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هفتمي فاطمه يوسفي در آسيا

در آخریــن روز از مســابقات وزنه بــرداری 
قهرمانی آسیا، رقابت دســته فوق سنگین زنان 
)۸۷+ کیلوگرم( برگزار شــد و تیــم ملی ایران 
برای اولین مرتبه یک نماینده داشــت. فاطمه 
یوسفی در اولین رقابت بین المللی خود با حضور 
6 وزنه بردار دیگر، رکورد ۸۷ کیلوگرم یک ضرب، 
۱۲۱کیلوگرم دوضرب و مجموع ۲۰۸ کیلوگرم 
را به ثبت رســاند و در جایگاه هفتم آســیا قرار 
گرفت. یوســفی در اولین حرکت یک ضرب، ۸۲ 
کیلوگرم را از پشت سر انداخت. پس از آن در حالی 
که برای حضور مجدد روی تخته آماده می شد، 
الناز باجالنی دیگر ملی پوش ایران سعی می کرد 
او را آرام کند و به یوســفی گفت که  فکر کند در 
تمرین هستند و چیز خاصی نیست. یوسفی در 
دومین حرکت، ۸۲ کیلوگــرم را مهار کرد.  او در 
حرکت سوم نیز ۸۷ کیلوگرم را باالی سر برد و به 
کار خود در یک ضرب پایان داد. فاطمه یوسفی 
در اولین حرکت دوضرب ۱۱۰ کیلوگرم را مهار 
کرد. در حرکت دوم ۱۱۹ کیلوگرم را باالی ســر 
برد و داوران سه چراغ سفید به او دادند اما هیات 
ژوری وزنه او را نپذیرفت و چــراغ قرمز داد. اکبر 
خورشیدی مشاور فنی تیم ملی زنان ایران کارت 
چلنج داد تا هیات ژوری دوباره حرکت یوســفی 
را بررســی کند اما باز هم هیات ژوری همان رای 
قبلــی را داد و وزنه قبول نشــد. کادر فنی برای 
حرکت سوم، وزنه او را به ۱۲۱ کیلوگرم افزایش 
داد و دختر ملی پــوش ایران این وزنــه را باالی 
ســر برد. او با مجموع ۲۰۸ کیلوگرم به کار خود 

پایان داد.
    

سهميه المپيك به نگين كافي نرسيد
مسابقات شمشــیربازی زون آسیا که انتخابی 
المپیک توکیو نیز است، در تاشکند ازبکستان آغاز 
شــد. نگین کافی به عنوان اولین نماینده ایران در 
فلوره زنان به رقابت پرداخت اما در مرحله گروهی 
حذف شد. کافی در مرحله گروهی 6 بازی انجام داد 
که تمام آنها را واگذار کرد و نتوانست از این مرحله 
به جدول مســابقات راه یابد. او در این مســابقات 
چهاردهم شد. در مسابقات زون آسیا، نفرات اول هر 

اسلحه صاحب سهمیه می شوند.
    

دو راه كشتي گيران براي المپيك
درحالی که نزدیک به ســه ماه تا المپیک مانده 
همچنان نحوه انتخاب ملی پوشــان اعزامی به این 
رقابت ها چالش اصلی کشــتی ایران اســت. سال 
گذشــته به تناوب چندین مسابقه انتخابی برگزار 
شد، ضمن اینکه عملکرد کشــتی گیران در لیگ 
برتر نیز زیر نظر کادرفنی تیم ملی قرار داشــت. در 
برخی اوزان با توجه به داشــتن یک مدعی جدی 
که بین خود و ســایر حریفانش فاصله معناداری 
ایجاد کرده، به نظر انتخاب روشن است اما در برخی 
اوزان که چندین مدعی جدی حضــور دارند، کار 
به گونه دیگری پیش مــی رود. در این بین انتخاب 
نفرات این اوزان از دو مسیر اتفاق خواهد افتاد؛ یکی 
انتخابی رودررو و یا اعزام همزمان کشتی گیران به 
تورنمنت بین المللی. همان طــور که از قبل اعالم 
شده، به نظر جام زیلکوفسکی لهستان در کشتی 
آزاد و پیتالنسکی لهستان در کشتی فرنگی آخرین 
تورنمنتی است که کشتی ایران در مسیر المپیک 
در آن شــرکت خواهد کرد. حال باید دید سرانجام 
کشتي گیران از چه مسیري به دوبنده تیم ملي براي 

حضور در المپیک توکیو دست پیدا مي کنند. 
    

 آمار درخشان عبادي پور 
در لهستان

میــالد عبادی پور، ملی پــوش والیبال ایران 
که بــرای تیم اســکرا بلخاتوف در پــالس لیگا 
لهستان بازی می کند یکی از لژیونرهایی بود که 
رقابت های زیادی را برای تیمش انجام داد. این 
ملی پوش ایران که یکــی از مهره های اصلی این 
تیم قدرتمند لهستانی محسوب می شود با وجود 
فراز و نشیب ها توانست در رده دوازدهم مشترک 
برترین امتیــازآوران این لیگ قــرار بگیرد. این 
بازیکن با نتایج کسب شده بهترین بازیکن اسکرا 
هم شــد. عبادی پور در این فصــل در رده بندی 
کلی، بیســت و چهارمین بازیکن ارزشمند این 
لیگ به حساب می آید. همچنین او با کسب ۳۵۸ 
امتیاز در حملــه، در رده دهم بهترین مهاجمان 

این لیگ ایستاد.

منهای فوتبال

آریا طاری

شهرداری گرگان برای اولین بار 
در تاریخش، قهرمانی لیگ بسکتبال 
ایران را به دست آورد. شاید اگر این 
قهرمانی با یک برد ساده و سرراست 
به دســت می آمد، هیچ کس به آن 
توجه چندانــی نمی کــرد و فقط 
هواداران بســکتبال بــه این اتفاق 

واکنش نشان می دادند اما در عمل 
نه فقط هواداران این رشته ورزشی، 
بلکه تقریبــا همه مردم بــه نوعی 
درگیر این اتفاق شده اند. شهرداری 
گرگان بدون شکست در لیگ برتر 
والیبال، راهی مرحلــه نیمه نهایی 
شد و در این مرحله، به راحتی از سد 
شیمیدر گذشــت. آنها در مسابقه 
فینال روبه روی تیم پرستاره مهرام 

قرار گرفتنــد و در مســابقه اول به 
راحتی حریف شان را شکست دادند. 
مهرام اما در بــازی دوم به خودش 
آمد و با یک نمایش برتــر، کار را به 
تساوی کشــاند. گرگانی ها در بازی 
سوم، توانســتند حریف را با نتیجه 
ســنگین ۱۰۱ بــر ۷۸ از پیش رو 
بردارند و بازی چهارم، تبدیل به یک 
مســابقه تعیین کننده بین دو تیم 

شد. حاال اگر شــهرداری برنده این 
بازی لقب می گرفت، قهرمانی لیگ 
برتر بســکتبال را به دست می آورد. 
مسابقه تا ثانیه های پایانی، به سود 

مهرام ادامه داشت. 
در فاصله تنها یک ثانیه به پایان 
بازی، ناهماهنگی محمد جمشیدی 
و پری پتی، موجب شــد که با یک 
ترن اوور ســاده و بدموقع، مالکیت 

توپ به مهرام سپرده شود. بالفاصله 
گرگانی ها روی بازیکنان مهرام خطا 
کردند تــا زمان را برای خودشــان 
بخرند. مهرام در این لحظه صاحب 
دو پرتاب آزاد شــد و هر دو پرتاب را 
هم به گل تبدیل کرد تا با نتیجه ۹6 
بر ۹۳ از حریف جلو باشد. حاال تنها 
سه دهم ثانیه به پایان باقی مانده بود 
و شــهرداری گرگان حتی تایم اوت 
نداشت که شروع مسابقه را به وسط 
زمین بکشاند و پرتاب سه امتیازی را 
از آن جا امتحان کند. مسابقه عمال 
تمام شــده به نظر می رسید و حتی 
گزارشــگر مشــغول حرف زدن از 
بازی پنجم بود کــه پرتاب عجیب و 
باورنکردنی پری پتی، مستقیما به 
درون ســبد حریف رفت. یک »بازر 
بیتر« تاریخی که ناگهان مسابقه را 

به تساوی کشاند. 
در بســکتبال ایــن عبــارت به 
ضربه هایی اختصاص پیدا می کند که 
بعد از پایان وقت قانونی بازی درون 
ســبد می روند. وقتی پتی پرتابش 
را انجــام داد، عمال زمــان به پایان 
رســید اما این توپ از راه دور، کار را 
به وقت اضافه کشاند و در نهایت در 
اوورتایم، شهرداری گرگان با مهران 
شــاهین طبع حریفــش را از پیش 
رو برداشــت. این یک معجزه بزرگ 
در دنیای بســکتبال بود. یک اتفاق 

تاریخی و فراموش نشدنی که برای 
اولین بار تیمی از گرگان را قهرمان 
لیگ بســکتبال کرد. ایــن اتفاق 
البته یک روي تلخ هــم دارد. صمد 
نیکخواه بهرامی و ســایر ستاره های 
مهرام، شب بسیار ناامیدکننده ای را 
پشت سر گذاشته اند و برد مهمی را 
از دست داده اند اما به هر حال دنیای 
ورزش از این درام ها کم ندارد. بدون 
شک، این به سود بســکتبال ایران 
خواهد بود که تیمــی کوچک تر در 
آن بــه قهرمانی و موفقیت برســد. 
تیمی که البته با داشتن یک ستاره 
خارجی استثنایی، همه ناامیدی ها 
را کنار زده و یک جشن تاریخی برای 

مردم گرگان ساخته است.  

شب تاریخی بسکتبال گرگان با قهرمانی لیگ

بیرحم؛مثلبازربیتر!

اتفاق روز

چهره به چهره

شــرایط ویروس کرونا در همه جهان آنقدر نگران کننده 
اســت که دیدن اســم وزرای بهداشــت در متن خبرهای 
فوتبالی هم دیگر عجیب به نظر نمی رســد اما اینکه شخص 
وزیر بهداشت دولت درست در فاصله یک روز قبل از مسابقه 
حســاس نماینده ایران، از لزوم »قرنطینه« شــدن این تیم 
حرف می زنــد و چنین موضوعی را با رســانه ها هم در میان 
می گذارد، تصمیم چندان مدبرانه ای نیســت. البته که همه 
مراحل بهداشتی و پزشکی باید به خوبی سپری شوند و همه 
پروتکل ها نیز باید به دقت رعایت شوند اما اصرار شخص وزیر 
به در بوق و کرنا کردن خبری شــبیه به این، تصمیمی علیه 

فوتبال است.
پرسپولیس این روزها برای پشت ســر گذاشتن مرحله 
گروهی لیگ قهرمانان آسیا در هندوســتان به سر می برد. 
این تیم برای رســیدن به هند، یک سفر طوالنی را پشت سر 
گذاشته و حاال در کشــوری بازی می کند که تا امروز هرگز 
در مرحله گروهی لیگ قهرمانان با فرمت جدید، نماینده ای 
نداشته است. قرمزها همین حاال، با دشــواری های زیادی 

روبه رو هستند. اول اینکه آنها باید کیلومترها دورتر از ایران 
و در غیاب تماشاگر، دیدارهای آسیایی را پشت سر بگذارند. 
دوم اینکه از همین تیم، سعید آقایی در ایران به ویروس کرونا 
دچار شده تا پرسپولیس عمال بدون مدافع چپ تخصصی به 
هند برود. در کنار همه این مشکالت، مسائل مالی همیشگی 
تیم هم به قوت خودشــان باقی هستند. باشگاهی که در سه 
سال گذشته دو بار به فینال آسیا رسیده و درآمدزایی دالری 
قابل توجهی داشته، حتی در هزینه های اولیه اش هم با مشکل 
روبه رو می شود. در کنار همه این مسائل، به این موضوع هم 
فکر کنید که لیگ قهرمانان آسیا به صورت متمرکز در زمین 
تیم میزبان هر گروه برگزار می شود و همه نفرات پرسپولیس 
از مدت ها قبل، اعضای خانواده شــان را ندیده اند. این روند 
حداقل برای یک هفته دیگر هم ادامه دارد و جدایی این نفرات 
از اعضای خانــواده، همچنان ادامه پیــدا خواهد کرد. البته 
که همه این نفرات فوتبالیســت حرفه ای هستند، دستمزد 
حرفه ای دریافت می کنند و باید چنین مسائلی را نیز پشت 
سر بگذارند اما اینکه ناگهان با خبری مبنی بر »قرنطینه در 
تهران« روبه رو شــوند، کوچک ترین کمکی به آنها نخواهد 
کرد. زمان بندی دکتر نمکی برای اعــالم چنین خبری، در 
نوع خودش بسیار عجیب به نظر می رسد. اینکه او درست در 
فاصله یک روز تا دیدار مهم پرسپولیس با سخت ترین رقیب 

گروهش چنین حرف هایی می زند، تنها روحیه سرخپوشان 
را تضعیف خواهد کرد. اگر واقعا الــزام به انجام چنین کاری 
وجود دارد، هیچ اشکالی ندارد که وزارت بهداشت متولی آن 
باشد و پرسپولیسی ها را قرنطینه کند اما اعالم عمومی این 
خبر، حداقل باید پس از پایان آخرین بازی صورت بگیرد، نه در 

زمانی که تیم هنوز در کوران مسابقات قرار دارد.
ویروس کرونــای هندی به عنوان نوعــی جهش یافته از 
ویروس کرونا، حاال نگرانی های زیــادی را برای تمام مردم 
دنیا ایجاد کرده اســت. هیچ کس هم دوســت ندارد که این 
ویروس، به تهران برســد و مردم ایران را بــا خودش درگیر 
کند. چراکه گفته می شــود این ویروس جهش یافته پس از 
سپری کردن مراحل موتاســیون، آمار باالیی از مرگ و میر 
را به همراه می آورد. حساســیت دکتر نمکی و دوستانش در 
مورد پرســپولیس که اتفاقا این روزها در کشور هند حضور 
دارد، قابل درک است اما به شرطی که برای سایر مسافرانی 
که از هند به تهران می آیند هم چنین پروتکلی وجود داشته 
باشد. اگر واقعا نگران کرونای هندی هستیم، مسیر پروازها 
از هند را برای مدتی متوقف کنیم و یا اینکه هر فردی که از این 
کشور به ایران سفر می کند را برای چند روز به قرنطینه اجباری 
بفرســتیم. نه اینکه تنها روی یک تیم فوتبال مانور بدهیم و 
وانمود کنیم که در حال انجام وظیفه به بهترین شکل ممکن 

هستیم. این برخورد با ستاره های فوتبال، اصال درست به نظر 
نمی رسد. همین نفرات هستند که در شرایط تلخ فعلی و در 
محاصره انبوه بحران ها، کاری می کنند تا مردم برای لحظاتی 
مشکالت شان را به فراموشی بســپارند. همین افراد هستند 
که به عنوان نماینده ایران، در آســیا با رقبای تا دندان مسلح 
می جنگند. هیچ اشکالی ندارد اگر آنها را قرنطینه کنیم. این 
قرنطینه حتی می تواند برای سالمتی خودشان هم مفید باشد 
اما باید با همه آنها کمی محترمانه تر و کمی مهربانانه تر برخورد 
کرد. این طرز صحبت یک وزیر در مورد یک باشگاه فوتبال که 
در این سال ها بارها به اسم ایران درخشیده و موفقیت کسب 
کرده، نشان می دهد که جناب نمکی کوچک ترین شناختی از 

فوتبال و اهمیتش در جامعه ندارد. 
این »گناه« پرسپولیس نیست که باید کیلومترها دورتر از 
ایران در هندوستان به مصاف رقبای آسیایی برود. این شاهکار 
مدیرانی اســت که عادت کرده اند با توهین های مستقیم و 
غیرمستقیم ای.اف.سی زندگی کنند. این شاهکار فوتبالی 
است که ژست میزبانی جام ملت ها را می گیرد اما نمی تواند سه 
تیم باشگاهی در این قاره هم باشد! پرسپولیسی ها خودشان 
قربانی این اتفاق و این ضعف های بزرگ ساختاری هستند. با 
آنها طوری برخورد نکنید که انگار با شور و اشتیاق، می خواهند 

یک بیماری جدید را به کشور وارد کنند!

آریا رهنورد

بخش بســیار مهمی از سرنوشــت سه 
تیم پرســپولیس، فوالد و تراکتورسازی در 
مرحله گروهی لیگ قهرمانان آســیا، امشب 
روشن خواهد شــد. قرمزهای پایتخت برای 
قطعی کردن ســرگروهی مسابقه می دهند 
و تراکتور و فوالد هم برای صعود، دســت به 
هر کاری خواهند زد. تصاحب ســه پیروزی 
در این دوشــنبه حســاس، می تواند شب 
باشکوهی برای فوتبال ایران بسازد. تا اینجا 
عملکرد نمایندگان ایران در لیگ قهرمانان، 
فراتر از حــد انتظار بوده و حــاال میلیون ها 
نفر در سراســر ایران، منتظر هستند تا این 
نمایش های درخشــان در دیدارهای پایانی 

دور گروهی به تکامل برسند.
 پرسپولیس- الوحده؛ 
یک امتیاز تا سرگروهی

شاگردان یحیی امشب در حالی به مصاف 
الوحده امارات می روند که بــا هر نتیجه ای 
به جز شکســت، قطعا صدرنشین نهایی این 
گروه خواهند شــد. پرســپولیس حتی اگر 
امشب بازنده باشد هم همچنان شانس اول 
ســرگروهی به شــمار می رود. قرمزها تنها 

تیمی هســتند که تا اینجا هیچ امتیازی در 
لیگ قهرمانان از دســت نداده اند. تنها تیم 
۱۲ امتیازی غرب آسیا، شانس خوبی دارد تا 
مرحله گروهی را با ۱۸ امتیاز کامل پشت سر 
بگذارد. آنها در صورت شکست دادن الوحده 
در مســابقه امشــب، در دیدار نهایی باید به 
مصاف تیم حذف شده و بی انگیزه الریان قطر 
بروند. یحیی در مســابقه برگشت با گوا، به 6 
نفر از مهره های ثابت تیمش در ترکیب اولیه 
بازی نداد. انتظار می رود در مســابقه امشب 
هم چند ستاره اصلی قرمزها استراحت کنند. 
اگر سرگروهی در پایان این نبرد قطعی شود، 
بعید نیســت گل محمدی در دیدار با الریان 
همه نفرات ذخیره اش را به زمین بفرستد. در 
این صورت، پرسپولیس فرصت بسیار خوبی 
برای اســتراحت در اختیار خواهد داشــت. 
غیبت اســماعیل عطر، خمیس اسماعیل و 
احمد رشــید به دلیل محرومیت، می تواند 
تیم اماراتی را به دردســر بیندازد اما این تیم 
در مسابقه رفت با همه نفرات کلیدی اش هم 
روبه روی حریف ایرانی حــرف زیادی برای 
گفتن نداشت. ســرمربی الوحده، خاطرات 
چندان خوبی از روبه رو شدن با پرسپولیس 
و به ویژه جالل حســینی ندارد. او هم در این 

فصل از لیگ قهرمانان و هم سه سال قبل در 
این تورنمنت، با گل ســیدجالل روبه روی 
پرسپولیسی ها شکست خورده است. یحیی 
و تیمش قبال نشــان داده اند که هرگز برای 
»تساوی« فوتبال بازی نمی کنند. آنها این بار 
هم به جای یک نمایش احتیاط آمیز، حمله به 
دروازه الوحده را انتخاب خواهند کرد. این تیم 
تا اینجا به خوبی نشــان داده که مقابل هیچ 
حریفی زانو نمی زند و همیشــه برای بردن، 

آماده به نظر می رسد.
فوالد- السد؛ نکو و ژاوی در راند دوم

قبل از شروع مســابقه رفت فوالد و السد، 
خیلی ها توقع داشتند تیم اهوازی روبه روی 
قهرمان بدون شکست لیگ قطر، حرفی برای 
گفتن نداشته باشــد اما اتفاقی که در زمین 
رخ داد، کامــال متفاوت بود. فــوالد حتی تا 
یک قدمی شکســت تیــم ژاوی پیش رفت 
وســرانجام در لحظات پایانی، یــک امتیاز 
به این حریف هدیه داد. اگر گل مســاوی در 
آن نبرد از راه نرســیده بود، حاال پسران نکو 
با روحیه بهتری به مصاف الســد می رفتند 
اما فوالد حاال دیگر هیچ چیز برای از دســت 
دادن نــدارد و باید با همه وجــود خودش را 
آماده کسب پیروزی در این نبرد کند. فوالد 
فقط با کسب پنج امتیاز در چهار مسابقه، در 
رده سوم جدول گروه دیده می شود. النصر با 
هشت امتیاز صدرنشین است و السد با هفت 
امتیاز در رده دوم حضور دارد. سرنوشت تیم 
نکونام اما هنوز در دست خودش است. آنها در 

صورت کسب پیروزی در دو دیدار باقی مانده 
از این مرحله روبه روی السد و الوحدات، ۱۱ 
امتیازی می شــوند و قطعا در رده  اول یا دوم 

گروه قرار می گرفتند. 
با این تعــداد امتیــاز فــوالد حتی اگر 
صدرنشین نشــود، احتماال یکی از تیم های 
دوم برتر مسابقات خواهد بود. در نتیجه حاال 
دیگر همه چیز به برد این تیم در دو مسابقه 

بعدی بستگی دارد.
 تراکتور-پاختاکور؛

صعود را به خودت هدیه کن!
اگرچه تیم رســول خطیبی تا امروز فقط 
برنده یک بازی در آسیا بوده اما بدون شکست 
بودن این تیم، آنها را در رده دوم جدول گروه 
قرار داده اســت. اگر تراکتور بتواند در نبرد 
امشــب حریف ازبکســتانی اش را شکست 
بدهد، به احتمال زیاد ۹۰ درصد راه صعود را 

طی کرده است. قرمزها در مسابقه رفت، در 
یک قدمی شکست دادن این رقیب بودند اما 
برتری دو گله این تیم، با دو شلیک دیدنی از 
حریف به باد رفت. پاختاکور حتی گل سوم را 
هم به ثمر رساند تا یک شوک بزرگ به حریف 
تبریزی وارد کند اما عباس زاده با یک پنالتی 
دیروقت، دوبــاره تیم را به بــازی برگرداند. 
برای تراکتور در دیدارهای بعدی، همه چیز 
در جهت عکس این دیدار پیش رفته اســت. 
تیمی که در آن مســابقه راحت گل می زد و 
راحت هم گل دریافت می کرد، در سه مسابقه 
بعدی فقط یک گل زده و ســه کلین شــیت 
متوالی هم داشته اســت. آخرین نبرد آنها، 
یک مسابقه سخت با الشارجه خواهد بود. در 
نتیجه این تیم برای رسیدن به مرحله بعدی، 
هیچ چاره ای به جــز تحمیل یک پیروزی به 

پاختاکور ندارد.

خیلی عجله نکنید آقای وزیر! 

قرنطينه می شوند، اما...

شب سرنوشت ساز سه نماینده ایران در لیگ قهرمانن

دوشنبه را جادو كنيد! 

وقتی پتی پرتابش را انجام 
داد، عمال زمان به پایان 

رسید اما این توپ از راه دور، 
کار را به وقت اضافه کشاند 

و در نهایت در اوورتایم، 
شهرداری گرگان با مهران 
شاهین طبع حریفش را از 
پیش رو برداشت. این یک 

معجزه بزرگ در دنیای 
بسکتبال بود
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