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حدادي، دو هفته بيرون گود

حامد حدادی ســتاره بســکتبال کشورمان 
که در تیم نانجینگ چین عضویــت دارد، به دلیل 
مصدومیت از ناحیه مچ پا در بازی هفته گذشته 10 
روز تا دو هفته دور از میادین خواهد بود. این بازیکن 
درباره مصدومیت و دوري اش از زمین مسابقه عنوان 
داشت:»بعد از مصدومیت MRI گرفتم که مشخص 
شد مچ پایم آسیب دیده است و پزشکان گفته اند 10 
روز تا دو هفته باید استراحت داشته باشم.« در ادامه 
رقابت های لیگ بسکتبال چین، صبح روز گذشته 
تیم نانجینگ در حالی که حامد حدادی ســتاره 
ایرانی خود را در اختیار نداشت، مقابل تیانجین 116 
بر 107 به برتری رسید. جو یانگ هم تیمی حدادی 
در این بازی با 51 امتیاز و 11 ریباند، بهترین بازیکن 

میدان بود.
     

نصيرشالل بايد منتظر بماند
کمیته ملی المپیک برای پیگیری تغییر رنگ 
مدال نواب نصیرشــالل وزنه بردار ایران به طالي 
 IOC المپیک لندن، منتظر اعالم رسمی از سوی
و فدراســیون جهانی وزنه برداری است. در بررسی 
مجددی که از تست های دوپینگ المپیک لندن 
انجام گرفت، تست حریف اوکراینی نواب نصیرشالل 
مثبت اعالم شد و به این ترتیب مدال طالی دسته 
105 کیلوگرم وزنه برداری المپیک لندن به ایران 
رســید. با وجود اینکه مدت زیــادی از این اتفاق 
می گذرد اما هنوز خبری از اهدای طالی المپیک 
لندن به نصیرشــالل نیســت. کمیته بین المللی 
المپیک هم حتی نام وزنه بردار اوکراینی را از نتایج 
دسته 105 کیلوگرم المپیک لندن حذف کرده اما 
فعال نام نصیرشالل را به عنوان قهرمان جایگزین 
نکرده است. به نظر مي رسد این وزنه بردار باید فعال 

منتظر تغییر رنگ مدالش بماند.
     

پرونده ليگ ووشو هم بسته شد
پس از تعطیلی لیگ های برتر ووشو به خاطر شیوع 
کرونا، فدراسیون ووشو با مشخص کردن قهرمانان 
مشــترک در دو گروه زنان و مردان، این مسابقات 
را پایان یافته اعالم کرد. بر این اســاس قرار شد که 
تیم های اول هر دو گروه به عنوان قهرمان مشترک و 
تیم های دوم هر گروه به عنوان نایب قهرمان مشترک 
معرفی شده و لیگ به پایان برسد. پس از پایان مرحله 
گروهی این مسابقات، به دلیل شیوع ویروس کرونا 
در کشــور اجازه آغاز مرحله دوم رقابت ها از سوی 
ستاد ملی مبارزه با کرونا تا این لحظه صادر نشده تا 
نهایتا فدراسیون ووشو با برگزاری نشستی به همراه 
نمایندگان تیم ها، تکلیف لیگ ها را مشخص کند. 
درنهایت در لیگ برتر مردان قهرماني مشترک به 
پارس جنوبی و دانشگاه آزاد اسالمی رسید و پاس ناجا 
و باشگاه مقاومت عنوان نایب قهرمان مشترک را به 
دست آوردند. همچنین در لیگ برتر زنان سپاهان و 
دانشگاه آزاد به عنوان قهرمان مشترک معرفي شدند 
و نایب قهرمان مشترک هم کارون نوین خرمشهر و 

هیات ووشو شبستر شدند.
     

هزينه ۲۲ ميلياردی پاداش 
مدال آوران

وزارت ورزش که طی یک ســال گذشته هیچ 
مراســمی برای تجلیل از مدال آوران رویدادهای 
بین المللی نداشت، مجددا پروژه تقدیر از این دسته 
ورزشکاران برای پرداخت پاداش های آنها را کلید زده 
است. البته به خاطر شرایط کرونا و محدودیت هایی 
که ایجاد کرده، برای تقدیر از قهرمانان مراسم خاصی 
برگزار نمی شود بلکه مبلغ مصوب برای پاداش آنها 
به حساب فدراسیون های شــان واریز می شود تا از 
این طریق در اختیارشــان قرار بگیرد. اولین دسته 
از ورزشــکارانی که به این شــکل مورد تقدیر قرار 
می گیرند، کسانی هستند که سال ۹7 صاحب مدال 
شدند. البته وزارت ورزش در مراسمی که خردادماه 
سال گذشته برگزار شد از ورزشکارانی که در جریان 
بازی های آســیایی و پاراآســیایی برگزار شده در 
این سال )۹7( روی ســکو رفتند، تقدیر کرد. دیگر 
ورزشکارانی که در طول آن ســال موفق به کسب 
مدال شدند اما در نوبت تقدیر ماندند تا امروز که قرار 
است مبلغ پاداش های شان را دریافت کنند. مبلغ 
مورد نیاز برای تقدیر وزارت ورزش از این ورزشکاران 
)مدال آوران ۹7( ۲۲ میلیارد تومان برآورد شــده 
اســت. این در حالی اســت که وزارت ورزش برای 
پرداخت پاداش قهرمانان میادین جاکارتا متحمل 

هزینه ۸۲ میلیاردی شده بود.

منهای فوتبال

آریا رهنورد

رسیدن به سه امتیاز، تنها سناریویی 
است که پرسپولیس این هفته ها در هر 
مسابقه، آن را به رسمیت می شناسد. آنها 
بهترین تیم در دوران بعد از تعطیالت 
طوالنی مدت لیگ هستند و در سه بازی 
گذشته، حداکثر امتیازهای الزم را به 
دســت آورده اند. البته که این تیم پس 
از مدتی دوری از زمین مســابقه، دچار 

افت کیفیت شــده اما نمایش قرمزها 
روبه روی ماشین سازی، بهترین بازی 
آنها از زمان بازگشت دوباره رقابت ها بود. 
پرسپولیس در هر دو نیمه، موقعیت های 
خوبــی روی دروازه حریف خلق کرد و 
سرانجام توانست از روی نقطه پنالتی، 
دروازه ماشین سازی را باز کند. این تیم 
دیگر اشــتباه دیدار رفت را تکرار نکرد 
و این بار ضربه پنالتی روبه روی حریف 
تبریزی را به راحتی از دســت نداد. آنها 

حتی در بازی های نزدیک هم مشکلی 
با برنده  شدن ندارند و در این فصل بارها 
و بارها از حداقل اختالف ممکن، برای 
پیروزی استفاده کرده اند. شاید این یکی 
از فرصت طلب ترین پرسپولیس های 
تاریخ است. تیمی که فقط به بردن خو 
گرفته و این روحیه و اعتماد به نفس را 
در مقابل هیچ حریفی از دست نمی دهد. 
نکته مهم در مورد جدال با ماشین برای 
یحیی و پسرها، انعطاف تاکتیکی این تیم 

بود. تیمی که در همه فصل با دفاع چهار 
نفره به میدان رفته بود، در غیاب ســه 
گزینه اش برای قرار گرفتن در پست دفاع 
چپ، ناگهان با سیســتم دفاع سه نفره 
بازی کرد و در نهایت هم به هدف مهمش 
رسید. حتی تعداد باالی مهره های غایب 
نیز نتوانست به تیم یحیی لطمه بزند. 
آنها روی خط دروازه بــه جای بیرو که 
همچنان پیگیر رفتن به بلژیک است، 
رادو را برای ثبت یک کلین شیت دیگر 

در اختیــار داشــتند و در میانه میدان 
نیز به جای کمال کامیابی نیا، از سعید 
حســین پور جوان اســتفاده کردند. 
هافبک شماره ۲6 پرسپولیس در زمین 
مسابقه عملکرد بسیار خوبی داشت و 
نشان داد که می تواند سهم بیشتری از 
نبردهای پرسپولیس تا پایان فصل به 
دست بیاورد. وقتی حتی نفرات ذخیره 
نیز در پرسپولیس کارشان را به درستی 
انجــام می دهند، گرفتن ایــن تیم در 
جدول لیگ هر روز غیرممکن تر از روز 

قبل می شود.
آخرین تجربــه »برنده نشــدن« 
پرسپولیس در دیدارهای خارج از خانه، 
به زمانی مربوط می شود که یحیی هنوز 
روی نیمکت شهرخودرو مشهد حضور 
داشت. گل محمدی و تیمش در هفته 
ششم لیگ برتر با یک گل لحظه  آخری، 
پرســپولیس را از پیش رو برداشتند. 
ســرخ ها پس از آن مســابقه، دیگر در 
دیدارهــای بیرون از خانــه حتی یک 
امتیاز هم از دســت نداده اند. این شاید 
مهم ترین عامل برتری محسوس قرمزها 
بر رقبای شان در جدول لیگ برتر باشد. 
این اولین بار است که در تاریخ لیگ برتر، 
یک تیم ۹ بازی پیاپی بیرون از خانه را 
با برد پشت سر می گذارد. رکوردی که 
البته پرسپولیسی ها هنوز شانس ارتقای 

آن را نیز خواهند داشت. 
قرمزها در ادامه فصل هنوز سه دیدار 
خارج از خانه دیگر دارنــد و می توانند 
تعداد بردهای متوالی بیــرون از خانه 
خود را به عدد باورنکردنی 1۲ برسانند. 
ســریال بردهای متوالی خارج از خانه 
برای این تیم، با شکست دادن شاهین 
در بوشهر با یک نتیجه پرگل آغاز شد. 
دو هفته بعد این تیــم با پنالتی مهدی 
ترابی، فوالد را در خوزســتان شکست 
داد تا رســما خودش را بــه عنوان یک 
مدعی جدی مطرح کند و کامال از نتایج 
بد ابتدای فصل فاصله بگیرد. سه هفته 
بعد، نوبت به ذوب آهن رسید که در خانه 
روبه روی پرسپولیس دست خالی بماند. 
تحمیل یک شکست سنگین به ذوب 

در فوالدشهر، عزم پرسپولیس را برای 
رسیدن به صدر جدول بیشتر از همیشه 
جزم  کرد. پرسپولیس در هفته پانزدهم، 
از ســایپا به عنوان تیم میزبان، قربانی 
دیگری ساخت. آنها در هفته شانزدهم 
نیز مهمان پارس جنوبــی جم بودند و 
پنجمین برد متوالی خــارج از خانه را 
روبه روی این تیم جشن گرفتند. نتیجه 
چهار بازی بعدی بیرون از خانه با صنعت 
نفت، سپاهان، پیکان و ماشین سازی نیز 
به سود پرسپولیس رقم خورد تا این تیم 
به یک رکورد منحصربه فرد در فوتبال 

ایران دست پیدا کند.
در همه تاریخ فوتبال باشــگاهی 
ایران، هرگز تیمی نتوانسته قهرمان 
چهار فصل متوالی شــود. امیدواری 
رقبای پرسپولیس به »بی ثمر« ماندن 
تالش برای رقم زدن این اتفاق، حاال 
دیگر ته کشیده است. به نظر می رسد 
پرسپولیس در این سه هفته، حداقل 
دو امتیاز از دست بدهد اما آنها بدون 
نقص و بی اشتباه به کارشان در لیگ 
برتر ادامه می دهند. آن هم در شرایطی 
که هیچ کدام از حریفان نزدیک، رکورد 
صددرصــد پیــروزی در دوران پس 
از تعطیالت را به دســت نیاورده اند. 
تیمی که هم در آزادی و هم بیرون از 
این استادیوم بردن را مثل یک عادت 
جدی ترک نمی کنــد، در پایان این 
تعقیب و گریز همچنان دست نیافتنی 

خواهد ماند.

انعطاف تاکتیکی، تنوع نفرات و یک رکورد حیرت انگیز

همه جا »خانه« است!

اتفاق روز

سوژه روز

آمار و ارقام این فصل پرسپولیس، شگفت انگیز به نظر می رسند اما در بین همه این آمار، روند پیروزی های خارج از 
خانه این تیم، عمال استثنایی است. آنها در 9 بازی متوالی بیرون از خانه به برتری دست پیدا کرده اند. این روند برای تیمی 
که سال ها با دیدارهای بیرون از خانه مشکل داشت، نشان از یک تحول بزرگ دارد. البته که با ظهور کرونا، استادیوم های 

رقبای پرسپولیس در دیدارهای بیرون از خانه، خالی از تماشاگر شده اند اما این موضوع را نیز باید در نظر گرفت که بردهای 
متوالی در دیدارهای غیرخانگی برای این باشگاه، چندین ماه قبل از انتشار این ویروس کلید خورده بودند.

آریا طاری

»پیش بینی« در فوتبال، هیچ وقت کار عاقالنه ای نبوده است. 
چراکه همیشه احتمال دارد پرامیدترین تیم به خاطر اخراج یک 
بازیکنش در اولین دقیقه از مسابقه یا هر اتفاق دیگری، کامال از 
هم بپاشد. در فوتبال، همیشه باید منتظر اتفاق ها و لحظه های 
سرنوشت ساز بود اما شواهد را هم نباید به طور کامل نادیده گرفت. 
پس از قرعه کشی دیدارهای باقی مانده از این فصل لیگ قهرمانان، 
بیشتر شواهد نشان از یک موفقیت بزرگ برای اتلتیکومادرید 
دارند. به نظر می رسد تیمی که مدافع عنوان قهرمانی را حذف 
کرده، از بیشترین شانس برای بردن جام برخوردار باشد اما در 
فوتبال، احتماالت را فقط باید به اندازه خودشان- و نه بیشتر- 

جدی گرفت.
در لیگ قهرمانان اروپا، هیچ وقــت نباید معجزه ها را نادیده 
گرفت. این تورنمنت در همین چند سال گذشته هم، پر از نتایج و 
کام بک های شگفت انگیز بوده است. با این حال در بین 1۲ تیمی 
که هنوز در جدول رقابت ها هستند، چلسی یک مهمان کامال 
موقت به نظر می رسد. شکست سنگین آبی های لندن روبه روی 

بایرن در زمین خودی، عمال راه بازگشت آنها را به جام مسدود 
کرده است. پس عمال می توان گفت که 11 تیم در جدول لیگ 
قهرمانان باقی مانده اند. رقابت ها در یک سمت جدول، شدیدا 
مهیج به نظر می رسد. لیون در مسابقه رفت در فرانسه، یوونتوس 
را شکســت داده و دروازه اش را نیز روبه روی این تیم بسته نگه 
داشته است. این یعنی که آنها شانس بسیار خوبی برای صعود از 
این مرحله دارند. این موضوع را نیز باید در نظر گرفت که لیونی ها 
در دیدار برگشــت با یووه، مجبور به بازی در یک جو ســنگین 
نیستند و در یک استادیوم خالی مسابقه خواهند داد. اوج هیجان 
اما به دیدار ســیتی و رئال مادرید برمی گردد. رئالی ها در زمین 
خودشان دو بر یک به سیتی باخته اند و در این مسابقه، کاپیتان و 
بهترین بازیکن شان یعنی سرخیو راموس را نیز در اختیار نخواهند 
داشت. مارسلو نیز به احتمال بسیار زیادی به این نبرد نمی رسد. 
روی کاغذ، شانس پپ و تیمش برای رفتن به یک چهارم نهایی 
به مراتب بیشتر است. بارسلونایی ها هم شانس خوبی برای رد 
شدن از ناپولی دارند. چراکه دیدار رفت دو تیم در ایتالیا به تساوی 
یک - یک انجامیده اما هواداران بلوگرانا خوب می دانند که حتی در 
صورت عبور از این مرحله، تیم شان در قواره های کنار زدن بایرن 

مونیخ آماده هانسی فلیک نخواهد بود. در نتیجه نمی توان روی 
بارسا، به عنوان یک مدعی جدی برای بردن جام حساب باز کرد.

اگر تصور می کنیــد که همه زد و خوردهــا تنها به همین 
سمت جدول مربوط می شود، سخت در اشتباه هستید. یولیان 
ناگلزمان که با رســاندن الیپزیک به این مرحله تاریخ سازی 
کرده، پس از حــذف مورینیو به دنبال کنار زدن ســیمئونه 
خواهد بود. با این حال به نظر می رسد ال چولو و تیمش مدعیان 
شماره یک بردن این جام باشــند. برای باور این فرضیه، چند 
دلیل محکم وجود دارد. اول اینکه آنهــا بهترین و آماده ترین 
گلر دنیا را در اختیار دارند. دوم هم اینکه قرار است دیدارها با 
فرمتی کامال جدید، در ۹0 دقیقه برگزار شود. در حقیقت دیگر 
خبری از جدال های رفت و برگشت در لیگ قهرمانان نیست. 
در مســابقه های تک حذفی، شکست دادن تیمی مثل آتلتی 
فوق العاده سخت خواهد بود. آنها این پتانسیل را دارند که هر 
حریفی را متوقف کنند و سپس با درخشش اوبالک در ضربات 
پنالتی، به مرحله بعدی برسند. البته که حریف آلمانی آنها تیم 
بدی نیست اما در حد و اندازه های آتلتی به نظر نمی رسد و برای 
اولین بار در تاریخش به مرحله راه پیدا کرده است. در همین 
سمت جدول، پی اس جی و آتاالنتا نیز با هم روبه رو می شوند. 
پی اس جی برای موفقیت در این فصل از لیگ قهرمانان، یک 
مشکل بزرگ و کلیدی دارد. رقابت های لیگ فرانسه از مدت ها 
قبل با تصمیم مستقیم مکرون تعطیل شده و این تیم کامال از 

شرایط مسابقه دور است. تا شروع لیگ قهرمانان نیز فصل جدید 
لوشامپیونه کلید نخواهد خورد. این دوری از شرایط مسابقه، 
حتی ممکن اســت منجر به شکســت خوردن آنها از حریف 
ایتالیایی شود. موضوعی که برای تیم فرانسوی و ستاره های 
پرشمار این تیم، یک نگرانی بســیار بزرگ ایجاد کرده است. 
بسیاری از این ســتاره ها تا همین دو روز قبل در تعطیالت و 
ســفرهای دور و دراز بوده اند و به تازگی دوبــاره به تمرین ها 
برگشته اند. این تیم برای رسیدن به سطح تیم های فعال فوتبال 

اروپا، کار بسیار سختی خواهد داشت.
دوری پاریس از شــرایط بازی، شانس قرمز و سفیدها برای 
فینالیست  شــدن در لیگ قهرمانان را بیشتر و بیشتر می کند. 
به نظر می رسد تیم سیمئونه مسیر همواری تا فینال در پیش 
خواهد داشــت. نمایش این تیم در هر دو مسابقه با لیورپول در 
این فصل، کامال قهرمانانه بوده است. سیمئونه و تیمش تا امروز 
دو بار در فینال اروپا شکســت خورده اند و دیگر حتی به قیمت 
زندگی شــان، نمی خواهند چنین فاجعه ای را بپذیرند. شاید 
جدی ترین حریف آنها برای بردن جام، بایرن مونیخ باشد. تیمی 
که لیگ و حذفی برایش از هفته قبل به پایان رسیده و تا قبل از 
شروع تورنمنت، از شرایط بازی های رسمی کمی دور خواهد شد. 
این بهترین موقعیت ممکن برای تیم دفاعی مرد آرژانتینی است 
که با درخشش در تک بازی ها، دوباره به فینال برسد و این بار دیگر 

چنین موقعیتی را از دست ندهد.

هومن افاضلی که به خاطر مشــکالت مالی 
شدید باشــگاه پارس جنوبی، یکی از مخالفان 
سرســخت برگزاری ادامه رقابت های لیگ برتر 
بود، حاال اصرار دارد که پرونــده دیدار این تیم 
با اســتقالل را به فیفا خواهد برد. این تهدید در 
شرایطی از سوی سرمربی پارس مطرح شده که 
فدراسیون پزشکی ورزشی، تعداد نفرات کرونایی 
استقالل در نبرد هفته گذشته را پس از »راستی 
آزمایی« تایید کرده اســت. البته که این ماجرا، 
ابهامات خاص خودش را دارد و باید بررسی های 
دقیق تری روی آن انجام شود اما تاکید بر شکایت 
به فیفا، از آن دست بلوف هایی است که نمی توان 
و نباید جدی شــان گرفت. در همین چند هفته 
گذشته، مالک باشگاه تراکتورسازی بارها تاکید 
کرده که پرونده ادامه لیگ را به فیفا خواهد برد. 

قبل از آن نیز بارها و بارها کشاندن پرونده های 
مختلف به فیفا، هدف افراد متعــددی بوده اما 
آنها هرگز موفق به چنین کاری نشده اند. چون 
برخالف تصورات منحصر به فرد این افراد، فیفا 
کوچک ترین تمایلی برای ورود به این پرونده های 
جزئی و این اختالفات در فوتبال یک کشور ندارد. 
اینکه شــکایت به فیفا می تواند مسیر خیلی از 
پرونده ها را تغییر بدهد، تنها شبیه به یک توهم 

بزرگ به نظر می رسد.
هر وقــت در فوتبــال ایــران دری به تخته 
می خورد، یک عــده از راه می رســند و مدعی 
»شکایت به فیفا« می شوند. اصال فیفا با آن همه 
تشکیالت، برنامه و مسئولیت، مگر بیکار است 
که به شکایت باشگاه پارس جنوبی جم بپردازد؟ 
فیفا نهایتا این باشگاه را به حضور در دادگاه عالی 

ورزش ترغیب می کنــد و آن دادگاه نیز پس از 
دریافت هزینه سنگین دادرسی، حکم داخلی 
فوتبال ایــران را تایید خواهد کرد. این وســط 
فقط یک ضرر مالی بزرگ روی دوش باشگاهی 
می ماند که مدعی نداشــتن »پول آب معدنی« 
است. اصال باشــگاهی که با نداشــتن پول آب 
معدنی این چنین مظلوم نمایی می کند، چطور 
پول الزم برای شکایت به فیفا را دارد؟ اگر واقعا 
پولی در حساب باشگاه است، بهتر نیست برای 
پرداخت دستمزد معوقه بازیکنان هزینه شود؟ 
تجربه های قبلی کشــاندن پرونده های داخلی 
فوتبال ایران به فیفا، به وضوح گویای همه چیز 
هستند. مگر استقاللی ها نبودند که رای پرونده 
جنجالی ســوپرجام را به نهادهای بین المللی 
کشــاندند؟ این کار به جز یک جریمه سنگین 
مالی، چه نتیجه دیگری برای این باشگاه به دنبال 
داشت؟ بهتر است برای یک بار هم که شده، اهالی 
فوتبال ایران فکر شکایت به فیفا را از سر خودشان 
بیرون کنند. فدراسیون بین المللی فوتبال اساسا 
به پرونده هایی که شاکی و متشــاکی در آنها از 

»یک کشور« هستند ورود نمی کند. مهم ترین 
پرونده های فوتبال ایران در فیفا نیز، پرونده هایی 
با اسناد شفاف مالی بین یک بازیکن خارجی و یک 
باشگاه ایرانی بوده اند. فیفا نه وقت بررسی های 
گمانه زنی های هومــن افاضلی را دارد و نه حتی 
به این موضوعات عالقه مند است. اگر برای یک 
درصد هم که شده چنین اتفاقی رخ بدهد، این 

نهاد حتما روی حضور همسر هومن افاضلی در 
ماجرای بررسی تست بازیکنان استقالل حساس 
خواهد شد. البته که افاضلی مختار است هر طور 
که می خواهد رفتار کند اما اگر رفتن این پرونده 
به فیفا موجب ضرر هنگفت باشگاه پارس جنوبی 
شد، کاش آقای »علم گرا« شهامت عذرخواهی 

را داشته باشد.

با مداد بنویسید اما فراموش نکنید

اين جام به چولو می رسد!

درباره یک مربی ظاهرا »علم گرا«

از جان فيفا چه می خواهيد؟

رسیدن به سه امتیاز، 
تنها سناریویی است که 

پرسپولیس این هفته ها در 
هر مسابقه، آن را به رسمیت 
می شناسد. آنها بهترین تیم 

در دوران بعد از تعطیالت 
طوالنی مدت لیگ هستند 

و در سه بازی گذشته، 
حداکثر امتیازهای الزم را 

به دست آورده اند
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