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ممنوعیت ورود تیم های ورزشی 
به ژاپن

دولت ژاپن ورود ورزشکاران و تیم های ورزشی 
به خاک این کشور را به خاطر موارد گزارش شده از 
ویروس جدید به حالت تعلیق درآورد. این موضوع 
حداقل به مدت یک ماه اجرایی خواهد شد. بر اساس 
گزارش کیودو نیوز، ورزشکاران ژاپنی و افرادی که در 
این کشور اقامت دارند در صورت ورود از کشورهایی 
از جمله انگلیس، فرانسه، ایتالیا و آفریقای جنوبی 
مجبورند ۱۴ روز قرنطینه شوند. ورود اتباع خارجی 
از جمله ورزشــکاران، به دلیل نگرانی در مورد نوع 
جدید ویروس که تصور می شود ۷۰ درصد بیشتر 
از سایر گونه ها قابل انتقال اســت، قبل از پایان ماه 
آینده به ژاپن ممنوع شده است. در هفته های اخیر 
ترس از شیوع ویروس کرونا در ژاپن افزایش یافته 
است. پایتخت این کشور هزار مورد جدید را برای 
نخستین بار گزارش کرد. در شهر میزبان المپیک و 
پارالمپیک روز پنجشنبه ۱۳۳۷ مورد جدید مبتال 

به کرونا گزارش شده است.
     

آكادمي تخصصي دوومیداني 
در مشهد

 در پی عقد تفاهم نامه فدراسیون دوومیدانی و 
آستان قدس رضوی قرار اســت ورزشگاه امام رضا 
)ع( در شهر مشهد مقدس که پیش تر به عنوان پایگاه 
آموزش دوومیدانی کشورهای اسالمی معرفی شد، 
با برپایی یک مرکز استعدادیابی و آموزشی تحت 
عنوان آکادمی تخصصی پیشــرفته دوومیدانی، 
نوجوانان و جوانان مستعد در ورزش پایه و پر مدال 
)دوومیدانی( کشور به خصوص در مناطق محروم، 
شناسایی و تحت آموزش قرار دهد. پس از حضور 
دهالن الحمد رییس کنفدراسیون آسیا در آذرماه 
ســال جاری در ایران و بحث و گفت وگو با هاشــم 
صیامی رییس فدراسیون دوومیدانی کشورمان، 
قرار شد الحمد به زودی و  در اولین فرصت از استادیوم 
مجهز و تخصصی امام رضــا)ع( بازدید نماید. این 
مجموعه قرار است به عنوان یک مرکز استعدادیابی 
و آموزش در رده های سنی پایه ورزشکاران را مورد 
پوشــش قرار داده و در عین حال با برگزاری اردوها 
و مسابقات از ظرفیت های بالقوه مجموعه امام رضا 
)ع( به بهترین نحو ممکن بهره برداری شود. از دیگر 
دستاوردهای عقد تفاهمنامه میان فدراسیون دو و 
میدانی و آستان قدس رضوی، برگزاری رقابتهای 
بین المللــی دو و میدانی تحت عنــوان »جام امام 
رضا)ع(« در این مجموعه ورزشی و حتی پیشنهاد 
ثبت این مسابقات در تقویم کنفدراسیون دوومیدانی 
آسیا بود.  همچنین ورزشگاه امام رضا)ع( در سال 
آتی میزبان مسابقات قهرمانی کشور و رقابت های 
قهرمانی باشگاهای دوومیدانی کشور خواهد بود. 
هدف از این کار ترویج فرهنــگ رضوی در جامعه 
ورزشی کشور به خصوص دوومیدانی است تا با ارتقاء 
روحیه معنوی ورزشکاران منش پهلوانی در میان 

قهرمانان ایجاد و نهادینه شود.
    

شرط براي اعزام دختران وزنه بردار
اکبر خورشــیدی مشــاوره فنــی تیم ملی 
وزنه بــرداری بانوان درباره حضــور دختران در 
مســابقات وزنه برداری قهرمانی جوانان جهان 
بیان کرد:»علــی مرادی رییس فدراســیون و 
خانم منظمــی نایب رییس بانوان فدراســیون 
نظر مســاعدی برای اعزام بانوان دارند از این رو 
ثبت نام اولیه نفرات انجام شد اما نتایج مسابقات 
سال گذشــته را آنالیز می کنیم و نفراتی را اعزام 
می کنیم کــه جزو ۱۰ نفر اول جهان باشــند.« 
خورشیدی در پاسخ به این پرسش که دختران 
ایران با این شــرایط کار ســختی برای اعزام به 
قهرمانی جهان دارند، گفت:»شرایط بد نیست 
و دختران رو به رشد هســتند. مطمئنا در سال 
۱۴۰۰ خبرهای خوشی از وزنه برداری بانوان به 
گوش می رسد.« مشاور فنی تیم ملی وزنه برداری 
بانوان در مــورد علــت برگزاری یــک اردوی 
دیگر برای دختران در سیســتان و بلوچستان 
گفت:»اردوی تیم ملی بانوان برای قهرمانی آسیا 
در تهران برگزار می شود اما این اردو را برای نفراتی 
که پشت تیم ملی هســتند، گذاشتیم تا افرادی 
که خوب هســتند را برای بازی های کشورهای 
اسالمی شناســایی کنیم. اتفاقا دو، سه نفر هم 
خوب هستند. از طرفی باید به فکر پشتوانه سازی 
تیم هم باشیم. اردوی سیستان و بلوچستان هم 

بسیار مطلوب در حال برگزاری است.« 

منهای فوتبال

آریا رهنورد

آخرین تالش های اینستاگرامی  
رامین رضاییان برای بازگشــت 
به پرســپولیس هم نتیجه نداد. 
برخالف آن چه رامیــن در این 
ویدئو به زبان آورد، باشگاه ایرانی 
اصال برای جذب او کوچک ترین 
اقدامی انجام نداده بود. مهم تر از 
این ماجرا اما تماشای تقالی این 
ستاره برای برگشتن به نقطه ای 
اســت که یک روز ترکش کرده 
بــود. او اولین مهره جدا شــده 
جنجالی پرسپولیس است که بعد 
از چند وقت »پشیمان« می شود 
 اما راه بازگشت به خانه سابقش را 

پیدا نمی کند.
    

رامین رضاییان
بدون تردید رامین یکی از بهترین 
مدافعان راســت این سال های فوتبال 
ایران بوده است. او مزد توانایی هایش را 
با یک دوره حضور ثابت در جام جهانی 
گرفت و مرد مورد اعتماد کی روش برای 
خط دفاعی تیم ملی محسوب می شد. 
رضاییان در پرسپولیس هم یک ستاره 
تمام عیار بــود اما به راحتــی با برانکو 
و قوانینش کنار نیامد. یــک بار ترک 
پرسپولیس برای پیوستن به ریزه اسپور 
و ســپس درگیری با علــی علیپور در 
تمرین ها، در نهایت نسخه این ستاره 
را در پرسپولیس پیچید. او با رویاهای 
بزرگی از پرسپولیس جدا شد و سقف 
آرزوهای بلندی داشــت اما در فوتبال 
اروپا کم فروغ نشــان داد و در نهایت به 
لیگ قطر رفت. تا قبل از پیوســتن به 

الدحیل، اوضاع برای رضاییان در لیگ 
قطر خوب پیش می رفــت اما تجربه 
نشان داد که او هنوز برای بازی در یک 
تیم پرستاره قطری آماده نیست. او حاال 
با یک قرارداد قرضی از تیم جدا می شود 
و احتماال در نیم فصل دوم برای السیلیه 
قطر به میدان خواهد رفت. اگر عملکرد 
رامین در این تیم درخشــان نباشــد، 
الدحیل قراردادش را فسخ خواهد کرد.

محسن مسلمان
جدایی محســن از پرســپولیس، 
تصمیم خودش نبود اما در حقیقت این 
اتفاق به مجموعه رفتارهای خود این 
بازیکن در تیم برمی گشت. مسلمان در 
حالی از جمع قرمزها جدا شد که بهترین 
پاســور لیگ برتر بود امــا برانکو دیگر 
نمی توانست او را در تیمش تحمل کند. 
آن که در نهایت از این جدایی پشیمان 

شد، باشگاه پرسپولیس نبود. قرمزها 
بدون این هافبک هم نتایج فوق العاده ای 
گرفتند اما او در ذوب آهن و ســپاهان 
به نیمکت دوخته شــد و لیگ بیستم 
را در ترکیب ســایپا آغــاز کرد. جالب 
اینکه درســت همزمان با ابراز عالقه 
رامین رضاییان برای حضــور دوباره 
در پرســپولیس، مســلمان هم رسما 
تمایلش را برای بازگشــت به این تیم 
نشان داده است. بعید نیست با توجه به 
جدایی بشار، قرمزها در نیم فصل سراغ 
مهندس قدیمی شان بروند و او را دوباره 

به پرسپولیس برگردانند.
مهدی ترابی

پرســپولیس را در قامــت یــک 
»سوپراستار« ترک کرد اما در ترکیب 
العربی، اصال شبیه یک ســتاره نبود. 
مهدی ترابی در پایان لیگ برتر نوزدهم 

قــراردادش را به صــورت یک طرفه با 
سرخ ها فسخ کرد و به لیگ قطر رفت. 
او حتی تا پایان ماجراجویی آســیایی 
تیم یحیی هم صبر نکرد اما هر چقدر 
که اوضاع برای باشگاه خوب پیش رفت، 
شرایط برای خود ترابی اصال خوب نبود. 
او یکی از ناکام ترین مهره های خارجی 
این فصل لیگ قطر به شمار می رفت. 
حتی در خود باشگاه العربی هم مهدی 
کامال تحت تاثیر درخشــش مهرداد 
محمدی قرار گرفته و حاال زمزمه های 
خارج شدن نام این بازیکن از فهرست 
باشــگاه نیز به گوش می رســد. بعید 
نیســت در روزهای آینده العربی برای 
جذب یک مهره خارجــی دیگر، قید 

ترابی را بزند.
شجاع خلیل زاده

به محــض پیوســتن شــجاع 
به الریــان، با بوســیدن لوگوی این 
باشگاه به شدت خبرساز شد. او البته 
اعالم کرد که این بوســه، خواسته 
مدیران باشگاه بوده اما از هیچ کدام 
از خریدهای دیگر الریــان، چنین 
تصویری منتشر نشد. شجاع درست 
در نقطه اوج محبوبیت از پرسپولیس 
جدا شد. ترک باشگاه در فاصله بین 
فینالیست شدن در آسیا و برگزاری 
مســابقه فینال، این محبوبیت را به 
شدت تحت تاثیر قرار داد. حاال دیگر 
او جایگاه سابقش را در بین مهره های 
این باشگاه از دست داده است. شجاع 
در الریان، هنوز فرصت چندانی برای 
عرض اندام نداشــته است. او یک بار 
هم مصدوم شــده و همین موضوع 
روند درخشــش اش را تحــت تاثیر 
قرار داده است. الریان با هزینه ای که 
برای این بازیکن صرف کرده، انتظار 
درخشش به مراتب بیشتری از این 

مدافع دارد.

علی علیپور
بهترین گل زن پرسپولیس در همه 
ادوار لیگ برتر، باالخره تصمیم گرفت 
این تیم را به مقصد یــک تیم اروپایی 
ترک کند. علی علیپور که این سال ها 
گل زن اصلی قرمزها بود، هنوز نتوانسته 
اولین گلش را برای ماریتیمو بزند. شروع 
او در لیگ پرتغال، ضعیف تر از حد انتظار 
بوده و حتی زمزمه های مازاد شدنش در 
این تیم هم به گوش می رسد. اگر این 
اتفاق رخ بدهد، او با یک شکست بسیار 

دردناک روبه رو شده است.
علیرضا بیرانوند

از چند سال قبل به دنبال رفتن به 
فوتبال اروپا بود و سرانجام با آنتورپ 
بلژیک به این خواســته مهم رسید. 
علیرضا این فصــل در لیگ بلژیک 
فقط یک بازی انجــام داده و پس از 
آن یک بازی، با انتقاد وحشــتناک 
سرمربی تیمش روبه رو شده است. 
با این حال درخشــش او روبه روی 
تاتنهام در لیگ اروپا، ممکن اســت 
آینــده اش را در بلژیک به ســمت و 

سوی مثبت تری ببرد.

سرنوشت چند جدایی طلب پرسپولیس

آزاد  نه، مازاد شدید!

سوژه روز

سوژه روز

آریا طاری

آنهایی که از »صدرنشــینی« ایــن روزهای 
استقالل لذت نمی برند، معموال به دو دسته تعلق 
دارند. یا استقاللی نیستند و یا به شدت استقاللی 
هستند! چراکه فرم بازی این تیم اصال هواداران 
واقعی باشگاه را راضی نمی کند. کمی ساده انگارانه 
است که اگر به صدرنشــینی هفته نهم لیگ دل 
ببندی اما ساده لوحانه تر است اگر این صدرنشینی 
را با صدرنشینی دوران استراماچونی مقایسه کنی. 
در هر دو حالت استقالل توانســت خودش را به 
باالترین رده جدول برساند اما به نظر می رسد تیم 
استراما به کمک یک نمایش تیمی درخشان به 
این نقطه رسید و استقالل تنها به کمک دست های 

دروازه بانش، این کار را انجام داده است.

اگر فقط به جدول نگاه کنیم، حال تیم محمود 
فکری خیلی خوب به نظر می رسد. استقالل در 
صدر جدول قرار گرفته و فعال بیشــتر از هر تیم 
دیگری، امتیاز جمع کرده اســت. با این حال اگر 
در کنار جدول به »جریان« بازی ها هم نگاه کنیم، 
اوضاع کمی متفاوت تر خواهد شد. چراکه این تیم 

صدرنشین، اصال درخشان فوتبال بازی نمی کند. 
آنها برای تبدیل شــدن به یک تیــم فوق العاده، 
کارهای بسیار زیادی دارند. استقالل تا اینجا در 
هشت مســابقه ۱5 امتیاز جمع کرده و میانگین 
امتیازی بســیار خوبی دارد اما حتما یک چیزی 
در باشگاه ایده آل نیست که فکری پس از شکست 
دادن تیم امیر قلعه نویی به جای جشــن گرفتن 
این برد در رختکن، خطاب بــه هواداران تیمش 
می گوید:»به بازیکنان کاری نداشــته باشید، به 
من اعتراض کنید!« شاید این طور به نظر برسد که 
طرفداران باشگاه آبی پایتخت کمی »زیاده خواه« 
شده اند. شاید این طور به نظر برسد که آنها بیهوده 
از سرمربی تیم شان ایراد می گیرند اما در حقیقت 
استقالل در فرم، هنوز تیم متوازنی نیست. »نتیجه 
گرفتن« در فوتبال، بی نهایت مهم اســت. برای 
باشگاهی مثل استقالل که در هفت سال گذشته 
قهرمان لیگ برتر ایران نشده، اهمیت این موضوع 
حتی بیشتر هم هست اما مساله کلیدی اینجاست 
که تیم فکری ممکن است به زودی با این روند بازی، 
فرصت رسیدن به نتایج مطلوبش را هم از دست 
بدهد. در حقیقت آبی ها بیشتر از هر چیزی، نگران 
»آینده« تیم شان هستند. به باور بسیاری از آنها، 

استقالل هنوز با یک تیم ایده آل فاصله زیادی دارد 
و نباید به راحتی فریب نتایج اخیرش را بخورد. اگر 
آنها در باد همین نتایج بمانند و تصور کنند که دیگر 
یک تیم کامل شــده  اند، ممکن است یک بحران 

بزرگ انتظار این باشگاه را بکشد.
یک تیم معمولی با یک سنگربان فوق العاده 
که به هر قیمتی مقابل ضربــات رقیب مقاومت 
می کند. این جمله شــاید کامل ترین خالصه در 
مورد وضعیت باشگاه استقالل باشد. رشید فقط 
مرد شماره یک دروازه این تیم نیست. او عمال به 
بهترین، کامل ترین و مفیدترین مهره تیم فکری 
تبدیل شده اســت. برای یک لحظه تصور کنید 
استقالل حتی برای یک روز  مظاهری را از دست 
بدهد. آن وقت چه سرنوشتی در انتظار تیم فکری 
خواهد بود؟ آیا در چنین شــرایطی هم یک سیو 
لحظه آخری، تیم را نجات خواهد داد؟ سیوهای 
رشید در سیرجان، اســتقالل را از شکست دور 
کردند اما با مجموعه اتفاقاتی که در جریان بازی 
افتادند، این تیم به راحتی می توانست »بازنده« 
هم باشد. این نه یک پیروزی مقتدرانه و مستحکم، 
بلکه نتیجه ای کامال وابسته به سیوهای رشید بود. 
البته که داشتن مظاهری هم، یک امتیاز بزرگ و 
یک برگ برنده تعیین کننده برای آبی ها به شمار 
می رود. همان طور کــه قرمزها هم در چند فصل 
متوالی با واکنش های شــاهکار علیرضا بیرانوند 
در فوتبال ایران به موفقیت رسیدند. با این وجود 
نباید فراموش کرد که پرسپولیس به مرور زمان 

یک ساختار بی نقص مقابل بیرو قرار داد و استقالل 
هم باید به تدریج چنین کاری را مدنظر داشته باشد. 
اگر رشید را از این مجموعه حذف کنیم، تیم فکری 
حتی کوچک ترین تحول مثبتی نســبت به تیم 
فرهاد مجیدی نداشته است. یا به عبارت دیگر اگر 
رشید را به تیم فرهاد اضافه کنیم، شرایط آن تیم 
۱۸۰ درجه متفاوت می شود. استقالل در بسیاری 
از هفته های فصل گذشته، چوب نامطمئن بودن 
خط دروازه اش را خورد. این ضعف وحشتناک به 
ویژه در هفته های آخر فصل عیان شد و به شدت 
به تیم ضربه زد. حاال اما همه چیز کامال تغییر کرده 
است. در جریان صدرنشینی این تیم، مظاهری 
حتی از محمود فکری نیز به مراتب اثرگذارتر بوده 
است. او با واکنش های استثنایی اش، روی کیفیت 

نه چندان درخشان استقالل سرپوش گذاشته و 
ضعف تیمش را پنهان کرده است.

برنامه استقالل در هفته های پایانی نیم فصل، 
فوق العاده سخت خواهد بود. این تیم تا این هفته 
هنوز با سپاهان، پرسپولیس و تراکتورسازی روبه رو 
نشده است. آنها از بین تیم های مدعی قهرمانی 
فقط رودرروی فوالد قرار گرفته اند و آن مسابقه را 
نیز واگذار کرده اند. چند مسابقه باقی مانده تا پایان 
نیم فصل اول، عیار واقعی این تیم را نشان خواهد 
داد. آنها تا این هفته فقط روی مهارت ویژه رشید 
حساب باز کرده اند اما در همه بازی ها هم نمی توانند 
به این موضوع تکیه کننــد. یک دروازه بان خوب 
می تواند استقالل را صدرنشین کند اما حضور او به 
تنهایی برای قهرمانی لیگ، کافی به نظر نمی رسد.

دو امتیاز حساس برای پرسپولیس در آخرین ثانیه های جدال 
با ذوب آهن از دست رفت. در پروسه تبدیل این برد به مساوی اما 
قرمزها خوش شانس بودند که شکست نخوردند. پرسپولیس 
به راحتی می توانســت نتیجه را به حریفش واگذار کند و همه 
امتیازهای این مسابقه را از دست بدهد. چراکه نمایش شاگردان 
رحمان رضایی در نیمه دوم مسابقه، به مراتب بهتر از تیم یحیی به 
نظر می رسید. سرخ ها در خانه، روبه روی تیمی که از شروع لیگ 
برتر بیستم هرگز برنده نبوده، یک نیمه کاری به جز دفاع کردن 
نداشتند. پرسپولیس با وجود بازی خوب و امیدوارکننده اش با 

پرس باال در نیمه اول، در ۴5 دقیقه دوم مسابقه عقب نشست و 
این طور به نظر می رسید که مهره های تیم تنها منتظر شنیدن 
صدای سوت پایان بازی هستند. سرخ ها در نیمه دوم، عمال حرفی 
برای گفتن نداشتند و درست به همین خاطر تماشای بازی برای 
بســیاری از هواداران این باشــگاه آزاردهنده به نظر می رسید. 
قهرمان چهار دوره اخیر لیگ برتر ایران حاال در 6 مسابقه فقط ۱۰ 
امتیاز جمع کرده و تنها دو بار برنده بوده است این در حالی است 
که آنها هنوز به مصاف قدرت های اصلی و مدعیان جدی این فصل 
مثل ســپاهان، تراکتور، فوالد و استقالل نرفته اند. پرسپولیس 

از زمان بازگشت از فینال لیگ قهرمانان آسیا به نساجی و ذوب 
امتیاز داده و اگر به این همین روند ادامه بدهد، باید قید پنجمین 
قهرمانی متوالی در فوتبــال ایران را بزند. به نظر می رســد که 
بزرگ ترین مشکل این روزهای پرسپولیس، به ذهنیت بازیکنان 
این تیم برمی گردد. ظاهرا آنها »تمرکز« الزم را ندارند و به همین 
خاطر، آسیب پذیر به نظر می رسند. قبل از شروع دیدار نهایی لیگ 
قهرمانان آسیا، همه تمرکز باشگاه روی بخشش عیسی آل کثیر 
بود. حتی مدیران باشگاه هم همه مسائل دیگر را رها کرده بودند 
تا مدام درباره این مهاجم و محرومیتش حرف بزنند. این اتفاق 
در شــرایطی رخ داد که عمال شانسی برای بخشش این مهاجم 
وجود نداشت. یک اشتباه استراتژیک بزرگ که در آستانه یک 
دیدار حساس، روحیه پرسپولیســی ها را کمی به هم ریخت. 
پس از شکست روبه روی اولسان هم مهره های سرخپوش دائما 
در حال »پاســخ دادن« به کری خوانی رقبا هستند. اگر آنها باور 

دارند که این کری ها به هیچ دردی نمی خورند، نباید به همین 
راحتی بخشی از تمرکزشان را صرف جواب دادن کنند. به نظر 
می رسد این تیم در دام رقبا افتاده و مهره های پرسپولیس دیگر 
آن آرامش همیشگی شان را از دست داده اند. پرسپولیس در چند 
فصل گذشته، »متخصص پیروزی« در لیگ برتر بود. آنها حتی 
وقتی خوب بازی نمی کردند، به عنوان تیم برنده از زمین بیرون 
می رفتند اما همین تیم، حاال به راحتی به دو تیم پایین جدولی 
امتیاز می دهد. هم روبه روی نســاجی و هم در جــدال با ذوب، 
تیم یحیی به راحتی می توانست بازنده باشد. آنها این دو تساوی 
را چاشنی خوش شانسی به دســت آوردند. با چنین کیفیتی، 
پرسپولیسی ها حق دارند که نگران تیم شان باشند. تیمی که به 
نزدیکی قله دلخواه اش رسیده اما پس از آن سقوط، هنوز نتوانسته 
خودش را جمع و جور و روحیه اش را حفظ کند. تیمی که این روزها 
روبه روی رقبای خیلی ساده تر از اولسان هم کاری از پیش نمی برد.

استقالل، رشید و چند داستان دیگر

این صدرنشینی، واقعی نیست!

پرسپولیس از زمان بازگشت از فینال آسیا به نساجی و ذوب امتیاز داده است

این تیم بی تمركز!

به محض پیوستن شجاع 
به الریان، با بوسیدن 

لوگوی این باشگاه به شدت 
خبرساز شد. او البته اعالم 
کرد که این بوسه، خواسته 
مدیران باشگاه بوده اما از 

هیچ کدام از خریدهای 
دیگر الریان، چنین 

تصویری منتشر نشد. 
شجاع درست در نقطه اوج 

محبوبیت از پرسپولیس 
جدا شد
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