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فرزانه فصیحی المپیکی شد

با هماهنگی کمیته ملــی المپیک فرزانه 
فصیحی، دونده ماده ۱۰۰ متر ایران با استفاده 
از بند یونیورســالیتی سهمیه المپیک گرفت. 
بر این اساس فصیحی نهمین سهمیه زنان در 
بازی های توکیو محســوب می شود. سیمین 
صفامهــر اولین دونده ۱۰۰ متــر تاریخ ایران 
در المپیــک ۱۹۶۴ توکیو بــود که حدود ۵۷ 
ســال بعد فصیحی هم در این ماده دومین زن 
المپیکی شد. فصیحی درباره سهمیه بازی های 
توکیو بیان کرد:»حالم عالی و وصف نشــدنی 
اســت. فقط از خدا می خواهم که همه کسانی 
که لیاقت و استحقاق دارند این حس را تجربه 
کنند و به چیزی که می خواهند و رویای شان 
است، برسند.« او افزود:»این اتفاق بزرگی برای 
من است. امیدوارم اتفاقی خوبی برای ورزش 
زنان هم باشد و راهگشای بقیه دخترانی باشد 
که امید دارند، تــاش می کنند، می خواهند 
بگویند حق و جایگاه زنان ایران خیلی باالست 
و نباید ناامید شــوند و جا بزنند.« فصیحی در 
ادامه گفت:»این سهمیه یونیورسالیتی است 
که با رایزنی کمیته ملی المپیک و فدراسیون 
به دســت آمد. از آنها ممنون هستم. قطعا این 
اتفاق می تواند زندگی من را تغییر دهد. خیلی 
خوشحال هستم، باالخره گام هایم به المپیک 

رسید.« 
    

سقوط فوتبال بانوان در رنکینگ
  )FIFA(فدراســیون جهانــی فوتبــال
جدیدترین رنکینگ جهانی تیم های ملی زنان را 
اعام کرد که بر اساس آن تیم فوتبال بانوان ایران 
با دو پله سقوط در جایگاه ۷۲ جهان قرارگرفت. 
همچنین این تیم جایگاه چهاردهم آســیا را به 
خود اختصــاص داد. تیم های آمریــکا، آلمان، 
فرانسه به ترتیب با ۲۱۹۷، ۲۰۷3 و ۲۰3۹ امتیاز 
جایگاه های اول تا سوم رنکینگ جهانی را به خود 
اختصاص داده اند. هلند، سوئد، انگلیس، برزیل، 
کانادا، استرالیا و ژاپن نیز رتبه های چهارم تا دهم 
قرار دارند. در آسیا هم استرالیا، ژاپن و کره شمالی 

سه تیم اول هستند.  
    

مدال المپیك، راه رسیدن 
آزادكاران به جهاني 

از مدت ها قبل به طور غیررســمی اعام شد 
حضور در رقابت های جهانی ۲۰۲۱ نروژ بیشتر 
به مدعیانی تعلق می گیرد که فرصت حضور در 
المپیک را از دست داده اند. به طوری که برخی از 
آزادکاران مدعی المپیک بعد از ناکامی در مصاف 
انتخابی نتوانستند به دوبنده تیم ملی اعزامی به 
المپیک برســند، اما همچنان به امید حضور در 
رقابت های جهانی نروژ به تاش و تمرینات خود 
ادامه دادند. اما کادر فنی تیم ملی کشــتی آزاد 
چندی پیش چرخه انتخابی تیم ملی اعزامی به 
مسابقات جهانی را تدوین و منتشر کرد که گویا با 
آن چیزی که در ذهن و افکار مدعیان جهانی بود، 
تفاوت های فراوانی دارد. سوای تمامی جزئیات 
پیچیده این چرخه انتخابی که بیشــتر شبیه به 
معادالت چند مجهولی است، می توان دریافت که 
آزادکاران مدال آور در المپیک توکیو در اولویت 
حضور در رقابت های جهانی هســتند. به طوری 
که کادر فنی صراحتا اعام کــرده هر آزادکاری 
که بتواند در المپیک مدال کسب کند در ترکیب 
تیم اعزامی به جهانی هم قرار خواهد گرفت. البته 
با توجه به تعداد اوزان المپیکی )۶ وزن( و اوزان 
جهانی )۱۰ وزن( همچنان برخی از آزادکاران جا 
مانده از المپیک شانس حضور حتمی در جهانی را 
دارند، اما برخی دیگر از مدعیان همچنان دغدغه 
از دست رفتن شانس مســابقات جهانی را دارند. 
به هر حال کادر فنی تیم ملی کشتی آزاد معتقد 
اســت آزادکاران موفق و مــدال آور در المپیک 
بدون هیچ شرط و شــروطی به جهانی می روند. 
تصمیمی که شــاید به عنوان پــاداش برای این 
نفرات در نظر گرفته شده اما هنوز مشخص نیست 
چقدر تاثیرگذار و مثبت واقع خواهد شد. تیم ملي 
کشتي آزاد با ترکیب کامل به المپیک مي رود که 
رضا اطری در ۵۷ کیلوگرم، مرتضی قیاسی در ۶۵ 
کیلوگرم، مصطفی حسین خانی در ۷۴ کیلوگرم، 
حســن یزداني در ۸۶ کیلوگرم، محمدحسین 
محمدیان در ۹۷ کیلوگرم و امیرحسین زارع در 

۱۲۵ کیلوگرم در آن حضور دارند. 

منهای فوتبال

آریا طاری

استقالل، یک مسابقه خانگی 
دیگر را هم با برد پشت سر گذاشت 
تا روند خوب  این روزهایش را حفظ 
کند. این چهارمیــن برد متوالی 
استقالل در همه جام ها بود. نکته 
مهم در مورد این برد، شکســت 
دوباره قلعه نویــی مقابل فرهاد 
مجیدی است. جالب اینجاست 
که فرهاد هیچ مربی دیگری را به 
اندازه قلعه نویی شکســت نداده 
است. او حاال خودش را به عنوان 
مرد اول نیمکت استقالل اثبات 
کرده و آبی ها را در مسیر موفقیت 
قرار داده است. فعال همه چیز در 

مورد استقالل خوب به نظر می رسد 
اما هوادارهــا، هنوز نمی توانند از 
نگرانی در مورد تیم محبوب شان 

فاصله بگیرند.
    

فریاد، برد و پاداش
فرهاد مجیدی، سخت ترین روزهای 
ممکن را روی نیمک استقال سپری 
می کند. حتی در دو تجربه قبلی هم، کار 
فرهاد در باشگاه تا این اندازه نفس گیر 
نبود. او از یک طرف با چالش های بزرگ 
مدیریتی روبه رو شده و از سوی دیگر، 
بایــد روی کارهای فنــی تمرکز کند. 
شکست دادن امیر قلعه نویی، حاال دیگر 
به یک اتفاق تکراری بــرای این مربی 
تبدیل شده است. مجیدی در دو فصل 

گذشته دو بار موفق شد ژنرال را شکست 
بدهد. آن روزها امیر سرمربی سپاهان بود 
و مجیدی روی نیمکت استقال دیده 
می شد. حاال فرهاد، سومین پیروزی اش 
را هم روبه روی این مربی به دست آورده 
است. در حقیقت او بیشــترین برد در 
قامت یک مربی را روبه روی قلعه نویی 
تصاحب کرده و آمــار فوق العاده اي در 
مواجهه با این رقیب دارد. این موضوع 
از یک جهت برای مجیدی بسیار مهم به 
نظر می رسد. اینکه ژنرال تقریبا همیشه 
یک آلترناتیو برای نیمکت استقال است 
و وقتی روبه روی یــک مربی از این تیم 
شکست می خورد، طبیعتا از این نیمکت 
دور می شود. عاوه بر این، درست مثل 
فصل گذشته این شکست قلعه نویی را 

به شدت از سهمیه آسیا دور خواهد کرد. 
با این نتیجه خیال اســتقال تا حدود 
زیادی از رسیدن به سهمیه آسیا راحت 

خواهد شد.
گلر همیشه پنهان

همین یک سال پیش بود که علیرضا 
حقیقی روی آنتن یک برنامه تلویزیونی، 
با غرور و افتخــار از این حرف می زد که 
بین خودش و علیرضــا بیرانوند، قطعا 
به خودش امتیاز باالتــری می دهد و 
خودش را گلر بهتری می داند. علیرضا 
اما یک فصل فاجعه بار را در ترکیب گل 
گهر سپری کرده است. هر دو گلی که او 
روبه روی استقال خورد، کاما ناشیانه 
بودند. او که زمانی سنگربان اصلی تیم 
ملی در جام جهانی بود، حاال به وضعیتی 

دچار شده که به احتمال بسیار زیاد در 
تابستان در فهرست مازاد باشگاه گل گهر 
قرار می گیرد. قلعه نویی دل خوشی از این 
سنگربان گرانقیمت ندارد و به احتمال 
بسیار زیاد او را به طرف درهای خروجی 
هدایت خواهد کرد. گل گهر در بسیاری 
از دقایق نبرد با اســتقال، تیم بهتری 
بود و مالکیت توپ بیشتری داشت اما 
در نهایت به ضعف گلرش باخت. جالب 
اینکه وقتی حامد لک به پرســپولیس 
ملحق شد، حقیقی با یک شکلک لبخند 
به این اتفاق واکنش نشــان داد. حاال 
لبخند واقعی را باید هواداران پرسپولیس 
بزنند که چنین گلــر نامطمئنی را در 

ترکیب تیم شان ندارند!
 سیدحسین، 

مطمئن تر از همیشه
غیبت رشید مظاهری در چند مسابقه 
گذشته، نه تنها به ضرر استقال نشده 
بلکه کاما به ســود این تیم بوده است. 
سیدحسین حاال با آمادگی قابل توجهی 
به درون دروازه برگشــته و خودش را با 
چند کلین شیت متوالی به اثبات رسانده 
است. همان گلر پراشتباه فصل گذشته، 
حاال در این چند مســابقه بــا بازوبند 
کاپیتانی، به یک وزنه برای تیمش تبدیل 
شده است. سیدحســین واکنش های 
بسیار خوبی داشــته و به نظر می رسد 
اعتماد به نفس از دســت رفته را دوباره 
به دست آورده است. حاال استقالی ها 
می توانند از داشتن دو گلر آماده مطمئن 
باشند. حتی اگر یکی از آنها هم مصدوم 
شود یا با هر مشــکلی روبه رو شود، نفر 
دیگر می تواند به خوبی جای او را پر کند. 
بازگشت رقابت به درون دروازه آبی ها، 
بدون تردید اتفاق خوبی برای این تیم 
محسوب می شــود. البته به شرطی که 

این رقابت، حواشی خاصی در این تیم 
به وجود نیاورد. اتفاقی که در اوایل فصل 
برای آبی ها رخ داد و برای چند مسابقه، 
تاثیر منفی ویژه ای روی این تیم گذاشت.

این نگرانی رفع نمی شود
با وجود شکســت دادن گل گهر و 
نزدیک شدن به سهمیه آسیا، نگرانی 
آبی ها برای تیم شــان هنــوز به قوت 
خودش باقی مانده است. مشکل اصلی 
آنها به وضعیت هیات مدیره برمی گردد. 
جالب اینکه مددی آنقــدر در این تیم 
قدرت گرفته که همــه اعضای هیات 
مدیره باشگاه را تغییر داده اما خودش 
در جایگاه مدیرعامل باقی مانده است. 
او آشــکارا با فرهاد مجیــدی اختاف 
دارد و این موضوع، نگرانی های زیادی 
برای هواداران تیم به وجود آورده است. 
فعا هم مددی و هم فرهاد به کار در تیم 
ادامه مي دهند اما شاید ظرف ماه های 
آینده، یک نفر از آنها اســتقال را ترک 
کند. طبیعتا هــواداران آبی ها ترجیح 
می دهند شــخصی که این مجموعه را 
ترک می کند، مددی باشد.  بدون شک 
باقی مانده این اختاف در ادامه فصل، به 

تیم و باشگاه لطمه خواهد زد.

چند نکته از برد جذاب فرهاد روبه روی امیر

خوشحال اما نگران!

اتفاق روز

چهره به چهره

دومین روز از مرحله یک هشتم نهایی لیگ قهرمانان، دو نبرد 
فوق العاده جذاب خواهد داشت. در اولین بازی که راس ساعت 
هشت و نیم شب در اســتادیوم فرانمس پوشکاش مجارستان 
برگزار می شود، هلند که یکی از صدرنشین های ۹ امتیازی این 
جام بوده، روبه روی یکی از تیم های سوم گروه های دیگر یعنی 
جمهوری چک قرار می گیرد. تیم فرانک دی بوئر در دیدارهای 
قبلی، فرم ایده آلی را از خودش به نمایش گذاشته است. ممفیس 
دیپای، جورجینیو واینالدوم، فرانکی دی یونگ و دنزل دامفرایز، 
کلیدی ترین ستاره های هلند در این تورنمنت به شمار می روند. در 

سمت مقابل هم پاتریک شیک، مهم ترین ستاره جمهوری چک 
بوده است. جمهوری چک تا امروز سه گل در یورو به ثمر رسانده 
و جالب اینجاست که پاتریک شیک، زننده هر سه گل بوده است. 
هلند در حالی به مصاف چک می رود که هر دو مسابقه آخرش 
را روبه روی این تیم با شکست پشت سر گذاشته است. آخرین 
برد نارنجی ها روبه روی چک سال ۲۰۱۵ به دست آمده است. این 
سومین بار است که چک و هلند در رقابت های یورو به مصاف هم 
می روند. هر دو تیم موفق شده اند یکی از این نبردها را با برد پشت 
سر بگذارند. اولین برخورد آنها در جام ملت های اروپا سال ۲۰۰۰ 

اتفاق افتاد که هلند حریفش را یک بر صفر شکست داد. در یورو 
۲۰۰۴ اما این جمهوری چک بود که توانست شکست دو بر صفر 
روبه روی حریفش را با برد جذاب سه بر دو عوض کند. نکته جالب 
اینکه هیچ کدام از دو تیم در دوره های گذشته عملکرد چندان 

موفقیت آمیزی در مراحل حذفی یورو نداشته اند.
برخورد به مراتب مهیج تر امشب اما راس ساعت ۲3:3۰ بین 
بلژیک و پرتغال انجام خواهد شد. جدالی که در ورزشگاه المپیک 
سویا انجام می شود تا گروهی از ستاره ها با جام وداع کنند. اگر 
بلژیک بازنده باشد، این تورنمنت برای لوکاکو، دی بروینه و هازارد 
به اتمام می رسد و اگر پرتغال شکست بخورد، کریستیانو رونالدو و 
همبازی ها باید آماده بازگشت به خانه شوند. بلژیک در دور گروهی 
همه بازی ها را با موفقیت پشت سر گذاشته اما پرتغال با یک برد، 
یک تساوی و یک شکســت به این مرحله رسیده است. رونالدو 
و لوکاکو تا اینجا، ســتاره های اصلی تیم شان در این تورنمنت 

بوده اند. این دو کشور تا امروز هرگز در یک تورنمنت مهم ملی به 
هم برخورد نکرده اند. 

پرتغالی ها نیز در پنج مسابقه آخرشان روبه روی بلژیک، بازنده 
نبوده اند. بلژیک تا امروز ۵۸ بازی را با هدایت روبرتو مارتینز سپری 
کرده و تنها در یکی از این مسابقه ها موفق به گل زنی نشده است. 
بلژیک در ۱۰ مســابقه آخر در تورنمنت های ملی معتبر، فقط 
یک شکست را روبه روی فرانسه سپری کرده است. برای مدافع 
عنوان قهرمانی، این نبرد چیزی فراتر از مرگ و زندگی خواهد 
بود. جالب اســت که پرتغال در دوره گذشته یورو هم به عنوان 
تیم سوم از گروهش صعود کرد اما در نهایت برخاف انتظارها 
جام قهرمانی را باالی سر برد. حاال باید منتظر باشیم و ببینیم که 
این اتفاق نفس گیر و هیجان انگیز، چه نتیجه ای را در پی دارد و 
در نهایت، کدام تیم می تواند راهش را به طرف مرحله یک چهارم 

نهایی هموار کند.

آریا رهنورد

پیروزی در زمیــن مس رفســنجان، روند 
درخشــان پرســپولیس در لیگ برتر بیستم را 
حفظ کرد. حاال آنها با یک بازی و سه امتیاز بیشتر 
نسبت به سپاهان، صدرنشین جدول رده بندی 
لیگ برتر به شــمار می روند. پرسپولیس در ۲۴ 
هفته گذشته لیگ، فقط »یک بار« بازنده بوده 
است. اگر آنها در ۶ هفته پایانی شکست نخورند، 
با رکورد کم ترین شکســت در تاریخ یک فصل 
باشگاه از زمان آغاز لیگ آزادگان برابری خواهند 
کرد. رکوردی که فعا در اختیار سرمربی موفق 
کروات پرســپولیس یعنی برانکــو ایوانکوویچ 

قرار دارد.
لیگ آزادگان دوم )دو شکست(

در دومین فصل از زمان شروع لیگ آزادگان، 
پرســپولیس ۱۴ بازی انجــام داد و تنها دو بار 
شکست خورد. با وجود این آمار بسیار خوب، آن 
فصل برای سرخ ها بدون بردن جام به پایان رسید. 
قرمزها در آن فصل در لیگ دوم شدند و شانس 
قهرمانی را از دست دادند. آن تیم در رقابت های 
جام در جام باشگاه های آسیا نیز به فینال رسید و 
در دیدار نهایی بازنده شد تا روی سکوی دوم این 

جام قرار بگیرد.

لیگ آزادگان چهارم )سه شکست(
پرسپولیس در ۲۲ بازی در چهارمین فصل 
لیگ آزادگان، فقط ســه شکست را تجربه کرد. 
با این وجــود تجربه پنج مســاوی در آن لیگ، 
اجازه نداد این تیم قهرمانی را به دســت بیاورد. 
پرســپولیس آن فصل در لیگ آزادگان ۵3 گل 
به ثمر رساند. فرشــاد پیوس هم با ۲۰ گل زده، 
بهترین بازیکن فصل باشگاه به شمار می رفت. 
مهاجمی که آماده بود تا از هر موقعیت، یک گل 

برای قرمزها بیرون بکشد.
لیگ آزادگان پنجم )سه شکست(

باالخره شکست های کم، منجر به قهرمانی 
سرخپوشــان در رقابت های لیگ آزادگان شد. 
پرســپولیس در پنجمین دوره ایــن لیگ، 3۰ 
مسابقه برگزار کرد و فقط ســه بار به عنوان تیم 
بازنده از زمین بازی بیرون رفت. آنها با وجود زدن 
گل های کم تر نسبت به فصل های قبلی، عملکرد 
دفاعی بهتری داشتند و در نهایت جام قهرمانی را 
از آن خودشان کردند. پرسپولیس در آن فصل به 
نیمه نهایی جام باشگاه های آسیا رسید و در این 

جام رتبه چهارم را به دست آورد.
لیگ آزادگان هشتم )سه شکست(

باز هــم شکســت های حداقلی و بــاز هم 
قهرمانی. پرسپولیســی ها در هشتمین فصل 

از لیگ آزادگان، در 3۰ بازی فقط سه بار بازنده 
شدند و با اقتدار جام قهرمانی را از آن خودشان 
کردند. پرســپولیس در آن فصل ۵۶ گل به ثمر 
رســاند و تنها ۲۱ گل دریافت کــرد. آنها در آن 
فصل، قهرمانی لیگ را جشن گرفتند و به صورت 
همزمان، قهرمان جام حذفی شــدند تا دومین 
دبل تاریخ باشگاه را رقم بزنند. در آن فصل ادموند 
بزیک با ۱۱ گل زده، بهترین گل زن فصل باشگاه 

لقب گرفت.
لیگ آزادگان نهم )دو شکست(

در نهمین دوره لیگ آزادگان، پرســپولیس 
۲۶ بازی را پشت سر گذاشــت. ۲۶ بازی با ۱۵ 
برد، ۹ تساوی و فقط دو شکست. پرسپولیس به 
کمک این آمار فوق العاده، توانست برای دومین 
بار پیاپی روی سکوی اول لیگ قرار بگیرد. آنها در 
طول فصل ۴۵ گل زده و ۲3 گل خورده در کارنامه 
داشتند. قرمزها در آن فصل روی سکوی سوم جام 
باشگاه های آسیا نیز قرار گرفتند. بهنام سراج با 
۱۱ گل زده، آقای گل فصل باشگاه بود. تا قبل از 
شروع دوران درخشان برانکو، از این دوره به عنوان 

موفق ترین دوره تاریخ باشگاه یاد می شد.
لیگ آزادگان دهم )دو شکست(

روند قهرمانی های پیاپی پرسپولیس در لیگ 
آزادگان، در دهمیــن فصل قطع شــد. با وجود 
از دســت دادن قهرمانی، آنها آمار بسیار خوبی 
داشتند و در ۲۲ مســابقه، تنها دو بار روبه روی 
رقبا شکست خوردند. پرسپولیس در آن فصل 
بــا 3۶ گل زده و ۱۶ گل خــورده، تیم دوم لیگ 
آزادگان شد. آنها خیلی زود از جام حذفی کنار 

رفتند اما در جام باشگاه ها سوم شدند. این آخرین 
فصل تاریخ لیگ آزادگان بــود. جالب اینکه در 
این فصــل، بهترین گل زن باشــگاه یک مدافع 
بود. بهروز رهبری فرد که پنالتی های ســرخ ها 
 را مــی زد، در آن فصل هفــت گل برای تیمش 

به ثمر رساند.
لیگ برتر اول )سه شکست(

شــاگردان علی پروین، لیــگ برتر را خیلی 
خوب شــروع کردند. در اولین فصل تاریخ این 
لیگ، پرســپولیس یک قهرمانــی دراماتیک و 
فراموش نشدنی را در هفته پایانی جشن گرفت. 
این اتفاق در حالی رخ داد کــه تا آخرین هفته، 
استقال از شــانس بیشــتری برای قهرمانی 
برخوردار بود اما پرسپولیسی ها توانستند ورق 
را برگردانند. در ۲۶ مســابقه اولین فصل لیگ 
برتر، پرســپولیس صاحب ۱3 برد شــد و فقط 

سه شکســت را تجربه کرد. آنها با این آمار، روی 
سکوی اول لیگ رفتند و فصل موفقیت آمیزی را 

پشت سر گذاشتند.
لیگ هجدهم )یک شکست(

بعد از اولین فصل لیگ برتر، ۱۷ ســال طول 
کشید تا سرخ ها در یک فصل سه شکست یا کم تر 
را تجربه کنند. این اتفاق در لیگ برتر هجدهم رخ 
داد. جایی که برانکو و تیمش در 3۰ هفته از لیگ 
برتر، فقط و فقط یک بار بازنده شدند. این رکورد 
تاریخی تا امروز بهترین عملکرد پرسپولیس در 
زمینه شکست نخوردن از شــروع دوران لیگ 
آزادگان بوده اســت. یحیی و تیمش در ۶ هفته 
پایانی لیگ، شــانس رســیدن به ایــن رکورد 
را خواهند داشــت. رکوردی کــه در لیگ برتر 
هجدهم، به قهرمانی مقتدرانه این تیم در لیگ 

برتر منجر شد.

آغاز روز دوم یک هشتم نهایي لیگ قهرمانان

روملو و كریس؛ برخورد هیوالها!

نگاهی به کم شکست ترین فصل های تاریخ پرسپولیس

چشم یحیی به ركورد برانکو

مجیدی در دو فصل گذشته 
دو بار موفق شد ژنرال را 

شکست بدهد. آن روزها 
امیر سرمربی سپاهان بود 

و مجیدی روی نیمکت 
استقالل دیده می شد. حاال 
فرهاد، سومین پیروزی اش 
را هم روبه روی این مربی به 

دست آورده است
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