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آغاز ماموريت كشتي از جمعه

جمعه 20 فروردين روز مهمي براي كشــتي 
است. از اين تاريخ كار دوبنده پوشان ايران براي 
كسب سهميه هاي باقي مانده المپيك توكيو آغاز 
مي شود. محمد بنا و غالمرضا محمدي درصدد 
اين هستند كه سهميه هاي باقي مانده را به دست 
بياورند تا با تيم كامل راهي توكيو شوند. شاگردان 
محمد بنا در رقابت های جهانی 20۱۹ قزاقستان 
موفق به كسب سه سهميه المپيك در اوزان ۶0، 
۷۷ و ۱۳0 كيلوگرم شدند. اين سهميه ها توسط 
عليرضا نجاتی، محمدعلی گرايی و امير قاسمی 
منجزی به دســت آمد و حاال محمدرضا گرايي 
در ۶۷ كيلوگرم، حسين نوري در 8۷ كيلوگرم و 
محمدهادي ساروي در ۹۷ كيلوگرم به قزاقستان 
رفته اند تــا ماموريت كامل كردن ســهميه ها را 
انجام بدهند. در كشتي آزاد نيز رضا اطري در 5۷ 
كيلوگرم، حســن يزداني در 8۶ كيلوگرم و يدا...  
محبي در وزن ۱25 كيلوگرم سهميه گرفته اند و 
در اين رويداد اميرمحمد يزداني در ۶5 كيلوگرم، 
يونس امامي در ۷4 كيلوگرم و محمدحســين 
محمديان در ۹۷ كيلوگرم روي تشك مي روند. 
رقابت های گزينشی المپيك در قاره آسيا برای 
مشخص شدن ۳۶ سهميه كشتی فرنگی، زنان و 
آزاد طی روزهای 20 تا 22 فروردين ماه در شهر 
آلماتی قزاقستان برگزار می شود و فيناليست ها 
جواز حضور در المپيك را به دست مي آورند. هر 
دو سرمربي اميدوار هســتند كه بتوانند در اين 
ميدان آســيايي كار را تمام كنند. چراكه در غير 
اين صورت بايد در مســابقات جهاني بلغارستان 
كه آخرين فرصت كسب سهميه المپيك حضور 

پيدا كنند. 
    

آلكنو به جام آخر نرسيد
والديمير آلكنو سرمربي تيم ملي واليبال كه 
به دنبال قهرماني در سوپرليگ روسيه بود، بدون 
هيچ جامي به ايران مي آيــد. در مرحله نهايی 
سوپرليگ روسيه زنيت كازان با هدايت آلكنو 
در حالي به مصاف كوزباس رفــت كه در بازي 
اولش برابر لوكوموتيو با نتيجه سه بر دو شكست 
خورده بود. زنيت شكست با همين نتيجه را برابر 
كوزباس تكرار كرد تا از صعود به نيمه نهايي باز 
بماند و فرصت كسب جام را از دست بدهد. تيم 
آلكنو در حالی در دو بازی گذشــته باخت كه 
می توانست پيروز باشد چراكه در هر دو بازی از 
حريف پيش بود اما در گرفتن ست آخر نتوانست 
عملكرد خود را به نمايش بگذارد و بازی برده را 
دو دستی به حريف تقديم كرد و االن بايد براي 
پنجمي تالش كند. پس از حــذف تيم مدعی 
زنيت كازان سايت ورزش روسيه نوشت:»زنيت 
كازان بــا توجه به نتايج دهه گذشــته بهترين 
باشگاه در جهان است. دوره هايی وجود داشت 
كه تيم زنيت در طول فصل حتی يك مسابقه را 
نباخته بود! اما باالخره دوران آن تيم طاليی به 
پايان رســيد. ناكامی در ليگ روسيه و ناكامی 
در ليگ قهرمانان اروپا!« پس از اين شكســت 
هواداران زنيت به شــدت اعتــراض كردند و از 
تحقير تيم شان ناراحت بودند. آلكنو قرار است 
25 فروردين به ايران بيايــد تا كارش را در تيم 

ملي شروع كند. 
    

 دو بانوي كانوسوار 
در انتخابي المپيك

جلســه كميته فنی آب هــای آرام با حضور 
عليرضا سهرابيان رييس فدراسيون قايقرانی به 
صورت آنالين برگزار شد كه طي آن كميته فنی 
آب های آرام تصميم گرفت قايق دونفره پريســا 
محمدزاده و آتنا رئوفی با توجه به كسب سهميه 
چين و ازبكســتان و عدم حضور كره شمالی در 
المپيك در كانوی دونفره 500 متر بانوان به تايلند 
اعزام شوند. بر اين اســاس با تصميم كميته فنی 
آبهای آرام علی آقاميرزايی، عادل مجللی، هديه 
كاظمی، پريسا محمدزاده و آتنا رئوفی نمايندگان 
ايران در مسابقات كسب سهميه المپيك تايلند 
خواهند بود. ســهرابيان گفت:»برای اولين بار 
اعزام قايقرانان به مســابقات را منوط به تصميم 
كميته فنی كرديم. در اين شــرايط مالی سخت، 
در عين حالی كه از نظر بودجه مشــكلی نداريم، 
ورزشكارانی كه با نظر كميته فنی شانس كسب 
سهميه دارند اعزام خواهند شد و اميدوار به كسب 

سهميه هستيم.« 

منهای فوتبال

آریا رهنورد

تيم يحيی در حالی آمــاده جدال با 
نساجی می شود كه »گل نزدن« تبديل 
به كليدی ترين دغدغه اين تيم در ليگ 
برتر بيستم شده است. اين تيم در جدال 
با شهرخودرو، سه موقعيت گل استثنايی 
را از دست داد و سرانجام روی صحنه ای 
به گل رسيد كه اصال شبيه يك فرصت 
ايده آل برای به گل رسيدن نبود. وظيفه 
گل زنی در بســياری از هفته های اين 

فصل، روی دوش مدافعان و هافبك های 
پرســپوليس قرار داشــته و مهره های 
هجومی اين تيم، به ندرت توانســته اند 
انتظارات را بــرآورده كنند. با اين وجود 
حاال كه شهريار مغانلو جذب شده، عيسی 
آل كثير محروميتش را پشت سر گذاشته 
و ستاره خالقی مثل مهدی ترابی به تيم 
برگشــته، انتظار می رود سرخ ها در فاز 
هجومی عملكرد به مراتب بهتری داشته 
باشند. برخالف چيزی كه شايد بسياری 
از هواداران اين باشگاه تصور كنند، آمار 

گل زنی پرسپوليس تا اين هفته از ليگ 
برتر بيســتم، اصال ضعيف تر از چنين 
مقطعی از فصل در دو دوره پيشين ليگ 

برتر نيست.
پرســپوليس يحيــی در ۱۹ هفته 
گذشــته ليگ برتر، روی هم رفته 25 
گل به ثمر رسانده اســت. در حقيقت 
ميانگين آمار گل زنــی موفق ترين تيم  
اين ســال های فوتبال ايــران در ليگ 
بيســتم، فقط كمی بهتر از يك گل به 
ازای يك مسابقه است. جالب اينكه آنها 

با همان آمار نه چنــدان خوب، دومين 
خط حمله قدرتمند ليگ برتر به شمار 
می روند. با اين حال تيم يحيی به لحاظ 
گل زنی فاصله ای معنادار با تيم محرم 
نويدكيا دارد. سپاهانی ها در همين ۱۹ 
هفته، ۳5 گل به ثمر رسانده اند و قدرت 
هجومی شــان را به رخ رقبا كشيده  اند. 
نكته قابل توجه اين است كه پرسپوليس 
در اين فصل به لحاظ گل زنی درســت 
با همان فرمول آشــنای فصل گذشته 
پيش مــی رود. آنها در فصــل قبل هم 

تا پايان هفته نوزدهــم، 25 گل زده در 
كارنامه داشتند و البته صدرنشين ليگ 
به شــمار می رفتند. در فصل قبل هم 
در همين مقطع، ســپاهان خط حمله 
آماده تری از پرسپوليس داشت و توانسته 
بود گل های بيشــتری تا ايــن هفته از 
فصل به ثمر برساند. در ليگ هجدهم، 
آمار پرسپوليس تا پايان هفته نوزدهم 
حتی از آمار فعلی خط حمله اين تيم هم 
ضعيف تر بود. آنها در ۱۹ مسابقه 22 بار 
توپ را از خط دروازه رقبا عبور داده بودند. 
باز هم جالب است بدانيد كه در آن فصل، 
سپاهان عملكرد هجومی بهتری داشت 
و توانسته بود در ۱۹ هفته، ۳۳ گل را به 
نام خودش ثبت كند. تا اينجا همه چيز 
تقريبا شبيه دو فصل گذشته پيش رفته 
است. در فاصله ۱۱ هفته به پايان فصل، 
خط حمله پرسپوليس در اوج نيست و 
سپاهان عملكرد بهتری در اين زمينه 
داشته اســت. با اين حال تجربه نشان 
می دهد كه آمار بهتــر هجومی در اين 
مقطع، دليل كافی برای بردن ليگ برتر 
نخواهد بود. حريف امروز پرسپوليس، 
تيم متحول شده نساجی است. تيمی 
كه در دو هفته گذشته ليگ برتر به اندازه 
۱۷ هفته قبلی پيروزی به دست آورده و 
حاال در وضعيت مطلوب تری نسبت به 
گذشته قرار دارد. تيمی كه در نيم فصل 
اول ليگ فقط دو بار برنده شده بود، حاال 
دو پيروزی متوالی را در ليگ جشن گرفته 
است. به فهرست اين بردها، بايد پيروزی 
حساس و دراماتيك در جام حذفی را نيز 
اضافه كرد تا به اين نتيجه رسيد كه پروژه 
ساكت الهامی در قائمشــهر به خوبی 
پيش رفته است. نساجی در بازار نقل و 
انتقاالت هم عملكرد خوبی داشته و يكی 
از بهترين خريدها را بــرای خط دروازه 
انجام داده است. خريدی كه اين روزها 
تيم شمالی را صاحب يك دژ نفوذناپذير 

مقابل دروازه كرده و ضعف دفاعی اين 
تيم را پوشش داده اســت. با اين وجود 
نبايد فراموش كرد كه نساجی هنوز در 
منطقه سقوط جدول به سر می برد و برای 
خارج شدن از اين منطقه، به حفظ روند 
خوب هفته های گذشــته نياز دارد. به 
نظر می رسد آنها دورخيز خوبی را برای 
خروج از اين منطقه انجام داده اند و آماده 
می شوند تا با ترس سقوط، خداحافظی 
كنند. اين آخرين بازی پرســپوليس 
قبل از ترک ايران بــه مقصد هند برای 
حضور در رقابت های ليــگ قهرمانان 
آســيا خواهد بود. قرمزها از طرفی بايد 
مراقب سالمتی شان قبل از آزمون های 
سخت آسيايی باشند اما از سوی ديگر 
هم نمی خواهند در ليــگ امتيازهای 
بيشتری را از دست بدهند. اين تيم همين 
حاال هم صدر را به سپاهان واگذار كرده 
و يك لغزش ديگر از تيم يحيی، درست 
همان چيزی است كه می تواند سپاهان 
را بــه قهرمانی ليگ بيســتم نزديك و 

نزديك تر كند.

یک ماجرای تکراری در پرسپولیس

گل نزن و قهرمان شو!

اتفاق روز

چهره به چهره

موقعیت های از دست رفته، شاید مهم ترین المان برای به یاد آوردن این فصل پرسپولیس باشند. تیمی که خیلی خوب 
موقعیت ایجاد می کند و بخت گل زنی به دست می آورد اما نمی تواند از این فرصت ها به خوبی بهره ببرد. با این وجود آنها امیدوار 

هستند که با تکرار فرمول آشنای دو فصل گذشته، قهرمانی لیگ را از آن خود کنند. پرسپولیس در دو فصل قبلی به لحاظ 
گل زنی اصال درخشان نبود اما با حداقل گل به پیروزی می رسید و با پیروزی های کلیدی، مسیر بردن جام را دنبال می کرد.

در اين ســال ها به كرات ديده ايم كه ورزشكارها به سراغ 
ســينما بروند. از پژمان جمشــيدی كه نمونه بارز اين اتفاق 
است تا مرحوم علی انصاريان و حتی چهره هايی مثل هادی 
ساعی كه بازيگری را به شــكل جدی برای خودشان انتخاب 
كرده اند. در همين سال ها، به كرات هم ديده ايم كه بازيگرها 
به ســراغ فعاليت های جانبی مثل خوانندگی يا حتی اجرای 
برنامه تلويزيونی بروند. تــا اينجا همه چيز عادی و تكراری به 
نظر می رسد اما يك نفر هم هســت كه ظاهرا تصميم گرفته 
در مسير معكوس حركت كند و سياســت متفاوتی را برای 

خودش در نظر بگيرد. »امير جديدی« شايد اولين بازيگری 
است كه در چند دهه اخير از سينما به سراغ ورزش حرفه ای 
رفته است. »تنيس« هميشه دغدغه ای جدی برای اين بازيگر 
بوده و او حتی به عنوان مربی خصوصی تنيس چند نفر ديگر از 
ستاره های سينما فعاليت كرده است. امير اين اواخر حتی در 
يك تورنمنت باشگاهی تنيس هم حضور داشته و حاال نامش در 
فهرست دعوت شده هاي سرمربی تيم ملی تنيس براي حضور 
در انتخابي تيم ملي هم قرار گرفته است. حضور در اين فهرست 
برای كســی كه بخش عمده ای از فعاليت هايش در سينما و 
روبه روی دوربين رقم می خورد، فوق العاده به نظر می رســد. 
برخالف بسياری از افراد كه به خاطر شكست خوردن در يك 
حوزه، حوزه ديگری را برای خودشان در نظر می گيرند، امير 
در سينما هم به شدت موفق بوده است. او بازيگری را در سال 

۱۳8۹ با بازی در فيلم آفريقا به كارگردانی هومن سيدی شروع 
كرد. جديدی دومين تجربه بازيگری را هم روبه روی دوربين 
سيدی با فيلم سيزده پشت سر گذاشت. او برای اين فيلم ديپلم 
افتخار جشنواره را هم به دست آورد اما اوج درخشش اش در 
فيلم تنگه ابوقريب اتفاق افتاد. جايی كه توانست با شايستگی 
سيمرغ بلورين جشنواره فجر را از آن خودش كند و خودش را 

در قامت يك بازيگر درجه يك به تثبيت برساند. 
حاال در روزهايی كه بسياری از سينماها تعطيل هستند، 
نام جديدی به يك دليل ديگر بر ســر زبان ها افتاده است. او 
اين روزها نامش در تنيس شنيده مي شود. كسي كه به قول 
خودش با اســطوره تنيس ايران يعنی انوشا شاه قلی تمرين 
می كند. اينكه او توانسته تا اين اندازه در تنيس پيشرفت كند، 
اتفاق جالب توجهی به نظر می رسد. دعوت از جديدی به هيچ 

وجه به شهرتش مربوط نيست و اين بازيگر توانسته استعدادش 
را در زمين مسابقه نيز به اثبات برساند. حضور چهره پرآوازه ای 
مثل امير در تيم ملی تنيس، می تواند توجه افراد بيشتری را به 

سوی اين رشته ورزشی جلب كند. 
تنيس در ايران هنوز يك ورزش پيشرفته به شمار نمی رود 
و همچنان خيلی از افراد آن را بــه عنوان ورزش موردعالقه 
يك طبقه خاص از جامعه می شناسند. شايد اگر چهره های 
شناخته شده بيشتری به سراغ تنيس بيايند، اين ورزش هم 
شرايط مطلوب تری پيدا كند و چند سطح باالتر برود. شايد 
روزی هم از راه برسد كه در آن، ايران هم صاحب يك تنيسور 
در رقابت های بزرگ جهانی و گرنداسلم ها شود و ديگر ناچار 
نباشد با تيم های درجه چندمی آسيا در سطوح پايين جام 

ديويس رقابت كند. 

آریا طاری

مرحله يك چهارم نهايــی ليگ قهرمانان 
اروپا با درخشــش قابل توجه مهره های جوان 
شروع شد. ســتاره هايی كه ثابت كردند حتی 
يك تنه می توانند بار همه يك تيم را به دوش 
بكشند. سه شــنبه شــب خيلی ها در انتظار 
درخشــش مهره هايی مثل ارلينــگ هالند يا 
ديگو ژوتا بودند اما در اسپانيا و انگليس، چند 
مهره درخشان ديگر خودی نشان دادند و تبحر 
فوق العاده شان در عوض كردن جريان مسابقه 
را به نمايش گذاشتند. راند اول اين مرحله، فعال 
به سود تيم های ميزبان به پايان رسيده است. 
هرچند كه اين ميزبان ها در مســابقه برگشت 
كار دشواری برای حفظ برتری خواهند داشت.

ستاره بی چون و چرای دورتموند در جدال 
با شــاگردان پپ گوارديــوال، ارلينگ هالند 
نبود. زردها در اين بازی، مهره درخشــان تری 
هم داشــتند. »جود بلينگام« در ۱۷ سالگی با 
نمايش رويايی اش در زمين سيتی، چشم ها را 
خيره كرد. او در همان نيمه اول در شرايط كامال 
سالم، توپ را از ادرسون قاپيد و دروازه سيتی 
را باز كرد اما داور با يك اشتباه نابخشودنی، اين 

گل را مردود دانســت. صحنه های آهسته به 
روشنی نشان دادند كه كوچك ترين برخوردی 
بين جود و ادرسون رخ نداده است اما داور وسط 
اين بازی حتی صبر نكرد تا توپ به طور كامل 
وارد دروازه شود و قبل از آن، در سوتش دميد. 
اگر داور فقط به اندازه چند ثانيه صبر می كرد، 
می توانست به راحتی اين صحنه را بازبينی كند 
و از كمك داور ويدئويی كمك بگيرد اما سوت 
زودهنــگام او، اجازه ايــن كار را از تيم داوری 
گرفت. حتی با وجود اين اشــتباه وحشتناک 
كه صدای اعتراض همه هــواداران فوتبال را 
بلند كرد، بلينگام انگليســی نشان داد كه چه 
ارزش های محشری دارد. حاال همه فهميدند 
كه چرا باشــگاه بيرمنگام تا اين اندازه به اين 
ســتاره بها داده بود و حتی تصميم گرفته بود 
پيراهن اين بازيكن را برای هميشــه بايگانی 
كند. خيلی از كارشناس های فوتبال مثل ريو 
فرديناند، بلينگام را يك اســتعداد تمام عيار 
می دانند. آنها اعتقاد دارند كه دعوت شــدن 
به تيم ملی بــرای جود كافی نيســت و او بايد 
در رقابت های يورو به صــورت »ثابت« برای 
تيم گرت ساوت گيت به ميدان برود. در طول 
فصل بارها از ســانچو يا هالند صحبت شده اما 

شايد بلينگام اولين ستاره ای باشد كه تابستان 
آينده دورتموند را با يك قرارداد ويژه به مقصد 
يك تيــم بزرگ تر ترک می كنــد. او از همين 
حاال، توجه خاص تيم هــای متمول ليگ برتر 
انگليس را به دست آورده و خيلی زود می تواند 
به رهبر خط دفاعی هر تيمی تبديل شود. اين 
مسابقه البته يك مهره جوان و اثرگذار ديگر هم 
داشت. فيل فودن در نودمين دقيقه از نبرد با 

دورتموند، گل برتــری را برای گوارديوال و 
تيمش به ثمر رســاند. او باز هم نشان داد 
كه در قواره های تبديل شــدن به يكی از 

كليدی ترين نفرات سيتی است.
جــود بلينــگام و فيــل فــودن، تنها 

فوتباليست  های جوانی نبودند كه سه شنبه 
شــب در ليگ قهرمانان اروپا گــرد و خاک به 
پا كرد. وينيســيوس جونيور هــم باالخره به 
همه هواداران رئال مادريد نشــان داد كه چه 

قابليت های فراتــر از حد تصوری دارد. 
او روی صحنه به ثمر رسيدن گل اول 
رئال مادريد بــه ليورپول، در حد و 

اندازه بزرگ ترين مهاجمان 
دنيای فوتبــال كار كرد و 
يك گل فوق العاده به ثمر 
رســاند. در نيمه دوم و در 
شــرايطی كه ليورپولی ها 
اختــالف را كاهــش داده 

بودنــد نيــز وينيســيوس 
دوباره موفق به گل زنی شــد 

تا اميدهای حريف برای بازگشــت به مسابقه 
را از بين ببرد. جونيور در طــول فصل، بارها با 
واكنش منفی هواداران رئــال مادريد روبه رو 
شده اســت. خيلی ها باور دارند كه او تا قبل از 
ورود به محوطه جريمه فوتباليست درخشانی 
اســت اما اصال قدرت تمام كنندگــی ندارد. 
اختالف اين بازيكن با كريم بنزما هم دليل مهم 
ديگری بود كــه مادريدی ها 
نسبت به اين فوتباليست 
جــوان بدبين شــوند اما 
وينيسيوس درست در 
حســاس ترين شرايط 

ممكن، رئــال زيدان را احيا كــرد. اين تيم در 
فاصله چهــار روز تا يكی از حســاس ترين ال 
كالســيكوهای ســال های اخير، بــه خوبی 
روحيــه گرفــت و اعتماد به نفس بيشــتری 
پيدا كرد. وينی پس از اين نمايش اســتادانه، 
پاســخ انتقادها را هم به بهترين شكل ممكن 
بود:»كار بعضی ها حرف زدن اســت. آنها فقط 
حرف می زنند اما من به سخت تالش كردن و 
جنگيدن ادامه می دهم.« حاال ديگر در مادريد، 
هيچ كس نگران مصدوميت های متوالی ادن 
هازارد نيســت. چراكه اين تيم در سمت چپ 
خط حمله، صاحب يك ســتاره درخشــان و 

آماده شده است. 
سرنوشــت هر دو مســابقه اين مرحله، به 
بازی برگشت كشيده شده است. بدون ترديد 
اگر كرونا در كار نبود، دورتموند و ليورپول در 
حضور تماشاگران شــان تيم های خطرناكی 
به نظر می رســيدند و به راحتی می توانستند 
به مســابقه برگردند اما در آنفيلد و سيگنال 
ايدونا پارک خالی، حرف زدن از بازگشت 
ســاده نيســت. دورتموند با يك گل 
و ليورپــول بــا دو گل در ديدار 
برگشــت، می تواننــد راهی 
مرحله بعدی ليگ قهرمانان 
شوند اما شرايط دفاعی هر 
دو تيم، گل نخوردن را برای 
آنها بيشــتر از حــد ممكن 

دشوار خواهد كرد. 

یک نام غیرمنتظره در فهرست تیم ملی تنیس

اژدها وارد می شود!

وینیسیوس و بلینگام؛ داستان هایي از یک شب جادویی

ليگ نوجوانان اروپا! 

تیم یحیی در حالی آماده 
جدال با نساجی می شود 
که »گل نزدن« تبدیل به 
کلیدی ترین دغدغه این 
تیم در لیگ برتر بیستم 

شده است. این تیم در 
جدال با شهرخودرو، سه 

موقعیت گل استثنایی را از 
دست داد و سرانجام روی 
صحنه ای به گل رسید که 

اصال شبیه یک فرصت 
ایده آل برای به گل رسیدن 

نبود
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