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عالقه سهراب به رقابت با كيانوش

سهراب مرادی قهرمان وزنه برداري المپيك، 
درخصوص پيگيــری تمریناتش در این روزهای 
کرونایی، عنوان داشــت:»حتی با بروز بيماری 
کرونا یك روز هم تمریناتم قطع نشده و هميشه 
ادامــه دارد. وزنه بــرداری مثل ســایر ورزش ها 
نيست، اگر تمرین را کنار بگذارید از لحاظ بدنی 
افت خواهيد کرد و زمان زیادی طول می کشد تا 
به شــرایط آرمانی و روی فرم برگردید. با شرایط 
آسيب دیدگی کتف هم، روزانه تمرینات بدنسازی 
خود را دارم و به خاطر همين به صورت مستمر و 
مداوم تمرین می کنم تا آمادگی جسمانی خود را 
حفظ شود.« وی درباره برنامه های  آماده سازی اش 
جهت حضــور در بازی هــای المپيــك، تاکيد 
کرد:»فقط منتظرم تاریــخ برگزاری رقابت های 
انتخابی المپيك از ســوی فدراســيون جهانی 
وزنه برداری اعالم شــود و از این ســردرگمی و 
بالتکليفی دربيایم. سپس خود را آماده شرکت در 
مسابقات گزینشی می کنم و نسبت به زمان قطعی 
برگزاری مسابقات با جدیت فشار تمریناتم را باال 
خواهم آورد تا مجوز حضور در المپيك را بگيرم.« 
مرادي افزود:»برای حضور در المپيك توکيو فقط 
باید در یك مسابقه انتخابی شرکت کنم و در آن 
رقابت نيز مجموع  395 یا 400 کيلوگرم را به ثبت 
برسانم. باید ببينيم در جدول کسب سهميه چه 
اتفاقاتی خواهد افتاد. ان شــاءا... مشکل خاصی 
پيش نمی آید و به راحتی ایــن رکورد مجموع را 
می زنم و سهميه را کسب خواهم کرد.« رکورددار 
وزنه برداری جهان در خصوص اینکه با کيانوش 
رستمی برای رسيدن به المپيك هم رقابت دارد، 
اذعان کرد:»من و کيانوش از همان ابتدای شروع 
دوران حرفه ای مان در وزن 85 کيلوگرم با یکدیگر 
رقابت کرده ایم و سپس در دسته 96 کيلوگرم کنار 
هم بودیم و هميشه در مسابقات مختلف با هم وزنه 
زدیم. قرار گرفتن در این شــرایط اصال مساله و 
مشکل خاصی ایجاد نکرده است و رقيبی قدرتمند 
همچون کيانوش، من را به سمت جلو پيش می برد 
و باعث این می شود تا بهتر و محکم تر تمرین کنم. 
در بازی های آسيایی 2018 جاکارتا در یك وزن 

بودیم و این رقابت به قهرمانی ختم شد.«
     

 نقاشی حلقه های المپيک 
در مناقصه

نقاشــی اصلی حلقه های المپيك که توسط 
بارون پير دوکوبرتين ترســيم شــده، قرار است 
یکشــنبه آینده در کن به حراج گذاشــته شود و 
پيش بينی شده این نقاشــی به قيمت 114 هزار 
دالر به فروش برسد. بنيانگذار المپيك مدرن پنج 
حلقه را به رنگ های آبی، زرد، مشکی، سبز و قرمز 
با زمينه سفيد در سال 1913 ترسيم کرد. اعتقاد 
بر این اســت که وی قصد داشت این حلقه ها را به 
نمایندگی از پنج قاره آفریقا، آمریکا، آسيا، اروپا و 
اقيانوسيه معرفی کند. نقاشی اصلی وی به صورت 
گرافيت و گواش روی یك قطعه کارت ســفيد به 
طول 21 در 27.5 سانتی متر است. قرار بود سمبل 
جدید و پرچم بازی های المپيك برای نخستين 
بار در کنگره کميته بين المللی المپيك در سال 
1914 رونمایی تا بيستمين سالگرد احيای بازی ها 
و جنبش المپيك جشن گرفته شود اما به دليل 
جنگ جهانی اول این بازی ها لغو شــد. حلقه ها 
و پرچم المپيــك هم تا زمان مراســم افتتاحيه 
بازی های 1920 در آنترپ رونمایی نشــد. خانه 
حراج کن مبلغ 57 هزار دالر را برای این نقاشی در 
نظر گرفته اما تخمين می زند قيمت مناقصه تا 91 

هزار دالر هم برسد.
     

آخرين فرصت بوكس
رقابت های جهانی بوکس )گزینشی المپيك( 
که پيش از این قرار بود اردیبهشــت امسال در 
پاریس برگزار شــود با یك ســال تعویق انجام 
خواهد شد. طبق اعالم IOC رقابت های جهانی 
بوکس )گزینشــی المپيك( اردیبهشــت سال 
1400 و پس از اتمــام رقابت های انتخابی تمام 
قاره ها در پاریس پایتخت فرانسه برگزار می شود. 
بوکســورهایی که از طریق انتخابی های قاره ای 
سهميه المپيك کســب کردند، اجازه حضور در 
رقابت های پاریس را ندارند. تيم ملی بوکس ایران 
در رقابت های قاره ای که اسفند سال گذشته در 
اردن برگزار شــد، دو ســهميه المپيك توسط 
دانيال شه بخش در 57 کيلوگرم و سيدشاهين 

موسوی در 75 کيلوگرم کسب کرد.

منهای فوتبال

آریا طاری

شــاید این روزها همه حواس ها به 
پرســپوليس و شــرایطش در جدول 
دوخته شده باشد اما آنها، مقتدرترین 
قهرمان فصل فوتبال ایران نيستند. در 
این فصل، یك تيم دیگر هم داشته ایم که 
در رده بانوان، مرزهای اقتدار را جابه جا 
کرده  است. ليگ برتر بانوان پس از مدتی 

سکوت خبری، رسما نيمه تمام ماند و 
چهار هفته زودتر از پایان رقابت ها، جام 
قهرمانی به »شهرداری بم« تعلق گرفت. 
تيم شگفت انگيزی که در این فصل همه 
دیدارها را با پيروزی پشت سر گذاشته 
است. آنها با کســب 18 پيروزی در 18 
مسابقه، خيره کننده ترین تيم این فصل 
فوتبال ایران به شمار می روند. تيمی که 
در این فصل 83 گل به ثمر رسانده و تنها 

6 گل دریافت کرده است. این سومين 
قهرمانی متوالی شهرداری بم در فوتبال 
بانوان اســت. آنها در هشت فصل اخير، 
هفت بار قهرمان ليگ بانوان شده اند و 
حاال دیگر یك تيم کامال دست نيافتنی 
هســتند. تيمی که ســتاره هایی مثل 
زهرا قنبری و بهنــاز طاهرخانی را در 
اختيار دارد و تيم ملی بانــوان را نيز به 
خوبی تغذیه می کند. آنها در ليگ امسال 

نسبت به چند فصل گذشــته، رقبای 
سرسخت تری داشــتند. با این حال در 
بازی های رو در رو با همه رقبا به پيروزی 
دست پيدا کردند تا ثابت کنند که هيچ 
پایانی بجز قهرمانــی را برای این فصل 
نمی پذیرنــد. این تيم مــدت زیادی از 
فصل قبل را نيز بدون شکســت پشت 
سر گذاشته بود و حاال با بيش از 50 بازی 
بدون شکســت، رکورد جدیدی را در 

فوتبال ایران به نــام خودش ثبت کرده 
اســت. رکوردی که می تواند در فصل 
آینده نيز ادامه پيدا کند. هدایت این تيم 
بر عهده مرضيه جعفری است. او از 17 
سالگی سرمربی این باشگاه است و همه 
قهرمانی های هفت گانه شــهرداری بم 
در ليگ برتر، زیر نظر این مربی به دست 
آمده اند. زلزله فاجعه بار در شهرستان بم، 
یك تيم کامل از شهرداری بم را به کام 
مرگ کشاند اما این باشگاه پس از مدتی 
تعطيلی، راهش را با بازیکنان جدید ادامه 
داد و پرقدرت ترین تيم فوتبال بانوان در 

ایران را به وجود آورد.
موفقيــت بزرگ شــهرداری بم در 
شــرایطی به دســت آمده که آنها نه از 
حمایت چندانی برخوردار هستند و نه 
به طور معمول، مورد توجه رسانه ها قرار 
می گيرند. این در حالی است که امروزه 
دیگر نگاه به فوتبال خانم هــا در تمام 
دنيا تغيير کرده است. حتی باشگاه های 
بزرگی که زمانی نســبت بــه فوتبال 
بانوان توجه چندانی از خودشان نشان 
نمی دادند، حاال دیدگاه کامال متفاوتی 
در این مورد دارند. باشگاه هایی مثل رئال 
مادرید که سال ها تيم بانوان نداشتند، 
حاال این تيم ها را تشکيل داده اند. چراکه 
آنها اهميت کار کــردن در این حوزه را 
درک کرده اند. در فوتبال ایران اما هنوز 
هم اگر بودجه  اضافه ای در کار باشــد، 
تنها به فوتبال مردان تعلق می گيرد و هر 
وقت هم که پای کاهش هزینه ها وسط 
باشد، تيم های بانوان به سرعت برق و باد 
تعطيل می شوند. هيچ کس انتظار ندارد 
که فوتباليست های خانم، دستمزدی 
»برابر« با مردان دریافت کنند اما حاال 
که جامعه نيز بيشتر از گذشته به فوتبال 
بانوان عالقه نشان می دهد، انتظار می رود 
که نگاه ها به این فوتبال، کمی منصفانه تر 
باشــند. موفقيت های شــهرداری بم، 
نشــان می دهــد کــه باشــگاه های 
بانــوان در فوتبال ایران چه پتانســيل 
فوق العاده ای دارند. پتانســيلی که اگر 
به آن توجه ویژه ای شــود، ایــران را در 

 ردیف بهترین های آسيا قرار خواهد داد.
بانوان هم آرام آرام، راه شان را در فوتبال 
پيدا کرده اند. اگر هنوز نگاه های سنتی 
آزاردهنده در اطراف آنهــا وجود دارد، 
اگر هنوز بعضــی افراد با افــکار کهنه، 
فوتبال را برای زنان »نامناسب« ارزیابی 
می کنند، اگر هنوز ســرزنش هایی در 
اطراف آنها شــکل می گيرد، آنها بدون 
توجه به کارشــان ادامه می دهند. راه 
پيشــرفت برای آنها اصال بسته به نظر 
نمی رسد. خيلی از این ستاره ها می توانند 
با رفتن به ليگ های خارجی، تجربه های 
ارزشــمند بين المللی به دست بياورند 
و دســتمزد خوبی هم دریافت کنند. 
نمونه اش گلنوش خسروی که به ليگ 
ترکيه رفته یا یاســمن فرمانــی که از 
ملوان به ليگ بلژیك رســيده اســت. 
هرچه تعــداد لژیونرهای فوتبال بانوان 
بيشتر شود، تيم ملی هم قدرت و اعتبار 
بيشتری به دست خواهد آورد. زنان برای 
دیده و شنيده  شدن در فوتبال، دیگر به 
رسانه های رسمی مثل تلویزیون و بخش 
خبری بانوان اکتفا نمی کنند. آنها دیگر به 
رسانه های رسمی نيازی ندارند وقتی که 
در شبکه های اجتماعی و فضای اینترنت، 
مورد توجه هستند. بعيد نيست روزی 
هم از راه برســد که همه نبردهای ليگ 
بانوان، به صورت زنده در اینترنت پوشش 

داده شوند.

شهرداری بم؛ آنها به هیچ حریفی رحم نمی کنند

زلزلهواقعی!

اتفاق روز

سوژه روز

مرضیه جعفری و شاگردانش در تیم شهرداری بم، مقتدرانه ترین قهرمانی این فصل فوتبال ایران را به نام خودشان رقم 
زده اند. آنها بدون حتی یک شکست یا تساوی، قهرمان لیگ بانوان شدند و پس از اعالم رسمی نیمه تمام ماندن بازی ها، 

جام قهرمانی را تحویل گرفتند. این تیم با عملکرد خیره کننده اش، همه رکوردها را جابه جا کرده و استانداردهای جدیدی در 
فوتبال زنان به وجود آورده است. تیمی که برای هفتمین بار در هشت سال اخیر، عنوان قهرمانی را از آن خودش کرده است.

رویای »فينال منچستری ها« در جام حذفی انگلستان 
به همان سرنوشــتی دچار شــد که فصل گذشته رویای 
»فينال کرویفی ها« در ليگ قهرمانــان اروپا تجربه کرده 
بود. شاگردان پپ گواردیوال به آرسنال باختند و شاگردان 
اوله، مغلوب چلســی شــدند. سيتی مســابقه را به بازی 
بی نقص توپچی ها واگذار کرد اما یونایتد بيشــتر قربانی 
اشتباه سنگربان خودش شد. ضربه ميسون مونت در شروع 
نيمه دوم بازی، اصال ضربه ای نبود که وارد دروازه شود اما 
داوید دخيا با گل خوردن روی آن ضربه، عمال تير خالص 
را به یونایتدی ها زد. این اولين بار نيست که گلر اسپانيایی 

در این فصل، دست به چنين اشتباه های مهلکی می زند. 
همين چند هفته قبل بود که واکنش افتضاح او روبه روی 
ضربه برگواین در مسابقه یونایتد با تاتنهام، »روی کين« 
را در استودیوی تلویزیونی به شدت عصبانی کرد. اسطوره 
منچستری ها در برنامه زنده کارشناسی ، تندترین عبارت ها 
را برای داوید در نظر گرفت و اعتراف کرد که دیگر از این گلر، 
کامال نااميد شده اســت. پس از آن جمالت بحث برانگيز، 
خيلی از هواداران منچســتر به حمایت از دخيا پرداختند 
اما حاال پس از ماجراهای مســابقه با چلســی، نمی توان 
با قاطعيــت از »اعتماد« حداکثری هواداران شــياطين 
ســرخ به این دروازه بان حرف زد. درست در روزهایی که 
باشگاه چلسی مذاکره جنجالی با یان اوبالک را برای خط 
دروازه اش آغاز کرده، یونایتدی ها رفته رفته در حال قطع 
اميد کردن از ستاره خط دروازه تيم شان هستند. داوید تا 

همين چند ســال قبل، بهترین دروازه بان دنيا محسوب 
می شــد اما حاال چهره هایی مثل اوبالک، آليسون بکر و 
ترشــتگن همگی جلوتر از او به نظر می رسد. دخيا دوباره 
به کيفيت اولين فصل حضورش در اولدترافورد برگشــته 
است. به همان اشتباه های فاجعه باری که در اولين روزهای 
بازی زیر نظر الکس فرگوسن انجام می داد. آن روزها این 
باور ایجاد شده بود که چشم های او »ضعيف« هستند اما 
مرد اسپانيایی به مرور زمان ثابت کرد که درباره اش اشتباه 
می کنند. حاال اما دیگر هيچ کــس نمی داند دوران حضور 
داویــد در یونایتد چقدر به طول خواهــد انجاميد. به نظر 
می رسد باشگاه آرام آرام بررسی گزینه ها برای جانشينی 

او را آغاز کند.
اشتباه های باورنکردنی دخيا، به قيمت از دست رفتن 
یك جام دیگر برای تيمی تمام شده است که این فصل اميد 

زیادی به بردن یك جام داشــت. پس از مسابقه با چلسی، 
گری نویل نيز به فهرست منتقدان جدی دخيا اضافه شده 
و تاکيد کرده که یك داوید آماده، می توانست جلوی هر سه 
توپ منجر به گل چلسی در این بازی را بگيرد. او البته هنوز 
موافق ایده جدایی دخيا نيست اما باور دارد که یونایتد باید 
از همين حاال، یك دروازه بان را برای فصل آینده به عنوان 
رقيب گلر اسپانيایی به خدمت بگيرد. خيلی ها اما مثل نویل 
فکر نمی کنند و باور دارند که دخيا باید در همين تابستان به 
فروش برسد. بازیکنی که یك بار خراب شدن دستگاه فکس 
جلوی انتقالش به رئال مادرید را گرفته بود، حاال دیگر بعيد 
به نظر می رسد که از باشگاهی در قواره های رئال پيشنهاد 
داشته باشد. در منچستر انگار همه چيز وارونه شده است. 
تيمی که مدت ها بد بازی می کرد، حاال اوج گرفته و گلری 

که مدت ها در اوج بود، افتضاح شده است!

آریا رهنورد

کليدی ترین مهره تراکتوری ها در مســير 
رســيدن به پيروزی های تعيين کننده اخير، 
بدون شــك احســان حاج صفی بوده است. 
بازیکنی که ایــن روزها کامال آمــاده به نظر 
می رســد و با حفظ ایــن فــرم، می تواند در 
دیدارهای حساس باقی مانده تيم ملی در مسير 
رسيدن به مرحله دوم مقدماتی جام جهانی نيز 
خودی نشان بدهد. به نظر می رسد دوران ملی 
مسعود شجاعی و اشکان دژاگه دیگر تمام شده 
و عصر کاپيتانی احسان حاج صفی، کليد خورده 
است. ستاره ای که در نقش هافبك، می تواند 

یکی از بهترین مهره های تيم اسکوچيچ باشد.
پيروزی مقابل سپاهان، شانس تراکتوری ها 
برای کسب سهميه آسيایی را بيشتر کرد. مرد 
اول این برد، یك ســپاهانی سابق بود. احسان 
حاج صفی با یك ضربــه دیدنی، توپ را از خط 
دروازه تيم ســابقش عبور داد و همان طور که 
انتظار می رفت، خوشحالی هم نکرد. احسان 
محصول آکادمی باشگاه سپاهان است. بازیکنی 
که زیر نظر لوکا بوناچيچ با شــماره 28 به تيم 
اصلی باشگاه رسيد و پس از آن، همواره در حال 
پيشرفت بود. او بدون آن که برای استقالل یا 

پرســپوليس به ميدان برود، در فوتبال ایران 
محبوبيت زیادی به دســت آورد و در دو جام 
جهانی نيز شــرکت کرد. رویای رســيدن به 
سومين جام جهانی برای حاج صفی، هرگز یك 
رویای محال نيست. پيش از او، مسعود شجاعی 
نيز در ســه دوره جام جهانی حضور داشته اما 
حضور این بازیکن در دو دوره از این رقابت ها، 
کامال کمرنگ بوده است. حاج صفی اما می تواند 
یکی از اولين مهره های تاریخ فوتبال ایران لقب 
بگيرد که به عنوان یك مهره ثابت و کليدی، در 
ســه دوره مختلف جام جهانی به ميدان رفته 
است. شکی وجود ندارد که اسکوچيچ روی او، 
حساب ویژه ای باز می کند. مرد کروات به گفته 
خودش، باز ی های ليگ را کامال زیر نظر دارد. 
او که در پایتخت چند بــازی را نيز از نزدیك 
تماشا کرده، اخيرا راهی تبریز شده و بازی های 
تراکتور را زیر نظر گرفته است. احسان یکی از 
نام های قطعی در فهرست نفرات این مربی به 
شمار می رود. حاج صفی مدت زیادی به عنوان 
مدافع چپ در تيم ملی حضور داشــته اما این 
بازیکن چپ پا، همواره در خط هافبك موثرتر 
نشان داده است. هنوز هم نمایش بی نقص او 
در جدال با آرژانتين، از ذهن هواداران فوتبال 
ایران پاک نشده است. او 12 سال در عضویت 

تيم ملی بوده و در این مدت، 109 بار نيز برای 
این تيم به ميدان رفته اســت. حاج صفی این 
شــانس را دارد که در آینده با عبــور از جواد 
نکونام، رکورد بيشــترین بازی با پيراهن تيم 
ملی ایران را نيز به دســت بياورد. به احتمال 
بسيار زیاد در دوران اسکوچيچ، او کاپيتان اول 

تيم ملی خواهد بود.
در ميان همه ستاره های این فصل باشگاه 
تراکتورســازی، هيچ کس نتوانسته به اندازه 
احسان حاج صفی گل زنی کند. او با زدن 6 گل، 
بهترین گل زن فصل باشگاه به شمار می رود. 
جالب اینکه شــجاعی و دژاگه در پست های 
هجومی تر، روی هم پنج گل برای قرمزهای 
تبریز زده اند. مســاله مهم بعــدی در مورد 
احسان، مساله ثبات اســت. او خيلی کم تر از 
اشکان و مسعود مصدوم می شود، آمادگی بدنی 
بهتری دارد و بازی هــای تيم را نيز به ندرت از 
دست می دهد. خارق العاده ترین آمار در مورد 
حاج صفی در این فصل اما به توانایی شوت زنی 
او برمی گردد. پنج گل از 6 گل این فصل هافبك 
تراکتورسازی، با شوت های پشت محوطه به 
دست آمده اند. او با اختالف زیاد شوت زن ترین 
بازیکن این فصل ليگ برتر محسوب می شود. 
اهميت این آمار زمانی بيشتر مشخص می شود 
که بدانيم تنها دو باشگاه در این فصل، موفق 
شده اند بيشتر از حاج صفی از طریق شوت های 
راه دور دروازه رقبا را باز کنند. در حقيقت این 
بازیکن به تنهایی در شوت های پشت محوطه، 

آماری بهتر از 14 باشگاه ليگ برتری دارد! این 
ویژگی درخشــان، در تيم ملی نيز برای او به 
شــدت مفيد خواهد بود. این شوت ها مقابل 
تيم های تدافعی مثل بحرین و عراق، بســيار 

کارساز به نظر می رسند.
از 12 ســال قبل و بازی دوستانه با زامبيا تا 
امروز، احسان هميشه پای ثابت اردوهای تيم 
ملی بوده و با مربيان مختلف و متفاوتی کار کرده 
اســت. او در دوران کی روش، بيشترین بازی 
را برای این مربی انجــام داد و از همه بازیکنان 
دیگر نيز پرکارتر بود. احســان حاال به آخرین 
سال های دوران فوتبالش نزدیك شده اما هنوز 
می تواند در تيم ملی، دســتاوردهای بيشتری 

داشته باشد. او کاپيتان تيم ملی در دوران جدید 
به شمار می رود و با وجودی که قبال نيز سابقه 
بستن بازوبند را داشــته، حاال به عنوان اولين 
کاپيتان تيم روبه روی رقبا قرار خواهد گرفت. 
در دیدارهای حساس تيم ملی روبه روی بحرین 
و عراق، به همين فرم این روزهای حاج صفی نياز 
داریم. بازیکنی که یکی از سه پاسور برتر همه 
ادوار ليگ برتر نيز هست. اگر او در تيم ملی به 
همين اندازه درخشان باشد، ایران می تواند از 
کابوس حذف  شدن در همين مرحله عبور کند. 
برای رقم خوردن این اتفاق، شوت های راه دور 
و پاس های دقيق احسان حاج صفی بسيار مهم 

به نظر می رسند.

چرا دخیا، دیگر آن گلر سابق نیست؟

عصر وارونگی! 

احسان حاج صفی؛ مهارنشدنی تر از همیشه

پسر كی روش؛ كاپيتانِ اسکوچيچ!

این سومین قهرمانی 
متوالی شهرداری بم در 

فوتبال بانوان است. آنها در 
هشت فصل اخیر، هفت بار 

قهرمان لیگ بانوان شده اند 
و حاال دیگر یک تیم کامال 

دست نیافتنی هستند. 
تیمی که ستاره هایی 

مثل زهرا قنبری و بهناز 
طاهرخانی را در اختیار دارد 

و تیم ملی بانوان را نیز به 
خوبی تغذیه می کند
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