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آغاز کار ووشو در شانگهای
پانزدهمین دوره رقابت های ووشــو قهرمانی 
جهان با حضور ۶۰۰ ووشوکار از ۱۰۲ کشور جهان 
از صبح امروز به میزبانی چین آغاز شــد. بر اساس 
قرعه کشی در ساندای زنان و در وزن ۶۵ کیلوگرم 
الهه منصوریان دور اول به مصاف نماینده فرانســه 
می رود و در صورت پیــروزی با برنده ایتالیا و لبنان 
مصاف می دهد. شهربانو منصوریان نیز در وزن ۷۰ 
کیلوگرم ابتدا اســتراحت دارد و سپس با ورزشکار 
روســیه مبارزه می کند. در وزن ۷۵ کیلوگرم هم 
مریم هاشمی دور نخست استراحت دارد و در ادامه 
با حریف مصری روبه رو خواهد شــد. در ســاندای 
مردان و در وزن ۶۵ کیلوگرم عرفان آهنگریان ابتدا 
با برزیل رقابت می کند و ســپس برنده اندونزی و 
آرژانتین را پیش رو دارد. محسن محمدسیفی در 
وزن ۷۰ کیلوگرم دور اول استراحت دارد و سپس 
با برنده مبارزه نمایندگان اندونزی و مراکش مبارزه 
می کند. در وزن ۷۵ کیلوگرم یوســف صبری کار 
خود را از مبارزه با حریف پاکستانی آغاز می کند و در 
ادامه با برنده قزاقستان و فرانسه دیدار دارد. در وزن 
۸۰ کیلوگرم علی خورشیدی ابتدا استراحت دارد و 
سپس با لهستان مبارزه می کند. میالد عارفی مقام 
در وزن ۸۵ کیلوگرم در آغاز با رومانی روبه رو می شود 

و در ادامه با ترکیه مبارزه می کند.
    

پیروزی تاریخی هندبال
تیم ملی هندبال ایران نخستین دیدار خود در 
مسابقات انتخابی المپیک در منطقه آسیا را با پیروزی 
برابر یکی از پرافتخارترین تیم های قاره کهن پشت 
سرگذاشت. ملی پوشان هندبال ایران به مصاف تیم 
ملی کره جنوبی رفتند و با نتیجه ۲۸ بر ۲۷ حریف 
خود را شکست دادند. کره جنوبی دارنده ٩ عنوان 
قهرمانی آسیا است و در هفت دوره المپیک حضور 
داشته است. تیم ملی هندبال ایران در دومین دیدار 
خود امروز ساعت ۱۸:٣۰ به مصاف تیم ملی بحرین 

خواهد رفت.
    

دور کم مدالی در گرندپری
مرحله سوم مسابقات گرندپری در سال ۲۰۱٩ 
با حضور ٣۲ تکواندوکار برتر جهان در هر چهار وزن 
المپیکی مردان و زنان در صوفیه بلغارستان آغاز شد.  
میرهاشم حسینی تکواندوکار وزن ۶۸- کیلوگرم 
کشورمان در این رقابت ها بود که از رسیدن به مدال 
باز ماند. همچنین ســروش احمدی، هوگوپوش 
وزن دومی ایران به مدال برنز رسید. در ادامه آرمین 
هادی پور در مرحله نیمه نهایی نتیجه را به تای هون 
کیم واگذار کرد و عنوان ســومی را به نام خود ثبت 
کرد. در ادامه رقابت ها سجاد مردانی نماینده وزن 
۸۰+کیلوگرم تیم ملی تکواندو کشورمان با شکست 
مقابل نماینده کره جنوبی از گردونه رقابت ها کنار 
رفت. ســعید رجبی دیگر نماینده این وزن نیز روز 

گذشته به مصاف رقبای خود رفت.
    

کیمیا جزو 100 زن الهام بخش
سایت BBC فهرستی از ۱۰۰ بانوی تاثیرگذار 
و الهام بخش در سال ۲۰۱٩ را منتشر کرد و در این 
فهرســت نام کیمیا علیزاده ملی پوش تکواندوی 
کشورمان نیز دیده می شــود. علیزاده اولین و تنها 
بانوی ایرانی است که توانســته در المپیک مدال 

بگیرد؛ مدال برنزی که در سال ۲۰۱۶ کسب شد.
در فهرســت ۱۰۰ نفره که منتشر شده، نام ۱٣ 
ورزشــکار قرار دارد که جاسمین آتکر )کریکت باز 
دو رگه انگلیسی-بنگالدشــی(، دینا آشر اسمیت 
)دوومیدانی-بریتانیا(، سالوا عید ناصر )دوومیدانی- 
بحرین(، بتانی فیرث )شناگر معلول-بریتانیا(، شلی 
آن فریزر پریس )دوومیدانی-جاماییکا(، تایال هریس 
)فوتبال و بوکس-استرالیا(، هوانگ ون سی )بوکس 
حرفه ای-چین(، فیونا کولبینگر )دوچرخه سواری-

آلمان(، هیوری کان )کشتی سومو-ژاپن(، فریده 
عثمان )شنا-مصر(، مگان راپینو )فوتبال-آمریکا( 

و جواهر روبل )داور-سومالی( هستند.
    

 سهراب در آلمان 
دست به وزنه شد

سهراب مرادی وزنه بردار دسته ٩۶ کیلوگرم ایران 
که برای انجام معاینات بیشتر روی کتف خود و شرکت 
در مسابقات گزینشی سوییس راهی آلمان شد، پس از 
حضور در این کشور بالفاصله در کلینیک مجهز هانوفر 
حضور یافت و تمرینات ویژه برای ترمیم و بهبود کتف 
مصوم را زیر نظر پزشــک انجام می دهد. تمرینات 
قهرمان وزنه برداری جهان و المپیک در هانوفر آلمان 
جهت رفع کامل مصدومیت و حضور در مسابقات 
سوئیس طی روزهای آتی نیز ادامه خواهد داشت و بعد 
سپری شدن پروسه کامل درمانی، سهراب به سوییس 
سفر خواهد کرد. مسابقات گزینشی و کسب سهمیه 
المپیک از دوم تا پنجم آبان به میزبانی سوئیس برگزار 
می شود. او به جز این رقابت ها باید در سه گزینشی 

المپیک دیگر نیز شرکت کند.

منهای فوتبال

نقشه استراماچونی برای رساندن 
اســتقالل به شــرایط ایده آل، درست 
شــبیه نقشــه آنتونیو کونته در اولین 
ماه های حضور در باشگاه چلسی است. 
البته این به معنای هم ســطح بودن دو 
مربی نیست اما به نظر می رسد استراما 
برای نتیجه گرفتن در استقالل، روی 
فرمول کونته در چلسی حساب کرده 
است. کونته شروع درخشانی در باشگاه 
چلسی نداشت اما ناگهان تصمیم گرفت 
سیستم بازی تیمش را عوض کند و با 

سه مدافع به مصاف رقبا برود. این تغییر، 
اوضاع آبی های لندن را تغییر داد و آنها 
پس از سپری کردن یک فصل رویایی، 
در نهایت جام قهرمانی رقابت های لیگ 
برتر را باالی سر بردند. حاال استقاللی ها 
نیز امیدوارند با اســتراما، در این فصل 
حداقل یک جام را به دســت بیاورند. 
تیمی که مدت ها در انتظار پیروزی بود، 
در رقابت های جــام حذفی گل ریحان 
البرز را از پیش رو برداشــت و باالخره 
طلسم برنده  نشدن در رقابت های این 

فصل را شکست. آنها در لیگ برتر نیز گل 
گهر سیرجان را از پیش رو برداشتند و به 
دوران حضور وینگو بگوویچ روی نیمکت 
این تیم پایان دادند. استقالل در سومین 
بازی متوالی نیز فجر شهید سپاسی را 
کنار زد و به جمع هشــت تیم برتر جام 
حذفی راه پیدا کــرد. حاال این تیم تنها 
یک مسابقه با رســیدن به نیمه نهایی 
این تورنمنت و دو مسابقه تا فینال این 
جام فاصله دارد و قهرمانی در رقابت های 
حذفی، برای آبی ها اصال دور از دسترس 

نخواهد بود. به نظر می رسد فصل برای 
تیم استراما تازه شروع شده و حاال آنها 
رفته رفته برای پشــت ســر گذاشتن 
چالش های مختلف، آماده می شــوند. 
چالش هایی که دیر یا زود سر راه این تیم 

قرار خواهند گرفت.
»تحول« تیم اســتراما، با استفاده 
از ســه مدافع مرکزی در این تیم رقم 
خورد. درست مثل همان نقشه ای که 
آنتونیو کونته در چلســی پیاده کرده 
بود. ســرمربی ایتالیایی استقالل این 

روزها از حضور همزمان دانشگر، روزبه 
چشــمی و عارف غالمی در قلب دفاع 
تیمش استفاده می کند. سیاوش یزدانی 
نیز می تواند در بازگشت به ترکیب تیم، 
به جای یکی از این ســه نفر به میدان 
برود. اســتقالل در این فصل مدافعان 
میانی خوبــی دارد و می تواند به خوبی 
از آنها در دیدارهای حســاس استفاده 
کند. اولین فایده بــزرگ بازی کردن با 
این ترکیب برای آبی ها، آزادتر شــدن 
مدافعان کناری تیم است. آنها می توانند 
با عبور از خط دفاعی، به عنوان بال های 
چپ و راســت تیم به میدان بروند. وریا 
غفوری بعد از سه نفره شدن خط دفاعی 
اســتقالل، آزادتر شــده و اهمیت این 
موضوع را با درخشش برابر فجر به همه 
نشــان داده است. در ســمت چپ نیز 
میلیچ و یا زکی پور، آزادانه تر از گذشته 
نفوذ می کنند و در زمین، آزادی عمل به 
مراتب بیشتری دارند. در سیستم مدنظر 
سرمربی ایتالیایی، استقالل با دو مهاجم 
مرکزی فوتبال بازی می کند اما در عمل، 
مهاجــم تخصصی در ترکیــب ندارد. 
استراما تصمیم گرفته جای خالی دیاباته 
و نقش کمرنگ تبریزی را با استفاده از 
هافبک هایش در خط حمله جبران کند. 
تا همین چند هفته قبل، تصور می شد 
نیمکت ذخیره های استقالل نمی تواند 
در جریان بازی ها کمک چندانی برای 
این تیم باشد اما حاال سجاد آقایی جوان، 
به یکی از ذخیره های مهم تیم تبدیل 
شــده و ردپای او، در پیروزی های اخیر 
استقالل به چشــم می خورد. حضور 
استراما داریوش شــجاعیان و فرشید 
اسماعیلی را نیز به بهترین سطح دوران 
بازی شان برگردانده و این موضوع نیز 
کمک بزرگی بــرای آبی ها به شــمار 

می رود.
 رسیدن به ســه پیروزی متوالی با 

سه مدافع مرکزی، استقالل را از توفان 
عبور داده اما نباید فراموش کرد که آنها 
در این ســه بازی، با تیم هایی مثل گل 
گهر، گل ریحان و فجر شهید سپاسی 

بازی کردند. 
دو تیم از این ســه تیم، در لیگ یک 
توپ می زنند و تیم دیگر نیز در این فصل 
از لیگ برتر، برنده هیچ مسابقه ای نبوده 
اســت. ماموریت مهم بعدی سرمربی 
ایتالیایی، تزریق خودباوری به بازیکنان 
تیم برای پیاده کــردن این نمایش ها 
در جدال های بزرگ تر اســت. البته که 
استقالل، هنوز کار چندان بزرگی انجام 
نداده اما نمی توان تحول شکل بازی این 
تیم را نادیده گرفت. موقعیت هایی که 
آنها برابر فجر ساختند و حرکات ترکیبی 
خاصی که در زمین پیاده کردند، تنها از 
یک تیم مدرن و جذاب برمی آمد. شاید 
تنها رسیدن به یک برد بزرگ کافی باشد 
تا همه، این اســتقالل را باور کنند. تیم 
استراماچونی، حاال دیگر نمی خواهد 
به هیچ قیمتی به روزهای شکســت و 
ناکامی برگردد و از فــرم خوبی که این 
روزها برای خودش رقــم زده، فاصله 

بگیرد.

استراما و استقالل؛ روی دور پیروزی

خوشبختی با دفاع سه نفره! 

اتفاق روز

چهره به چهره

نگاه بدبینانه ای به پیروزی استقالل برابر فجر سپاسی وجود دارد که می  گوید آبی ها برای دومین بار در این فصل، 
نتوانسته اند رقیب لیگ یکی شان را در 90 دقیقه شکست بدهند اما نگاه خوشبینانه ای هم هست که می گوید آنها در سومین 

دیدار متوالی به پیروزی دست پیدا کردند و برای دومین هفته پیاپی، توانستند دروازه شان را بسته نگه دارند. تیمی که با 
کلین شیت بیگانه بود، حاال باز هم کلین شیت کرد و از آن مهم تر، موقعیت های زیاد و خطرناکی روی دروازه رقیب ساخت.

پس از وقفه لیگ برتر بــرای برگــزاری اردوی تیم ملی، 
پرسپولیس حاال دوباره در استادیوم آزادی مسابقه خواهد داد. 
آنها به دلیل داشــتن چند ملی پوش، این هفته در رقابت های 
جام حذفی اســتراحت کردند اما رقیب امروزشان نیز چنین 
وضعیتی داشت و دیدار حذفی اش با سپاهان، به زمان دیگری 
موکول شد. نگرانی بزرگ گابریل کالدرون برای مواجهه با تیم 
حسین فرکی، مواجه شدن با محرومیت چند بازیکن کلیدی 
است. سرخ ها البته عالوه بر چند بازیکن، هواداران شان را نیز در 
این مسابقه در اختیار ندارند و این موضوع، اوضاع را برای تیم 

میزبان دشوار خواهد کرد.
تجربه دو شکست در سه مسابقه گذشــته و ایستادن در 
رده هفتم جدول، برای تیمی کــه در چند فصل اخیر همواره 
صدرنشین مطلق رقابت های لیگ برتر بوده، اصال پذیرفتنی به 
نظر نمی رسد. تیم گابریل کالدرون پس از واگذار کردن نتیجه به 
شهرخودرو، فاصله چندانی با قرار گرفتن در بحران ندارد. تیمی 
که در فصل گذشته تنها یک بار طعم شکست را چشیده بود، 
حاال در ۶ هفته اول لیگ برتر سه بار باخته و نتوانسته از رقبایی 

مثل سپاهان، تراکتورسازی و شــهرخودرو، حتی یک امتیاز 
دریافت کند. برنده  شدن در دربی، می تواند برای مدتی حاشیه 
امن کالدرون باشد اما همه می دانند که نتیجه آن مسابقه نیز، 
دیر یا زود فراموش خواهد شد تا پرسپولیس بر اساس جایگاهش 
در جدول، مورد قضاوت قرار بگیرد. پرسپولیسی ها در مصاف 
امروز با پیکان، چند مهره مهــم را به دالیل مختلف در اختیار 
ندارند. شجاع خلیل زاده و فرشــاد احمدزاده در دومین بازی 
متوالی با رای کمیته انضباطی، محروم هســتند و نمی توانند 
تیم شان را در این جدال همراهی کنند. سیامک نعمتی که در 
چند مسابقه گذشته به عنوان مدافع راست برای تیم به میدان 
رفته بود نیز چهار اخطاره شده و امروز نمی تواند برای سرخ ها 
به میدان برود. چهارمین غایب سرشناس تیم، بشار رسن است 
که به دلیل مشکالت ویزا، هنوز نتوانسته از اردوی عراق به ایران 
بازگردد. نکته مهم در مورد ترکیب امروز تیم کالدرون، بازگشت 
سیدجالل حسینی پس از چند هفته غیبت است. او در کنار 
کنعانی زادگان، زوج قلب دفاعی سرخپوشان را خواهد ساخت. 
مهدی شیری که از همین پیکان به پرسپولیس ملحق شد، در 

غیاب سیامک احتماال از ابتدا در ترکیب اصلی پرسپولیس قرار 
خواهد گرفت. نگرانی دیگر ســرمربی آرژانتینی، به وضعیت 
مهدی ترابی برمی گردد. ترابی در یکی از آخرین جلسه های 
تمرینی تیم مصدوم شــده و هنوز وضعیتش برای حضور در 
این مسابقه چندان مشخص نیســت. اگر ترابی به این بازی 
نرسد، احتماال امید عالیشاه در ترکیب ثابت دیده خواهد شد. 
قرمزها امیر روستایی را نیز به عنوان یکی دیگر از پیکانی های 
سابق در اختیار دارند اما روستایی این روزها فرصت چندانی 
برای بازی در ترکیب تیم، پیدا نمی کند. جدال پرسپولیس و 
پیکان، برخورد یکی از ضعیف ترین خطوط هجومی لیگ برتر 
با یکی از ضعیف ترین خطوط دفاعی این فصل است. درست به 
همان اندازه که تیم کالدرون در خط حمله ناامیدکننده نشان 
داده، تیم حسین فرکی در فاز هجومی فوق العاده بوده است. 
پیکانی ها این فصل ٩ گل بیشتر از سرخپوشان به ثمر رسانده اند 
و شــهریار مغانلو، به تنهایی دو گل بیشــتر از همه بازیکنان 
پرسپولیس وارد دروازه رقبا کرده است. پرسپولیس این فصل 
فقط سه گل زده اما پیکان در دو بازی اخیرش در لیگ برتر و جام 
حذفی، مجموعا هشت بار توپ را از خط دروازه رقبا عبور داده 
است. با وجود در اختیار داشتن یک خط حمله ایده آل، مشکل 
بزرگ پیکان به »ضعف دفاعی« این تیم مربوط می شود. پیکان 
در این فصل ۱۲ گل زده و ۱۲ گل نیز دریافت کرده تا با وجود در 
اختیار داشتن یک خط حمله عالی، دومین خط دفاعی ضعیف 

لیگ را نیز در اختیار داشته باشد. پیکانی ها در این فصل لیگ، 
تنها یک پیروزی به دست آورده اند و هرگز در دیدارهای خارج از 
خانه لیگ نوزدهم، برنده نبوده اند. رقابت با حسین فرکی برای 
پرسپولیسی ها، شاید یادآور جنگ قهرمانی لیگ برتر سیزدهم 
با فوالد خوزستان باشد. یک نبرد حساس و نزدیک و جنجالی 
که در نهایت با رسیدن جام قهرمانی به فرکی و تیمش تمام شد. 
شهریار مغانلو یکی از چهره های ویژه نبرد امروز خواهد بود. او 
نیز به همراه محبی، مدتی قبل به اردوی تیم ملی دعوت شده 
بود و اگر روند گل زنی هایش در لیگ برتر حفظ شود، دوباره در 

حوالی تیم ملی آفتابی خواهد شد.
پیکان، یکــی از خوش یمن ترین رقبای فصل گذشــته 
پرسپولیس به شمار می رفت. تیم برانکو در مسابقه رفت و در 
شرایطی که بدون مهره ملی پوش به مصاف پیکان رفته بود، این 
تیم را در ورزشگاه آزادی با نتیجه دو بر یک شکست داد. بازی 
برگشت نیز درست چند روز بعد از دربی پایتخت اتفاق افتاد. 
جایی که این بار قرمزها موفق شدند با یک نمایش دلچسب، 
سه امتیاز حساس را از رقیب بگیرند. پرسپولیس به ادامه این 
روند برابر پیکان، امیدوار است. با این وجود بازی در استادیوم 
خالی از هوادار آزادی، کار را برای این تیم به شدت دشوار خواهد 
کرد. پرسپولیس در سال های گذشته همیشه وابستگی زیادی 
به هوادارانش داشته و امروز بدون آنها، روز سختی را پشت سر 

خواهد گذاشت.

عکس ها، روایت کننــده ماجرای عجیبی در 
پرســپولیس بودند. روایت کننده یک تغییر که 
البته بیشتر به یک کودتا شباهت داشت. ماجرا 
از این قرار بود که بازیکنــان و اعضای کادر فنی 
پرسپولیس در یک رستوران سنتی در کنار هم 
دیده شدند. گابریل کالدرون در عکس های به جا 
مانده از این مالقات، در کنار محسن خلیلی لبخند 
می زد اما فقط چند ساعت بعد، دوربین ها او را در 
حال لبخند زدن در کنار جانشین محسن خلیلی 
در پرسپولیس شکار کردند! همه چیز ظرف چند 
ســاعت اتفاق افتاد و خلیلی بدون آن که مطلع 
باشد، شــغلش را ناگهان از دســت داد. جالب 
اینجاســت که گابریل کالدرون نیز، عمال هیچ 
حمایتی از مدیر جوان تیم انجام نداد و ظاهرا هیچ 

مشکلی با کنار گذاشته شدن او از ترکیب نداشت. 
پس از جدایی برانکو، قرمزها دیگر در هیچ حوزه ای 
ثبات و آرامش نداشته اند و ظاهرا تغییرات باشگاه 
قرار است هر روز شــکل جدی تری به خودش 
بگیرد.  آن چه میان جانشــین محسن خلیلی و 
پرســپولیس اتفاق افتاده، کمی عجیب به نظر 
می رسد. چراکه پیش از این باشگاه، سابقه چندان 
خوبی از همکاری با این مدیر نداشــت. افشین 
پیروانی فصل گذشــته برای مقطعی، به عنوان 
مدیر باشگاه پرسپولیس در نظر گرفته شد و در 
کنار برانکو روی نیمکت تیم نشست. با این وجود 
حکمی که ظاهرا بــه دوران کاری او در تیم ملی 
مربوط می شد، محرومیت پنج ساله اش از فوتبال 
را رقم زد. پیروانی چاره ای به جز ترک پرسپولیس 

نداشــت اما این، پایان ماجرا نبود. قرمزها حاال 
دوباره به سراغ مدیری رفته اند که پس از جدایی 
از باشگاه در اولین مقطع، حاضر نشد صفحات این 
تیم در شبکه های اجتماعی را برگرداند. او عمال 
این صفحه های پرمخاطب را گروگان گرفت و برای 
مدت زیادی، حاضر نشد مدیریت این شبکه های 
درآمدزا را از دست بدهد. در واقع صفحه رسمی 
پرسپولیس در تصرف پیروانی قرار گرفت و باشگاه 
مجبور شد صفحه های اجتماعی اش را دوباره از نو 
راه بیندازد. افشین عالقه زیادی داشت تا دوباره 
به پرسپولیس برگردد و این موضوع از تحرکات 
خاص دوستان او نیز پیدا بود. مهرداد میناوند پس 
از جدایی برانکو با راه انداختن حواشی زیادی در 
مورد جلسه سری خلیلی با افشین قطبی برای 
ملحق شــدن به باشــگاه، علیه این مدیر جوان 

موضع گرفت. 
همان روزها خلیلی اعالم کرد که اگر حتی یک 
تصویر از چنین جلسه ای وجود داشته باشد، برای 
همیشه فوتبال را ترک خواهد کرد. نقشه پیروانی 

برای بازگشت در آن مقطع به بن بست رسید اما او 
مدتی پس از مدیریت محمدحسن انصاری فرد، 
دوباره به باشگاه برگشت. جالب اینکه انصاری فرد 
این تصمیم را در بدو ورود به تیم نگرفت و چندین 
هفته برای انتخاب پیروانی، صبر کرد. او به خلیلی 
نیز پیشنهاد پست مشاور را داد اما این پیشنهاد 
با پاسخ مثبت مهاجم سابق سرخ ها روبه رو نشد. 

رفتار پرســپولیس با یکی از مهره های محبوب 
باشگاه، اصال امیدوارکننده نبود. حاال خلیلی از 
این مجموعه رانده شده و پیروانی در نقش مدیر 
روی نیمکت حضور دارد. مدیری که وقتی نوبت 
به جدایی اش برســد، بعید است که شبکه های 
اجتماعی را دوباره به باشگاه پس بدهد و آنها را در 

اختیار پرسپولیس بگذارد!  

پرسپولیس با لشکری از محرومان به مصاف پیکان می رود

بازگشت کاپیتان به استادیوم خالی!

نگاهي به عجیب ترین تغییر این روزهاي پرسپولیس

عصر به خیر آقای مدیر!

تا همین چند هفته قبل، 
تصور می شد نیمکت 
ذخیره های استقالل 

نمی تواند در جریان بازی ها 
کمک چندانی برای این تیم 

باشد اما حاال سجاد آقایی 
جوان، به یکی از ذخیره های 

مهم تیم تبدیل شده و 
ردپای او، در پیروزی های 

اخیر استقالل به چشم 
می خورد
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