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قهرمان ووشو قرباني كرونا شد

با پيشــروي و ادامه شــيوع ويروس كرونا، 
ورزشكاران ايران و سراسر جهان كه اردو و مسابقه  
را پيش روي خود تعطيــل ديدند، راهي خانه ها 
شدند تا با بودن در قرنطينه و حفظ سالمتي خود 
را از اين ويروس در امان نگه دارند. با اين حال كرونا 
اين قشر را هم بي نصيب نگذاشت و ورزشكاران 
بسياري را درگير كرد. در كشــور خودمان هم 
ورزشــكاران بزرگي از جمله احســان حدادي 
پرتابگر ديسك ايران، حسين نوري كشتي گير 
فرنگي، حسن رحيمي آزدكار ايران، پيمان فخري 
سرمربي تيم ملي سابر، عادل غالمي واليباليست 
تيم هراز آمل به اين بيماري مبتال شدند. متاسفانه 
تعدادي ورزشكار هم قرباني اين ويروس شدند. 
يكي از ايــن نفرات امين مقيمی پور ووشــوكار 
ساكن جزيره كيش بود كه پس از تحمل چهار 
روز بيماري و نبرد با كرونا، درگذشــت. او دارنده 
۱۶مدال و عنوان قهرمانی در مســابقات ملی و 

بين المللی همراه با تيم اين استان بود.
    

 شوراي كشتي آسيا 
حامي سوريان

مجمع عمومی ســال 2020 شورای كشتی 
آسيا با حضور نناد اللوويچ رييس اتحاديه جهانی 
كشــتی، دولت تورليخانوف رييس شــورای 
كشتی آســيا به صورت وبينار )ويديو كنفرانس 
اينترنتی( برگزار شد. حميد سوريان نايب رييس 
و سيدجالل عسگری دبير فدراسيون كشتی نيز 
در اين وبينار حضور داشــتند. در اين مجمع در 
مورد موضوعات مختلف از جمله عملكرد شورای 
كشتی آســيا و برنامه های انجام شــده در سال 
20۱9، گزارش مالی سال گذشته، هزينه هايی 
كه تا به امروز در سال 2020 انجام و برنامه هايی 
كه در اين ســال قرار بر برگزاری آن بود و لغو شد 
و برنامه هايی كه قرار است در آينده انجام شود، 
از جمله مسابقات گزينشی المپيك در قاره آسيا 
كه در سال 202۱ در كشور چين برگزار خواهد 
شد، گفت وگو شــد. در پايان اين جلسه دولت 
تورليخانوف با اشاره به درپيش بودن انتخابات 
اتحاديه جهانی كشــتی گفت:»ما دو نماينده از 
آســيا در اين انتخابات داريم، روزيف كه سابقه 
طوالنی در كشتی دارد و در حال حاضر هم اتحاديه 
جهانی است و حميد سوريان كه قهرمان المپيك 
و جهان بوده و از نمايندگان كشورهای آسيايی 
می خواهم كه در اين انتخابات مشاركت داشته و 

از كانديداهای آسيايی حمايت كنند.« 
    

كالفه پيچيده سرمربي بسكتبال
تيم ملی بسكتبال ايران در شرايطی سهميه 
المپيك توكيو را كسب كرد كه اين اتفاق به هيچ 
عنوان قابل پيش بينی نبود. اين تيم در رقابت های 
جام جهانی چيــن و در مرحلــه گروهی مقابل 
تيم های پورتوريكو، تونس و اسپانيا مغلوب شد و 
در مرحله دوم با پيروزی مقابل فيليپين و به واسطه 
شكســت چين مقابل نيجريه توانست المپيكی 
شــود و حاال نياز به يك برنامه ريزي خوب براي 
اين تورنمنت دارد. از چندی پيش صحبت هايی 
مبنی بر اينكه فدراســيون بســكتبال به دنبال 
تغيير كادر فنی تيم ملی است شــنيده شد، اما 
اين موضوع توسط فدراسيون بسكتبال نه تاييد 
شد و نه تكذيب. مهران شــاهين طبع سرمربی 
تيم ملی بسكتبال كه توانســت با اين تيم صعود 
به المپيك 2020 را تجربه كند مشخص نيست 
ســرمربی تيم ملی در اين رقابت ها خواهد بود يا 
خير. موضع گيری شاهين طبع در خصوص ادامه 
كارش در تيم ملی بسكتبال هم به همين شكل 
بود و او در مصاحبه هايش واكنشی به اين موضوع 
نداشته است و همين مساله بر ابهام هايی كه در اين 
خصوص وجود دارد افزود است. هدف اصلی تيم 
ملی بسكتبال حضوری آبرومند در المپيك توكيو 
است و چه بهتر كه هرچه سريع تر تكليف كادر فنی 
تيم ملی بسكتبال مشخص شود. اگر قرار بر اين 
است كه شــاهين طبع برود بايد اين اتفاق هرچه 
زودتر رخ دهــد؛ در غير اين صورت فدراســيون 
بسكتبال بايد به طور جد از ســرمربی تيم ملی 
حمايت كند. تيم ملی بسكتبال با توجه به برخي 
ستاره هايي كه سن و سال دار هستند احتماال كار 
سختي در توكيو مقابل حريفان قدرتمندش خواهد 
داشت اما تعيين تكليف هرچه سريع تر كادر فنی 
تيم ملی می تواند حداقل باعث شــود كه در اين 

رقابت ها زنگ تفريح ساير تيم های قدر نباشيم.

منهای فوتبال

آریا رهنورد

راس ساعت 20:45 امشب، 
ســوت آغاز هر هشت مسابقه 
از رقابت های ایــن هفته لیگ 
برتر به گوش خواهد رســید. 
هفته ای حیاتی و سرنوشت ساز 
که شــاید دومین سهمیه لیگ 
قهرمانان فصــل آینده و اولین 
تیم ســقوط کننده از این دوره 
لیگ برتر را کامال مشخص کند. 
برای خیلی از تیم ها، 90 دقیقه 
این هفته فوق العاده کلیدی به 
نظر می رســد و از دست رفتن 
هر فرصت، به معنای دور شدن 
از یک رویای بزرگ خواهد بود. 
اگرچه غیبت تماشاگرها، بخشی 
از هیجان این هفته را تحت تاثیر 
قــرار می دهد اما حل شــدن 
بخشی از معماهای جدول، یک 
شب نفس گیر و به یاد ماندنی را 

برای لیگ برتر خواهد ساخت.
    

 استقالل- پیکان
 سهمیه، سقوط و کفش طال! 

سه امتياز. اين همه فاصله ای است 
كه بين استقالل و رقابت های فصل 
آينده ليگ قهرمانان آسيا وجود دارد. 
با توجه به رويارويی تراكتور و فوالد در 
هفته پايانی ليگ برتر و امتياز دادن 
حداقل يكی از ايــن دو تيم، آبی ها 
در صــورت شكســت دادن پيكان 
رسما به ليگ قهرمانان آسيا راه پيدا 
می كنند تا مجيدی به اولين قولش در 
اين فصل به خوبی عمل كرده باشد. 
آبی ها كه بخشــی از نيمه نهايی جام 
حذفی نيز هســتند، پس از شكست 
روبه روی فوالد در ديدار معوقه پس 
از پايــان تعطيالت ليــگ، ديگر در 
هيچ مســابقه ای طعم شكســت را 

نچشــيده اند. اين تيم بــا كنار زدن 
پيكان، با هر نتيجه ای در ديدارهای 
همزمان، ايــن هفته از ليــگ را در 
همان رده دوم به پايان می رســاند. 
برای حريــف امروز اســتقالل هم 
اوضاع به شــدت حســاس به نظر 
می رسد. پيكان ويســی با 27 امتياز 
يك پله باالتر از منطقه ســقوط قرار 
دارد امــا و در صورت پيــروزی در 
مسابقه امشــب و شكست خوردن 
پارس جنوبی در بازی همزمان، رسما 
در ليــگ برتر ماندگار خواهد شــد. 
پيكان با سه تســاوی و سه پيروزی 
در ۶ هفته اخير، در اوج آمادگی قرار 
دارد و با پنج كلين شــيت متوالی در 
ليگ برتر، ضعــف نيم فصل اول را به 
خوبی برطرف كرده است. اين مسابقه 
جنگی بين مدعيان آقــای گلی نيز 
خواهد بود. شــهريار مغانلو اميدوار 
است خاطره تلخ بازی رفت با آبی ها 
را به فراموشی بسپارد و شيخ دياباته 
دوباره به تمرين ها برگشته تا تعداد 
گل هايش را در ليگ برتر بيشتر كند.

 سپاهان-شهرخودرو
 آخرین امید

دو تيم 45 امتيــازی ليگ برتر، 
امشب يك مسابقه سرنوشت ساز را 
در نبرد سهميه پشــت سر خواهند 
گذاشت. بازی دو تيم در نيم فصل اول 
هم يك مسابقه كامال جنجالی بود و 
در نهايت با نتيجه تســاوی به پايان 
رسيد. جالب اينكه هيچ كدام از آن دو 
مربی يعنی امير و يحيی، حاال ديگر 
روی نيمكت های دو تيم نيســتند. 
تيمی كه در مسابقه امشب ورزشگاه 
نقش جهان شكســت بخورد، عمال 
شانس كســب ســهميه را از دست 
داده است. اين تيم ديگر حتی روی 
كاغذ هم شانس رســيدن به آسيا را 
نخواهد داشت. اگر اين بازی با نتيجه 

مســاوی نيز به پايان برســد، بعيد 
خواهد بود كه اين دو تيم بتوانند به 
لطف 49 امتيازی شدن در روز آخر، 
راهی به طرف ســهميه پيدا كنند. 
در نتيجه برای شــاگردان تكسيرا و 
پسران سهراب بختياری زاده، بردن 
اين بازی آخرين اميد برای كســب 
سهميه است. اوضاع برای سپاهان و 
شهرخودرو اصال مطلوب نيست اما 
شايد يك پيروزی، بتواند همه چيز را 
تغيير بدهد. حتی رسيدن به ۶ امتياز 
از دو ديدار باقی مانده تضمينی برای 
رسيدن اين تيم ها به ليگ قهرمانان 
نيست. تيمی كه امشب برنده باشد و 
بازی آخر را هم با موفقيت پشت سر 
بگذارد، باز هم بايد در انتظار لغزش 
رقبا بماند تا بتواند به ليگ قهرمانان 

آسيا برسد. 
 تراکتور-ماشین سازي

ال زنوزیکو! 
پيروزی ماشين روبه روی تراكتور 
در مسابقه رفت، تا حدود زيادی حرف 
و حديث های اين دو فصل در ارتباط 
با اين دربی را كاهش داد اما تا زمانی 
كه مالك هر دو باشگاه يك نفر باشد، 
چنين زمزمه هايی به طور كامل از بين 
نمی روند. جالب اينجاست كه هر دو 
تيم تحت مالكيت زنوزی، نياز مبرمی 
به سه امتياز اين نبرد دارند. تراكتور 
47 امتيــازی برای از دســت ندادن 
شانس رسيدن به سهميه، بايد برنده 
اين جدال باشد. تفاضل گل تراكتور 
دقيقا با تفاضل گل فوالد برابر است و 
آنها امشب به يك پيروزی پرگل نياز 
دارند تا خيال شان را از ماندن در رده 
دوم جدول راحــت كنند. آن وقت به 
شرط لغزش سپاهان يا شهرخودرو در 
يكی از دو ديدار باقی مانده، تراكتور با 
تساوی برابر فوالد هم آسيايی خواهد 
شــد. قرمزهای تبريز ايــن روزها با 

مشكل بزرگ گل زنی روبه رو شده اند. 
اين تيم در پنج هفته اخير ليگ برتر، 
چهار تساوی بدون گل را سپری كرده 
و به نوعی، كســالت بارترين تيم اين 
روزهای ليگ به شــمار می رود. در 
نقطه مقابل آنها، تيمی قرار گرفته كه 
فصل را با پيروزی بر استقالل آغاز كرد 
اما حاال بخشی از نبرد سقوط به شمار 
می رود. ماشــين با هدايت افاضلی، 
خطر سقوط را با تمام وجود احساس 
می كند. اين تيم با 28 امتياز در رده 
سيزدهم قرار گرفته و از آن جايی كه 
در تفاضل گل اوضاع بدتری از پيكان 
و پارس جنوبی دارد، ممكن اســت 
اين هفته تا رده پانزدهم نيز ســقوط 
كند. هيچ كدام از تيم های زنوزی در 
جدول از شــرايط دلخواه خودشان 
برخوردار نيســتند و ايــن موضوع، 
حساســيت های بازی را نســبت به 

هميشه بيشتر كرده است.
 پارس جنوبی جم-فوالد

 نبرد انگیزه ها
برخورد ســيروس پورموســوی 
با تيم ســابقش در ليــگ برتر، از آن 
مسابقه های ديدنی اين فصل خواهد 
شــد. پارس جنوبی هفته گذشــته 
باالخره بــه منطقه ســقوط جدول 

رفت. اين تيم برای خارج شدن از اين 
منطقه، نياز مبرمی به شكست دادن 
فوالد دارد. حتی اين احتمال وجود 
دارد كه سقوط پارس همين امشب 
هم قطعی شــود. اگر آنهــا به فوالد 
ببازند و پيكان، ماشين و سايپا رقبا را 
شكست بدهند و گل گهر و و ذوب هم 
با حريفان مساوی كنند، پارس بايد به 
ليگ يك برود. اين احتمال كه زردها 
همين امشــب راهی ليگ يك شوند 
البته چندان زياد نيســت اما به طور 
كلی شكست در مسابقه امشب، پارس 
را در يك قدمی ســقوط قرار خواهد 
داد. در مقابل فوالد خوزســتان نيز 
برای رسيدن به سهميه، راهی به جز 
پيروزی در اين نبرد ندارد. اگر فوالد 
امشب زمين را با پيروزی ترک كند، 
50 امتيازی می شــود و در صورت 
تســاوی ديدار همزمان ســپاهان و 
شــهرخودرو، حضــورش را در رده 
چهارم جدول كامال قطعی می كند. 
در اين صورت فوالد حتی اگر در هفته 
پايانی به رده باالتری نرسد، خواهد 
توانســت با قهرمانی پرســپوليس، 
استقالل و يا تراكتور در جام حذفی، 
آسيايی شود. پس برد امشب، اهميتی 
انكارنشــدنی برای فوالد خوزستان 
خواهد داشت. تا امروز، اين مهم ترين 
بازی فصل پسران جواد نكونام است.

صنعت نفت-شاهین شهرداری 
مساوی، مساوی مرگ!

شــاهين در بد مخمصه ای افتاده 
و برای رهايــی از آن، هيچ گزينه ای 
به جز برنده  شدن ندارد. تيم مهدی  
پاشــازاده در صــورت بــردن بازی 
امشــب، 25 امتيازی می شود و در 
انتظار لغزش ســاير رقبــا می ماند. 
سفيدها با هر نتيجه ای، نمی توانند 
رده آخر جدول را در پايان ديدارهای 
اين هفته ترک كنند اما حداقل برای 
بازی آخر، كمی شــانس به دســت 
خواهند آورد. حتی يك نتيجه تساوی 
نيز، برای ســقوط قطعی شاهين از 
ليگ برتر كافی خواهد بود. در مقابل 
صنعت نفت، انگيزه هــای چندانی 
برای اين مســابقه ندارد. اين تيم نه 
می تواند به ســهميه برسد و نه خطر 
سقوط را احساس می كند. با اين حال 
آنها با سه شكست در چهار بازی اخير، 
با انتقادهای زيادی روبه رو شده اند و 
ترجيح می دهند با بردن شاهين، از 

اين انتقادها فاصله بگيرند.
گل گهر سیرجان- پرسپولیس 

پیدا و پنهان
پس از بازگشــت بزرگ روبه روی 
نفت مسجدسليمان در ديدار هفته 
گذشته، بعيد به نظر می رسد كه گل 
گهر ديگر از ليگ برتر سقوط كند. با 
اين حال روی كاغذ، هنوز خطر اين 
تيــم را تهديد می كند. آنهــا انگيزه 
مشخصی برای مسابقه امشب دارند. 

اينكه مثل اســتقالل، پرسپوليس را 
هم در سيرجان شكســت بدهند و 
در صورت توقــف تيم های پايين تر، 
همين امشــب بقا در ليگ را قطعی 
كنند. انگيزه های پرســپوليس اما 
شايد كمی پنهان تر باشد. اين تيم از 
دو هفته قبل قهرمان ليگ شده و پس 
از آن، نتوانســته هيچ مسابقه ای را با 
پيروزی پشت سر بگذارد. تالش علی 
عليپور برای آقای گلی و تالش قرمزها 
برای حفظ انگيزه ها قبل از مســابقه 
بزرگ با استقالل در جام حذفی، شايد 
آنها را هم به فكر پيروزی در مسابقه 
امشب بيندازد. پرســپوليس برای 
بردن تيم مجيد جاللی، بايد به مراتب 

بهتر از هفته قبل فوتبال بازی كند.
 نساجی-ذوب آهن

لوکا در فکر بقا
شكست دادن تيم قهرمان ليگ، 
ذوبی ها را هــم از كابوس ســقوط 
دوره كرده اســت. آنها با 29 امتياز، 
شــايد حتی با يك امتياز از دو بازی 
باقی مانده نيز رسما در ليگ ماندگار 
شوند. حتی اين احتمال وجود دارد 
كه ذوب با دو شكســت متوالی هم 
در ليگ برتر بمانــد. محمود فكری 
از زمــان قبول هدايت نســاجی در 
ليگ برتر، هنوز شكســت نخورده و 
قصد دارد اين رونــد را تا پايان فصل 
حفظ كند. بقای نساجی نيز در ليگ 
قطعی شده و اين بازی برای قرمزهای 
قائمشهر، يك نبرد تشريفاتی خواهد 

بود.
سایپا - نفت مسجدسلیمان

هيچ كدام از بازی های اين هفته 
ليگ، كامال تشــريفاتی نيستند. در 
اين مســابقه نيز، ماجرای ســايپا و 
منطقه ســقوط مطرح خواهد بود. 
تيم ابراهيم صادقی پــس از پايان 
تعطيالت ليگ، حتی يك شكست 
را نيز تجربه نكرده امــا 28 امتياز، 
برای آنها اصال اطمينان بخش به نظر 
نمی رسد. در مقابل، تيم مهدی تارتار 
كه زمانی برای سهميه می جنگيد، 
حاال به ميانه های جدول رانده شده 
اســت. هر دو تيم، تبحر زيادی در 
مساوی گرفتن دارند و بعيد نيست 
اين بــازی نيز با نتيجه تســاوی به 

پايان برسد.

این هیجان انگیزترین شنبه سال فوتبال ایران است

شببیستونهم!

اتفاق روز

تركيب فعلی رئال مادريد شايد به اندازه 
بردن الليگا خوب باشــد اما بــرای نتيجه 
گرفتن در  ليگ قهرمانان، اصال كافی به نظر 
نمی رسد. اين درسی اســت كه زين الدين 
زيدان از شكســت در هر دو ديــدار رفت و 
برگشــت با ســيتی در اين تورنمنت گرفته 
اســت. حاال زيزو به رقم زدن يك انقالب در 
باشــگاه فكر می كند و اميدوار است در اين 
تابستان، نفرات پرشماری را به فروش برساند. 
اولين بازيكنی كــه او ديگر هيچ عالقه ای به 
حفظ كردنش ندارد، گــرت بيل خواهد بود. 
زيزو فصل گذشــته هم تالش زيادی برای 
فروش بيــل انجام داد امــا در نهايت، موفق 
به انجام چنين كاری نشــد. مرد فرانسوی، 
حتی عالقه ای به حفظ خامس رودريگز هم 
ندارد. خامس از مدت ها قبل، در فهرســت 

خروج ســرمربی رئال مادريد قرار گرفته و 
سهمی از بازی های كهكشانی ها ندارد. به نظر 
می رسد چند بازيكن ديگر هم بايد به زودی 
چمدان ها را برای خروج از برنابئو ببندند. يكی 
از اين نفرات لوكا يوويچ است كه در مادريد، 
هرگز شمايل يك ســتاره را نداشته و فصل 
كابوس واری را در اين تيم سپری كرده است. 
او در آينتراخت يك سوپراستار بود اما ظاهرا 
برای ورود به چنين مرحله ای، آمادگی الزم را 
نداشت. خسوس وايخو در خط دفاعی، بسيار 
نااميدكننده بود و دوران قرضی اش را هم به 
خوبی سپری نكرده اســت. رگيلون احتماال 
به زودی راهی ناپولی می شود و نفراتی مثل 
لوكاس واسكز، ماريانو دياز، اسكار رودريگز و 
بورخا مايورال نيز ناچار به ترک رئال مادريد 
هستند. زيدان می خواهد تيمش را از نفرات 

متوســط خالی كند. او ديگر يك تيم شلوغ 
با انبوهی از مهره های معمولی نمی خواهد. 
در مقابل، انتظار مــی رود كه مادريدی ها در 
جست وجوی چند خريد بزرگ هم باشند. در 
روزهای گذشته شائبه های پيوستن ديباال 
در اين باشگاه به گوش رسيده است. رسيدن 
ادن هازارد به نقطه اوج آمادگی هم، می تواند 
يك اتفاق بزرگ و مثبت برای اين تيم تلقی 
شــود. اتفاقی كه در اين فصل هرگز رخ نداد. 
به نظر می رسد زيزو حتی از ايسكو نيز قطع 
اميد كرده و ديگر ايــن بازيكن را در تيمش 
نمی خواهد. همــه شــواهد از رقم خوردن 
يك انقالب در باشــگاه با فهرست سياه زيزو 

حكايت دارند.
برای اوج گيری دوباره مادريدی ها، زيدان 
بايد فكری به حال خــط هافبك تيمش هم 
بكند. كاسميرو و فده والورده، نفرات درخشانی 
هستند اما كروس و مودريچ، ديگر با باالرفتن 
سن بخشی از كارايی های خودشان را از دست 
داده اند. رئال برای  بردن ليگ قهرمانان، بايد 

يك تركيب قدرتمندتر بســازد و ستاره های 
بی اثر اين چند ســال را به فراموشی بسپارد. 
يكی از نفرات ديگری كه از شروع فصل دوباره 
در تركيب رئال مادريد ديده می شود، مارتين 
اودگارد است. بازيكنی كه از چند فصل قبل در 
عضويت اين باشگاه بوده و به صورت قرضی به 
تيم های مختلف رفته اســت. او يك هافبك 

كامال خالق است كه می تواند جذابيت زيادی 
به خط حمله مادريدی ها ببخشد. شايد رئال 
در شــرايط اقتصادی فعلی، به ســراغ خريد 
سوپراســتارها نرود اما آنها حتما چند خريد 
ويژه در بازار نقل و انتقاالت خواهند داشــت. 
بازيكنانی كه جای خالی نفرات جدا شده را به 

شكل مطلوب تری پر كنند.

رئال برای یک تغییر بزرگ آماده می شود

انقالب سفيد با ليست سياه! 

مسابقه استقالل و پیکان 
جنگی بین مدعیان آقای 

گلی نیز خواهد بود. شهریار 
مغانلو امیدوار است خاطره 
تلخ بازی رفت با آبی ها را به 

فراموشی بسپارد و شیخ 
دیاباته دوباره به تمرین ها 

برگشته تا تعداد گل هایش 
را در لیگ برتر بیشتر کند 

برخورد سیروس 
پورموسوی با تیم سابقش در 
لیگ برتر، از آن مسابقه های 
دیدنی این فصل خواهد شد. 
پارس جنوبی هفته گذشته 

باالخره به منطقه سقوط 
جدول رفت. این تیم برای 
خارج شدن از این منطقه، 

نیاز مبرمی به شکست 
دادن فوالد دارد
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