
t oseei r ani . i r
7 آدرنالین

 جديدي در انتخابات 
شوراي كشتي آسيا

انتخابات شورای کشــتی آسیا برای مشخص 
شــدن هفت عضو ایــن شــورا، روز 23 فروردین 
1400 در خالل رقابت های کشتی قهرمانی آسیا 
در قزاقستان برگزار می شــود. فدراسیون کشتی 
عباس جدیدی قهرمان جهان و المپیک را به عنوان 
نماینده ایران در این انتخابات معرفی کرد. جدیدی 
همچنین نامزد پست دبیرکلی شورای کشتی آسیا 
خواهد شد. عباس جدیدی در این باره گفت:»صبح 
دیروز علیرضا دبیر رییس فدراسیون، بنده را برای 
انجام مالقاتی دوستانه به فدراسیون کشتی دعوت 
و در آنجا به من اعالم کرد که من را به عنوان نماینده 
ایران برای انتخابات شورای کشتی آسیا معرفی کرده 
است.« وی ادامه داد:»در واقع من در عمل انجام شده 
قرار گرفتم اما با توجه به اینکه همه ما به کشتی کشور 
دین داریم، وظیفه خود می دانم که تمام تالشم را 
برای اعتالی ورزش ملی کشور انجام دهم. قصد دارم 
به عنوان دبیرکل شورای کشتی آسیا کاندیدا شوم 
چراکه این پست یک سمت اجرایی است و می توانم 

به کشتی کشورم کمک کنم.« 
    

 خط قرمز حكيمي 
روي گزينشي المپيك

آرزو حکیمی بانوی ملی پوش قایقرانی ایران که 
برای ادامه تحصیل به کانادا رفته، قرار بود تمرینات 
خود را در آن کشور انجام دهد و در نهایت در تست 
انتخابی تیم ملی برای حضور در مسابقات انتخابی 
المپیک شرکت کند. اکنون به نظر می رسد شرایط 
تمرین برای این ورزشکار در کانادا مهیا نیست، از 
این رو حکیمی نیز قید حضور در انتخابی المپیک 
را زده است. علیرضا ســهرابیان رییس فدراسیون 
قایقرانی در این مورد گفت:»شیوع ویروس کرونا 
باعث تعطیلی باشگاه های ورزشی کانادا شده است و 
آرزو حکیمی اعالم کرد که نتوانسته در آن باشگاهی 
که قبال خودش را آماده می کرد، به تمریناتش ادامه 
دهد. تیم ملی کانادا نیز برای تمرین به مکان دیگری 
رفته است و امکان تمرین با آنها نیز برای شان وجود 
نداشــت. اما حتما برای بازی های آسیایی کمک 
خیلی خوبی به نام آرزو حکیمی خواهیم داشــت. 
درواقع او از فکر انتخابي المپیک بیرون آمده است.«

    
پينگ پنگ در مسير گزينشي المپيك

با اعالم کنفدراســیون تنیس روی میز آسیا، 
رقابت های گزینشــی المپیک در ایــن قاره اواخر 
اسفند برگزار می شود. 23 تا 2۵ اسفند زمان مصوب 
کنفدراسیون تنیس روی میز آسیا برای برگزاری 
این مسابقات اســت. با توجه به ادامه پاندمی کرونا 
و لزوم برگزاری این رقابت ها، کنفدراســیون آسیا 
دوحه قطر را به عنوان محل برگزاری دیدارها تعیین 
کرده است؛ در حالی که پیش از این از تایلند به عنوان 
میزبان مسابقات نام برده می شد. ندا شهسواری و 
شیما صفایی در بخش بانوان همراه با نوشاد و نیما 
عالمیان در بخش مردان پینگ پنگ بازان اعزامی به 
این مسابقات هستند. در جریان مسابقات گزینشی 
المپیک در قاره آسیا یک سهمیه برای آسیای میانه 
توزیع می شود و نمایندگان ایران در صورت کسب 
امتیاز الزم می توانند صاحب این ســهمیه شوند. 
قزاقستان، ازبکستان، ترکمنســتان، افغانستان، 
تاجیکستان و قرقیزستان کشورهایی هستند که 
همراه با ایران برای دستیابی به تک سهمیه تنیس 
روی میز المپیک در هر یک از بخش های مردان و 

زنان آسیای میانه تالش خواهند کرد.
    

واليبال در ايستگاه بيستم
هفته بیستم لیگ برتر والیبال امروز به میزبانی 
تهران پیگیری می شود. در حساس ترین بازی هفته 
شاگردان ناصر شهنازی در تیم سایپا برای بهبود و 
افزایش تعداد بردهای خود به پیروزی مقابل پیکان 
نیاز دارند. در دیگر بازی هفته تیم شهرداری ارومیه 
که با شکست روز شنبه، صدر جدول را از دست داد 
برابر تیم باانگیزه شهرداری گنبد قرار خواهد گرفت. 
ارومیه در روز استراحت سپاهان در صورت پیروزی 
مقابل گنبد شانس بازگشت به صدر جدول را دارد. 
تقابل تیم های هورسان و خاتم اردکان نیز از دیگر 
دیدارهای جذاب هفته خواهد بود. هورسانی ها که 
جایگاه هشتم جدول را در اختیار دارند برای تثبیت 
موقعیت شــان در جدول به پیروزی مقابل خاتم 
نیاز دارند. شهرداری قزوین و هراز آمل، شهرداری 
ورامین و آذرباتری ارومیه شهداب یزد و راهیاب ملل 
کردستان دیگر دیدارهاي هفته را برگزار مي کنند. 

منهای فوتبال

آریا طاری

دربی 93 یا بــه عبارتی 94 
از راه رسیده اســت. استقالل 
برخالف سال های گذشته فصل 
را خوب شروع کرده و به عنوان 
صدرنشــین گام به بازی امروز 
می گذارد. در مقابل پرسپولیس 
که تا چند هفته پیش درگیر فینال 
آســیا بود، امتیازات زیادی در 
هفته های اخیر از دســت داده و 
با شرایطی تا حدودی بحرانی به 
دربی رسیده اســت. با توجه به 
بازی های عقب افتاده سرخابی ها، 
می توان گفت ســه امتیاز دربی 
امروز می تواند نقشی کلیدی در 
معادالت نیم فصل اول ایفا کند و 
حتی شرایط نیمکت تیم ها را هم 
تحت تاثیر قرار دهد. به هر حال 
محمود فکری که هنوز نتوانسته 
از لحاظ فنــی رضایت هواداران 
را به دست بیاورد، با پیروزی در 
دربی ماندن روی نیمکت آبی ها 
را تضمین می کند و یحیی هم که 
این روزها با تساوی های متوالی 
تحت فشار قرار گرفته، می تواند 
با یک  پیروزی شیرین به آرامش 
برسد و رویای قهرمانی پنجم را 
زنده کند. در این شرایط محمود 
فکری در یکــی از مصاحبه هاي 
پیش از دربی مدعی شــده این 
بازیکنان هستند که بار شهرآورد 
را به دوش می کشــند و مربیان 
کار کمتری در ایــن بازی بزرگ 
دارند. ادعایی که خیلی ها با آن 

موافق هستند. از همین رو شاید 
بهتر باشد نگاهی به خاص ترین 
چهره های سرخابی ها در دربی 

امروز داشته باشیم.
    

دروازه بان ها
رشید مظاهری )استقالل(

برخالف سال گذشــته که آبی ها 
دروازه بــان مطمئنــی درون دروازه 
نداشتند، امسال رشید مظاهری خیال 
اســتقاللی ها از خــط دروازه را راحت 
کرده است. او امسال کلیدی ترین مهره 
تیم محمود فکری بوده و با سیو هایش 
بیشترین نقش را در صدرنشینی آبی ها 
ایفا کرده است. مظاهری در هفت بازی 
این فصل تنهــا دو گل خــورده و پنج 
کلین شیت هم داشــته است. مهم تر 
اینکه او 91  درصد شــوت هایی که به 
طرف دروازه اش زده شده را مهار کرده 
و از ســایت متریکا نمره عالی 7.38 را 
گرفته است. باتوجه به همین آمار و ارقام 
حاال اســتقاللی ها امیدوارند رشید در 
اولین دربی اش هم نمایش قابل  قبولی 

داشته باشد.
حامد لک )پرسپولیس(

دروازه بانــی که پیــش از آمدن به 
پرسپولیس بیشتر حواشی اش به چشم 
می آمد، در ماه های اخیر به دروازه بانی 
بی حاشــیه و ایــده آل بــرای یحیی 
گل محمدی تبدیل شده است. او پس از 
نمایش های رویایی اش در لیگ قهرمانان 
آسیا، در لیگ بیســتم هم کارنامه ای 
رویایی داشته و از همین رو درست مثل 
استقاللی ها خیال پرسپولیسی ها هم 

بابت خط دروازه راحت است. لک امسال 
درست مثل مظاهری در هفت بازی دو 
گل خورده و پنج کلین شیت داشته اما 
از متریکا نمره 7.02 را گرفته اســت. با 
این وجود لک هم در مهار شــوت های 
زده شــده به طــرف دروازه اش آماری 
رویایی داشته و توانسته 90  درصد آنها 

را مهار کند.
کاپیتان ها

وریا غفوری )استقالل(
با آمدن محمود فکری و اضافه شدن 
احمد موسوی به عنوان دفاع راست به 
فهرست نفرات استقالل، وریا یک  خط 
جلو آمده و در پســت هافبک راســت 
برای آبی ها بازی می کنــد. باتوجه به 
همین موضوع اســتقاللی ها در دربی 
روی نفوذهــای وریا از راســت و خلق 
موقعیت های او حسابی ویژه باز کرده اند. 
براســاس آماری که متریکا منتشــر 
کرده، وریا امســال 9  پاس  کلیدی به 
هم تیمی هایش داده و توانسته یک گل 
هم بسازد. کاپیتان آبی ها که پاس هایش 
دقت 7۵  درصدی داشته، از متریکا نمره 
خوب 7.30 را گرفته تا چه روی کاغذ و 
چه درون زمین مهره کلیدی استقالل 
باشد. فراموش نکنیم وریا در دربی سابقه 
گل زنی هم داشته و با تجربه ای باال گام به 

بازی امروز می گذارد.
سیدجالل حسینی )پرسپولیس(

کاپیتان قرمزها از لحاظ سنی تقریبا 
چهار ســال از کاپیتان آبی ها بزرگ تر 
اســت و قرار اســت در 38  سالگی هم 
حضور در دربی را تجربه کند. شــاید 
اگر شــجاع خلیل زاده در پرسپولیس 

مانده بود، سیدجالل شانس کمی برای 
حضور در دربی داشــت اما حاال یحیی 
هیچ گزینه ای جز حسینی ندارد. البته 
با وجود سن  و  سال باال هنوز سیدجالل 
یکی از مهره های کلیدی پرسپولیس به 
حساب می آید و در بازی های گذشته 
لیگ توانسته انتظارات را برآورده کند. 
خــوردن دو گل در هفت بازی نشــان 
می دهد پرسپولیسی ها در خط دفاع یک 
 فرمانده تمام عیار داشته اند؛ فرمانده ای 
که اگر خســتگی برایش دردسرساز 
نشود، در دربی هم مهره ای تاثیرگذار 

خواهد بود!
جوان ها

مهدی قایدی )استقالل(
قایدی امسال با قایدی سال گذشته 
فاصله زیادی داشته اما کماکان یکی از 
مهره های کلیدی استقالل به حساب 
می آید و بدون شک فکری برای موفقیت 
در دربــی روی توانایی هــای خاص او 

حسابی ویژه باز کرده است. قایدی در 
هفته های اخیر دو گل زده و با روحیه ای 
نسبتا خوب گام به دیدار با پرسپولیس 
می گذارد. مهم تر اینکه قایدی در آخرین 
شهرآورد تهران هم دروازه پرسپولیس را 
باز کرده و انگیزه های زیادی برای تکرار 
این اتفاق دارد. به این نکته هم باید اشاره 
داشت که قایدی امسال روی هم رفته 
22  شــوت به طرف دروازه رقبا زده که 
از این تعداد تنها هشــت شوت داخل 

چارچوب بوده است.
مهدی عبدی )پرسپولیس(

با محرومیت آل کثیر، پرسپولیس 
در فاز هجومی به هیچ  عنوان عملکرد 
خوبی نداشته و گل نزدن به بزرگ ترین 
مشــکل تیم یحیی تبدیل شده است. 
در این شرایط انتظار می رفت یحیی در 
بازی پیش دربی به مهاجم جوان تیمش 
اعتماد کند. جوانی که با گل زنی به النصر 
پرسپولیس را به فینال لیگ قهرمانان 
آسیا برد، در دیدار نهایی این تورنمنت 
تک گل قرمز ها را به ثمر رساند و حتی 
سابقه گل زنی در شــهرآورد را هم در 
کارنامه دارد، اما با این وجود او در دقیقه 
93 به زمین رفت! خیلی ها اعتقاد دارند 
این تصمیم یحیی از لحاظ روحی شرایط 
عبدی را تغییر داده اما کماکان روی کاغذ 
این مهاجم جوان می تواند برگ برنده ای 
برای قرمز ها به حساب بیاید. مهاجمی 
که نشان داده بازیکن بازی های بزرگ 

است.
باانگیزه ها

محمدحسین مرادمند )استقالل(
بــدون شــک مرادمند یکــی از 
چهره هــای فصــل نقــل  و  انتقاالت 
لیگ بیســتم بود. بازیکنی که ابتدا با 
اســتقاللی ها وارد مذاکره شــد، چند 
دقیقه پس از پایان جلسه با استقاللی ها 
سر از باشگاه پرسپولیس درآورد و این 
بار با قرمز ها مذاکره کــرد و در نهایت 
به گفته خودش به ندای قلبش )شــما 
بخوانید شــمردن صفرهای رقم های 
پیشنهادهای ســرخابی ها( گوش داد 
و با استقالل قرارداد بست. او که زمانی 
شــاگرد یحیی هم بــوده، خیلی زود 
در اســتقالل جا افتاد و حاال در اولین 
دربــی اش انگیزه های خاصــی دارد. 
او که به واســطه همین داستان ندای 
قلب به سوژه ای جذاب برای هواداران 
پرسپولیس تبدیل شــده، می خواهد 
در زمیــن جواب خیلی از پســت های 

اینستاگرامی را بدهد.
محمدحسین کنعانی زادگان 

)پرسپولیس(
درســت مثــل اســتقاللی ها، 
پرسپولیسی ها هم در قلب خط دفاعی 
بازیکنی دارند که پس از سه دربی هنوز 
هم انگیزه های خاصی بــرای تقابل با 
استقالل دارد. کنعانی زادگان که چند 
سال پیش شرایطی مشــابه مرادمند 
داشت و پس از مذاکره با سرخابی ها سر 
از استقالل درآورد، پس از قرار گرفتن در 
فهرست مازاد آبی ها پس از یک  نیم فصل 
به دشمن شــماره یک این تیم تبدیل 
شده. تا جایی که ســال گذشته حاضر 
نبود حتی یک  هزار تومانی به استقالل 
بابت طلبش تخفیــف بدهد و به نوعی 

مجوز حضور این تیم در آســیا را صادر 
کند! با توجه به همین اتفاقات پیش بینی 
می شود او امروز هم انگیزه های خاصی 
بــرای نشــان دادن توانایی هایش به 

استقاللی ها داشته باشد.
دیگر نفرات

استقالل
یکــی از کلیدی تریــن چهره های 
دربی امروز بدون هیچ تردیدی محمد 
نادری اســت. مدافعی کــه در نقل  و 
 انتقاالت پیش فصل از پرســپولیس به 
استقالل رفت. کادر پزشکی استقالل 
در هفته های اخیر تالش زیادی کرده 
تا ایــن بازیکن هرطور شــده به دربی 
برســد و مقابل تیم سابقش بازی کند. 
به هر حال یحیی سال گذشته نشان داد 
اعتقاد چندانی به نادری ندارد و شاید این 
بازیکن امروز بتواند نظر او را تغییر دهد! 
به جز نادری از شیخ دیاباته به عنوان یکی 
از چهره های خاص دربی امروز باید نام 
برد، چهره ای که برخالف هم تیمی اش 
می خواهد توانایی هایــش را به مربی 
خودش ثابت کند. فکــری تا به اینجا از 
زوج قایدی و مطهری در ترکیب ثابتش 
استفاده کرده و شــاید دیاباته بتواند با 
گل زنی در دربی، این شــرایط را تغییر 
دهد. فراموش نکنیم دیاباته آقای گل 
فصل پیش است و مهره ای کلیدی برای 
استقاللی ها به حساب می آید. هرویه 
میلیچ، دیگر خارجی استقاللی ها هم 
شرایطی مشابه دیاباته دارد. چراکه در 
تیم فکری به نیمکت نشین تبدیل شده 
و حتی کارش به کمیته انضباطی هم 

کشیده است.
پرسپولیس

احمد نوراللهــی را می توان یکی 
از چهره های خاص پرســپولیس در 
دربی امروز دانســت. او به واســطه 
عملکــردش در هفته های اخیر مورد 
انتقاد هــواداران قــرار گرفته و حتی 
در فضای مجازی بــه آنها واکنش هم 
نشان داده است. او با انگیزه نشان دادن 
توانایی هایش گام به دربی می گذارد 
و همین می تواند برگ برنده ای برای 
قرمز ها باشد. آرمان رمضانی یکی دیگر 
از مهره هایی است که به بازی امروز به 
چشم یک فرصت نگاه می کند. او تا به 
امروز بدترین خرید قرمز ها بوده و شاید 
بتواند با درخشش در دربی این عنوان 

را از روی خودش بردارد.

استقالل و پرسپولیس در شرایطی متفاوت رودرروی هم قرار می گیرند

دربی  تایم

اتفاق روز

ســهراب مرادي و کیانوش رســتمي هنوز 
موفق نشده اند که سهمیه خود را براي حضور در 
المپیک توکیو به دست بیاورند اما هر کدام از آنها 
مسافر المپیک شود، مســیر براي رسیدن شان 
به سکوي نخست احتماال آسان تر خواهد شد. 
ماجرا از این قرار است که برخي اخبار از احتمال 
غیبت وزنه بردار دسته 96 کیلوگرم چیني ها که 
طالي قهرماني جهان را در کارنامه دارد، حکایت 
مي کنند. در صورت قطعي شدن این اتفاق تیان 
تائو که از حریفان جدي سال هاي اخیر سهراب و 

کیانوش است، در المپیک وزنه نمي زند. 
»تیان تائو« چینی که در المپیک 2016 ریو 
در رقابت با »کیانوش رستمی« مدال نقره را به 
دســت آورده بود اکنون با مصدومیت دست به 
گریبان است و حضور وی در المپیک توکیو در 
هاله ای از ابهام قرار گرفته است. در المپیک 2016 

ریو کیانوش رستمی در دسته 8۵ کیلوگرم طال 
گرفت و وزنه بردار چینی به مدال نقره رسید.

تیان تائو همچنین یک طــال و دو مدال نقره 
پیکارهای جهانــی و نقره بازی های آســیایی 
2018 جاکارتا و طالی بازی های آسیایی 2014 
اینچئون کره جنوبی را در کارنامــه دارد. او در 
بازی های آسیایی 2014 اینچئون در حالی که 
»کیانوش رستمی« در یک قدمی طالی دسته 
8۵ کیلوگرم بود با انجــام حرکتی انتحاری و با 
افزایش وزنه در حدود 10 کیلوگرم در حرکت دو 
ضرب و با جابه جایی وزنه 218 کیلوگرمي مدال 
طالی این دسته را به خود اختصاص داد. این در 
حالی بود که رستمی در حرکت یک ضرب 172 
کیلوگرم و تیان تائو 163 کیلوگرم را ثبت کرده 
بودند. رســتمی در حرکت دوضرب وزنه 208 

کیلوگرمی را ثبت کرده بود.

اما »تیان تائو« پس از المپیک ریو به دســته 
96 کیلوگرم آمد تا چالــش جدیدی با بزرگان 
این رشته را تجربه کند. در این دسته »سهراب 
مــرادی« دارنده مدال طــالي المپیک 2016 
ریو رکورددار جهان و المپیک به شمار می رود. 
با آمدن »تائو تیان« کیانوش رستمی نیز به این 
دسته آمد و رقابت سختی را با مرادی و وزنه بردار 
چینی شــروع کرده اســت. البته در این دسته 
»فارس ابراهیم الباخ« وزنه بردار مصری االصل 
قطر نیز حضور دارد و در صورت نرسیدن تیان تائو 
و نماینده هاي ایران به المپیک، او شانس نخست 
قهرماني اســت. به نظر می رسد که کوچ رسمی 
وزنه بردار چینی به این دســته به خاطر حذف 

دسته 8۵ کیلوگرم از دسته های المپیکی بود. 
از طرف دیگر »تیان تائو« در نخستین رقابت 
خود با »سهراب مرادی« در مسابقات قهرمانی 

جهان در سال 2018 مدال نقره را به دست آورد 
و در ســال 2019 نیز در غیاب مرادی به مدال 
طال و قهرمانی این دسته رســید. در مسابقات 
قهرمانی وزنه بــرداری 2019 جهان کیانوش 
رستمی نماینده ایران بود که با سه بار اوت کردن 

حذف شد.
رکــورد یک ضرب ســهراب مــرادی 186 
کیلوگرم است که در مسابقات قهرمانی 2018 

جهان در شهر عشــق آباد به ثبت رساند. وی در 
این مسابقات 230 کیلوگرم را مهار کرد تا تمامی 
رکوردهای این دســته را از آن خود کند. البته 
»تیان تائو« چینی تیرماه ســال 1398 با مهار 
وزنه 231 کیلوگرم، رکورد دوضرب این دسته 
را به صورت غیررســمی جابه جا کرد. حال باید 
دید چه کســاني در رقابت وزن 96 کیلوگرم در 

المپیک حاضر مي شوند.

احتمال غیبت رقیب چیني نامدار در توکیو

راه طالي المپيك براي سهراب و كيانوش آسان شد

با وجود سن  و  سال باال هنوز 
سیدجالل یکی از مهره های 

کلیدی پرسپولیس 
به حساب می آید و در 

بازی های گذشته لیگ 
توانسته انتظارات را 

برآورده کند. خوردن دو گل 
در هفت بازی نشان می دهد 

پرسپولیسی ها در خط 
دفاع یک  فرمانده تمام عیار 
داشته اند؛ فرمانده ای که اگر 
خستگی برایش دردسرساز 
نشود، در دربی هم مهره ای 

تاثیرگذار خواهد بود

برخالف سال گذشته که 
آبی ها دروازه بان مطمئنی 

درون دروازه نداشتند، 
امسال رشید مظاهری 

خیال استقاللی ها از خط 
دروازه را راحت کرده است. 
او امسال کلیدی ترین مهره 
تیم محمود فکری بوده و با 
سیو هایش بیشترین نقش 

را در صدرنشینی آبی ها ایفا 
کرده است
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