
t oseei r ani . i r
7 آدرنالین

جام پليكونه در تقويم آزادكاران

پس از اعــام تقویــم ۲۰۲۱ اتحادیه جهانی 
کشــتی، زمان برگزاری تورنمنــت بین المللی 
»پلیکونه« ایتالیا نیز مشخص شد که بدین ترتیب 
این تورنمنت طی روزهای ۱۴ تا ۱۷ اسفند در شهر 
رم برگزار می شود. اما چندی پیش شنیده شد چون 
این تورنمنت بین المللی برخاف سال گذشته جزو 
سیستم رنکینگ اتحادیه جهانی نیست، در نتیجه 
اعزام آزادکاران به این تورنمنت با توجه به نزدیکی 
زمان رقابت های قهرمانی آســیا، منطقی به نظر 
نمی رســد. بدین ترتیب اعزام آزادکاران منتخب 
ایران به این میدان تا حدی منتفی شد، اما محسن 
کاوه مدیر فنی تیم ملی کشتی آزاد به تازگی اعام 
کرده که حضور در این جام در برنامه هاي کادر فني 
به شرطي که شرایط فراهم باشد، قرار دارد. کاوه 
درباره غیبت ایران در رقابت های بین المللی کشتی 
آزاد جام هنری دوگان فرانســه باوجود حضور 
برخی کشــتی گیران مطرح گفت:»به طور حتم 
برای حضور در هر تورنمنت بین المللی یکسری 
قوانین همچون اخذ روادید آن کشور وجود دارد 
که باید رعایت شود. در مورد مسابقات فرانسه نیز 
این موضوع وجود داشت و با فرض اینکه اگر ما قصد 
داشتیم نماینده ای هم به این رقابت ها اعزام کنیم 
فرصت کافی برای گرفتن روادید وجود نداشــت 
اما متاسفانه برخی دوستان از تمام مسائل مطلع 

نیستند و یک طرفه قضاوت می کنند.« 
    

 قعرنشين واليبال صدر را 
به هم مي ريزد؟

دیدارهــای هفتــه بیســت و دوم لیگ برتر 
والیبال امروز )چهارشــنبه( با برگزاری ۶ دیدار 
از ســاعت ۱۱ به میزبانی دو سالن خانه والیبال و 
فدراسیون آغاز خواهد شد. تیم های باالی جدول 
کار ســختی در این هفته نخواهند داشت و تنها 
بازی حساس رقابت دو تیم ســایپا تهران و هراز 
آمل است. تیم صدرنشین سپاهان نیز به مصاف 
تیم قعرنشین آذرباتری ارومیه خواهد رفت. تیم 
آذرباتری در هفته بیست و یکم مسابقات در یک 
دیدار عجیب موفق شد، تیم هراز را شکست دهد 
تا صدر جدول از هراز گرفته شود. حاال باید دید 
یک بار دیگر آذرباتری می تواند تیم صدرنشین را 
شکست دهد یا خیر؟ شاگردان پیمان اکبری در 
شــهرداری ارومیه نیز مقابل شهرداری قزویني 
قرار خواهند گرفت که بعد از برکناري مســعود 
آرمات با مربي جدیدي به میدان مي آید. آرمات 
در حالي به دلیل نتایج ضعیف از هدایت قزویني ها 
برکنار شد که چندي پیش به عنوان سرمربي تیم 
ملي نوجوانان انتخاب شده بود. همچنین در دیگر 
دیدارهاي این هفته نیز تیم فوالد ســیرجان به 
مصاف خاتم اردکان مي رود، راهیاب ملل مریوان 
با شــهرداری ورامین دیدار مي کنــد و پیکان و 

شهداب یزد با یکدیگر دیدار مي کنند. 
    

اردوي مشترك پينگ پنگ 
جمیل لطف اهلل نســبی ســرمربی تیم ملی 
تنیس روی میز ایران برای آماده سازی این تیم 
جهت حضور در رقابت های گزینشــی المپیک 
متقاضی اردوی آماده ســازی با مجارستان شده 
که موافقت فدراسیون را به دنبال داشت. بر این 
اساس قرار است مجارستانی ها که سال گذشته 
در کمپ تمرینی خود میزبان ملی پوشان ایران 
بودند، پیش از سفر تیم ملی به قطر به تهران سفر 
کنند و اردوی مشــترک حداقل یک هفته ای با 
پینگ پنگ بازان اردونشین ایران داشته باشند. 
فدراسیون تنیس روی میز برای تیم ملی بانوان 
و حضور این تیم در رقابت های گزینشی المپیک 
هم تمرین مشترک با ترکیه را در تهران پیش بینی 
کرده است. مســابقات تنیس روی میز گزینشی 
المپیک طی دو مرحله در قطر برگزار می شــود. 
ابتدا این رقابت ها در سطح قاره آسیا طی روزهای 
۲٣ تا ۲٥ اسفندماه برگزار می شود و بافاصله پس 
از این مســابقات، پینگ پنگ بازانی که سهمیه 
المپیک ندارند، در ســطح جهانی برای کســب 
سهمیه تاش می کنند. طبق نتیجه رقابت های 
انتخابی تیم ملی که سال گذشته برگزار شد نوشاد 
و نیما عالمیان همراه با ندا شهســواری و شیما 
صفایی نمایندگان ایران در رقابت های انتخابی 
گزینشی المپیک هستند. تیم ملي تنیس روي 
میز ایران که ســهمیه تیمي را بــراي المپیک 
از دســت داده بود، حاال باید براي سهمیه هاي 

انفرادي تاش کند. 

منهای فوتبال

آریا رهنورد

جدال پرسپولیس و فوالد، یکی 
از حساس ترین و پرالتهاب ترین 
دیدارهای این فصــل لیگ برتر 
بود. مســابقه ای کــه اتفاق ها و 
حواشی بســیار زیادی داشت. از 
تغییر پست آرمان رمضانی تا یک 
پنالتی به سود فوالد و البته ادامه 
روند ناامیدکننــده جواد نکونام 
برابر پرسپولیس. ستاره مهم این 
مسابقه هم، همان مهره گل نزن 
دربی پایتخت بود. این مســابقه 
حساس و پرهیجان، هفت نکته 
کلیدی داشت که در این گزارش به 

آنها خواهیم پرداخت.
    

مشکل تاریخی نکو با پرسپولیس
جواد نکونام در هر دو تقابل اخیرش 
با استقال برنده بوده اما مشکل تاریخی 
او با پرســپولیس هنوز به قوت خودش 
باقی مانده است. نکو هم استقال فرهاد 
و هم اســتقال فکری را شکست داده 
اما روبه روی پرســپولیس در جایگاه 
ســرمربی، هرگز »یک امتیاز« هم به 
دست نیاورده است. اولین تقابل جواد 
با قرمزها روی نیمکت نســاجی رقم 
خورد. جایی که تیــم او با گل های علی 
علیپور و گل به خودی حامد شــیری، 
از رقیب عقــب افتــاد و پنالتی دقیقه 
9٥ گولســیانی نیز شــرایط را به سود 

این تیم تغییر نداد. دومین برخورد این 
مربی با پرسپولیس، وقتی شکل گرفت 
که او ســرمربی فوالد خوزستان شده 
بود. در جدال رفــت لیگ برتر نوزدهم، 
پرسپولیس کالدرون با پنالتی زودهنگام 
مهدی ترابی حریف را شکست داد و همه 
امتیازهای این مســابقه حساس را به 
دست آورد. این نتیجه در نیم فصل دوم 
لیگ برتر هم تکرار شد. این بار سیامک 
نعمتی تنها گل مسابقه را به ثمر رساند 
تا نکو باز هم روبه روی پرسپولیسی ها 
بازنده باشــد. این همان گلــی بود که 
پرســپولیس را در یک قدمی قهرمانی 
لیگ برتر قرار داد. جواد این هفته برای 
چهارمین بار به عنوان سرمربی روبه روی 
پرسپولیس قرار گرفت و باز هم نتیجه را 
واگذار کرد. چهار بازی و »صفر« امتیاز، 
نشان می دهد مشکل تاریخی نکو با قرار 
گرفتن روبه روی سرخپوشان، همچنان 

با قدرت برقرار است.
زاهدی فر و بحران پنالتی ها

محمدحسین زاهدی فرد هر چند 
وقت یک بار، با یک پنالتی فوق جنجالی 
از راه می رسد و فضای لیگ برتر را تحت 
تاثیر قرار می دهد. او که صحنه اشتباه 
بزرگش در جدال فصل قبل استقال 
و ســپاهان هنوز از ذهن ها پاک نشده، 
این بار یک جنجال بزرگ دیگر به وجود 
آورد. درست به همان اندازه که »اعام 
نکردن« پنالتی به ســود استقال در 
آن بازی خبرساز شــد، »اعام کردن« 

پنالتی به ضرر پرسپولیس در جدال با 
فوالد، جنجال آفرید. محمدحســین 
کنعانی زادگان تقریبا به تمام مقدسات 
ســوگند می خورد که توپ به دستش 
برخورد نکرده اما تصمیم داور تحت هیچ 
شرایطی عوض نشد و لوسیانو پریرا ضربه 
پنالتی اش را به گل تبدیل کرد. شاید اگر 
وی.ای.آر در فوتبال ایران وجود داشت، 
نه به این سوگندها نیازی بود و نه جنجال 
بزرگی بین دو تیم شــکل می گرفت. 
معلوم نیســت دیگر باید چند نشــانه 
ببینیم و چند دلیل قاطع داشته باشیم 
که باور کنیم وی.ای.آر در فوتبال ایران، 

از نان شب هم واجب تر است.
عجیب ترین توجیه تاریخ! 

پس از شکست روبه روی پرسپولیس، 
فوالدی ها فوق العــاده عصبانی به نظر 
می رســیدند. مهدی هاشمی نسب در 
یک مصاحبه جنجالــی اعام کرد که 
لقب »تیم خاص« برازنده پرسپولیس 
است و محسن فروزان به سراغ یکی از 
عجیب ترین توجیه های شکســت در 
تمام تاریخ لیگ برتر رفــت. او که قبا 
سابقه از دست دادن یک ضربه پنالتی 
روبه روی پرسپولیس را داشته، در پایان 
مسابقه دست روی این نکته گذاشت که 
شباهت لباس یحیی به لباس تیم فوالد، 
چند بار مهره های این تیم را به دردسر 
انداخته و موجب شــده که آنها، یحیی 
را با مهره های خودی اشــتباه بگیرند! 
اینکه بازیکنان به عملکرد داور معترض 

باشند، یا مهره های حریف را نقد کنند 
یا به تاکتیک های رقیب ایراد بگیرند، 
کاما طبیعی به نظر می رسد اما اینکه از 
نگاه یک بازیکن، »لباس« مربی حریف 
عامل اصلی پیروزی این تیم باشد، از آن 
حرف هاست که به نظر می رسد فقط در 
فوتبال ایران با آنها روبه رو می شویم. این 
حرف محســن فروزان، می تواند برای 

سال ها سوژه طنزهای فوتبالی شود! 
یحیی و پاداش آرامش

شاید اگر گابریل کالدرون یا یک مربی 
دیگر در دربی روی نیمکت پرسپولیس 
حضور داشــت، پس از موقعیت های 
خراب شده احمد نوراللهی در آن مسابقه، 
حسابی از خجالت این بازیکن درمی آمد 
و او را سرزنش می کرد اما یحیی، روش 

دیگری را در پیش گرفت و نقشه دیگری 
برای احمد داشــت. او حتــی با وجود 
موقعیت های خراب شده این بازیکن، 
احمد را یکــی از بهترین های تیمش 
دانست و ســتاره شماره هشت تیمش 
را مورد تمجید قرار داد. این طرز تفکر 
یحیی به خوبی جواد داد. چراکه احمد 
نور، در اولین مسابقه پس از شهرآورد با 
یک گل و یک پاس گل، بهترین بازیکن 
زمین مسابقه شد. مهره ای که گل نزن 
بزرگ شهرآورد به شمار می رفت، گل 
برتری تیمش در جدال حساس با فوالد 
را به ثمر رســاند. این گل پرسپولیس 
را پس از مدت هــا صاحب یک پیروزی 
در لیگ برتــر کرد و آرامــش را به این 
باشــگاه برگرداند. جالب اینکه احمد 
این بار در شرایطی موفق به گل زنی شد 
که به مراتب سخت تر از موقعیت های 
از دســت رفته اش در دربی به شــمار 
می رفت. پرســپولیس با این گل موقتا 
به رده ششم جدول صعود کرد. آنها در 
صورت پیــروزی در دیدارهای معوقه، 
بین تیم های باالنشین جدول لیگ قرار 

خواهند گرفت.
جواهری به اسم کریم

در حســاس ترین لحظات جدال 
با فــوالد، اهمیت کریم باقــری برای 
پرسپولیســی ها دوباره مشخص شد. 
او باز هم نشــان داد که هرگز یک مربی 
»تزئینی« نبوده و همیشــه می تواند 
اوضاع را به ســود تیمش تغییر بدهد. 
درســت وقتی کنعانی زادگان کاما از 
جریان مسابقه جدا شده بود تا به داوری 
اعتراض کند، کریــم باقری هر طور که 
می توانست و تقریبا با کمک زور)!( این 
بازیکن را به آرامش دعوت کرد. شــاید 
اگر محمدحسین فقط چند لحظه دیگر 
به اعتراض ادامه مــی داد، کارت قرمز 
داور مقابل چشــمانش قرار می گرفت 
اما کریــم باقــری، او را وادار کرد که به 
زمین مسابقه برگردد و دست از اعتراض 
بردارد. این صحنه، تاثیر چشمگیری در 
برد پرسپولیس روبه روی فوالد داشت. 
چراکه اگر قرمزها روی این صحنه ۱۰ 
نفره می شــدند، جبران کردن اوضاع و 
بازگشت به شرایط مطلوب، دیگر ممکن 

به نظر نمی رسید.
پست جدید آرمان

از زمانــی که شــجاع خلیــل زاده 
پرســپولیس را ترک کرده، نگرانی از 
مصدومیت مدافعان میانی مثل سایه 
این تیم را تعقیب می کند. این ترس حاال 
باالخره به حقیقت تبدیل شد و قرمزها 

در ۱۰ دقیقــه پایانی جــدال با فوالد، 
عما بدون مدافع میانی تخصصی بازی 
کردند. سعید حســینی در این دقایق، 
یکی از مدافعان مدنظــر یحیی بود و 
آرمان رمضانی نیز در کنار او قرار گرفت. 
از آرمان هنوز هم برای پرسپولیس یک 
مهاجم درنیامده اما شاید او با توجه به قد 
و قامت  بلندش، بتواند در قلب دفاع به 
تیم کمک کند. اگر کنعانی و سیدجال 
نتوانند در دیدار بعدی با آلومینیوم به 
میدان برونــد، کار گل محمدی برای 
پر کردن جای خالی آنها بسیار سخت 
خواهد بود. جالب اینکــه این مربی به 
هیچ قیمتی هم به محمد انصاری اعتقاد 
ندارد و تحت هیچ شرایطی به این مدافع 
تخصصی بازی نمی دهد. یعنی او حاضر 
اســت خودش لخت شــود و به همراه 
افشین پیروانی در قلب دفاع تیم بازی 
کند اما حاضر نیست محمد انصاری را 

در ترکیب قرمزها قرار بدهد.
به این مهاجم اعتماد کنید

کافی است پرسپولیسی ها در یک 
بازی حســاس و گره خورده به گل زنی 
مهدی عبدی نیاز داشته باشند، آن وقت 
او بدون درنگ از راه می رســد و توپ را 
توی دروازه قــرار می دهد. مهدی حاال 
در دومین بازی متوالی هم توانسته برای 
تیمش گل زنی کنــد. ضربه او در دیدار 
با فوالد، کاما دقیق و حساب شده بود. 
حاال دیگر دلیلی برای بی اعتمادی به این 
بازیکن وجود ندارد. او باید تا پایان فصل 
مرد شماره یک خط حمله پرسپولیس 
باشد. شاید قرمزها برای خرید مهره های 
دیگر در این بخش از زمین برنامه هایی 
داشته باشــند اما عبدی شایسته یک 
فرصت ویژه تر در پرســپولیس خواهد 
بود. او همین مدت آنقدر گل حســاس 
برای تیمش زده که دیگر باید با آرامش و 
اعتماد به نفس، از جایگاه ثابتش در این 

تیم لذت ببرد.

هفت نکته مهم از جدال پرسپولیس و فوالد

آرمان رمضانی هستم، یک مدافع!  

اتفاق روز

آریا طاری

جــدول ایــن روزهای لیــگ برتــر ایران، 
بی شباهت به جدول لیگ برتر انگلیس نیست. 
چراکه تیم هــا فوق العــاده نزدیک بــه هم به 
نظر می رســند و رقابت کاما فشــرده ای برای 
صدرنشــینی در جریان اســت. در این فاصله 
نزدیک، چند نتیجه به راحتی می توانند جایگاه 
تیم ها را تغییر بدهند و شرایط را عوض کنند. تا 
اینجا ۱۱ هفته از لیگ برتر ســپری شده و تنها 
چهار هفته به پایان نیم فصــل اول این رقابت ها 
باقی مانده اســت. لیگی که بعید نیســت نبرد 
جذاب قهرمانی در آن تا آخریــن روز و آخرین 

هفته ادامه داشته باشد.
شگفتی سازهای بزرگ؛ سیروس و تارتار

صنعت نفت آبادان، در حالی به نزدیک ترین 
تعقیب کننده اســتقال در صدر جدول تبدیل 
شــده که در تابســتان، تقریبا همه مهره های 
کلیدی اش را از دست داده بود. حتی با وجود این 
مهره های اثرگذار، فصل برای برزیلی ها در لیگ 
برتر به شــکل فوق العاده سپری شده است. آنها 
البته فصل گذشته هم شروع درخشانی داشتند 
و حتی امیدوار به کســب سهمیه آسیا بودند اما 
بعد از جدایی سرمربی، دیگر کمر راست نکردند. 

نفت تنها شگفتی ساز این فصل به شمار نمی رود. 
مهدی تارتار تا اینجا با پیکان نتایج درخشــانی 
گرفته و این تیم را در رده پنجم جدول لیگ قرار 
داده اســت. برای تیمی مثل پیکان، این نتیجه 
فراتر از حــد انتظار به نظر می رســد. تیمی که 
فصل گذشته یکی از کاندیداهای اصلی سقوط 

به شمار می رفت.
مدعی شماره یک؛ صدر را پس نمی دهیم! 
اســتقال تا اینجا در قواره های یک مدعی 
قهرمانی ظاهر شــده اســت. نــه اینکه همه 
نمایش های تیــم فکری درخشــان بوده اند و 
نه اینکه این تیم هیچ عیب و ایــرادی ندارد اما 
اســتقال تنها تیم این فصل به شــمار می رود 
که توانسته به میانگین دو امتیاز در هر مسابقه 
دست پیدا کند. میانگینی که در همه دوره های 
قبلی لیگ برتــر برای قهرمانــی کفایت کرده 
است. اوضاع استقال این روزها مطلوب به نظر 
می رسد. تصاحب چهار امتیاز از دو نبرد با تراکتور 
و پرســپولیس، این تیم را دوباره به صدر جدول 
برگردانــده و این بار آنهــا نمی خواهند به هیچ 
قیمتی، فرصت صدرنشــینی در جدول لیگ را 

از دست بدهند.
مدعی خاموش؛ یحیی و پسرها

پس از سپری شدن 9 مسابقه، پرسپولیس 

تنها تیمی است که هنوز در لیگ برتر شکست 
نخــورده و این یک امتیاز مثبت برای ســرخ ها 
به شــمار می رود. با این حال آنها در این 9 بازی 
فقط سه بار برنده بوده اند. پرسپولیس در صورت 
برنده شــدن در دیدارهای معوقه، به یک قدمی 
استقال می رسد و دوباره شــرایط مطلوبی در 
جدول پیدا می کند. شکســت دادن تیمی مثل 
فوالد، می تواند یک نقطه تحول مهم برای یحیی 

و تیمش تلقی شود.
الیه دوم مدعی ها؛ از مسعود تا محرم

دو تیم پرستاره با دو مربی جوان، الیه بعدی 
مدعیان قهرمانی لیگ برتر را می سازند. سپاهان 
با محرم نویدکیا نتایج خوبی به دست آورده و به 
جای حاشیه های همیشــگی، این بار با آرامش 
زیادی هدایت می شود. این تیم حاال در رده سوم 
جدول ایستاده و فقط سه امتیاز با تیم صدرنشین 
فاصله دارد. پشت سر سپاهان به فاصله سه امتیاز، 
تراکتورسازی قرار گرفته است. تیمی که با حضور 
مسعود شــجاعی به عنوان مربی-بازیکن اداره 
می شود. مســعود و محرم، هافبک های بسیار 
خوبی بودند و حاال در ســمت تازه، انگیزه های 
فوق العاده زیادی دارند. یــک قهرمانی در لیگ 
برتر، می تواند خیلی زود جایگاه آنها را به عنوان 

سرمربی تثبیت کند.
الیه سوم مدعی ها؛ ژنرال و کاپیتان سابقش

گل گهــر در لیگ بیســتم آنقــدر خوب 
کار کرده که دیگــر نمی توان مثــل یک تیم 
شگفتی ســاز به آنها نگاه کرد. ایــن تیم حاال 
به یکــی از مدعیــان قهرمانی فصــل تبدیل 

شــده اما در چند هفته گذشــته، کمی افت 
کرده و فرم درخشــانش را از دست داده است. 
آنها در نیم فصل دوم مرتضــی تبریزی و رضا 
شــکاری را نیز در اختیار دارند و تیم به مراتب 
قدرتمندتری خواهند شــد. از فــوالد و جواد 
نکونام هم نباید به ســادگی عبور کرد. تیمی 
که فعا جایگاه خوبی در جدول ندارد اما بسیار 

منظم و هدفمند فوتبال بازی می کند.
نبرد سقوط؛ سبز و سفید و قرمز

در انتهای جدول، اوضاع برای چند تیم اصا 
مطلوب به نظر نمی رســد. ماشین سازی در ۱۱ 
هفته اخیر فقط چهار امتیاز گرفته و بدون قید و 
شرط، کاندیدای سقوط محسوب می شود. ذوب 
آهن هم با رحمان رضایی از شروع لیگ برنده هیچ 
مسابقه ای نشده است. آنها با هفت امتیاز، تیم دوم 

منطقه سقوط هستند. سومین و آخرین تیمی 
که هنوز نتوانســته امتیازهایش را در لیگ برتر 
دورقمی کند، نساجی قائمشهر است. جالب اینکه 
دو تیم از این سه تیم، در طول فصل مربی شان را 
عوض کرده اند اما رحمــان رضایی تا این هفته 

روی نیمکت ذوب دوام آورده است.
ناامیدکننده ترین تیم فصل

عنوان ناامیدکننده ترین تیم فصل تا این هفته 
بدون تردید باید به شهرخودرو تعلق بگیرد. تیمی 
که در چند فصل گذشته همیشه مدعی قهرمانی 
یا حداقل کســب ســهمیه بوده اما حاال در رده 
سیزدهم جدول دیده می شود. انتخاب مهدی 
رحمتی به عنوان سرمربی، تا اینجا اصا انتخاب 
خوبی برای این تیم مشهدی نبوده و آنها را حتی 

به منطقه سقوط نزدیک کرده است.

تب و تاب لیگ برتر در اوج

جدول انگليسی!  

کافی است پرسپولیسی ها 
در یک بازی حساس و گره 

خورده به گل زنی مهدی 
عبدی نیاز داشته باشند، 
آن وقت او بدون درنگ از 
راه می رسد و توپ را توی 

دروازه قرار می دهد. مهدی 
حاال در دومین بازی متوالی 

هم توانسته برای تیمش 
گل زنی کند

جواد نکونام در هر دو تقابل 
اخیرش با استقالل برنده 
بوده اما مشکل تاریخی او 

با پرسپولیس هنوز به قوت 
خودش باقی مانده است. 

نکو هم استقالل فرهاد 
و هم استقالل فکری را 

شکست داده اما روبه روی 
پرسپولیس در جایگاه 
سرمربی، هرگز »یک 

 امتیاز« هم به دست 
نیاورده است
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