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هت تريك دوپينگ در ووشو

پس از افشا شدن دوپینگ حمیدرضا قلی پور و 
معین تقوی دو سانداکار نقره ای و طالیی  تیم ملی 
ایران در رقابت های جام جهانی ســاندای ۲۰۱۸ 
چین، فدراســیون جهانی حکــم دوپینگ مریم 
هاشمی سانداکار تیم ملی بانوان ایران در رقابت های 
قهرمانی جهانی ۲۰۱۹ ووشو را هم منتشر کرد تا به 
این ترتیب، او سومین دوپینگی ووشوی ایران باشد. 
مریم هاشمی در این مسابقات مدال طال به دست 
آورده بود که با این اوصاف، مدال او از سبد مدال های 
ایران کم خواهد شــد. ایران با هشت طال در بخش 
ساندای این مســابقات، باالتر از چینی که ۶ طال، 
یک نقره و یک برنز به دست آورده بود، برای دومین 
بار قهرمان جهان شد. با این اوصاف تعداد طالهای 
ایران به عــدد هفت کاهش می یابــد. طبق حکم 
فدراسیون جهانی، هاشمی از تاریخ ۲۱ اکتبر ۲۰۱۹ 
تا ۲۱ اکتبر ۲۰۲۳ یعنی به مدت چهارسال از حضور 
در مسابقات رســمی محروم خواهد بود. سانداکار 
تیم ملی بانوان ایران تــا ۲۱ روز دیگر فرصت دارد 
که به دادگاه حکمیت ورزش اعتراض کند. با حذف 
طالی هاشمی، تیم ملی ووشو ایران همچنان عنوان 

قهرمانی را در اختیار خواهد داشت.
    

 سوريان اميدوار 
به كسب كرسي جهان

 چندی پیش حمید سوریان نابغه کشتی فرنگی 
جهان به عنوان نماینده رسمی فدراسیون کشتی 
ایران برای حضور در انتخابات هیات رییسه اتحادیه 
جهانی کشتی معرفی شد. انتخاباتی که قرار است 
شهریورماه سال جاری در صورت کاهش موج شیوع 
ویروس کرونا، در حاشیه رقابت های کشتی قهرمانی 
جوانان جهان در صربستان برگزار شود. در همین 
راستا حمید ســوریان که عزم خود را برای کسب 
این کرســی جهانی برای ایران جزم کرده، عنوان 
کرد:»راهیابی به جمع اعضای هیات رییسه اتحادیه 
جهانی کشتی به هیچ عنوان کار ساده ای نیست و 
عوامل زیادی را برای موفقیت می طلبد. انتخابات 
مذکور، میدان رقابت بین ۱۴ کاندیدا برای کسب 
۶ کرسی هیات رییسه است که همین موضوع کار 
را برای تمامی رقبا، بسیار ســخت خواهد کرد. اما 
باید امیدوار بود کــه می توان با حمایت همه جانبه 
جامعه کشــتی و ورزش ایران، چنین جایگاهی به 

کشورمان برسد.
    

وزارت، مخالف ليگ كشتي
در شــرایطی که وزارت ورزش به طور قاطع با 
برگزاری رقابت های پربرخورد مانند لیگ کشتی 
برای جلوگیری از گسترش شیوع کرونا و حفاظت 
از جان کشتی گیران مخالف است و اتحادیه جهانی 
کشتی نیز برگزاری تمامی رویدادهای کشتی را فعال 
تا ماه آبان تعطیل کرده اســت، مسئوالن سازمان 
لیگ کشــتی اقدام به ثبت قرارداد کشتی گیران، 
مربیان و تیم ها کرده و سعی دارد در چنین شرایطي 
لیگ کشتی را برگزار کنند. مهدی علی نژاد معاون 
ورزش قهرمانی و حرفه ای وزارت ورزش و جوانان، 
با توجه به لزوم ممانعت از برگزاری لیگ کشــتی 
گفت:»برای ورزش های پربرخورد مثل کشتی هم 
تمرین و هم مسابقه ممنوع است. اینکه یک سال 
قبل المپیک این خطر را برای کشــتی گیران مان 
ایجاد کنیم به مصلحت نیست اما با توجه به احتمال 
برگزاری رقابت های جهانی بزرگساالن در آذرماه و در 
صورت قطعی شدن برگزاری این رقابت ها، از وزارت 
بهداشت درخواست برگزاری اردوی تیم های ملی 
بزرگساالن را در شرایط قرنطینه کامل ارائه کردیم.«

     
 بنای پنج حلقه المپيك 

برداشته شد
ژاپنی ها بنای پنج حلقه المپیک را که روی خلیج 
توکیو نصب کرده بودند، با تعویق بازی های المپیک به 
طور موقت برداشتند. ژاپنی ها عنوان کرده اند که علت 
برداشتن پنج حلقه المپیک بازرسی ایمنی است. 
انتظار می رود بعد از انجام کار روی حلقه ها دوباره در 
همان مکان نصب شود. بنای پنج حلقه المپیک در 
ماه ژانویه ۲۰۲۰  شش ماه قبل از افتتاحیه بازی ها، 
در خلیج توکیو نصب شــد و ۳۳ متر طول، ۱۵ متر 
ارتفاع  و ۶۹ تن وزن دارد. اکنون بازی های المپیک 
و پار المپیک توکیو به علت شــیوع ویروس کرونا تا 
سال ۲۰۲۱ به تعویق افتاده است .محل نصب پنج 
حلقه جایی است که قرار است مسابقات شنا، ماراتن و 

سه گانه المپیک توکیو برگزار شود.

منهای فوتبال

آریا رهنورد

واگذار کردن نتیجــه به ذوب آهن، 
نتوانست جشن پرسپولیسی ها را خراب 
کند. آنهــا این نتیجه را خیلــی زود به 
فراموشی سپردند و ســرگرم برگزاری 
جشن قهرمانی در آزادی شدند. جشنی 
که البته درســت مثل همیشه، کامال 
نامنظم و پرایراد به نظر می رســید. در 

اردوی تیم حریف اما نگاه کامال متفاوتی 
به این نتیجه وجود داشت. ذوبی ها با کنار 
زدن رقیب، تقریبا بقا در رقابت های لیگ 
برتر را قطعی کردند تا دیگر نگرانی خاصی 
برای سقوط نداشته باشند. پرسپولیس 
برای اولین بار بعد از هفته دهم در یک 
مسابقه شکست خورد و پس از ۱۶ بازی، 
موفق به باز کردن دروازه تیم حریف نشد. 
آنها هرگز زمین یک بازی در نیم فصل دوم 

لیگ را بدون زدن گل ترک نکرده بودند 
اما به نظر می رســید یحیی و شاگردها 
برای این نبرد، انگیزه زیادی نداشتند. 
بخش مهمی از تمرکز بازیکن ها معطوف 
به برگزاری مراسم بود و آمادگی بدنی 
آنها در جشن، به مراتب بهتر از جریان 
مسابقه به نظر می رسید. پس از استقالل 
لیگ دوازدهم، آنها دومین تیمی هستند 
که در روز برگزاری مراسم قهرمانی، طعم 

شکست را می چشند. شکستی که البته 
نمی تواند فصل رویایی آنها را تحت تاثیر 
قرار بدهد. برخالف تصوری که شــاید 
از جدول فعلی رقابت ها برداشت شود، 
پرسپولیس اصال فصل راحتی را پشت 
سر نگذاشــت. آنها در همان هفته های 
ابتدایی فصل، سه بار شکست خوردند 
و حتی تا حوالی اواسط جدول هم رفتند 
اما دوباره از راه رسیدند و با بردهای یک بر 

صفر، مسیرشان را به طرف صدر جدول 
هموار کردند. پرســپولیس به زندگی 
برگشت. به صدر جدول هم برگشت. آنها 
از ضعف و اشتباه رقبا نهایت استفاده را 
بردند و سریع ترین قهرمانی تاریخ لیگ 
را برای خودشان ســاختند. کنار زدن 
رقبــای مدعی در دیدارهــای رودررو، 
فرصت تثبیت صدرنشــینی را به آنها 
داد. تیمی که با کالدرون به درستی در 
مسیر قهرمانی قرار گرفته بود، با یحیی 
دچار لغزش و اشــتباه نشد و در نهایت، 
کابوس رقبا را تکرار کرد. قرمزها باز هم 
روی سکوی اول لیگ ایستادند و باز هم 

به لمس جام قهرمانی ادامه دادند.
شاید جای خیلی ها در مراسم جشن 
قهرمانی قرمزها خالی به نظر می رسید. 
اول از همه، هادی نــوروزی. کاپیتانی 
که در همه این ســال های رویایی، یاد و 
خاطره اش همراه قرمزها بود و انگیزه ای 
برای آنها تا بیشــتر بجنگند و بیشتر به 
دست بیاورند. کاپیتانی که قبل از این 
ســال ها رفت و هرگز، از این جام های 
متوالی لذت نبرد. جای علیرضا بیرانوند 
هم در آزادی خالی به نظر می رســید. 
چهره ای که بدون شک در این سال ها، 
یکی از بهترین گلرهای تاریخ باشگاه شد 
و بارها با سیوهای استثنایی، به کمک 
پرسپولیس آمد. از جای خالی گابریل 
کالدرون هم نباید به سادگی عبور کرد. 
تقریبا بخش مهمی از پیش بینی های 
این مربی در مورد ترکیب پرسپولیس، 
درســت از آب درآمدند. حتی ترکیب 
نهایی این تیم در هفته های پایانی فصل، 
تقریبا همان ترکیب موردعالقه مربی 
آرژانتینی بود و اثری از بیرو، سیدجالل 
و امید عالیشاه در خودش نداشت. باید 
از جای خالی برانکو هم حــرف زد. اگر 
پرسپولیســی ها حاال چنین اعتماد به 
نفسی دارند و صاحب چنین کاراکتری 
هستند، این مربی کروات بود که باشگاه را 
به این مرحله رساند. مردی که موفق ترین 
مربی خارجی تاریخ باشگاه هم هست. 
جای خیلی ها هم البته اصال خالی نیست. 
از مدیرانی که به دلیل تخلفات مالی راهی 

زندان شدند تا مدیرانی که با خریدهای 
افتضاح، تیم را بــه منجالب بدهکاری 
سنگین تر کشــیدند. از ایجنت هایی 
که پای امثــال جونیور براندائــو را به 
پرسپولیس باز کردند تا بازیکنانی مثل 
آنتونی اســتوکس که پول را گرفتند و 
رفتند. هرچند که گوینده ناوارد مراسم 
قهرمانی، اسم شــان را در بین صاحبان 

مدال طال صدا زد! 
پرسپولیســی ها تا امروز، از شوق و 
انگیزه برای بردن پوکر حرف می زدند 
اما تشنه و حریص نگه داشتن این تیم 
برای یک فصل دیگر، فوق العاده سخت 
خواهد بود. بعد از همــه قهرمانی های 
قبلی پرسپولیس، تیم های رقیب تصور 
می کردند که ایــن »آخرین« جام آنها 
خواهد بود اما در چند فصل اخیر، برای 
پرسپولیس همیشه »جام بعدی« هم 
وجود داشته است. تیم برنده جام طالیی، 
یک عصــر طالیی را ســپری می کند. 
عصری که هیچ کس نمی داند چه زمانی 
به پایان خواهد رسید. شاید خیلی زود، 
شــاید هم خیلی دیر. اما این چیزی را 
عوض نمی کند. این تیم برای سال ها و 
حتی شــاید دهه ها، در فوتبال ایران به 
عنوان یک تیم اســتثنایی به یاد آورده 

خواهد شد.

نتیجه تلخ و جشن شیرین

جهان، با من برقص!

اتفاق روز

سوژه روز

این سال ها، همه چیز مطابق میل پرسپولیسی ها پیش رفته است. تیمی که حاال چهارمین جشن قهرمانی متوالی اش 
در لیگ برتر را هم پشت سر گذاشته و برای اولین بار در تاریخ فوتبال ایران، خالق یک چهارگانه افسانه ای شده است. از 

شروع لیگ برتر پانزدهم به بعد، هرگز تیمی نتوانسته فصل را با امتیازهای بیشتر از پرسپولیس تمام کند. ساز قرمزها در 
این چند فصل حسابی کوک است و این تیم، هنوز هم متوقف نشدنی به نظر می رسد. آنها با وجود شکست در هفته بیست و 

هشتم، یک شب شاد را در آزادی پشت سر گذاشتند. شبی که البته بدون حضور تماشاگرها روی سکو برگزار شد.

در ۱۱ سال گذشته، هرگز سابقه نداشته که کریستیانو 
رونالدو بخشی از مرحله یک چهارم نهایی لیگ قهرمانان اروپا 
نباشــد. او این بار هم کامال امیدوار بود که بتواند خودش را 
به لیسبون برساند و در مراحل بعدی چمپیونزلیگ شرکت 
کند اما اولین شگفتی بزرگ لیگ قهرمانان در دوران کرونا 
رقم خورد و یووه، شانس رســیدن به یک چهارم نهایی را از 
دست داد. بانوی پیر که قبل از شیوع گسترده کرونا در زمین 
لیون یک بر صفر شکست خورده بود، در مسابقه برگشت دو 
بر یک پیروز شــد اما از تورنمنت کنار رفت. بدون شک این 
تلخ ترین برد فصل یوونتوس بود. نتیجه ای که احتماال پایان 

کار مسن ترین مربی قهرمان ســری آ در این باشگاه را رقم 
می زند. لیگ قهرمانان بدون کریس، بخشــی از جذابیتش 
را از دست می دهد. ستاره ای که رکورد گل های یک فصل 
در تاریخ باشگاه یووه را جابه جا کرده اما برای دومین فصل 
متوالی، نتوانسته روی سکوی اول لیگ قهرمانان برود. این 
فقط رونالدو نبود که جمعه شب، ناچار به خروج اجباری از 
لیگ قهرمانان شد. رئالی ها نیز شــب تلخی را در ورزشگاه 
اتحاد پشت ســر گذاشــتند و روبه روی منچسترسیتی، 
شکســت خوردند. زیزو و تیمش برای صعود، حداقل باید 
دو بار دروازه ســیتی را باز می کردند امــا در این بازی تنها 

یک گل به ثمر رساندند و باز هم شکست خوردند. مرد اول 
این شکست بزرگ، کسی به جز رافائل واران نبود. او نشان 
داد که در غیاب کاپیتان رامــوس، تنها یک مدافع معمولی 
و پراشتباه است. پاس های اشتباه و گاف های بزرگ واران، 
زمینه ساز هر دو گل سیتی شد تا پپ گواردیوال اولین مردی 
باشد که توانسته زیدان را از لیگ قهرمانان اروپا حذف کند. 
این اتفاق پیش از این، هرگز رخ نداده بود. حاال یووه و رئال 
برای استراحت آماده می شوند و ســیتی و لیون در مرحله 
بعدی به مصاف هم می روند. شانس سیتی برای رسیدن به 
نیمه نهایی، کمی بیشتر به نظر می رسد اما رودی گارسیا و 
شاگردها نیز، اصال حریف ساده ای برای سیتی نخواهند بود.

وقتی کریســتیانو تصمیم به جدایی از مادرید گرفت، 
او و باشــگاهش در اوج موفقیت های اروپایی قرار داشتند. 
آنها تصور می کردند بدون داشــتن هم نیز، به همین اندازه 

موفق خواهند بود. در این دو فصل اما این تصور، کامال بر باد 
رفته است. چراکه نه رئال توانسته سیمای یک تیم مدعی 
در لیــگ قهرمانان را بــه نمایش بگذارد و نه یــووه در این 
تورنمنت، حرفی برای گفتن داشــته است. به نظر می رسد 
این جدایی، یک تصمیم باخت-باخــت برای هر دو طرف 
بوده اســت. هم برای رئال که فقدان یک مهاجم فوق العاده 
مثل کریس را احساس می کند و هم برای رونالدو که دلتنگ 
هم تیمی هایــش در رئال مادرید اســت. اوضــاع اما هنوز 
می تواند تغییر کند. اگر مادریدی ها هازارد را به روزهای اوج 
برگردانند و اگر یووه یک مربی ایده آل تر را به خدمت بگیرد، 
شاید در فصل آینده هر دو باشگاه شرایط کامال متفاوتی را در 
لیگ قهرمانان سپری کنند. فعال زیدان و رونالدو بدون هم، 
در اروپا اصال ترسناک نبوده اند. این موضوعی است که هر دو 

نفر آنها نیز، به آن  اعتراف می کنند.

آریا طاری

پس از شکست برابر فوالد در اولین روزهای 
تیرماه، اســتقالل فرهاد دیگر بــا هیچ باختی 
در لیگ برتر روبه رو نشــده اما نتایج تســاوی، 
اجازه نمی دهند که بین اســتقالل و سایر رقبا 
در جنگ سهمیه یک شــکاف بزرگ به وجود 
بیاید. به لطف لغزش ادامــه دار تیم های رقیب، 
استقالل هنوز از شــانس مطلوبی برای رسیدن 
به سهمیه برخوردار اســت اما مجیدی قبل از 
چند مسابقه سرنوشت ســاز باقی مانده در این 
فصل، با نگرانی های بزرگی روبه رو شــده است. 
نگرانی هایی که فعال آرامش را از مرد اول نیمکت 
آبی ها گرفته اند. مردی که نمی خواهد این فصل 

را بدون سهمیه یا جام به پایان برساند.
در اســتقالل فرهاد، مایه هایــی از یک تیم 
درخشان دیده می شود اما حتما دلیلی وجود دارد 
که چنین وضعیتی در باشگاه، به تکامل نمی رسد. 
تیمی که می تواند از فشار شهرخودرو عبور کند، 
گل تساوی را به ثمر برساند، بازگشتش را با گل 
دوم کامل کند، به خوبی ضدحمله بزند و در دفاع 
کم اشتباه ظاهر شود، حتما تیم مستعدی به نظر 
می رسد اما تیمی که نتواند در بازی های نزدیک 

به برتری دســت پیدا کند، برنــده هیچ جامی 
نخواهد بود. آبی ها برای انجام کارهای بزرگ تر، 
باید اقتدار بیشــتری از خودشان نشان بدهند و 
کمی کوبنده تر فوتبال بازی کنند. این تیم، چند 
ستاره کلیدی دارد. از شــیخ دیاباته که یکی از 
فرصت طلب ترین خارجی های تاریخ لیگ برتر 
است تا نفراتی مثل وریا و قائدی که قادر هستند 
مســیر بازی های گره خورده را به سود تیم شان 
عوض کنند. با این حال پس از تماشای مسابقه 
این هفته با شهرخودرو، سرمربی این تیم حتما با 
دغدغه های بزرگی روبه رو شده است. بزرگ ترین 
نگرانی فرهاد این هفته ها به خط دروازه مربوط 
می شود. جایی که سیدحسین حسینی فاصله ای 
نجومی و پرنشدنی با آمادگی مطلوب دارد. یک 
شوت از وســط زمین یا یک ضربه ایستگاهی از 
فاصله نسبتا زیاد، به سادگی می تواند مقاومت 
این گلر را در هم بشــکند. عمال می توان گفت 
که از سوی این ســنگربان، هیچ نوع مقاومتی 
وجود ندارد. برای مغلوب کردن او، کافی اســت 
از هر نقطه ای در زمین فوتبال اقدام به شوت زنی 
کنید. سیدحسین این روزها برای همه مهره های 
حریف، پرچم صلح تــکان می دهد و عمال هیچ 
سیو ویژه ای ندارد. بدون داشتن یک گلر آماده، 

استقالل دائما ضربه می خورد و حداقل تا پایان 
فصل، هیج جانشــینی برای حســینی وجود 
نخواهد داشت. رفتن به استقبال مسابقه حساس 
دوشنبه با ســپاهان با این فرم از گلر استقالل، 
برای هواداران این باشــگاه کامال نگران کننده 
است. او با چنین کیفیتی در لیگ قهرمانان آسیا 
هم به نقطه ضعف آبی ها تبدیل خواهد شد. در 
استعدادهای این سنگربان تردیدی وجود ندارد 
اما او این هفته ها، توانایی نمایش استعدادهایش 
در زمین مسابقه را ندارد. حاال شاید استقاللی ها 
پشیمان باشــند که قید رحمتی را زده اند و این 
گلر را برای آینده باشگاه حفظ کرده اند. به نظر 
می رسید خرید یک دروازه بان، یکی از جدی ترین 
اولویت های فرهاد مجیدی در بازار نقل و انتقاالت 
خواهد بود. از شواهد این طور پیداست که بدون 
جانشــین بودن، بخش مهمــی از انگیزه های 
سیدحســین را تحت تاثیر قــرار داده و جلوی 

پیشرفت بیشتر این دروازه بان را گرفته است.
نگرانی بعدی مــرد اول نیمکت آبی ها، قبل 
از برخورد سرنوشت ســاز با ســپاهان در جام 
حذفی و البته برگــزاری دو دیدار تعیین کننده 
در هفته هــای بعــدی لیگ برتر، بــه وضعیت 
رختکن تیم مربوط می شــود. ارسالن مطهری 
پس از باز کردن دروازه شــهرخودرو، به شکل 
واضحــی ناراحتی اش را از نیمکت نشــینی در 
مسابقه گذشــته علنی کرد. او برای اولین بار در 
این فصل، حاضر به جشن گرفتن یک گل نشد 
تا نشان بدهد که از شرایطش در باشگاه استقالل 

راضی نیست. فرهاد سه مهاجم کلیدی در تیمش 
دارد و طبیعتا نمی تواند در بســیاری از بازی ها، 
همه آنها را به صورت همزمــان در ترکیب قرار 
بدهد. شــاید هر مربی دیگری هم در جایگاه او 
باشد، همچنان روی زوج دیاباته و قائدی اصرار 
به خرج خواهد داد. دیاباته بهترین بازیکن فصل 
آبی های پایتخت به شمار می رود و قائدی نیز با 
وجود زمان نســبتا طوالنی که از آخرین گلش 
برای باشگاه سپری شــده، هنوز مهره موثری 
برای استقالل است و حتی همین هفته، توانسته 
برای تیمش پنالتی بگیرد. مجیدی تا امروز ثابت 
کرده که می تواند به خوبی فضای درونی تیمش 
را مدیریت کند اما هر چقدر که مســابقات این 
تیم سخت تر شود، این مسئولیت برای سرمربی 
آبی ها نیز دشــوارتر خواهد شد. عیار مربیگری 

 فرهاد باید در چنین روزهایی مشــخص شود.
 دغدغه بزرگ بعدی مجیدی، بدشانســی های 
ادامه دار استقالل اســت. آنها در این فصل یک 
رکــورد عجیــب و تاریخی از خودشــان به جا 
گذاشته اند. این تیم در لیگ نوزدهم ۱7 بار تیر 
دروازه رقبا را به لرزه درآورده و از این حیث، خالق 
یک رکورد شگفت انگیز شده است. اهداف این 
فصل فرهاد و تیمش، هنوز در دســترس به نظر 
می رسند. آنها هنوز می توانند برنده جنگ سهمیه 
و قهرمان جام حذفی باشــند اما قبل از بازی با 
سپاهان، هنوز دغدغه هایی برای برطرف شدن در 
این باشگاه وجود دارند. ضعف مفرط دروازه بان، 
نارضایتی آشکار یکی از مهاجمان تیم و لجبازی 
تیر دروازه، چند سرعت گیر بزرگ برای آبی ها به 

وجود آورده اند.

کریس و رئال، بدون هم قهرمان اروپا نمی شوند

جدايی باخت- باخت!

دغدغه های فرهاد قبل از نبرد های سرنوشت ساز

اين تيم گلر می خواهد! 

از جای خالی گابریل 
کالدرون هم نباید به 

سادگی عبور کرد. 
تقریبا بخش مهمی از 

پیش بینی های این مربی در 
مورد ترکیب پرسپولیس، 

درست از آب درآمدند. 
حتی ترکیب نهایی این 
تیم در هفته های پایانی 

فصل، تقریبا همان ترکیب 
موردعالقه مربی آرژانتینی 

بود و اثری از بیرو، 
سیدجالل و امید عالیشاه 

در خودش نداشت
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