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کمیلمربینمیشود

کمیل قاســمی قهرمان کشــتی آزاد که به 
تازگی با مثبت شدن تست دوپینگ رقیبش در 
المپیک لندن، طالی این رقابت هــا را از آن خود 
کرد، با پیشنهاد فدراسیون برای حضور در کادر 
فنی تیم ملی کشتی آزاد بزرگساالن مواجه شده 
اســت. اما او که مدت زیادی از خداحافظی اش با 
تشک کشــتی نمی گذرد، ترجیح می دهد فعال 
دور بماند و به کارهای شخصی اش برسد. او در این 
باره گفت:»پیشنهاد کردند به عنوان مربی فعالیتم 
را در تیم ملی کشتی آزاد بزرگساالن آغاز کنم. با 
توجه به اینکه چند سالی به دلیل حضور مداوم در 
اردوهای تیم ملی و رقابت های مختلف بین المللی 
نتوانستم آن طور که باید امور شخصی و تحصیلی ام 
را پیگیری کنم، قصد دارم فعال به این امور بپردازم. 
امیدوارم با فرصت بیشتر و سر و سامان دادن به امور 
شخصی و تحصیلی بتوانم به تیم ملی کمک کنم.«

    
11آزادکارایراندرتفلیس

رقابت های بین المللی کشتی آزاد جایزه بزرگ 
گرجستان جام باالوادزه و کارتوزیا روزهای 18 تا 
21 مرداد در شهر تفلیس برگزار می شود که ایران 
با 11 کشــتی گیر از جمله رضــا یزدانی، کامران 
قاسم پور و محمدباقر یخکشی عازم این رقابت ها 
می شــود. ســرلک، بیابانی، صادقی، حاجی پور، 
امامی، محمدی افضلی و تیموری هم سایر نفرات 
هستند. پیش از این قرار بود اکثر این نفرات به جام 
زیلکوفسکی لهستان بروند که تورنمنت گرجستان 
جایگزین مسابقات لهستان شد. البته رضا اطری که 
قرار بود به زیلکوفسکی برود، در ترکیب تیم اعزامی 
به گرجستان قرار ندارد و امیرمحمد یزدانی هم به 
جای گرجستان عازم مسابقات جوانان جهان است.

    
پسرداوریدراموروالیبال؟

در برخی سایت های تخصصی والیبال نام پسر 
افشین داوری، سرپرست فدراسیون والیبال مطرح 
و گفته می شــود که وی قرار اســت سایت جدید 
فدراسیون را طراحی و راه اندازی کند. این موضوع در 
شرایطی مطرح شد که نه تنها به گواه اهالی والیبال که 
به گواه همه اهالی ورزش سایت این فدراسیون یکی 
از کامل ترین سایت ها بوده و هیچ نیازی به بازطراحی 
ندارد. فرض بر اینکه قرار باشــد چنین اتفاقی هم 
صورت بگیرد، شاید بهتر بود فراخوانی صادر می شد 
تا فعاالن این حوزه رزومه های خود را ارسال کنند و 
در نهایت بهترین گزینه انتخاب شود. افشین داوری، 
سرپرست فدراســیون هم این روزها رابطه اش را با 
رسانه ها به حداقل رسانده تا در این باره شفاف سازی 

صورت نگیرد و سواالت بی جواب بماند.
    

دیسکهاییکه70مترنمیرسند
احسان حدادی که دو هفته قبل برای برگزاری 
اردوی آماده سازی راهی چین شده بود، به این اردو 
پایان داد و به کشور بازگشــت. حدادی 12 روز در 
چین حضور داشت و طبق تصمیم مک ویلکینز، 
قرار است اواخر هفته برای ادامه اردوی آماده سازی 
خود راهی فنالند شود. قهرمان پرتاب دیسک آسیا 
احتماال مسابقه ای را در فنالند برگزار می کند و پس 
از آن در فینال دایموندلیگ شرکت خواهد کرد.  وی 
در مورد عملکرد رقیبانش گفت:»رکوردهای آنها 
طی ماه های گذشته خوب بود اما االن یک مقداری 
پایین آمده است و دیگر خبری از پرتاب های 70 
متری نیست. قطعا تا شــروع مسابقات قهرمانی 
جهان هم پایین می آید و به نظر من کسی که بتواند 
68 و نیم یا نهایتا 69 متر پرتاب کند، به مدال طال 

می رسد. کسی دیگر نمی تواند 70 متر بیندازد.«
    

کاپیتانکاراته
MMAدراولینمبارزه

مازیار الهامی کاپیتان سابق تیم ملی کاراته که 
طی چند ســال اخیر فعالیت خود را در مسابقات 
MMA  آغاز کرده، هفته گذشــته بــا نماینده 
سازمان NFJ در تهران قرارداد رسمی امضا کرد. 
الهامی قرار است در نخستین مبارزه خود 29 مرداد 
به مصاف نماینده بالروس بــرود. الهامی به عنوان 
اولین ایرانی در چارچوب ســازمان  NFJ مبارزه 
خواهد کرد. طبق قراردادی که بین الهامی و سازمان 
NFJ به ثبت رسیده، مازیار قرار است سه مبارزه 
برای این ســازمان انجام دهد. او برای بهتر شدن 
شرایط فنی خود این روزها در کنار امیر علی اکبری 

و دیگر قهرمانان این رشته تمرین می کند.

منهای فوتبال

آریا طاری

ذوب آهن با علیرضا منصوریان، به 
ســالمت از یک فصل کابوس وار عبور 
کرد. آنها با ســرمربی قبلی شان، رفته 
رفته در میان کاندیداهای ســقوط به 
لیگ یک قرار گرفته بودند و هیچ کس 
تصور نمی کرد ســتاره های این تیم 
فصل را با ســرهای باال تمام کنند. در 
شــروع لیگ قهرمانان 2019، همه 
روی اســتقالل و پرسپولیس حساب 

باز می کردند. تیم برانکو، نایب قهرمان 
دوره قبلی رقابت هــا بود و تیم وینفرد 
شفر، از شــانس های جدی صعود به 
مرحله حذفی به شــمار می رفت. به 
نظر می رســید ذوبی ها حتی توانایی 
عبور از دیدارهای پلی آف را هم ندارند 
اما کام بک جادویــی در زمین الغرافه 
قطر انــگار، تولد دوبــاره ای برای تیم 
منصوریان بــود. این تیم ســرانجام 
توانســت خودش را به مرحله گروهی 
برساند و در این مرحله، فراتر از انتظار 

ظاهر شود. البته که گروه آنها در مقایسه 
با سرخابی ها ساده تر به نظر می رسید 
اما این تیم باید با قهرمان مقتدر لیگ 
عربســتان یعنی النصر دیدار می کرد. 
در پایان دور گروهی، ســفید و سبزها 
بدون حتی یک شکســت بــه مرحله 
یک هشتم نهایی رســیدند. آنها با سه 
پیروزی و ســه تســاوی و کسب 12 
امتیاز، باالتر از النصر، الزورا و الوصل قرار 
گرفتند و به عنوان سرگروه توانستند 
به دور یک هشــتم نهایی برسند. این 

اتفاق در حالی رخ داد که هم استقالل 
و هم پرسپولیس، در مرحله حذفی از 
لیگ قهرمانان کنار رفته بودند. االتحاد 
عربســتان در گــروه دوم رقابت ها، با 
الوحده امارات، لوکوموتیو تاشــکند و 
الریان قطر همگروه بود. این تیم در 6 
مسابقه، تنها یک بار شکست خورد و سه 
بار په پیروزی رسید تا در نهایت با 11 
امتیاز، پشت سر الوحده به عنوان تیم 
دوم به مرحله حذفی صعود کند. پیش 
از این در لیگ قهرمانان آسیا، مرحله 

یک هشتم نهایی بالفاصله پس از دور 
گروهی برگزار می شد و تیم ها در فاصله 
مراحل گروهی و حذفی، نمی توانستند 
ترکیب شــان را تغییر بدهند. حاال اما 
اوضاع عوض شده و ترکیب هر دو تیم 
قبل از مسابقه یک هشتم نهایی، نسبت 

به فصل گذشته تغییر کرده است.
وقتی ذوب آهــن اولین حضورش 
در لیگ قهرمانان آســیا را در ســال 
2003 تجربه کرد، االتحاد نیز اولین 
قهرمانــی اش در ایــن تورنمنــت را 
به دســت آورد. یک ســال بعد، تیم 
عربســتانی دوبــاره قهرمان شــد تا 
خودش را به عنوان یک قدرت مطلق 
در فوتبال آســیا تثبیــت کند. ذوب 
دومین بــار در ســال 2009 به لیگ 
قهرمانان برگشت و این بار توانست با 
هدایت منصور ابراهیم زاده، خودش 
را به دیدار نهایی تورنمنت برســاند. 
آنها تنها یک قدم بــا بردن جام فاصله 
داشتند اما در نهایت، نتیجه را به حریف 
واگذار کردند و روی سکوی دوم قرار 
گرفتند. ذوب آخرین بار هشت سال 
قبل به مرحله یک چهارم نهایی لیگ 
قهرمانان رســید و حاال منصوریان به 
دنبال راهی برای پایــان دادن به این 
طلسم است. تیم اصفهانی تا امروز 11 
بار  روبه روی نمایندگان عربستان قرار 
گرفته و در این دیدارها، 6 بار پیروزی 
را به دست آورده اســت. آنها تا امروز 
ســه بار مقابل نمایندگان عربستانی 
لیگ قهرمانان شکســت خورده اند. 
شیرین ترین خاطره این تیم از رقبای 
عربستانی، به دیدار نیمه نهایی لیگ 
قهرمانان 2010 برمی گردد که حکم 
صعود این تیم به فینال آســیا را امضا 
کرد. در شــرایط عادی، االتحاد باید 
میزبانی دیدار اول را برعهده می گرفت 
و دیــدار دوم نیز در اصفهــان برگزار 
می شد اما حاال هر دو مسابقه در زمین 
بی طرف انجام خواهند شــد. االتحاد 

فصل گذشته را با رامون دیاز کلید زد 
اما تجربه حیرت آور هفت شکست در 
هشت بازی، موجب شد که این باشگاه 
با مشکالت زیادی روبه رو شود و قید 
همکاری با دیاز را بزند. اسالون بیلیچ 
نیز در این باشگاه موفق نبود اما خوزه 
لوئیس سیرا توانست با ورود به االتحاد، 
تیم را از خطر سقوط نجات بدهد و آنها 
را به مرحله حذفی لیگ قهرمانان آسیا 

برساند.
پس از جدایی اوســاگونا و رشید 
مظاهری، عملکرد گلــر جدید و البته 
مهره های خارجی تــازه وارد ذوب در 
این مســابقه تعیین کننــده خواهد 
بود. الکســاندر پریوویچ و رومارینیو، 
اصلی ترین ســتاره های خارجی تیم 
عربستان به شــمار می روند. نگرانی 
بزرگ نماینــده ایرانــی، دور بودن از 
شرایط مسابقه است. فصل جدید لیگ 
برتر هنوز شروع نشــده و ذوبی ها تنها 
با اردوهای تدارکاتی بــرای این بازی 
بزرگ آماده شــده اند. آنها تــا امروز 
در لیــگ قهرمانــان غافلگیرکننده 
ظاهر شــده اند و به عنــوان آخرین 
بازمانده فوتبال ایــران در این فصل از 
این تورنمنت، باید به شــگفت انگیز 

بودن شان تداوم ببخشند.

ذوب آهن-االتحاد؛ تالش آخرین بازمانده ایرانی برای بقا

شگفت انگیز بمان!

چهره به چهره

سوژه روز

غافلگیری، یک اصل مهم در دنیای فوتبال است و ذوب آهن تا امروز در این فصل از لیگ قهرمانان، توانسته به خوبی از 
این اصل استفاده کند. آنها در اولین جدال در وقت های اضافه از سد الکویت عبور کردند و سپس با یک کام بک تماشایی، 

در زمین الغرافه به پیروزی رسیدند تا بتوانند بخشی از مرحله گروهی رقابت های لیگ قهرمانان باشند. این مسیر برای تیم 
اصفهانی با دشواری شروع شد و با دشواری نیز ادامه پیدا کرد. ماموریت بزرگ ذوبی ها، هنوز تمام نشده است. آنها در اولین 
مسابقه در دور حذفی، روبه روی االتحاد قرار می گیرند تا در صورت شکست دادن رقیب پرآوازه عربستانی، به جمع هشت 

تیم برتر رقابت ها راه پیدا کنند.

آریا رهنورد

»هری مگوایر« انتخاب اول منچستریونایتد 
برای قلب خط دفاعی نبود اما آنها پس از ناکامی در 
خرید میالن اشکرینیار و کالیدو کولیبالی، سرانجام 
مدافع میانی لســتر را به خدمت گرفتند. پس از 
قهرمانی معجزه آسا در لیگ برتر، لسترسیتی اعتبار 
بیشتری به دســت آورده و حاال دیگر بازیکنانش 
را به قیمت هایی نجومی می فروشد. بعید به نظر 
می رســید  رقم 80 میلیون پوندی برای فروش 
مگوایر با موافقت یونایتد همراه شود اما نیاز مبرم آنها 
به یک مدافع میانی خوب، موجب شد این باشگاه 
»گران ترین مدافع تاریخ فوتبــال« را به خدمت 
بگیرد. هری با یک قرارداد سنگین و البته انتظارات 
زیاد، از لستر به یونایتد ملحق خواهد شد. پیش از او، 
لقب گران ترین مدافع تاریخ در اختیار چهره های 
دیگری قرار داشت. با رقمی که امروز منچستری ها 
برای مگوایر پرداخت کردند، 10 ســال قبل رئال 
مادرید کریســتیانو رونالدو را به عنــوان یکی از 

بهترین های تاریخ فوتبال خریده بود!

ویرجیل فن دایک
اگر خرید مگوایر برای یونایتد به اندازه خرید فن 
دایک برای لیورپول موثر باشد، هواداران باشگاه 
کامال با مبلغ قرارداد او کنــار خواهند آمد. دوران 
لیورپول کلوپ بدون تردید به دو مقطع قبل و بعد 
از خرید مدافع هلندی تقســیم می شود. تیمی 
که ساده گل می خورد و به راحتی برتری اش را از 
دست می داد، با حضور ویرجیل صاحب یک رهبر 
قدرتمند در خط دفاعی شد. بازیکنی که هم خوب 
دفاع می کرد و هم خوب از ضربه های سر برای گل 
زدن به حریف بهره می برد. فصل گذشته در حالی 
به پایان رسید که فن دایک حتی یک بار نیز دریبل 
نخورده بود. او اصلی ترین دلیل برای موفقیت بزرگ 
لیورپول در اروپا و البته نتایج درخشان این تیم در 
لیگ برتر به شــمار می رفت. حاال از فن دایک به 
عنوان اصلی ترین شــانس تصاحب توپ طال در 
سال 2019 نام برده می شود. بدون تردید ارزش 
این ستاره در بازار نقل و انتقاالت همین حاال دو برابر 
زمان پیوستنش به لیورپول شده است. قرمزهای 
آنفیلد این بازیکن را با رقم 75 میلیون پوند خریداری 

کردند. پنج میلیون پوند ارزان تر از رقمی که حاال 
قرمزهای منچستر قصد دارند برای هری مگوایر به 

لسترسیتی بپردازند.
لوکاس هرناندز

پس از سپری کردن یک جام جهانی درخشان 
در ترکیب تیم ملی فرانسه، باشگاه های زیادی به 
لوکاس هرناندز عالقه نشان دادند. بایرن بر اساس 
سنت همیشگی اش، اواسط فصل گذشته با این 
بازیکن و باشــگاه اتلتیکومادرید به توافق رسید 
و او را برای شــروع فصل جدید به خدمت گرفت. 
لوکاس پس از امضای رســمی با بایــرن، تا پایان 
فصل در تیم سیمئونه ماندگار شد. باواریایی ها که 
همیشه از خریدهای نجومی پرهیز می کردند، با 

جذب هرناندز گران ترین خرید تاریخ شان 
را انجام دادند. آنهــا برای این خرید، 70 
میلیون پوند پرداخت کردند. زمانی در 
دنیای فوتبال، برای خرید یک مدافع 
هزینه چندانی نمی شد اما حاال بیشتر از 

همیشه، همه تیم ها به اهمیت در 
اختیار داشتن یک مدافع 

درجه یک پی برده اند. 
حتــی باشــگاهی 
مثل بایرن با فلسفه 
متفاوت نسبت به 

پی اس جی و منچسترســیتی، دست به چنین 
خریدی زده و یکــی از گران ترین مدافعان تاریخ 

فوتبال را در این فصل در ترکیبش خواهد داشت.
ماتیاس دلیخت

نام دلیخت در بازار تابستانی نقل و انتقاالت، 
بیشتر از هر بازیکن دیگری شنیده شد. ماتیاس 
پیشنهادهایی از منچســتریونایتد، یووه، بارسا 
و پی اس جی داشــت و مســئولیت انتخاب تیم 
آینده اش را به مینو رایوال سپرد. درخشش کاپیتان 
19 ساله آژاکس در لیگ قهرمانان آنقدر پررنگ و 
جذاب بود که تورینی ها بــا پرداخت 67 میلیون 
پوند، او را به گران ترین 19 ساله تاریخ فوتبال تبدیل 
کردند. حاال با در اختیار داشتن دلیخت، یوونتوس 
صاحب بهترین خط دفاعی در فوتبال اروپا شده 
است. اتفاقی که شاید این تیم را به رویای 

قهرمانی در فوتبال اروپا نزدیک کند.
آیمریک الپورته

بیلبائو تا امروز مهره های بااستعداد 
زیادی را به دنیــای فوتبال معرفی کرده 
اســت. آیمریک الپورتــه یکی از 
همین پدیده ها بود. بازیکنی 
که در اللیگا توجه باشگاه های 
اروپایی را جلب کرد و ســال 
2018 بــا رقم ســنگین 57 

میلیون پوند به باشگاه منچسترسیتی پیوست. 
الپورته فصل گذشته بازیکن ثابت تیم گواردیوال 
بود و در همه جام ها 51 بازی برای منچسترسیتی 
انجام داد. این مدافع به خاطر قدرت حمل توپ و 
بازی با پا، یکی از چهره های محبوب پپ گواردیوال 
به شمار می رود. او نقشی انکارنشدنی در سه گانه 

داخلی فصل گذشته منچسترسیتی ایفا کرد.
بنجامین مندی

با پیوستن مگوایر به یونایتد، مندی دیگر یکی 
از پنج مدافع گرانقیمت تاریخ فوتبال نیست. او در 
جایگاه ششم این فهرســت قرار می گیرد. مدافع 
چپ فرانسوی از موناکو به من سیتی ملحق شد اما 
چند مصدومیت بد، هنوز اجازه نداده که او در حد و 
اندازه قرارداد 52 میلیون پوندی اش با سیتی ظاهر 
شود. عالقه شدید و افراطی مندی به شبکه های 
اجتماعی، بارها با ســرزنش پپ گواردیوال همراه 
شده است. این مربی باور دارد که اگر مدافع کناری 
تیمش حواشی فضای مجازی را کنار بگذارد، در 
مسیر تبدیل شــدن به یکی از بهترین های دنیا 
قرار خواهد گرفت. مندی فصل گذشته بازی های 
زیادی را از دســت داد و حاال ایــن فصل به دنبال 
جبران فرصت های از دست رفته است. او به خوبی 
می داند که لیگ برتر بــرای هیچ بازیکنی صبر به 

خرج نمی دهد!

به نظر می رسد مسئوالن فدراسیون فوتبال باالخره راضی 
شده اند تا مراسم قرعه کشی فصل جدید رقابت های لیگ برتر 
را برگزار کنند. همان طور که انتظار می رفت، احتمال برگزار 
نشدن لیگ تنها »شــعار« بود و بدون آن که هیچ تغییری در 
وضعیت اســتادیوم ها به وجود بیاید، لیگ برتــر اواخر مرداد 
برگزار خواهد شد. حتی با وجود هشدارهای فدراسیون، این 
نهاد به هیچ قیمتی نمی تواند از بار مسئولیت هایش در برگزاری 
منظم بازی ها در فصل جدید شانه خالی کند. چراکه وظیفه 
فدراسیون فوتبال، تنها »هشدار دادن« نیست. فصل گذشته، 
بحران های اســتادیومی زیادی در فوتبال ایران به وجود آمد. 

در فرصت مناســب تعطیالت تابســتانی اما نه هیچ کدام از 
باشگاه ها، نه فدراسیون و نه حتی رسانه ملی، قدمی برای حل 
معضالت فرهنگی فوتبال و آشتی دادن هواداران متخلف با هم، 
برنداشتند. به نظر می رسد بحران های بزرگ تری برای لیگ 
نوزدهم در راه باشد اما همچنان یک سوال بزرگ ذهن هواداران 
فوتبال در ایران را درگیر کرده اســت. اگر قرار بود لیگ برتر با 
چنین وقفه ای شروع شود و چنین تعطیالت گسترده ای داشته 
باشد، چرا مسابقه های فصل گذشته به آن اندازه فشرده برگزار 
شد؟ وقتی عجله ای برای شروع فصل جدید در کار نبود، چرا 

تیم ها و بازیکن ها باید قربانی برنامه سازمان لیگ می شدند؟

بخش مهمی از دالیل ناکامی اســتقالل و پرسپولیس در 
رقابت های این فصل از لیگ قهرمانان آسیا، نتیجه برنامه ریزی 
نابودکننده سازمان لیگ فوتبال ایران بود. سازمان لیگ گاهی 
در یک هفته، سه مسابقه برای نمایندگان ایرانی حاضر در لیگ 
قهرمانان ترتیب می داد. روندی که عمال این تیم ها را مستهلک 
کرد. ذوب آهن تنها تیمی بود که از این شرایط سخت جان سالم 
به در برد. چراکه برخالف سرخابی ها، تیم اصفهانی اهمیتی 
برای رقابت های لیگ قائل نبود و دیدارهای این تیم در لیگ، 

حساسیت چندانی نداشتند. 
مسئوالن سازمان لیگ با سرعتی باورنکردنی و خیره کننده، 
لیگ هجدهم را به پایان رساندند. این سرعت آنقدر زیاد بود که 
به نظر می رســید آنها قصد دارند رکورد برگزاری دیدارهای 
فشــرده در تاریخ فوتبال ایران را به نام خودشان ثبت کنند. 
زیر این فشار سنگین، بازیکنان زیادی مصدوم شدند و مربیان 
زیادی در نقش قربانی قرار گرفتند. این اتفاق در حالی رخ داد 

که نه تیم ملی اردوی مهمی در پیش داشت و نه قرار بود یک 
تورنمنت ملی در پایان فصل برای فوتبال ایران برگزار شــود. 
حاال مدت زیادی از شروع تعطیالت لیگ برتر می گذرد و هیچ 
اشکالی نداشت اگر لیگ برتر دو هفته دیرتر به پایان می رسید. 
واضح به نظر می رسد که در آینده نیز نمی شود به برنامه ریزی 

سازمان لیگ اعتماد کرد. 
این برنامه رنگ و بویی از »مهارت« و »تخصص« ندارد و تنها 
»عجله« در آن به صورت جدی دیده می شود. پس از افتضاح 
برگزاری فینال جام حذفــی، برخوردی »ظاهری« با مدیران 
سازمان لیگ صورت گرفت اما خیلی زود آنها دوباره به صحنه 
برگشتند. ظاهرا هیچ چیز نمی تواند جایگاه این مدیران خاص را 
متزلزل کند. حتی ضعف ناشی از فشردگی بازی ها در ساق پای 
نمایندگان ایرانی لیگ قهرمانان آسیا. حتی مشکالت عمیق 
برنامه ای که عمال امید پرطرفدارترین تیم های فوتبال ایران 

برای درخشش در لیگ قهرمانان آسیا را تباه کرد.

پنج مدافع گرانقیمت تاریخ فوتبال پیش از انتقال مگوایر به یونایتد

صخرههاییازدالر!

درباره رویکرد عجیب و باورنکردنی سازمان لیگ

بهارفشرده،تابستانخوابآلود!

ذوب آخرین بار هشت سال 
قبل به مرحله یک چهارم 

نهایی لیگ قهرمانان رسید 
و حاال منصوریان به دنبال 

راهی برای پایان دادن به این 
طلسم است. تیم اصفهانی 

تا امروز 11 بار  روبه روی 
نمایندگان عربستان قرار 

گرفته و در این دیدارها، 
6 بار پیروزی را به دست 

آورده است
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