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آقايي، اميدوار به كسب سهميه

ثریا آقایی، دختر بدمینتون باز ایران، در جریان 
لیگ برتر بانوان دچار مصدومیت شــد و از این رو 
مجبور شد زانوی خود را جراحی کند. این مصدومیت 
در حالی برایش رخ داد که به دنبال گرفتن سهمیه 
المپیک بود و باید برای بازگشت مجدد به مسابقات 
برنامه ریزی می کرد. با این حال او امیدوار است بتواند 
سهمیه المپیک توکیو را بگیرد:»خیلی از مسابقات 
به دلیل شــیوع ویروس کرونا یا به تعویق افتاده اند 
و یا لغو شده اند از این رو برگزاری مسابقات تا اواخر 
خرداد ادامه دارد اما من برای بازگشت به مسابقات 
باید ببینم نظر پزشک چیســت. البته چند وقت 
دیگر کم کم تمرینات بدمینتون را شروع می کنم. 
من برای سهمیه المپیک جزو ذخیره ها قرار دارم 
و در رنکینگ جدید هم 94 هستم، بنابراین شانس 
دارم اما مصدومیت کار را سخت کرده. چون باید در 
مسابقات شرکت کنم و امتیاز خودم را افزایش دهم. 
با توجه به برنامه ریزی فدراسیون، تالش بر این است 
که هرچه زودتر به مسابقات برگردم اما باید درمانم 

کامل شود تا با خیال راحت به مسابقات بروم.« 
    

هاشمي و شاهين طبع دوباره 
مقابل هم

همان طور که از ابتدای فصل پیش بینی می شد 
چهار تیم مدعی شهرداری گرگان، مهرام، شیمیدر و 
نفت آبادان به مرحله نیمه نهایی لیگ برتر بسکتبال 
راه یافتند و حاال این چهار تیــم از امروز باید برای 
صعود به فینال و کســب عنــوان قهرمانی تالش 
کنند. در آغاز این مرحله امروز دوشــنبه از ساعت 
16 شهرداری گرگان و شیمیدر قم در تاالر بسکتبال 
آزادی به مصاف هم می روند. این بازی تقابل سنتی 
مهران شــاهین طبع و مصطفی هاشمی خواهد 
بود که قطعا حساســیت های زیــادی را به دنبال 
خواهد داشت. شــهرداری گرگان در حال حاضر 
تنها تیم بدون باخت مسابقات محسوب می شود 
و باید دید شاگردان شــاهین طبع می توانند روند 
شکســت ناپذیری خود را ادامه دهند یا مصطفی 
هاشمی همان طور که اولین شکست مهرام را رقم 
زد، نخستین باخت گرگانی ها را هم به آنها تحمیل 
خواهد کرد. نکته جالب توجه اینکه دو فصل قبل 
نیز دو تیم در نیمه نهایی با هم روبه رو شده بودند که 
گرگانی ها در آن رقابت برنده شدند. در دیگر بازی 
این مرحله مهرام روز سه شنبه به مصاف نفت آبادان 
می رود. بازی های این مرحله به صورت سه برد از پنج 

مسابقه خواهد بود.
    

پاراتكواندويي ها واكسينه شدند
با پیگیری های صورت گرفته از ســوی کمیته 
ملی پارالمپیک و هماهنگی های انجام شــده روز 
گذشته مهدی پوررهنما و اصغر عزیزی دو پارالمپین 
تکوانــدو و پیــام خانلرخانی ســرمربی تیم ملی 
پاراتکواندو کشورمان که برای حضور در بازی های 
پارالمپیک توکیو آماده می شــوند، واکسن کرونا 
تزریق کردند. رایحه شهاب و فاطمه دودانگه دو بانوی 
پاراتکواندوکار به همراه عاطفه کشاورز سرمربی تیم 
ملی پارا نیز که اردیبهشت در مسابقات کسب سهمیه 
پارالمپیک بــه میزبانی اردن شــرکت می کنند، 
واکسینه شــدند. بازی های پارالمپیک توکیو قرار 
است 11 تا 13 شهریورماه به میزبانی »توکیو« ژاپن 
برگزار شود و پاراتکواندو نخستین حضور رسمي در 

این رویداد را تجربه مي کند. 
    

شمشيربازي در راه زون آسيا
مسابقات شمشیربازی زون آسیا که انتخابی 
المپیک توکیو اســت، از پنجم اردیبهشــت در 
ازبکســتان آغاز می شــود. ایران در اسلحه های 
اپه و فلوره مردان، اپه، فلوره و سابر زنان نماینده 
خواهد داشت و به دنبال گرفتن سهمیه المپیک 
در این اسلحه ها است. از این رو مسابقه انتخابی در 
اسلحه های فلوره مردان و زنان و اپه زنان برگزار 
شد و ملی پوشــان اعزامی به مسابقات زون آسیا 
مشخص شــدند. به این ترتیب در اسلحه فلوره 
علیرضا ادهمی و نگین کافی و در اسلحه اپه پریا 
ماهرخ به این رقابت ها اعزام مي شوند. همچنین 
انتخابی اسلحه های اپه مردان و سابر زنان هم در 
هفته جاری برگزار می شود و تکلیف نفر اعزامی 
در این دو اســلحه نیز مشــخص خواهد شــد. 
شمشیربازی ایران برای المپیک توکیو تاکنون 
در اسلحه ســابر مردان موفق به کسب سهمیه 

تیمی شده است. 

منهای فوتبال

آریا رهنورد

اولین نبرد سرخپوشان در سال 
1400 با تساوی برابر شهرخودرو به 
پایان رسید. آنها که در مسابقه رفت 
به سادگی حریف مشهدی شان را 
شکست داده بودند، این بار به همان 
اندازه روی دروازه رقیب موقعیت 
ساختند اما تنها یک بار توپ را از 
خط دروازه میــاد فراهانی عبور 
دادند. پرسپولیس سال جدید را 
با از دســت دادن دو امتیاز شروع 
کرده اما هنوز زمان زیادی به پایان 
این فصل باقی مانده و تیم یحیی 11 
مسابقه دیگر را در لیگ برتر بیستم 

در پیش خواهد داشت.

    
یحیی به آینده نگاه می کند

ورود دیرهنگام ســتاره هایی مثل 
وحید امیری و احمد نوراللهی به زمین 
مسابقه با حریف مشــهدی، اوضاع را 
کامال به سود پرسپولیس تغییر داد. از این 
لحظه به بعد، موقعیت های سرخپوشان 
به مراتب جدی تر شــد و این تیم ریتم 
بهتری به مسابقه بخشید. به نظر می رسد 
اگر وحیــد و احمد از ابتــدا در ترکیب 
تیم به میدان می رفتند، پرســپولیس 
شــانس بســیار خوبی برای بردن این 
مسابقه داشت اما حقیقت آن است که 
در یک رقابت طوالنی مدت و یک ماراتن 
فرسایشــی، باید همواره »آینده« را به 
عنوان یک فاکتور کلیدی در نظر گرفت. 

نوراللهی و امیری چهار روز قبل در ترکیب 
ثابت تیم ملی روبه روی سوریه به میدان 
رفته بودند و نسبت به سایر نفرات تیم، 
خسته به نظر می رسیدند. بازی کردن 
آنها در چنین شرایطی ممکن بود خطر 
مصدومیت شان را تشدید کند. به همین 
خاطر بود که یحیی تصمیم گرفت تنها 
دقایقی به این دو مهــره مهم و اثرگذار 
تیمش بازی بدهد. دو بازیکنی که بدون 
شک در ادامه فصل، تاثیر بسیار زیادی 
در روند بازی های پرســپولس خواهند 
داشت و نقش مهمی در تالش این تیم 
برای باقی ماندن در کــورس قهرمانی 

لیگ برتر ایفا خواهند کرد.
این گل نزن ها

از دست دادن موقعیت های متعدد 

گل زنــی در این فصل بــه یک اپیدمی 
در بین همه نفرات پرسپولیس تبدیل 
شده اســت. یک روز احمد نوراللهی در 
دربی موقعیت صددرصــد گل زنی را از 
دست می دهد، یک روز شهریار مغانلو 
نمی تواند دروازه خالی را باز کند و حاال 
نوبت مهدی عبدی اســت که به شکل 
عجیبی توپ را از خط دروازه تیم مهدی 
رحمتی عبور ندهــد. تنها دقایقی بعد 
از گل تماشایی پرسپولیس، عبدی به 
سادگی می توانســت دروازه را برای بار 
دوم باز کند. کافی بــود او به توپ کمی 
جهت بدهد تا همه چیز تمام شــود اما 
ضربه نه چندان محکم این بازیکن راهی 
به درون دروازه پیــدا نکرد. در نیمه اول 
مسابقه نیز امید عالیشاه و سعید آقایی 

دو بخت فوق العاده گل زنــی را خراب 
کردند تا در نهایت پرسپولیس با وجود 
همه موقعیت های پرشمار و ایده آلی که 
خلق کرده بود، شانس تصاحب پیروزی 
را از دست بدهد. نرخ تبدیل موقعیت های 
گل به گل در پرسپولیس لیگ بیستم 
چندان باال نیست و این بی دقتی می تواند 
در یک رقابت نزدیک بــرای قهرمانی، 

سرخپوشان را به دردسر بیندازد.
وزنه سنگین خط هافبک

این یــک هافبک بود که شکســت 
سرخ ها در مشــهد را با یک ضربه دقیق 
به تساوی تبدیل کرد. میالد سرلک که 
اتفاقا زمانی عضو همین شــهرخودرو 
بوده است، با یک شلیک مهارنشدنی گل 
مهمی برای پرســپولیس به ثمر رساند 
تا آنها ناچار به شروع ســال با شکست 
نباشند. حاال که سرلک در اوج آمادگی 
است، کمال فرم ایده آلی دارد و احمد هم 
دیگر مجبور نیست به خط حمله برود و 
نقش مهاجم کاذب را بازی کند، دست 
یحیی در میانه زمین کامــال پر به نظر 
می رسد. به این خط هافبک درخشان 
باید نفراتی مثل مهدی ترابی، احســان 
پهلوان و وحید امیری را نیز اضافه کرد. در 
حقیقت یحیی می تواند از این 6 بازیکن، 
پنج نفر را در ترکیب اصلی قرار بدهد و در 
نوک پیکان حمله نیز از شهریار و عیسی 
استفاده کند. با این ترکیب، آنها صاحب 
قدرتمندتریــن و بهترین خط هافبک 
لیگ برتر می شوند. با داشتن این ترکیب 
در میانه زمین، پرسپولیس در این فصل 
هم از شانس خوبی برای قهرمانی لیگ 

برخوردار خواهد بود.
بازگشت قاتل

جدال با شــهرخودرو از یک حیث 
دیگر هم برای پرسپولیس مهم به نظر 

می رسید و آن، بازگشت عیسی آل کثیر 
پس از 6 مــاه محرومیت بود. عیســی 
باالخره دوران طوالنــی محرومیت را 
سپری کرد و روبه روی تیم رحمتی برای 
لحظاتی به زمین بازی اضافه شد. او البته 
در این دقایق موقعیت چندانی به دست 
نیاورد و موفق به گل زنی هم نشد اما به 
هر حال انتظار طوالنی برای بازگشــت 
او سرانجام به پایان رسید. عیسی حاال 
دوباره با تیم تمرین می کند تا شاید فرم 
فوق العاده گذشته اش را به دست بیاورد.

پاشنه آشیل
پرســپولیس در این جدال، باز هم 
در ســمت راســت خط دفاعی آسیب 
پذیر نشان داد. مهدی شیری نه تنها در 
کارهای تدافعی خوب نبود، بلکه حتی 
در اضافه شدن به حمله های تیم هم اصال 
خوب نشان نداد. به نظر می رسد با اتمام 
محرومیت سیامک نعمتی، این بازیکن 
گزینه به مراتب بهتری نسبت به شیری 
برای بازی در سمت راست خط دفاعی 
سرخپوشان است. یعنی حتی یک مدافع 
راست غیرتخصصی هم می تواند مفیدتر 

از مهدی شیری نشان بدهد.

چهار درس از اولین بازی سال پرسپولیس

موقعیت می سازند، گل نمی زنند! 

اتفاق روز

چهره به چهره

بازگشت از تعطیالت فیفا، یک کابوس بزرگ برای توماس 
توخل و تیمش ساخت. تیمی که با شکست بیگانه بود و برای 
مدت ها هیچ باختی در کارنامه نداشت، این بار یک شکست 
دردناک را پشت سر گذاشت. آنها که در دفاع فوق العاده نشان 
داده بودند، با دریافت پنج گل از وســت بروم، شب تلخی را 
سپری کردند. چلســی در این بازی، موفق به زدن اولین گل 
شد اما اخراج تیاگو سیلوا کار را برای آنها دشوار کرد. بالفاصله 
مربی آلمانی دست به کار شد و کریستین اندرسن را به جای 
حکیم زیاش به زمین فرســتاد اما باز هم چلسی موفق نشد 

برتری اش را حفظ کند و با نتیجه عجیب و باورنکردنی پنج بر 
دو مقابل یکی از نامزدهای سقوط یعنی وست بروم شکست 
خورد. نکته جالب توجه در مورد این نتیجه، گل زنی دوباره 
»کالوم رابینسون« به چلسی بود. کالوم در یک نمایش رویایی 
و با یک بازی ایده آل، دو بار دروازه چلسی را باز کرد تا بهترین 
بازیکن زمین مســابقه لقب بگیرد. نکته عجیب اما این است 
که این فوتبالیست به جز چلســی، به هیچ تیم دیگری گل 
نمی زند. او تا امروز پنج بار موفق به گل زنی در رقابت های لیگ 
جزیره شده و هر پنج گل را به تیم آبی پوش لندنی زده است! 

رابینسون به یک کابوس بزرگ برای چلسی تبدیل شده و هر 
بار که مقابل این تیم قرار می گیرد، مهارنشدنی نشان می دهد. 
او پس از این نمایش درخشان در شبکه های اجتماعی با برخی 
توهین های نژادپرستانه روبه رو شده و همین موضوع، باشگاه 
وست بروم را به شــدت روی این بازیکن حساس کرده است. 
آنها به شکایت رســمی از محتوای منتشرشده علیه ستاره 
تیم شان پرداخته اند تا تحت هر شرایطی از او دفاع کنند. این 
بازیکن 26 ســاله فوتبال حرفه ای را از سال 2013 با باشگاه 
استون ویال شروع کرد و سپس تجربه حضور در باشگاه های 
مختلفی را به دست آورد. او سال های زیادی را در دسته های 
پایین تر گذراند و حاال با وســت بروم در ســطح اول فوتبال 
انگلیس حضور پیدا کرده اســت. جالب اینکه این بازیکن در 
همه رده های سنی پایه برای تیم ملی انگلیس به میدان رفته 
اما در رده بزرگساالن، تصمیم گرفته برای جمهوری ایرلند 

توپ بزند. با توجه به ترافیک شــدید خط حمله سه شیرها، 
کالوم شانسی برای حضور در این تیم نداشته است. او فصل 
گذشته در شفیلدیونایتد حضور داشت و در لیگ برتر با این 
تیم فقط دو گل به ثمر رساند. هر دو گل نیز روبه روی چلسی 
به ثمر رســیدند. کالوم این فصل هم تا اینجا سه بار موفق به 
گل زنی به چلسی شده است. اگر او هر هفته مقابل آبی های 
لندن قرار می گرفت، احتماال موفق می شد به اندازه رونالدو و 
مسی گل زنی کند! این شکست پرگل برابر وست بروم، زنگ 
خطر را برای چلسی به صدا درآورده است. حاال لیورپول فقط 
دو امتیاز با این تیم فاصله دارد و وستهم، تاتنهام و اورتون نیز 
در یک قدمی چلسی دیده می شوند. در مقابل وست بروم با 
این پیروزی، امیدوار شــد که از منطقه سقوط فاصله بگیرد. 
آنها البته برای ترک این منطقه هنوز باید هشت امتیاز دیگر 

به دست بیاورند. 

آریا طاری

دو امتیاز مهم دیدار خانگی با پیکان، برای 
آبی ها از دست رفت تا این تیم برای دومین بار 
در این فصل روبه روی شاگردان مهدی تارتار 
متوقف شود. این تســاوی در شرایطی اتفاق 
افتاد که پرسپولیســی ها نیز نتوانسته بودند 
پدیده مشــهد را از پیش رو بردارند. استقالل 
در روزی که می توانست اختالفش را با صدر 
جدول کم کند، به یک تساوی کم رمق و کم 
موقعیت رضایت داد تا فاصله اش با پرسپولیس 
در جدول حفظ شود. این بازی می توانست یک 
سکوی پرتاب مهم برای تیم فرهاد باشد اما آنها 
در همان نقطه ثابت ماندند و این هفته را بدون 

اتفاق مهمی پشت سر گذاشتند.
این شیخ، دیاباته نیست! 

یکی از بزر گ ترین تفاوت های اســتقالل 
لیگ بیستم با تیم فصل گذشــته، به سطح 
آمادگی شیخ دیاباته مربوط می شود. ستاره ای 
که فصل گذشــته هیچ موقعیتی را از دست 
نمی داد و حاال هیچ فرصتــی را به گل تبدیل 
نمی کند. او در این فصل افت محسوسی داشته 
و این یکی از بزرگ ترین دالیل افت آمار گل زنی 
آبی ها نسبت به فصل قبل است. خیلی ها تنزل 

شیخ را به محمود فکری ربط می دادند و معتقد 
بودند این مربی، مهاجم درخشان تیمش را به 
بیراهه کشانده اما حاال زیر نظر فرهاد مجیدی 
نیز، دیاباته اصال ایده آل نشان نداده است. او در 
نبرد با پیکان، دو بخت کامال مسلم گل زنی را 
از دست داد. شیخ اواخر نیمه اول یک موقعیت 
فوق العــاده را خراب کرد و اوایــل نیمه دوم، 
فرصت ســاده دیگری را از کف داد. اگر شیخ 
همان بازیکن فصل گذشــته بــود که کفش 
طالی لیگ برتر را تصاحب کرد، هر دوی این 
توپ ها بدون هیچ تردیدی به تور دروازه حریف 
می چسبید. شیخ برابر پیکان دوباره ثابت کرد 
که از فرم فصل گذشته دور است. غیبت های 
طوالنی مدت و مرخصی های زیاد، به کیفیت 
این بازیکن لطمه زده و هماهنگی او را با سایر 
نفرات تیم تحت تاثیر قرار داده است. با این فرم، 
بعید است شیخ تا پایان این فصل کمک بزرگی 
به تیم فرهاد کند و این تیم را از موانع سخت و 

دشوار عبور بدهد.
دو طلسم علیه آبی ها

برای اولین بــار از لیگ برتــر پانزدهم به 
بعد، مهدی تارتار ورزشــگاه آزادی را در نبرد 
با اســتقالل با امتیاز ترک کرد. جالب اســت 
بدانید که این مربی در تمام ادوار لیگ به هیچ 

تیمی به اندازه اســتقالل نباخته و در هشت 
دیدار خارج از خانه با آبی  ها قبل از جدال این 
هفته، هفت بار بازنده بوده است. طلسم مهم 
دیگری که این هفته شکسته شد هم در نوع 
خودش جالب به نظر می رســید. برای اولین 
بار در همه تاریخ لیگ برتر، در دو جدال رفت و 
برگشت استقالل و پیکان حتی یک گل هم به 
ثمر نرسید. استقالل 180 دقیقه در لیگ برتر 
روبه روی پیکان بازی کرد و دو تساوی بدون 
گل کسل کننده را روبه روی این تیم پشت سر 
گذاشت. اتفاقی که در تاریخ لیگ برتر هرگز 
رخ نداده بود. فاصله این تیــم با صدر جدول 
هنوز زیاد نیست اما از دست دادن این امتیاز 
بدموقع، می تواند زنگ خطر را برای تیم فرهاد 
به صدا دربیاورد. فرهــاد و تیمش این هفته 
می توانستند اختالف با پرسپولیس را به عدد 
دو برسانند اما موفق نشــدند از تساوی خارج 
از خانه سرخ ها با شهرخودرو به نفع خودشان 
استفاده کنند. این لغزش بی موقع، می تواند 
فاصله این تیم را با صدر جدول بیشــتر کند. 
چراکه اگر سپاهان در مسابقه امروز )دوشنبه( 
برنده باشد، این تیم به تنهایی در صدر جدول 

رقابت های لیگ برتر قرار خواهد گرفت.
خاقیت از دست رفته

استقالل در خط میانی، مهره های خالقی 
مثل داریوش شجاعیان و فرشید اسماعیلی 
را در اختیار دارد اما این خط هافبک در لیگ 
بیستم، نتوانســته گره بازی های حساس را 
برای تیم باز کند. اســتقالل از شــروع فصل 

همواره برابر تیم هایی که دفاع بســته دارند، 
مشکل داشته و روبه روی دفاع های چندالیه، 

موفق نشان نداده است. 
شاید به همین خاطر بود که فرهاد مجیدی 
در پنجره نقل و انتقــاالت، اصرار زیادی برای 
جذب امین قاسمی نژاد داشت. امین بازیکنی 
بود که می توانســت به خوبی توپ را از خط 
دفاعی به خط حملــه انتقال بدهــد و بازی 
را برای اســتقالل به جریان بینــدازد و حاال 
فقدان چنین بازیکنی در اســتقالل احساس 
می شــود. آبی ها در نبرد با پیکان، نتوانستند 
موقعیت های گل زنی خاصی بســازند. برای 
متوقف کردن این تیم، کافی اســت درهای 
دفاع را روی پســران فرهاد ببندید. در چنین 

شرایطی، بعید به نظر می رســد که این تیم 
 شانس زیادی برای باز کردن دروازه تیم شما 

داشته باشد.
نیمکتی که آرمانی نیست

استقالل روی نیمکت، نفرات ایده آلی برای 
عوض کردن شرایط مسابقه های دشوار ندارد. 
برای تیمی که آرمان رمضانی را در بازار نقل و 
انتقاالت به خدمت گرفته، این موضوع اصال 
عجیب به نظر نمی رسد. آبی   ها در این فصل، 
نمی توانند روی نیمکت تیم شــان حســاب 
ویژه ای باز کنند و این اتفاق به تیم لطمه خواهد 
زد. ترکیب اصلــی این تیم رفتــه رفته بهتر 
شــده اما فرهاد باید برای فصل آینده، اوضاع 

مطلوب تری روی نیمکت تیمش بسازد. 

مورد عجیب مهاجم وست بروم

فقط به چلسی گل می زنم! 

چهار درس از توقف خانگی استقال برابر پیکان

شيخ و دوستان گمشده!

جدال با شهرخودرو از 
یک حیث دیگر هم برای 
پرسپولیس مهم به نظر 

می رسید و آن، بازگشت 
عیسی آل کثیر پس از 6 ماه 

محرومیت بود. عیسی باالخره 
دوران طوالنی محرومیت را 
سپری کرد و روبه روی تیم 

رحمتی برای لحظاتی به زمین 
بازی اضافه شد
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