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هاشمی: كاش المپيكي ها به هند 
اعزام مي شدند

الهام هاشمی، ســرمربی تیم تفنگ کشورمان 
در خصوص جام جهانی تیراندازی در هند و اینکه 
آیا احتمال دارد این مســابقات لغو شــود، عنوان 
داشت:»تا این لحظه قرار است که مسابقات برگزار 
شود. فدراسیون جهانی در نظر دارد امتیاز رنکینگ 
مارچ 2020 را با امتیاز رتبه ورزشکاران در مسابقات 
هند جمع کند و رنکینگ نهایی برای اعطای سهمیه 
المپیک از طریق رنکینگ جهانی را مشخص کند. 
هرچند باتوجه با مسابقات توزیع سهمیه باقیمانده 
در اروپا سهمیه رنکینگ بعد از این مسابقات اعطا 
می شــود.« وی در خصوص مسابقات کره جنوبی 
گفت:»کره جنوبی اعالم کرده ورزشکاران باید دو 
هفته در قرنطینه باشند لذا این مسابقات تا زمان لغو 
این قانون به تعویق افتاده است.« سرمربی تیم تفنگ 
کشورمان در پاسخ به این ســوال که آیا بعد از جام 
جهانی هند و تا قبل از المپیک رویداد جهانی دیگری 
برگزار می شود، تاکید کرد:»مسابقات آذربایجان 
اوایل تیر برگزار می شــود. المپیکی ها صددرصد 
باید به این مسابقه اعزام شوند هرچند حضور تنها 
در یک مســابقه جهانی قبل از المپیک خیلی کم 
است و با توجه به عدم اعزام المپیکی ها به مسابقات 
هند امیدوارم بتوانیم مسابقه دیگری را جایگزین آن 
کنیم.« وی در خصوص شرایط تیراندازان در صورت 
عدم اعزام به جام جهانی هندوستان گفت:»شرایط 
آمادگی بچه ها خوب است اما به دلیل نگرانی از کرونا 
المپیکی ها به جام جهانی هند نمی روند و این اصال 
جالب نیست. مســابقات کره جنوبی هم که عقب 
افتاده است. تعداد مسابقات بین المللی برای بچه ها 
قبل از المپیک بسیار کم است. مخصوصا اینکه از 
اول سال 2021 امتیاز مسابقات در رنکینگ جهانی 
تاثیر چند برابری نسبت به سال های قبل دارد و در 
این شرایط و با قوانین جدید در امتیازات، رنکینگ 
بچه ها درصورت عدم حضور در مسابقات شدیدا افت 
می کند. تیراندازان ما بیش از یک سال است به هیچ 
مسابقه ای اعزام نشــده اند و من به شخصه ترجیح 
می دادم با تشکیل کمیسیون پزشکی و بررسی همه 
جوانب، زمینه اعزام المپیکی ها به جام جهانی هند 

فراهم می شد.« 
    

 برد نصيري براي حضور 
در انتخابي المپيك

مسابقات انتخابی المپیک روئینگ در منطقه 
آسیا و اقیانوسیه 15 تا 17 اردیبهشت در توکیو ژاپن 
برگزار می شود. ایران قصد دارد در قایق سنگین وزن 
تک نفره زنان و مردان و قایق دو نفره زنان نفرات خود 
را به این مسابقات اعزام کند. پیش از این اعالم شده 
بود که ترکیب قایق ها و نفرات بعد از برگزاری لیگ 
روئینگ مشخص خواهد شد. در پایان لیگ روئینگ 
اعالم شد نفراتی که تمایل دارند در مسابقه انتخابی 
با بهمن نصیری و نازنین مالیی شرکت کنند، اعالم  
آمادگی کنند که در بخش زنان و در رقابت با نازنین 
مالیی فردی معرفی نشد. در بخش مردان حمید 
رضوانی اعالم آمادگی کرد. مســابقه انتخابی بین 
بهمن نصیری و حمید رضوانی برگزار شد و در نهایت 
نصیری موفق شد مجوز حضور در ژاپن را کسب کند. 
نصیري یکي از قایقرانان ایران است که شانس بسیار 

زیادي براي کسب سهمیه المپیک دارد. 
    

اردوي هشتم شاگردان هروي
مرحله هشتم اردوی تیم ملی کاراته کشورمان 
با رعایــت پروتکل های بهداشــتی در مجموعه 
ورزشی انقالب آغاز شــد و تا اعزام به مسابقات 
استانبول ادامه خواهد شــد. نخستین مرحله از 
رقابت های لیگ جهانی در ســال 2021 موسوم 
به »کاراته وان« طی روزهای 22 تا 2۴ اســفند 
بــه میزبانی ترکیه در شــهر اســتانبول برگزار 
خواهد شد. اردوهای ملی پوشــان کاراته ایران 
جهت حضور در رقابت های کاراته وان استانبول، 
مراکش و پاریس که یکی از رقابت های گزینشی 
برای المپیک توکیو است، تشکیل شده است. تیم 
ملي کاراته تاکنون توانسته توسط بهمن عسگري 
در بخش مردان و حمیده عباسعلي در بخش زنان 
سهمیه  اش براي توکیو را قطعي کند. همچنین 
حضور یکي از دو کاراته کاي ایران یعني ســجاد 
گنج زاده یا ذبیح ا... پورشیب نیز در المپیک قطعي 
اســت و باید دید کدام یک از ایــن دو ملي پوش 
مسافر توکیو مي شوند. ایران در بخش بانوان هم 

شانس اضافه شدن سهمیه را دارد. 

منهای فوتبال

آریا طاری

برای سومین بار در سه فصل گذشته، 
فرهاد مجیدی از میانه های راه به عنوان 
سرمربی استقالل انتخاب شده است. او 
دو ســال قبل در پنج هفته پایانی لیگ 
برتر جانشین وینفرد شفر شد و سپس 

جایش را به آندره آ اســتراماچونی داد. 
فرهاد فصل گذشــته به جای سرمربی 
ایتالیایی روی نیمکت نشست و حاال هم 
جانشین محمود فکری شده است. جالب 
است بدانید که او سال گذشته نیز درست 
از هفته هفدهم کارش را با آبی ها شروع 
کرده بود. انتخاب او از سوی باشگاه، کامال 

توجیه پذیر به نظر نمی رســد. چراکه 
فرهاد همــواره محبوب ترین آلترناتیو 
ایرانی مربیان استقالل بوده اما برای خود 
مجیدی، اصرار همیشگی به کار کردن 
از میانه های فصل کمی عجیب است. او 
حاال برای سومین بار سرمربی این باشگاه 
شده اما جالب است که هنوز حتی یک بار 

هم تیم را خودش نبسته است. مجیدی 
در مقطع دوم کار در باشــگاه نسبت به 
مقطع اول، آمادگی بیشتری داشت اما 
اصرار به استعفا و قهر، شرایط را برایش 
کمی پیچیده کرد تا شانس قهرمانی در 
جام حذفی برای آبی ها از دســت برود. 
او مدتی دور از فوتبال بــوده و حتما در 

این مدت، به رقم زدن تغییر در رفتارش 
به عنوان یک سرمربی فکر کرده است.

اولین تغییر فرهاد در استقالل، کنار 
گذاشتن پرویز مظلومی بوده است. البته 
که عوض کردن سرپرست، جزو وظایف 
ســرمربی نیســت اما به هر حال همه 
می دانند که این دو نفر هرگز نمی توانند 
در یک تیم با هم کار کنند. فرهاد، ترکیب 
نیمکت تیم را هم کامــال عوض کرده 
است. او به خوبی می داند که تیم، با یک 
نیمکت شلوغ، پرحاشــیه و پرهیاهو 
درست نمی شود. کادر فنی مجیدی در 
استقالل، کامال خلوت به نظر می رسد. 
هرچند که انتخاب فراز کمالوند می تواند 
برای او کمی حاشیه ســاز باشد. فراز به 
لحاظ فنی قابلیت های خاص خودش 
را دارد اما به لحاظ انضباطی، از ســوابق 
چندان روشنی برخوردار نیست. عالوه 
بر این، او در گذشته به پرسپولیسی بودن 
اعتراف کرده و این موضــوع می تواند 
در آینده ای نزدیک برایش دردسرساز 
شود. مشکلی که در کادر فنی قبلی نیز 
سعید عزیزیان با آن دست به گریبان بود. 
پیروز قربانی هم یکی از گزینه های جدی 
دســتیاری مجیدی بوده اما با باشگاه 
استقالل به توافق نرسیده است. در نتیجه 
انتظار می رود گزینه دیگری نیز ظرف 
روزهای آینده به باشــگاه معرفی شود. 
مجیدی قبل تر اصرار داشت که حتما از 
تمرین دهنده های خارجی در تیمش 
اســتفاده کند اما تا این لحظه خبری از 
حضور دستیاران خارجی روی نیمکت 
این تیم نبوده است. اولین مسابقه فرهاد 
در حالی کلید می خورد که فاصله تیم او 
با صدر جدول رده بندی لیگ برتر، شش 
امتیاز است. این فاصله، اصال کم به نظر 
نمی رسد اما شاید 1۴ هفته زمان خوبی 
برای جبران آن باشد. با این وجود نباید 
فراموش کرد که فرصت مجیدی رسما 
از همین امروز شــروع خواهد شد. اگر 
تحت هر شرایطی این فاصله امروز به 9 
امتیاز برسد، فرهاد و تیمش خیلی زود 
از فهرست مدعیان قهرمانی در این فصل 

جدا خواهند شد.

فرهاد پروژه تازه اش در اســتقالل 
را با یک حریف بســیار سرسخت آغاز 
خواهد کرد. طبیعتا او به لحاظ زمانی، 
در موقعیتــی نبوده کــه تغییر بزرگی 
در تیم به وجود بیــاورد اما همه انتظار 
دارند از همین مسابقه اول، شاهد رقم 
خوردن »تفاوت« در اســتقالل باشند. 
کار فرهاد درست از همان جایی شروع 
می شــود که کار محمود فکری خراب 
شده بود. سرمربی پیشین باشگاه پس 
از شکســت خوردن روبه روی فوالد و 
صحبت هایی که علیه کادر فنی حریف 
به زبان آورد، بخش مهمی از اعتبارش را 
از دست داد. او با رای کمیته انضباطی، 
فقط یــک جلســه از همراهی تیمش 
محروم شد اما تاثیر آن اتفاق، به مراتب 
بیشتر از آن رای بود. فکری با یک جمله 
ساده، اعتباری که برای خودش ساخته 
بود را بــه راحتی تحت تاثیر قــرار داد. 
حتی خود فرهاد هم با شکست خوردن 
روبه روی فوالد بیگانه نیست. او و تیمش 
فصل گذشــته پس از تعطیالت لیگ 
به خاطر کرونا، مسابقه کابوس واری را 
روبه روی این رقیب سپری کردند و طعم 
شکست را چشیدند. حاال فرهاد مجیدی 
و تیمش در شرایطی روبه روی فوالد قرار 
می گیرند که به هیچ قیمتی نمی خواهند 
تراژدی دو جدال آخر با این حریف، دوباره 
تکرار شود. آن طرف ماجرا هم اما مردی 
ایستاده که در کوتاه مدت یا درازمدت، به 
نیمکت استقالل چشم دوخته و به هیچ 
قیمتی نمی خواهد روبه روی این تیم، 

بازنده باشد.

هت تریک مجیدی در بازگشت به استقالل

فرهاد الجوهر! 

اتفاق روز

چهره به چهره

نبردهای استقالل و فوالد حتی بدون پیش زمینه های ذهنی، همواره جذاب به نظر می رسد. در نیم فصل اول، این 
مسابقه با ترکیب جنجالی فکری و نکو برگزار شد و حاال دو همبازی سابق در استقالل به عنوان سرمربی دو تیم روبه روی 

هم قرار می گیرند. مجیدی هم مثل فکری در آخرین تجربه رویارویی با نکونام شکست خورده و حاال با انگیزه انتقام گرفتن 
از حریف وارد این مسابقه شده است. سومین انتخاب فرهاد مجیدی به عنوان سرمربی استقالل در میانه های راه، او را به 
»ناصر الجوهر« عربستانی ها شبیه می کند. فرهاد امیدوار است این بار تجربه متفاوتی را در این باشگاه پشت سر بگذارد.

هفته هفدهم لیگ برتر ایران امروز در سیرجان رقم خواهد 
خورد. گل گهر پس از دو ناکامی متوالی روبه روی پرسپولیس و 
سپاهان، امروز میزبان مس رفسنجان است. تیم امیر قلعه نویی 
در شروع فصل، سپاهان و مس رفسنجان را شکست داده بود اما 
این روزها شرایط متفاوتی با گذشته دارد. توقف روند گل زنی 
گادوین منشا، این تیم را به شــدت تحت تاثیر قرار داده است. 
خریدهای جدید گل گهر اما آماده می شوند تا شاید امروز در 

ترکیب اصلی تیم قرار بگیرند. خریدهایی مثل مرتضی تبریزی 
و رضا شــکاری که از مدتی قبل به این باشگاه ملحق شده اند. 
حریف امروز گل گهر، تیم متحول شده مس رفسنجان است 
که در هفت دیدار گذشته اش، چهار بار برده و سه بار مساوی 
کرده است. در پایان هفته شانزدهم لیگ برتر، مس رفسنجان 
در جدول حتی باالتر از گل گهر دیده می شــود. سایپا و نفت 
مسجدسلیمان هم در تهران، دیدار دیگری را برگزار خواهند 

کرد. تیم ابراهیم صادقی بــا چند نتیجه ضعیف در هفته های 
اخیر، وارد کورس بقا شــده اما نفت مسجدسلیمان هنوز هم 
یک تیم میانه جدولی است که به سختی روبه روی هر رقیبی 
شکســت می خورد. شــهرخودرو و پیکان هم در شرایطی به 
مصاف هم می روند که وضعیت مالکیتی باشگاه مشهدی، کامال 
پیچیده شده است. دیدار رفت دو تیم در روز آب گرفتگی تهران، 
حواشی بسیار زیادی به دنبال داشت و در نهایت به بروز درگیری 
روی نیمکت ها منجر شــد. مهدی تارتــار و مهدی رحمتی 
امروز با انگیزه های بســیار زیادی روبه روی هم قرار می گیرند 
و می خواهند تحت هر شرایطی، برنده این نبرد باشند. دیدار 

رفت با برتری پیکانی ها به پایان رسیده بود.

برخــورد آلومینیوم و ســپاهان نیز امــروز جذابیت 
زیادی خواهد داشت. ســپاهان در جدول لیگ همچنان 
جدی ترین تعقیب کننده پرسپولیس به شمار می رود و با 
محرم سودای قهرمانی در لیگ را در سر دارد. آلومینیوم 
هم اما در نیم فصل اول، تیم غافلگیرکننده ای نشان داده 
است. تراکتوری ها هم با سرمربی جدید، به مصاف نساجی 
می روند. تراکتور به خوبی می داند که اگر لغزش بیشتری 
داشته باشد، شانس قهرمانی را از دست خواهد داد. آخرین 
دیدار هفته هم بین  ذوب و ماشــین انجام می شود، تیم.

هایی که این فصل در وضعیت بحران به ســر می برند  و در 
معرض سقوط هستند.

آریا رهنورد

 دومیــن هفتــه از نیم فصــل دوم لیگ 
برتــر امــروز در حالــی آغاز می شــود که 
پرسپولیســی ها همچنان دودستی به صدر 
جدول لیگ چســبیده اند. این تیم در حالی 
به آبادان سفر کرده که در 10 سال گذشته، 
هفت جدال لیگ برتری را با این تیم پشــت 
سر گذاشته است. رسیدن به چهار پیروزی، 
دو شکست و یک تساوی، نشان می دهد که 
آبادانی هــا میزبان چنــدان بی رحمی برای 
پرســپولیس نبوده اند. قرمزهــا در این یک 
دهه، فقط دو بار در آبادان شکست خورده اند 
و در مجموع عملکرد قابل قبولی را روبه روی 
این تیم، پشت سر گذاشته اند. آنها در جدال 
نیم فصــل اول لیگ برتر نیز نفــت آبادان را 
شکســت دادند و حاال بعد از باز شدن پنجره 
نقل و انتقاالت، به دنبال دبل کردن روبه روی 

این حریف هستند. 
رستگاری با احمدنور

فصل گذشــته فقط چند هفته از حضور 
یحیی گل محمدی روی نیمکت پرسپولیس 
گذشــته بود که آنهــا در آبــادان روبه روی 
نفت قرار گرفتند. آن مســابقه فقط یک گل 
داشت و آن گل توسط احمد نوراللهی به ثمر 
رسید. پرسپولیس با آن گل، همه سه امتیاز 

جدال با نفــت را تصاحب کرد و هفتمین برد 
متوالــی اش را در لیگ برتر به دســت آورد. 
جدال فصل گذشــته بــا نفــت در آبادان، 
چهارمین کلین شیت پیاپی پرسپولیسی ها 

را نیز در لیگ برتر رقم زد.
تساوی جهانی

تجربه سفر پرسپولیس به آبادان در لیگ 
هجدهم، بــه یک بازی پربرخــورد و جذاب 
ختم شد. مســابقه ای که در مجموع هفت 
کارت زرد داشت. میالد جهانی در نیمه اول، 
دروازه تیم برانکو را باز کرد اما در نیمه دوم، 
این علی علیپور بود که کار را به تساوی کشاند 
تا نفت، همه امتیازهای این دیدار خانگی را 
به دست نیاورد. پرسپولیس با آن نتیجه در 
لیگ هجدهم، وارد یک بحران موقت شــد. 
چراکه این سومین تساوی پیاپی آنها در لیگ 
برتر به شمار می رفت. با این حال آنها دوباره 
ریتم شان را به دست آوردند و در نهایت هم 

قهرمانی آن فصل را تصاحب کردند.
فتح برزیل

در لیگ هفدهم، پرسپولیس برای بردن 
نفت در آبادان اصال بــه زحمت نیفتاد. آنها با 
یک نمایش کامال برتر، حریف شان را آچمز 
کردند. ورزشگاه تختی در روز برگزاری این 
جدال، 13 هزار تماشاگر داشت. بازی با گل 
زودهنگام فرشــاد احمدزاده از همان ابتدا 

به سود پرسپولیســی ها رقم خورد. در ادامه 
هم علی علیپور موفق شد دو گل دیگر برای 
تیمش به ثمر برساند تا شکست سنگین نفت 
در خانه رقم بخورد. در پایان آن فصل از لیگ 
برتر، پرســپولیس به قهرمانی رسید و نفت 
آبادان در رده هشــتم جدول رده بندی لیگ 

قرار گرفت.
بردند و ماندند

در لیگ برتر شــانزدهم، اوضاع در آبادان 
برای پرسپولیسی ها اصال خوب پیش نرفت. 
آنهــا در آن فصــل فقط چهار بار شکســت 
خوردند و یکی از آن چهار شکست در آبادان 
اتفاق افتاد. بازی تــا اواخر نیمه اول با نتیجه 
مساوی دنبال می شــد اما ضربه سر عبدا...

زاده، شــرایط را به ســود نفتی ها تغییر داد. 
آنها با همان یک گل برنده مسابقه شدند. این 

برد برای تیمی که در کورس بقا قرار داشت، 
فوق العاده ارزشمند به نظر می رسید. شکست 
دادن قهرمان لیگ، نقش بســیار مهمی در 
ماندن نفت در رقابت های لیگ برتر داشت. 
تیمی که فصل خوبی را ســپری نمی کرد اما 

یک برد عالی را جشن گرفت.
پیروزی پرتغالی

اولین تجربــه کاری مانوئــل ژوزه روی 
نیمکت پرســپولیس، در آبادان اتفاق افتاد. 
این اولین مســابقه جالل حســینی برای 
قرمزها بود و جالب اینجاست که سیدجالل 
در آن نبرد، بازوبند کاپیتانی تیم را نیز بر بازو 
داشت. تنها گل این نبرد در دقیقه 89 توسط 
جواد کاظمیان به ثمر رســید. سرخ ها با این 
برد سه امتیازی، شروع خوبی را در لیگ برای 
خودشان رقم زدند اما تا هفته دهم لیگ برتر، 

حتی در یک مسابقه هم برنده نشدند. نفت در 
پایان آن فصل، از لیگ برتر سقوط کرد و در 
سه فصل متوالی، دیگر بخشی از رقابت های 

لیگ برتر نبود.
پیراهن فونیکه

یکی از تلخ ترین خاطرات پرسپولیسی ها 
از همه ادوار لیگ برتر، به دیدار با نفت آبادان 
در لیگ برتر یازدهــم برمی گردد. جایی که 
فونیکه سی یک تنه سرخ ها را به آتش کشید. 
فونیکه ســی یکی از معدود مهاجمان تاریخ 
لیگ برتر به شمار می رود که توانسته در یک 
مسابقه روبه روی پرسپولیسی ها هت تریک 
کند. آن هم در شــرایطی که ستاره ای مثل 
علی کریمی در عضویت پرســپولیس بوده 
اســت. قرمزها در آن نبرد با نتیجه چهار بر 
دو به نفت آبــادان باختند. پس از پایان بازی 
هم علی کریمــی در اوج عصبانیت از میثاق 
معمارزاده خواست تا پیراهن فونیکه سی را 

به یادگار داشته باشد! 
نجات به سبک غالمرضا

بازی در آبادان در لیــگ برتر دهم، برای 
پرسپولیسی ها خوش یمن به نظر می رسید. 
آنها در هفته چهارم لیگ برتر با نفت روبه رو 
شدند و توانستند با گل غالمرضا رضایی، این 
حریف را از پیش رو بردارند. پرســپولیس با 
این برد شــرایط مطلوبی پیدا کرد و به رده 
سوم جدول رســید اما در مجموع آن فصل 
برای هــواداران پرســپولیس اصــال پایان 
امیدوارکننده ای نداشــت. در جدول نهایی 
لیگ دهم، پرســپولیس در رتبه چهارم قرار 
گرفت و نفت آبادان روی سکوی نهم ایستاد.

نگاهی به دیدارهای امروز لیگ برتر 

قطار ليگ در ايستگاه هفدهم

همه نبردهای پرسپولیس در آبادان در یک دهه اخیر

خاطرات برزيل! 

برای سومین بار در سه فصل 
گذشته، فرهاد مجیدی 

از میانه های راه به عنوان 
سرمربی استقالل انتخاب 
شده است. او دو سال قبل 
در پنج هفته پایانی لیگ 

برتر جانشین وینفرد شفر 
شد و سپس جایش را به 

آندره آ استراماچونی داد
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