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توده دست قهرمان جهان، 
سرطانی نبود

مسعود اسماعیل پور دارنده مدال های نقره 
و برنز کشتی آزاد قهرمانی جهان، درباره انجام 
عمل جراحی دســتش گفت: »درد زیادی را 
در این مدت تحمل می کردم و مجبور شــدم 
جراحی کنم. دو دوره پنج روزه شیمی  درمانی 
را پشت سر گذاشــتم چون ورم دستم تبدیل 
به توده شــده بود، اما خوشــبختانه سرطانی 
نبود و برای ایــن  که جلوی رشــدش گرفته 
شود با توصیه پزشکم شــیمی  درمانی کردم. 
خوشبختانه عمل دســتم رضایت بخش بوده 
و منتظر جــواب نمونه بــرداری و پاتولوژی 
هستیم. 10 روز دیگر جواب آزمایشات می آید 
و امیدوارم نیاز به درمان بیشتری نداشته باشد. 
در حال حاضر هم مراحل پرتودرمانی را پشت 
ســر می گذارم.« او درباره احتمال بازگشتش 
به تشــک کشــتی گفت: »ابتدا باید مراحل 
درمانی ام به صورت کامل طی شــود و ببینم 
می توانم تمریناتم را دوباره شــروع کنم یا نه. 
باید شــرایط بدنی و درمانی ام به خوبی پیش 
برود، اما تــاش می کنم بار دیگر به تشــک 

کشتی برگردم.«
    

بی اطالعی شاهین طبع از 
بازگشت حدادی

بعد از اینکه دکتــر صالحی امیری رییس 
کمیته ملــی المپیک خطاب بــه وزیر ورزش 
بازگشت حامد حدادی را به تیم ملی بسکتبال 
تبریک گفت تا بــه نوعی خــط پایانی برای 
تمام حواشی باشــد، صحبت عجیبی در یکی 
از رسانه ها مطرح شــد که از بی خبری مهران 
شــاهین طبع ســرمربی تیم ملی خبر داد و 
نوشت:»شاهین طبع درباره بازگشت حدادی 
به تیم ملــی می گوید: مــن در جریان چنین 
تصمیمی نیســتم و اطاعی از دعوت شــدن 
کســی به تیم ملی ندارم. اکنون هم در تمرین 
هستم و نمی توانم بیشــتر صحبت کنم.« در 
واقع طبیعی بود که نه تنها شــاهین طبع بلکه 
فدراسیون بســکتبال از چنین اتفاقی بی خبر 
باشند. چراکه وقتی فدراســیون قدرت حل 
موضوع را نداشــت و کار به پادرمیانی رییس 
کمیته ملی المپیک کشــیده شد، حاال خود 
صالحی امیری به عنوان رییس مرجع باالدست 
تصمیم نهایی درباره این اتفاق را اعام می کند 
و قطعا فدراسیون و کادر فنی موظف به اجرای 
آن هستند. اختیار تام فدراسیون و کادر فنی 
هر تیم ملی تا زمانی معنا دارد که حقی ضایع 
نشود و مشکات درون خانواده بدون سر و صدا 
حل شود اما وقتی بازتاب حواشی به بیرون درز 
پیدا می کند و مدیران و مربیان از حل آن عاجز 
هستند، باید انتظار چنین روزی را هم داشت! 
تیم ملی بسکتبال در شهریور رقابت های جام 
جهانی 2019 چین و انتخابــی المپیک را در 
پیش دارد و این در حالی است که هنوز تکلیف 
ارســان کاظمی برای بازگشــت به تیم ملی 
مشخص نشده و باید دید حتی با اعام صریح 
رییس کمیته ملی المپیک حدادی هم بدون 

حرف و حدیث به تیم ملی برمی گردد یا خیر؟
    

باروس هم فایتر MAA می شود
در حالی که در آغــاز فعالیت امیر علی اکبری 
کشتی گیر فرنگی کشــورمان در ورزش رزمی 
MAA همه ســعی در نفی و اعام ممنوعیت 
فعالیت این رشته داشتند، حاال شاهد این هستیم 
کاری که کشتی گیر محروم ایران سال ها پیش 
آغاز کرد و امروز مورد توجه بسیاری از قهرمانان 
داخلی هم قرار گرفته، نمونه بارز خارجی نیز پیدا 
کرده است. بر همین اساس کشتی گیر آمریکایی 
و قهرمان المپیک و جهان گفــت قصد دارد که 
 MMA یک بار شانس خود را در هنرهای رزمی
امتحان کند. باروس 30 ساله و دارنده یک مدال 
طای المپیک و چهار مدال طای جهان پس از 
شرکت در مسابقات »کشتی در خیابان« در این 
مورد گفت:»من مطمئن هستم که می توانم در 
مبارزات UFC به موفقیت برسم اما این بدان معنا 
نیست که می خواهم در این مسابقات به میدان 
بروم و خودم را ثابت کنــم. در ورزش های رزمی 
شــما نمی توانید تنها بر مهارت کشــتی متکی 
بوده و باید با هنرهای این ورزش هم آشنا باشید 
 MMA اما می خواهم یک بار شانس خود را در
امتحان کنم.« با این حساب شاید خیلی ها باید 
حرف های خود را از علی اکبــری پس بگیرند و 
دیگر کســی به او خرده نگیــرد. علی اکبری در 
نشســت خبری اخیر خود اعام کــرد به دنبال 
رسمی کردن این رشته در کشور است. حال باید 
دید با فراگیر شدن این رشته، او چقدر به رسیدن 

به هدفش نزدیک است.

منهای فوتبال

آریا رهنورد

هیجان نیمه کاره در آزادی
هــواداران پرشــماری کــه بــه 
اســتقبال دیدار خانگی پرسپولیس 
با ماشین ســازی تبریز رفتند، انتظار 
داشتند تیم محبوب شان، در پایان این 
مسابقه برای سومین بار متوالی قهرمان 
لیگ برتر شود. در صورت توقف سپاهان 
در بازی همزمان با پدیده، شــاگردان 
برانکو بــرای قهرمانی در همین هفته، 
به سه امتیاز دیدار با ماشین سازی نیاز 
داشــتند. پرســپولیس برای مدتی از 
مدار برد دور شده بود و انتظار می رفت 
روبه روی شاگردان رضا مهاجری، برای 
کسب پیروزی دست به هر کاری بزند. 
بازی اما ابدا مطابق میل ســرخ ها آغاز 
نشد. سیدجال حسینی که به ندرت 
اشتباه می کند، یک اشــتباه بزرگ در 
دفع توپ انجــام داد و همــان توپ با 
یک ضربه تماشایی از مهاجم خارجی 
ماشین سازی به تور دروازه رادوشوویچ 
رسید. این تنها ضربه درون چارچوب 
ماشین  در این جدال به شمار می رفت 
اما برای امتیاز گرفتــن تبریزی ها در 
آزادی کافی بــود. در دقایق باقی مانده 
بازی، پرسپولیس موقعیت های زیادی به 

وجود آورد اما همانند چند هفته گذشته، 
کیفیت باالیی از خودش نشان نداد. تیم 
میزبان ســرانجام در نیمه دوم با اعام 
خطا روی ماریو بودیمیر، صاحب یک 
ضربه پنالتی شد و علی علیپور باالخره 
توانست به کمک این ضربه، به بحران 
گل زنــی اش در رقابت های لیگ پایان 
بدهد. به ثمر رساندن یک گل دیگر در 
دقایق باقی مانده، می توانست قهرمانی 
زودهنگام پرســپولیس را قطعی کند 
اما این گل زده نشــد تا با توجه به نتایج 
همزمان، سرنوشــت به هفتــه پایانی 
کشــیده شــود. تیم برانکو از کشیدن 
سرنوشت قهرمانی به هفته آخر لیگ، 
خاطره چندان خوبی نــدارد. کار آنها 
برای رسیدن به جام اما چندان دشوار 
نیست. حتی در صورت پیروزی سپاهان 
در دیدار پایانی اش، پرسپولیس با یک 
تســاوی در زمین پارس جنوبی جم، 
جشــن قهرمانی را برگزار خواهد کرد. 
تیم پروفســور در آخرین دیدار فصل، 
مهدی ترابی را بــه دلیل محرومیت در 

اختیار نخواهد داشت.
پیام؛ ناجی ژنرال

اولین گل هفته بیســت و نهم لیگ 
برتــر، در مشــهد به ثمر رســید. تیم 

یحیی گل محمــدی در همان دقایق 
ابتدایی صاحب یک ضربه پنالتی شد 
و قاســمی نژاد به خوبی از این موقعیت 
استفاده کرد. این پنالتی، تنها شکست 
پیام نیازمند در مواجهــه با مهره های 
هجومی پدیده مشــهد بود. او بارها با 
واکنش های خیره کننــده اش در این 
بازی، به کمک طایی ها آمد و ســد راه 
گل زنی پدیده شــد. پس از پایان نیمه 
اول، پدیده از شانس بسیار خوبی برای 
قهرمانی لیگ برخوردار بود. اگر نتایج 
همه دیدارها حفظ می شد، مشهدی ها 
به رده دوم جــدول می رســیدند و با 
پیروزی در هفته پایانی در صورت توقف 
پرسپولیس در جم، جام قهرمانی را باالی 
سر می بردند. پرســپولیس اما در نیمه 
دوم به گل تساوی رسید و سپاهانی ها 
نیز مانع برتری پدیده شدند. ضربه سر 
علی قربانی، شانس رسیدن به پیروزی 
در آخرین دیدار خانگی فصل را از یحیی 
و پســرانش گرفت. بــدون تردید این 
مسابقه، جذاب ترین و پرموقعیت ترین 
جدال هفته بود. توقف پرسپولیس در 
بازی همزمان، به سپاهانی ها کمک کرد 
که حتی بعد از متوقف شدن در زمین 
پدیده، یکی از دو شانس قهرمانی لیگ 

برتر باشــند. آنها در آخرین هفته لیگ 
برتر هجدهم میزبان تیم سقوط کرده 
و بی انگیزه استقال خوزستان هستند. 
تیمی که البته در نیم فصل اول به شکل 
غیرمنتظره ای یک امتیاز از شاگردان 
ژنرال گرفت. برای قهرمانی ســپاهان، 
تنها یک سناریو وجود دارد. اینکه آنها 
در خانه به پیروزی برسند و پرسپولیس 
در جم شکســت بخورد. آیــا ماجرای 
قهرمانی عجیب این باشــگاه در لیگ 
برتر چهاردهم، دوباره تکرار خواهد شد؟

جنجال در آبادان
مقاومت خط دفاعی نفــت آبادان 
در جدال با اســتقال شکسته نشد اما 
آن چه بیشتر از متن این مسابقه اهمیت 

پیدا کرد، جنجال های مربوط به داوری 
این جدال بود. اواسط نیمه دوم، آبی ها 
روی فرار و پاس دیدنی مهدی قائدی به 
روح ا... باقری، دروازه حریف را باز کردند 
اما کمک داور این گل را مردود دانست. 
مطابق انتظار فرهــاد مجیدی اولین 
نفری بود که خودش را به صحنه رساند 
و مشــغول اعتراض به داور شد. آبی ها 
نمایش چندان خوبی را در آبادان ارائه 
نکردند و بهترین بخت شان برای گل زنی 
نیز با یک تصمیم بحث برانگیز از دست 
رفت. این گل می توانست دوباره روح ا... 
باقری را در ترکیب استقال احیا کند. 
مهاجمی با یک سرنوشت بسیار عجیب 
که پس از مدت ها سکونشینی، ناگهان 
به ترکیب برگشت و حتی برای تیمش 
گل زنی هم کرد اما ایــن گل در نهایت 
مردود اعام شــد تا شــانس قهرمانی 
آبی ها از دســت برود. اگر استقالی ها 
آبادان را با پیروزی تــرک می کردند، 
به رده دوم جدول می رســیدند. با این 
محاسبه، استقال در صورت شکست 
دادن سپیدرود در هفته پایانی و حتی 
تساوی پرسپولیس در جم، می توانست 
قهرمانی لیگ برتر را از آن خودش کند. 
در واقع این تصمیم، سرنوشت آبی ها را 
تغییر داد. با این وجود به نظر می رسد 
برای تبدیل شدن استقال به یک تیم 
مدعی، باید چیزهای زیــادی در این 
باشــگاه تغییر کند. آنها ایــن بار دیگر 
نباید اجازه جدایی ستاره های شان در 
تابستان را بدهند تا با تقویت شدن در 
چند پست، فصل بعد را از همان ابتدا در 
قامت یک مدعی آغاز کنند. تساوی در 
آبادان، این فصل را بدون جام قهرمانی 
برای استقال پایان داد. با این وجود آنها 
هنوز بخشی از جنگ سهمیه در لیگ 

برتر هستند.
تیمی که نمی برد

پنجمین هفته متوالــی بدون برد 
تراکتورسازی نیز، در لیگ برتر سپری 
شــد. در روزهایی که صحبت از حضور 
دستیار سابق لیکنز روی نیمکت تیم 
ملی ایران است، خود این مربی حال و 
روز خوبی در لیگ برتر ندارد. تیم او این 
بار گل اول بازی را به ثمر رســاند اما باز 
هم نتوانست همه سه امتیاز مسابقه را 
به دست بیاورد. تراکتور با دریافت گل 
تساوی از پارس جنوبی جم، 51 امتیازی 
شد تا کار بســیار سختی برای سهمیه 
گرفتن داشته باشد. قرمزها با استقال 
رده سومی، ســه امتیاز فاصله دارند و با 
توجه به تفاوت فاحش در تفاضل گل، 
دیگــر نمی توانند به این تیم برســند. 
این تیم تنها در یک صورت راهی لیگ 
قهرمانان آســیا خواهد شد. اگر پدیده 

در دیدار هفته پایانی شکست بخورد و 
تراکتور حریفش را ببرد، تبریزی ها در 
رده چهارم قرار می گیرند تا در صورت 
قهرمانی پرســپولیس یا ســپاهان در 
جام حذفی، به عنوان ســهمیه چهارم 
فوتبال ایران به آسیا برسند. امید اصلی 
تراکتورســازی برای آســیایی  شدن، 
به پیروزی ماشین ســازی برابر پدیده 
در دیدار نهایــی برمی گردد. تیم دیگر 
»زنوزی« هنوز هم یکی از سوژه های مهم 
فوتبال ایران است. »مالکیت مشترک« 
دو باشگاه، یکی از تاریک ترین نقاط لیگ 
برتر هجدهم بود. اتفاقی که نباید به هیچ 

قیمتی به فصل آینده منتقل شود.
اشتیاق سقوط!

تســاوی هفته گذشته سپیدرود و 
نفت مسجدسلیمان، فاصله یک امتیاز 
دو تیم در جدول رده بندی را حفظ کرد. 
این هفته، اوضاع به کام هیچ کدام از این 
دو تیم نبود. ســپیدرود که در حضور 
هواداران پرتعدادش با نساجی روبه رو 
شد، سه گل از حریفش دریافت کرد و 
یک شکست سنگین را در خانه پشت 
سر گذاشــت. بهترین خبر برای این 
باشگاه اما شکست لحظه آخری نفت 
در جدال خارج از خانه با پیکان بود. در 
واقع هر دو تیم فانوس به دست، در این 
هفته بدون امتیاز ماندند. درست مثل 
معادله قهرمانی، سرنوشــت سقوط 
نیز به هفته آخر کشیده شد. در هفته 
پایانی، نفت میزبان ذوب آهن اســت 
و سپیدرود باید در ورزشــگاه آزادی 
با استقال مســابقه بدهد. تساوی یا 
شکست نفت و پیروزی سپیدرود، جای 
دو تیم در جدول را عوض می کند اما با 
هر اتفاق دیگری، تیم نادر دست نشان 
راهی دسته پایین تر خواهد شد. به نظر 
می رسد شانس بقای قرمزهای رشت 
در لیگ برتر، به مراتــب کم تر از نفت 
مسجدسلیمان باشد. آنها برای حفظ 
شدن در لیگ، به چیزی شبیه معجزه 

نیاز دارند.

سرنوشت لیگ برتر به دیدارهای هفته نهایی موکول شد

این »آخرین قسمت« نبود!

اتفاق روز

پرونده همه معماهای لیگ برتر هجدهم، در هفته ماقبل پایانی بسته نشد. همان طور که از مدت ها پیش نیز قابل 
پیش بینی به نظر می رسید، سرنوشت قهرمانی، سهمیه لیگ قهرمانان آسیا و سقوط در یکی از حساس ترین و 

نزدیک ترین فصل های تاریخ لیگ برتر، به هفته پایانی کشیده شد. تنها اتفاق مهم این هفته، خارج شدن دو مدعی از 
کورس قهرمانی بود. در هفته سی ام لیگ برتر، یک جام به جم فرستاده می شود و جام دیگر به ورزشگاه نقش جهان می رود 

تا از بین پرسپولیس و سپاهان، یک تیم قهرمانی لیگ را از آن خود کند.

 آریا طاري

توقف خانگی در جدال با ماشین سازی، شانس 
برگزاری جشــن قهرمانــی را از قرمزها گرفت. 
تیم برانکو برای رســیدن به جام در هفته پایانی، 
باید از دیدار خارج از خانه با پارس جنوبی امتیاز 
بگیرد. هنوز هم دلیل خاصی بــرای نگرانی این 
تیم وجود ندارد. چراکه در این فصل نیز همانند 
دو فصل گذشته، رقبا پرنوســان ظاهر شده اند و 
در حســاس ترین هفته ها تمایلی به بردن جام از 
خودشان نشان نمی دهند. پس از شکست دادن 
سایپا در ورزشگاه آزادی، پرسپولیسی ها دیگر طعم 
پیروزی در رقابت های لیگ برتر را نچشیده اند. این 
تیم در زمین ذوب آهن با تساوی متوقف شد، یک 
هفته بعد در ورزشگاه آزادی همان نتیجه را برابر 
سپاهان تکرار کرد، سپس در تبریز با تراکتورسازی 
به تساوی رسید و در نهایت موفق به شکست دادن 
ماشین سازی تبریز نشد و از این تیم نیز تنها یک 
امتیاز گرفت. از دست دادن هشت امتیاز در چهار 
مسابقه متوالی، می تواند هر صدرنشینی را با تهدید 
جدی و خطر بزرگ از دست دادن صدر مواجه کند 

اما پرسپولیســی ها هنوز هم این جایگاه را برای 
خودشان حفظ کرده اند و حاال در صورت رسیدن به 
تساوی در هفته پایانی، قهرمان لیگ خواهند شد. 
در واقع تیم های رقیب پرسپولیس آنقدر لغزش و 
اشتباه داشته اند که سرخپوشان با پنج تساوی در 
پنج هفته آخر لیگ، می توانند جام قهرمانی را باالی 
سر ببرند. این هفته، پرسپولیس فرصت طایی 
شکست دادن ماشین سازی تبریز را از دست داد اما 
در سایر دیدارها نیز بهترین نتیجه برای این تیم رقم 
خورد. اگر پدیده یا سپاهان در تقابل مستقیم شان 
به پیروزی دســت پیدا می کردنــد، اوضاع برای 
پرسپولیس پیچیده می شد. سپاهان در صورت 
برد این جدال، در فاصله یک امتیازی تیم پروفسور 
قرار می گرفت و پدیــده در صورت پیروزی، تنها 
دو امتیاز با این تیم فاصله پیدا می کرد. در چنین 
شرایطی دیگر »تساوی« هفته پایانی برای قهرمانی 
قرمزها کافی نبود. حتی اگر اســتقال نیز نفت 
آبادان را شکســت می داد، قهرمانی پرسپولیس 
در هفته پایانی به خطر می افتاد اما آبی ها نیز در 
جدال با حریف جنوبی، کم رمق نشان دادند و ثابت 
کردند که هنوز مهیای جنگیدن برای قهرمانی 

لیگ برتر نیســتند. بدون تردید پرســپولیس 
برانکو در این چند فصل بهترین تیم فوتبال ایران 
بوده اما حقیقت آن است که این تیم در این چند 
ســال، چندان تحت  فشــار قرار نگرفته و رقیب 
فوق العاده ای در جدول لیگ نداشــته است. تیم 
برانکو، قهرمانی لیگ پانزدهم را به خاطر »تفاضل 
گل« از دست داد. حریف جدی پرسپولیس در آن 
فصل، تیم عبدا... ویســی بود. تیمی که برخاف 
مدعیان این فصل، با همه وجود به دنبال قهرمانی 
رفت و در هر مسابقه، انگیزه های بسیار زیادی از 
خودش نشان داد. شگفتی سازهای بزرگ لیگ 
برتر، با پیــروزی در هفته پایانی مقابل ذوب آهن 
جشن قهرمانی گرفتند. آن روز، یک نسخه از جام 
نیز در ورزشگاه آزادی وجود داشت اما هرگز مورد 
اســتفاده قرار نگرفت و در خاموشی، ورزشگاه را 
ترک کرد. در دو فصل بعدی اما سرخ ها هرگز اجازه 
ندادند که جام از آزادی به استادیوم دیگری برود. 
تراکتورسازی، اصلی ترین رقیب پرسپولیس برای 
قهرمانی در لیگ برتر شانزدهم محسوب می شد. 
آنها تا نیم فصل پا به پای پرسپولیس پیش آمدند 
و با توافق برای جذب نوراللهی و عالیشاه به عنوان 
بازیکن سرباز، ضربه ســختی به قرمزها زدند اما 
ورق، به سرعت برگشت. تراکتور از حضور در پنجره 
نقل و انتقاالت محروم شد و شانس استفاده از این 
دو بازیکن را از دست داد. در مقابل پرسپولیسی ها 
بهترین بازیکن تیم تبریزی یعنی سروش رفیعی 

را به خدمت گرفت. در نیم فصل دوم، عما چیزی 
به نام رقابت وجود نداشــت و پرسپولیس در یک 
کورس تک اسبه، قهرمانی لیگ را از آن خود کرد. 
در لیگ برتر هفدهم نیز اوضاع چندان عوض نشد. 
استقال که فصل را با بحران شــروع کرده بود، 
حتی با ورود شــفر نتوانســت یک مدعی جدی 
برای قهرمانی باشد. سپاهان در رده های انتهایی 
جدول برای فرار از ســقوط می جنگید و تراکتور 
حال و روز خوشــی نداشــت. ذوب در نهایت در 
نزدیک ترین فاصله به پرسپولیس قرار گرفت اما 
همه می دانستند که این تیم قرار نیست تهدیدی 
برای قهرمانی سرخپوشان باشــد. در این فصل 
نیز تصور می شــد تراکتور با خریدهای نجومی، 
ســپاهان با به خدمت گرفتن ژنرال و استفال با 
مهره های پرشمار تازه وارد، پرسپولیس را به لبه 

پرتگاه می کشــانند اما ماجرای محسن فروزان، 
تراکتور را کاما به حاشیه برد، ســپاهان بعد از 
باخت به استقال دیگر شبیه یک قهرمان نبود و 
استقالی ها نیز نتوانستند تعادل لیگ و آسیا را 
حفظ کنند و در نهایت، شــفر شغلش را از دست 
داد. همه تیم ها دوباره صدرنشینی و قهرمانی را به 

پرسپولیس تعارف کردند.
سومین قهرمانی پیاپی تیم برانکو در لیگ، هنوز 
قطعی نشده است. آنها برای رسیدن به جام، نباید 
در جم شکست بخورند. کیفیت این روزهای چند 
ستاره این تیم، برای هواداران باشگاه نگران کننده 
به نظر می رسد اما حقیقت آن است که در این فصل 
نیز هیچ تیمی نتوانست پرســپولیس را چندان 
تحت فشار قرار بدهد و با همه وجود برای گرفتن 

جام از مدافع عنوان قهرمانی تاش کند.

وقتی تیم های مدعی، جام قهرمانی را به پرسپولیس تعارف می کنند

همه برای یکی!

امید اصلی تراکتورسازی 
برای آسیایی  شدن، به 
پیروزی ماشین سازی 

برابر پدیده در دیدار نهایی 
برمی گردد. تیم دیگر 

»زنوزی« هنوز هم یکی 
از سوژه های مهم فوتبال 

ایران است. »مالکیت 
مشترک« دو باشگاه، یکی 

از تاریک ترین نقاط لیگ 
برتر هجدهم بود

آبی ها نمایش چندان خوبی 
را در آبادان ارائه نکردند 
و بهترین بخت شان برای 
گل زنی نیز با یک تصمیم 

بحث برانگیز از دست رفت. 
این گل می توانست دوباره 
روح ا... باقری را در ترکیب 

استقالل احیا کند
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