زودتر به پایان 

برسد و این کابوس هم به انتها نزدیک شود.
محسن مسلمان

دیگر کنایه آمیزتر از این نمی شــود. درست در 
روزهایی که پرسپولیس برای پنجمین بار قهرمان 
لیگ برتر شده، محسن مسلمان و تیمش به لیگ 
یک تبعید شــده اند. این همان بازیکنی است که 
خیال می کرد پرسپولیس با جدایی اش به مشکل 
می خورد. محسن این روزها حتی برای قرار گرفتن 
در ترکیب اصلی سایپا هم مشکل دارد. با این کیفیت 
فنی، خیلی بعید به نظر می رسد که مسلمان را فصل 

آینده هم در یک تیم لیگ برتری ببینیم.

علیرضا حقیقی
قلعه نویی تصور می کرد با شــکار حقیقی از 
نساجی، یک شاهکار نقل و انتقاالتی انجام داده 
اما خودش خیلی زود به این اشتباه بزرگ پی برد. 
حقیقی در ترکیب گل گهر فاجعه بود و بارها به 
تنهایی موجب از دست رفتن امتیازهای این تیم 
شد. اواخر فصل، قلعه نویی این گلر را به نیمکت 
تیمش دوخت و تصمیم گرفت از بشاگردی روی 
خط دروازه اســتفاده کند. حقیقی به احتمال 
بسیار زیاد، در تابستان در فهرست مازاد باشگاه 

گل گهر قرار خواهد گرفت.
سعید واسعی

تراکتوری ها رقم بسیار سنگینی را برای جذب 
این بازیکن پرداخت کردند اما واسعی به واسطه 
نحوه ترک پیکان، به سختی جریمه شد و چندین 
ماه از فوتبال فاصله گرفت. او عمال به یک خرید 
ناموفق برای تیم تبریزی تبدیل شد. سعید البته 
اواخر فصل به میادین برگشــت و چند نمایش 
خوب هم داشت اما در مجموع، تراکتوری ها اصال 

از این خرید راضی به نظر نمی رسند.
مسعود شجاعی

فصل عجیب و پرفراز و نشیبی را در فوتبال 
تبریز سپری کرد. مسعود در این فصل، کارش 
را به عنوان کاپیتان تراکتور شروع کرد. سپس 
برای مدتی به عنــوان ســرمربی تیم معرفی 
شــد و به عنوان بازیکن-مربی بــه کار در این 
باشــگاه ادامه داد. این تجربه اما برای شجاعی 
موفقیت آمیز نبــود و او دوباره در نقش بازیکن 

قرار گرفت. اواخر این فصل عجیب، شــجاعی 
یک چالش بزرگ را با رســول خطیبی تجربه 
کرد و تصمیم به تــرک تراکتور گرفت. این هم 
از عجایب روزگار اســت که یک فوتبالیست در 
یک فصل هم سرمربی باشــگاهش شود و هم 
در فهرســت مازاد قرار بگیرد. خطیبی در چند 
مقطع مختلــف، مصاحبه های تندی علیه این 

بازیکن انجام داد.
میالد جهانی

با سروصدای زیادی از نفت به ذوب پیوست اما 
در تیم جدیدش فاصله بسیار زیادی با یک ستاره 
داشت. بهترین پاسور فصل گذشته لیگ برتر، 
در لیگ بیستم اصال خوب کار نکرد و نتوانست 
انتظارات را برآورده کند. شاید اگر میالد جهانی 
حتی سایه ای از نمایش هایش در نفت آبادان را 
در اصفهان ارائه می کرد، ذوب به این حال و روز 

تلخ دچار نمی شد.
شیخ دیاباته

شــرایط برای آقای گل فصل گذشته لیگ 
برتر هم در این فصل اصال خــوب پیش نرفت. 
همه انتظار داشتند شــیخ بهترین گل زن این 
فصل باشد اما او بســیار ناامیدکننده ظاهر شد 
و هر وقت که اســتقالل به او نیاز داشت، درگیر 
مصدومیتی تازه بود. بــا مجموع اتفاقاتی که در 
این فصل برای دیاباته رخ داده، کامال بعید است 
که فرهاد مجیدی برای فصــل جدید روی این 
بازیکن حساب چندانی باز کند و او را در تیمش 

به خدمت بگیرد.

محمود فکری
در شروع فصل برای ملحق شدن به استقالل 
و ترک نساجی عجله داشت اما نمی دانست که 
این تصمیم، چقدر برایش ناخوشــایند خواهد 
بود. فکری در اســتقالل ناامیدکننده نشان داد 
و خیلی زود وادار به ترک این تیم شــد. او فصل 
را روی نیمکت نفت مسجدســلیمان در حوالی 

منطقه سقوط به پایان رساند.
رسول خطیبی

روند کامــال موفقیت آمیزی که با آلومینیوم 
اراک شروع کرده بود را رها کرد تا به تبریز برود و 
سرمربی تراکتور شود. آخر فصل اما از اینجا رانده و 
از آن جا مانده بود. شاید اگر خطیبی در اراک باقی 
می ماند، این تیم در ادامه فصل دست به کارهای 
بزرگی می زد اما تصمیم خطیبی، هم برای این 

مربی و هم برای تیمش ناخوشایند بود.

علیرضا منصوریان
اوایل فصل، یک اخراج دیگر را تجربه کرد و 
از تراکتور برکنار شــد. او به جای خطیبی روی 
نیمکت آلومینیوم قرار گرفت اما نتوانســت در 
این تیم هــم عملکرد موفقیت آمیزی داشــته 
باشد. با این روند علیمنصور به مرور زمان شانس 
کار کردن در سطح اول فوتبال ایران را از دست 

خواهد داد.
محمدرضا زنوزی

مالک باشــگاه تراکتور، یک فصل پرحاشیه 
دیگر را پشت سر گذاشت. فصلی که در آن یکی از 
تیم هایش از لیگ برتر سقوط کرد و تیم دیگر این 
مالک هم عملکرد درخشانی نداشت. سیاست 
تغییر مداوم سرمربی در فوتبال تبریز، همچنان 
برای زنوزی نتیجه ای به جز شکست و ناکامی به 

دنبال نداشته است.

بازند ه های لیگ برتر بیستم

10 مرد ناکام

در اینکه محرم نویدکیا 
در اولین فصل مربیگری 
در لیگ برتر دست به کار 

بزرگی زده و تیم آماده ای را 
به فوتبال ایران تحویل داده، 

شکی وجود ندارد اما لقب 
بهترین مربی فصل، بهتر 
از هر چهره دیگری برای 

یحیی گل محمدی مناسب 
به نظر می رسد

مهدی امسال، باالخره 
فرصت درخشیدن در 

ترکیب تیم ملی را هم به 
دست آورد. با این سطح از 

آمادگی، انتظار می رود مرد 
شماره 10 آبی ها خیلی زود 

از فوتبال ایران جدا شود 
و در یک لیگ خارجی به 

میدان برود
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