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حكم هاي سنگين محروميت 
براي خواهران منصوريان

اوضاع در ووشو اصال آرام به نظر نمي رسد. 
فدراســيوني كه ســال ها در ســايه آرامش و 
موفقيــت روزگار مي گذرانــد، حــاال بيش از 
هر چيز با تنش و حاشــيه دســت به گريبان 
اســت. تمام حواشي ووشــو از برمال شدن راز 
دو ساله دو ووشــوكار يعني حميدرضا قلي پور 
كاپيتان ســابق تيم ملي و معيــن تقوي آغاز 
شد. ورزشــكارهايي كه در جام جهاني 2018 
چين از مــدال آوران ايران بودنــد اما با مثبت 
شدن تست هاي دوپينگ شان مواجه شدند كه 
البته اين موضوع تا همين اواخر مسكوت مانده 
بود. موضوع هاي مهم در اين باره خداحافظي 
قلي پور از مياديــن بود كه گفته مي شــود به 
دنبال ماجراي دوپينگش اتفاق افتاده اســت. 
در واكنش به اين موضوع هم فدراسيون فعلي 
كه تحت رياســت امير صديقي قرار دارد و هم 
مهدي علي نژاد رييس ســابق اين فدراسيون 
اعالم كردند كه فدراسيون وظيفه اي در قبال 
اعالم اين دوپينگ ها نداشته است. البته باز هم 
نمي توان فدراسيون ووشو را كامال در اين باره 
بي تقصير دانست چراكه موارد ديگري هم وجود 
دارد كه انتظار مي رفت فدراسيون آنها را انجام 
دهد. مثل اعالم پس گرفته شدن مدال ها. در 
هر حال اين اتفاقات نــه مي تواند عملكرد 13 
ساله علي نژاد و نه تمام افتخارات قلي پور را زير 
سوال ببرد. اما نكته مهم اينجاست كه اين پايان 

حواشي ووشو نبود. 
مدتــي بعد از اعالم شــدن اين دو تســت 
دوپينگ، شنيده شــد كه دوپينگ سومي هم 
در راه است. اين بار تســت دوپينگ نه در جام 
جهاني كه از نظر علي نــژاد تورنمنت مهمي 
نيست، بلكه در قهرماني جهان اتفاق افتاده بود. 
ماجرايي كه هر روز بيشــتر پيچيده  مي شود. 
نفر سومي كه با مثبت شدن تستش مواجه شد 
مريم هاشمي بود. سانداكاري كه پس از دو سال 
خداحافظي از ميادين بار ديگر به سكو بازگشت 
و در انتخابي پرحاشيه و چند مرحله اي تيم ملي 
مقابل سهيال منصوريان عازم قهرماني جهان 
چين شد. خواهران منصوريان آن زمان معتقد 
بودند كه حق سهيال در اين انتخابي ها خورده 
شده و فدراسيون چون نمي خواسته سه خواهر 
در كنار هم باشند، اين كار را انجام داده است. 
موردي كه بعد از اعالم شدن دوپينگ هاشمي 
بار ديگر بولد شــد و شهربانو و ســهيال به آن 

واكنش نشان دادند. 

شهربانو با انتشــار پستي در فضاي مجازي 
بار ديگر از خواهرش حمايــت كرد و خطاب 
به علي نژاد از اين نوشــت كه مريم هاشــمي 
براي رســيدن به هدفش دوپينگ كرد و بعد 
از كســب طالي جهان خوشــحالي كرد و آن 
زمان خواهرش اشــك مي ريخت. پس از اين 
واكنش ها فدراســيون براي شهربانو و سهيال 
كميتــه انضباطــي تشــكيل داد و درنهايت 
حكم آنهــا اعالم شــد. بر اســاس اين حكم 
شــهربانو به مدت 20 ماه و ســهيال به مدت 
هشت ماه از حضور در ميادين محروم شدند. 
ناطقي نايب رييس بانوان فدراسيون ووشو در 
مصاحبه اي اعالم كرد كه ادعاي شهربانو مبني 
بر اينكه سه بار دست خواهرش در انتخابي هاي 
تيم ملي باال رفته و حق او براي اعزام به جهاني 
بود، كذب اســت. موردي كه بار ديگر واكنش 
شهربانو را به دنبال داشت و به ناطقي يادآوري 
كرد كه او در انتخابي ها ناظر مســابقات بوده 
است. فدراسيون ووشو پس از صدور اين احكام 
فرصتي را براي اعتراض ســهيال و شهربانو در 
نظر گرفته است كه اعتراض كنند. گويا اين دو 
خواهر نامه اعتراض شان را نيز آماده كرده اند. 
شــهربانو  منصوريان درباره حق اعتراض شان 
گفته است:»بنده حتما اعتراض می كنم چون 
كل زندگی ام را در اين ورزش گذاشته ام، بارها 
پايم در اين  ورزش شكسته است، آسيب ديده ام  
و دوباره تالش كرده ام. يك نفر ديگر دوپينگ 
كرده، آن وقت بايد من محروم شوم؟ منی كه 
حتی قرص ســرما خوردگی را هم نمی خورم 
محروم كرده اند. خدا شــاهد است كه اگر من 
دوپينگی بودم روزگارم را سياه می كردند.« در 
هر حال به نظر مي رسد اتفاقات و حواشي ووشو 
سر دراز دارد و بعيد به نظر مي رسد اين رشته 

فعال به ساحل آرامش برگردد.

منهای فوتبال

نگار رشيدي

ر  نپــو جا ا ز مير مجتبــي 
واليباليســت تيم سپاهان يكي 
از موافقان پر و پــا قرص برگزار 
شدن ليگ در شرايط كرونا بود. 
او كه بابت كرونا و نيمه تمام ماندن 
ليگ فصل قبل بــا كاهش مبلغ 
قراردادش مواجه شده بود، ابراز 
اميدواري كرد ليگ امسال هرطور 
شــده برگزار و به پايان برسد تا 
واليبال هم در ســال المپيك از 
بحث فني متضرر نشــود و هم 
دوباره شاهد كم شدن قراردادها 
نباشند. او همچنين درباره نتايج 
اخير تيم فوتبال اين باشگاه نيز 

صحبت كرد. 
    

  شــرايط تمرينات چطور 
است؟ 

خدا را شكر همه چيز خوب است. 
ما از اول تير تمرينات را شروع كرديم، 
شرايط تيم خوب است و خوشبختانه 
همه چيز رو به جلو در حركت اســت. 
ما در روزهاي آخر تمرينات بدنسازي 
هســتيم. تمرينات مان فشرده است 
و بدن هاي مان دارد بــه حالت بازي 
برمي گردد. هفته آينده هم قرار است 
دو بازي دوستانه انجام دهيم و در ادامه 
هم كه ان شــاءا... 19 شــهريور ليگ 

استارت مي خورد. 
  اخيرا اخباري از ابتالي برخي 
واليباليست ها به گوش رسيد. در 

سپاهان كسي مبتال شد؟
نه خدا را شكر در تيم ما هيچ كس 

كرونا نگرفت. چراكه ما در اين مدت در 
كمپ بوديم و كسي به آنجا نمي آمد و 
همه چيز تحت كنترل بود. هر روز هم 
داريم تســت مي دهيم كه اگر خداي 
نكرده كسي مبتال بود ســريعا براي 
درمان برود. ما حتي تست اصلي را هم 

داديم و مشكلي نداشتيم. 
   قرعه كشي ليگ هم انجام 
شد تا خيال واليباليست ها از بابت 

برگزاري رقابت ها راحت شود. 
بله، وزارت ورزش و بهداشت اعالم 
كرده اند كه پنج رشــته ورزشــي كه 
المپيكي هســتند با رعايت يكسري 
پروتكل هــاي ويژه بايد ليگ شــان 
برگزار شــود. يكي از اين پنج رشــته 
هم واليبال و يكي ديگر هم بسكتبال 
است. قرعه كشــي ليگ هم كه انجام 
و مشخص شــد چه تيم هايي بايد با 
هم رودررو شــوند. اولين بازي ما هم 
19 شهريور است و فعال هيچ مشكلي 
نيست. خدا را شكر مي كنيم كه روسيه 
واكسن كرونا را پيدا كرده. رابطه ايران 
و روسيه هم كه خوب است، ان شاءا... 
زودتر اين واكسن به كشور ما هم بيايد 
و از شر كرونا راحت شــويم. چون باز 
هم هيچ چيز مشخص نيست. ممكن 
اســت ليگ برگزار و دوباره وضعيت 
قرمز اعالم شود و مثل پارسال كه ليگ 
تعطيل شد، دوباره اين اتفاق بيفتد كه 
خيلي بد مي شود. البته بعيد مي دانم 
اين اتفاق بيفتد چون مي خواهند هر 
طور كه هست ليگ را برگزار كنند و من 
هم اميدوارم اين كار انجام شود. چون 
امسال، ســال المپيك است. هرچند 
دربــاره المپيك هم با وجــود اينكه 
اعالم كرده اند حتما برگزار مي شــود 
برخي مي گويند برگزار نمي شود و كال 

المپيك توكيو را نمي خواهند برگزار 
كنند. حاال بايد صبــر كنيم و ببينيم 
طي چند ماه آينده چه اتفاقي مي افتد. 
   با اين حال حاشــيه هاي 
واليبال با اعتراض به سيدبندي و 
رتبه بندي هــا در مراســم 

قرعه كشي شروع شد. 
امسال كه همه تيم ها در يك گروه 
قرار دارند و معموال هر سال هم همين 
اتفاق مي افتد. در اين چند ســالي كه 
من واليبال بازي مي كنم فقط يكي، دو 
سال بود كه تيم ها را به دو گروه تقسيم 
كردند. البته اگر دو گروه 6 يا 7 تيمي 
شد براي بازيكنان ملي پوش بهتر بود 
چون فشار كم تر مي شد و تيم ها رقباي 
خود را مي شناسند. البته همانطور كه 
گفتم بيشتر سال ها مسابقات دوره اي 
بوده و از طرفي چون ما پلي آف داريم 
فرقي به حــال تيم هايي كــه هزينه 
كرده اند نمي كند. شما در هر شرايطي 
باشي يعني چه در يك گروه و چه در دو 
گروه باشي درنهايت بايد به تيم هاي 
حاضــر در پلي آف برســي. به همين 
خاطر االن شــرايط براي همه تيم ها 
ايده آل است. حاال نظرات در اين باره 
متفاوت است. فدراسيون هم تصميم 
در اين باره را گرفته و تمام شده. حاال 
ببينيم در طول فصل مشــكلي پيش 

مي آيد يا نه. 
 نظرتان درباره رتبه بندي ها 

چيست؟
خب رتبه تيم ها بر اساس رتبه هاي 
سال گذشته اســت. مثال شهرداري 
ورامين را تيم اول اعالم كردند. يعني 
هر تيمي كه پارسال در هر رده اي بود به 
ترتيب از اول رتبه بندي مي شود. حتي 
شهرداري ورامين را نماينده ايران در 

جام باشــگاه هاي آسيا معرفي كردند 
كه البته اين رقابت هــا به خاطر كرونا 
لغو شد. تيمي كه تازه وارد است را كه 

نمي شود به عنوان تيم اول بگذارند. 
  فكر مي كنيــد دليل اين 

اعتراضات چه بود؟
من كــه در جريان قرعه كشــي 
نيســتم اما خب همانطور كه گفتم 
نظرات با هم متفاوت اســت. در يك 
خانواده هم هر كســي نظر خودش 
را دارد، حاال فرض كنيــد 14 تا تيم 
هســتند. مديرعامل يك نظر دارد، 
مربي و سرپرست هم نظر خودشان را 
دارند. تصميم نهايي هم با فدراسيون 
است و تيم ها بايد با شرايط كنار بيايند. 
چون برگزار شــدن ليگ خيلي مهم 
اســت. چراكه همانطور كه مي دانيد 
ســال گذشــته با نيمه تمام ماندن 
مسابقات برخي تيم ها 20،30 درصد 
از قراردادها پرداخــت نكردند؛ مثل 
تيم سابق خودم. اين صدمه به خاطر 
20 روز به ما وارد شد. كرونا را مي گوييم 
يك اتفاق جهاني اســت و نمي شود 
كاري  اش كرد و ما كه عضو يك خانواده 
هســتيم و بايد با اين موضــوع كنار 
بياييم. چون واليبال هميشه هست و 
بايد چرخش بچرخد و تيم هاي جديد 
بتوانند سرمايه گذاري كنند و مربي ها 
و بازيكن هاي جديد در اين كار به نان 

و نوايي برسند.
 در قرارداد امسال تان بندي 
بــراي احتمال كاهــش مبلغ 

پرداختي وجود دارد؟
دو تيم در ايران با بازيكنان شــان 
تسويه كردند كه يكي  شهداب يزد بود 
و ديگري هم سپاهان. البته شنيده ام 
سيرجان هم اين كار را كرده كه البته 

اطالع دقيقي ندارم. ســپاهان باشگاه 
بزرگ و حرفــه اي اســت و فقط در 
رده بزرگســاالن مردان در 30 رشته 
فعاليت مي كند. من باشــگاهي مثل 

سپاهان نديدم. 
 تيم فوتبال سپاهان هم كه 
روزهاي تلخي را سپري مي كند. 
فوتبــال ســپاهان را پيگيري 

مي كنيد يا فوتبالي نيستيد؟
چرا، دوستان من در سپاهان بازي 
مي كننــد اما آنقدر درگيــر تمرين و 
خسته  هستيم با آنها صحبت نكردم و 
فقط شنيدم كه قلعه نويي استعفا داده. 
 از دوستان فوتبالي تان خبر 

نداريد؟
من رابطه خوبي با ســعيد آقايي 
دارم اما مدتي اســت بــا او صحبت 
نكــردم. اما طبيعي اســت كه وقتي 
تيم شكست مي خورد همه ناراحت 
باشند. ســپاهان هم باشگاه فوتبالي 
است و شــرايط ايده آلي ندارد. خب 
سپاهان در خانه به نساجي باخت و در 
تهران هم بازي را به استقالل واگذار 
كرد. باخت بد است و ان شاءا... با چند 
برد شرايط مثل قبل خواهد شد. بايد 
اين دوران را بگذرانند و از آنجايي كه 
سپاهان باشگاه بزرگي است، مي تواند 
از اين چالش بيرون بيايد و اميدوارم 

اين اتفاق زودتر بيفتد.
 به نظر شما واليبال سپاهان 
مي تواند تلخي هــاي فوتبال را 

جبران كند؟
خب بحث واليبال و فوتبال بسيار 
با هم متفــاوت اســت. فوتبال يك 
ورزش جهاني است و در همه كشورها 
حرف اول را مي زند. البته در كشور ما 
واليبال در جامعه خــوب جا افتاده و 
همه آن را دنبــال مي كنند. اما بازي 
برد و باخت و شــرايط خاص خودش 
را دارد. اميدوارم ما اســتارت خوبي 
بزنيم. چهار،پنج بــازي اول براي ما 
خوب اســت. به خاطــر كرونا خيلي 
از تيم هــا تمايلي به برگــزاري بازي 
دوستانه ندارند. به همين خاطر بعد از 
چهار،پنج بازي اول مي توانيم تا بازي 
با تيم هايي كه براي سكو مي جنگند 
خودمــان را پيدا و اشــكالت  تيم را 
رفع كنيم و نكاتي كه كادر فني از ما 

مي خواهند را انجام دهيم. 
 در نخستين بازي بايد مقابل 
خاتم اردكان به ميدان برويد. اين 
بازي را چطور پيش بيني مي كنيد؟
اردكان مهره هاي بدي در اختيار 
ندارد اما موضوع اين اســت كه تيم 
آنها دير تشكيل شده و ما بيش از دو 
ماه است كه داريم تمرين مي كنيم. 
اميــدوارم اســتارت خوبــي بزنيم. 
تيمي كه كارش را با برد شروع كند، 
ان شاءا... رفته رفته همه چيز برايش 

جور مي شود. 

  محمدرضا داورزني هم كه 
بحث بازنشستگي اش مطرح شده 

بود، تا المپيك ماندگار شد. 
من شــنيده ام كه ايشــان 6 سال 
زمان دارند كه سر كار باشند. داورزني 
مديريت خوبــي دارد و از زماني كه به 
فدراسيون آمد، كارهاي خوبي انجام 
داد و به عنوان مثــال از لحاظ پرواز در 
اعزام ها شرايط در شأن تيم ملي بود. 
االن هم در فدراســيون كارهاي ريز 
و مهمي انجام دادند. ايشــان در كار 
مديريت خيلي وارد اســت. با آمدن 
ايشان شــوكي به فدراسيون وارد شد 
و اميــدوارم حاال حاالها باشــند و به 

واليبال كمك كنند. 
 در حالي كه قرار بود تا آغاز 
ليگ تكليف سرمربي تيم ملي 
روشن شود، اين موضوع همچنان 

حل نشده باقي مانده. 
ما هم مثل شما در جريان نيستيم 
كه چه كســي را مي خواهند انتخاب 
كنند. گفته  مي شــود الكنو سرمربي 
روســي و رزنده ســرمربي برزيلي از 
گزينه ها هستند. فعال شرايط ايده آلي 
نيســت. چون بايد سرمربي مشخص 
شــود و بازيكن هــم تكليف خودش 
را بداند كه با كــدام مربي مي خواهد 
كار كنــد و روحيات مربــي  را بداند. 
اميــدوارم زودتر ســرمربي را اعالم 
كنند. فدراسيون به خاطر كرونا دنبال 
برگزاري ليگ بودند و فكر كنم به همين 
خاطر بوده كه دربــاره مربي تصميم 
نهايي را نگرفتنــد. اما حاال كه تكليف 
ليگ روشن شد، فكرشان آزاد شده و 
بايد دنبال انتخاب مربي باشند. هرچه 
زودتر براي انتخاب مربي اقدام كنند 
به نفع واليبال است چون امسال سال 
المپيك است. مربي بايد برنامه اش را 
بدهد، بگويد از چه زماني اردو شــروع 
شــود، به چه چيزهايي نياز دارد. االن 
ماه مرداد هســتيم و ليگ دارد شروع 
مي شود. به يك چشم بر هم زدني هم 
ليگ تمام مي شود. ارديبهشت هم كه 
ليگ ملت هاســت و بعد هم بالفاصله 
المپيك را داريم. پســر هرچه زودتر 
سرمربي چه ايراني باشد چه خارجي 

انتخاب شود، به سود ماست. 

واليباليست تيم سپاهان در گفت وگو با »توسعه ايرانی«

هرچه زودتر سرمربی تیم ملی انتخاب شود، به سود ماست

اتفاق روز

بايــرن  مونيخ قبل از بازي جمعه شــب و 
روي كاغذ تيم بهتري از بارسلونا بود اما كمتر 
كسي انتظار داشــت اين تيم با نتيجه هشت 
بر دو، مسي و يارانش را شكست دهد و راهي 
نيمه نهايي شود. بد نيســت بدانيد بارسلونا 
برای اولين بــار طی 74  ســال اخير در يك 
مسابقه رسمی هشــت گل دريافت می كند. 
آخرين بار ايــن تيم در مرحله يك هشــتم 
نهايی كوپا دل ری در ســال 1946 با نتيجه 
هشت بر صفر مغلوب سويا شده بود. با اتفاق 
شنبه شب همچنين سنگين ترين شكست در 
يك مسابقه از مرحله يك چهارم نهايی تاريخ 
ليگ قهرمانان اروپا به نام بارسا ثبت شد. البته 
منچستريونايتد نيز در فصل 2006-2007 
موفق شــده بود آاس رم را در يك مسابقه با 
نتيجه هفت بر يك شكســت دهد. همچنين 
در مجموع دو مســابقه رئــال مادريد موفق 

شده بود با نتيجه هشــت بر دو از سد آپوئل 
در فصــل 12-2011 عبور كند. بارســلونا 
همچنين برای اولين بار از آوريل 1951، در 
يك مسابقه رسمی با اختالف 6 گل شكست 
می خــورد. آخرين بار اين در مســابقه ليگ 
مقابل اســپانيول با نتيجه 6 بر صفر شكست 
خورده بود. البته اين تمــام آمار و ارقام هايي 
نيست كه پس از هشت تايي شدن بارسا ثبت 
شده اســت! در اين مطلب نگاهي به برخي از 

اين آمار و ارقام ها داشته ايم.
-  بارسلونا برای اولين  بار است كه در يك 
مســابقه اروپايی هفت گل يا بيشتر دريافت 
مي كند. اين تيم در جريان جام فيرز كاپ در 
تاريخ هشتم سپتامبر 1962 با نتيجه 6 بر دو 
مغلوب والنسيا شده بود و در جريان جام يوفا 
در تاريخ 17 مارس 1976 بــا نتيجه پنج بر 

چهار مغلوب لفسكی صوفيه شد.

-  بارسلونا برای اولين بار است كه چهار گل 
در نيمه اول يك مسابقه ليگ قهرمانان اروپا 

دريافت می كند.
-  بارســلونا برای اولين بار در 69 ســال 
گذشــته، در 31 دقيقه ابتدايــی يك ديدار 
رسمی چهار گل دريافت می كند. آخرين بار 
در ژانويه 1951، رئال مادريد طی 29 دقيقه 
ابتدايی با هت تريك نارو و گل پاهينيو چهار 

بار دروازه بارسلونا را گشوده بود.
-  بايرن مونيخ برای اولين بار هشــت گل 
در يك مســابقه ليگ قهرمانان اروپا به ثمر 
می رساند. بايرن مونيخ در 9 سال اخير دروازه 
چهار تيم را هشــت بار باز كرده بود كه سهم 
سن پائولی )2011( يك بار و سهم هامبورگ 

)2013، 2015، 2017( سه بار بوده است.
-  بايرن مونيــخ اولين تيــم تاريخ ليگ 
قهرمانان اروپا است كه در يك مسابقه مرحله 

حذفی هشت گل به ثمر می رساند.
- بايرن مونيــخ به اولين تيمی بدل شــد 
كه در 31 دقيقه ابتدايی يك مسابقه مرحله 
حذفی ليگ قهرمانــان اروپا چهــار گل به 

ثمر می رســاند. ركورد قبلی نيــز در اختيار 
بايرن مونيخ بود كه موفق شده بود چهار گل 
در 36 دقيقه ابتدايی ديدار برگشــت مرحله 
يك چهارم نهايی فصــل 15-2014 مقابل 

پورتو به ثمر رساند.
-  بايــرن مونيخ با كســب 6 بــرد مقابل 
بارسلونا )از 9 بازی( بيشتر از هر حريفی اين 

تيم را در ليگ قهرمانان اروپا شكســت داده 
است. چلسی )چهار برد از 14 بازی(، ميالن 
)چهار برد از 15 بازی( و پاری سن ژرمن )سه 

برد از 10 بازی( در رده های بعدی قرار دارند.
- تعــداد گل هــای بايرن مونيــخ مقابل 
بارسلونا )8( بيشتر از تعداد شوت های بارسلونا 

مقابل بايرن مونيخ )7( بود.

بايرن  مونيخ با شايستگي به نيمه نهايي ليگ قهرمانان رسيد

بارسا تحقير شد

االن ماه مرداد هستيم و 
ليگ دارد شروع مي شود. 

به يك چشم بر هم زدني 
ليگ تمام مي شود. 

ارديبهشت هم كه ليگ 
ملت هاست و بعد هم 

بالفاصله المپيك را داريم. 
پسر هرچه زودتر سرمربي 
چه ايراني باشد چه خارجي 
انتخاب شود، به سود ماست
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