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وزيري المپيكي شد

مسابقات کسب سهمیه المپیک تیراندازی با 
کمان در حالی برگزار شد که یک سهمیه در ریکرو به 
ایران رسید. در ریکرو مردان دو ملی پوش کشورمان 
راهی مرحله نیمه نهایی شدند تا یک سهمیه برای 
ایران قطعی شود. امین پیرعلی با پیروزي بر فیلیپین، 
تاجیکستان و ازبکســتان به نیمه نهایي رفت و با 
شکست برابر نماینده ویتنام وارد رقابت رده بندي 
شد. وزیري هم که حریفاني از عربستان، هنگ کنگ 
و تایلند را براي رســیدن به نیمه نهایي شکســت 
داده بود، مقابل نماینده ویتنام شکست خورد تا در 
رده بندي برابر پیرعلي قرار بگیرد. در رقابت دو ایرانی 
برای کســب مدال برنز رقابت های کسب سهمیه 
المپیک، وزیری با نتیجه 6 بر صفر پیرعلی را شکست 
داد. همچنین در پایان مسابقات تیراندازی با کمان 
قهرمانی آســیا که پیش از رقابت کسب سهمیه 

المپیک برگزار شد، ایران به رده هفتم رسید.
     

تيراندازی و 4 جام جهانی
تیراندازان ایران تاکنون موفق شده اند 6 سهمیه 
المپیک ۲۰۲۰  را کسب کنند و عالوه بر این طبق 
گفته علــی دادگر، رییس فدراســیون تیراندازی 
الهه احمدی، ســجاد پورحسینی، محمد نکونام و 
گلنوش سبقت اللهی امکان دسترسی به سهمیه از 
طریق رنکینگ دارند. فدراسیون برای آماده سازی 
ورزشــکاران المپیکی و همچنین بهبود رنکینگ 
تیراندازانی که شانس کسب سهمیه دارند، به دنبال 
اعزام ورزشکاران به مسابقات برون مرزی است. در 
این راه چهار جام جهانی پیش رو اســت که دادگر 
از اعزام ورزشــکاران به این چهار مسابقه خبر داد. 
جام جهانی هندوســتان ۲۵ اسفند تا ۷ فروردین، 
جام جهانی ژاپن ۲۸ فروردین تا ۷ اردیبهشــت، 
جام جهانی آلمان  ۱۳ تا ۲۰ خــرداد و جام جهانی 
آذربایجان ۲ تا ۱۳ تیر برگزار می شــود. رنکینگ 
نهایی ملی پوشان اردیبهشت ۱۳۹۹ اعالم می شود.

     
 ميرهاشم به المپيک 

نزديک تر شد
در آستانه مرحله نهایی رقابت های گرندپری 
تکواندو در مسکو پایتخت روسیه به عنوان آخرین 
فرصت کسب سهمیه المپیک، احمد ابوغاش اردنی 
و چهره شــاخص وزن 6۸- کیلوگــرم تکواندوی 
جهان که مدال های طالی المپیک ۲۰۱6 و نقره 
و برنز جهان را در کارنامه خود دارد، به دلیل انجام 
عمل جراحی زانو حضور این رقابت ها را از دســت 
داد تا کار میرهاشم حسینی برای کسب سهمیه 
المپیک آسان تر شــود. ابوغاش در حال حاضر با 
۳۰6 امتیاز در رتبه چهارم رنکینگ المپیکی وزن 
6۸- کیلوگرم جای دارد و میرهاشم حسینی چهره 
شایسته تکواندوی ایران نیز تنها با ۹ امتیاز کمتر 
در رده ششم رنکینگ جای گرفته است. در پایان 
رقابت های فینال رقابت های گرندپری تکواندو در 
مسکو، نفرات اول تا پنجم چهار وزن المپیکی موفق 
به کسب ســهمیه المپیک خواهند شد. به نفرات 
اول تا سوم این رقابت ها به ترتیب ۸۰، ۴۸ و ۸/۲۸ 
امتیاز تعلــق می گیرد. آرمین هادی پــور در وزن 
۵۸- کیلوگرم، میرهاشم حسینی و سروش احمدی 
در وزن 6۸- کیلوگرم و سجاد مردانی در وزن ۸۰+ 

کیلوگرم نمایندگان ایران در این رقابت ها هستند.
     

واليبال بدون بازی تدارکاتی
امیر خوش خبر سرپرست تیم ملی والیبال درباره 
برنامه های تیم ملی والیبال ایران برای رقابت های 
انتخابی المپیــک در چین، عنــوان کرد:»طبق 
صحبت هایی که انجام شد، قرار است از چهارشنبه 
با تعطیلی مسابقات لیگ برتر اردوی تیم ملی برای 
کسب آمادگی کامل آغاز شــود. با نظر کادرفنی 
۱۸ نفر را به تیم ملی دعوت کرده ایــم.«  او درباره 
زمان پیوســتن لژیونرها به اردوهای آماده سازی 
نیز گفت:»طبق قانون  FIVBلژیونرها می توانند 
۱۰ روز قبل از مســابقات انتخابی المپیک )۷ دی 
۱۳۹۸( وارد اردوها شــوند. بازی های لیگ آنها در 
حال پیگیری بوده است و این هم یک قانونی هست 
که باید به آن عمل کرد.« خوش خبر درباره وجود یا 
نبود بازی های تدارکاتی نیز گفت:»فعال برنامه ای 
برای بازی های تدارکاتــی در خارج از ایران نداریم. 
فقط اینکه تیم تونس درخواست دارد به ایران بیاید 
تا بازی تدارکاتی را با ما داشــته باشند. شاید توافق 
شود که قبل از حضور لژیونرها این بازی تدارکاتی 

را برگزار کنیم.«

منهای فوتبال

آریا طاری

چند روز بعد از عبور از پرسپولیس در 
جدول رده بندی لیگ برتر، استقاللی ها 
امیدوارند در پایان نبردهای امروز با یک 
مسابقه بیشتر، از سپاهان نیز عبور کنند. 
اگر تیم اســتراما برنده جدال حساس 
و بزرگ امروز باشــد، دیگر فاصله ای با 
رسیدن به بردهای متوالی دورقمی و 
همچنین صدر جدول نخواهد داشت. 
آنها زمان بســیار زیادی را دور از صدر 
گذرانده اند اما حاال برای باالنشــینی 

در جدول، از همیشه امیدوارتر به نظر 
می رســند. بازی در زمین ســپاهان، 
حداقــل در چند فصل گذشــته یک 
چالش دردسرساز برای استقالل نبوده 
اســت. آنها از دو بازی گذشته در نقش 
جهان، 6 امتیاز به دست آورده اند و هر بار 
با درخشش یکی از مهره های خارجی، 
حریــف را غافلگیر کرده اند. دو ســال 
قبل، این مامه تیام بود که وینفرد شفر 
و تیمش را به پیــروزی در نقش جهان 
رساند. پیروزی فصل گذشته در اصفهان 
اما به مراتب جذاب تر و تماشایی تر از کار 

درآمد. جدال شــاگردان شفر و ژنرال، 
تا آخرین ثانیه ها با تســاوی بدون گل 
دنبال می شــد اما آیاندا پاتوسی با یک 
حرکت انفرادی تماشــایی، توپ را به 
تور دروازه پیام نیازمند رساند و نیمکت 
تیمش را منفجر کرد. آن نتیجه، عمال 
شــانس قهرمانی لیگ را از ســپاهان 
گرفت و استقالل را به کورس برگرداند. 
هرچند که در نهایت، تیم ژنرال فصل را 
یک پله باالتر از آبی ها به پایان رساند. 
شــادی های جنجالی استقاللی ها در 
پایان بــازی، هنــوز از ذهن هیچ کس 

پاک نشده اســت. مدتی بعد امیر در 
واکنش به حرکات فرهــاد مجیدی و 
شفر، جمله کنایه آمیزی را علیه کادر 
فنی استقالل بر زبان آورد:»خوشحالم 
که بردن سپاهان را مثل قهرمانی آسیا 
جشن می گیرند!« از آن پیروزی بزرگ 
تا جدال امروز در نقش جهان، ماجراهای 
بسیار زیادی برای استقالل اتفاق افتاده 
اســت. آخرین گل زن آبی ها در جدال 
با ســپاهان، حاال در لیگ امارات توپ 

می زند. 
وینفرد شفر نیز تنها دو هفته بعد از 

آن جشن مفصل و پرتاب شدن به هوا 
روی دست بازیکن ها، سقوط را تجربه 
کرد و شغلش را از دست داد. فرهاد برای 
مدتی کوتاه سرمربی تیم شد و پس از 
پایان فصل در رده سوم و حذف از مرحله 
گروهی لیگ قهرمانــان، نیمکت را به 
آندره آ استراماچونی سپرد. ستاره های 
باتجربه ای مثل خسرو حیدری، مهدی 
رحمتی و پژمان منتظری تیم را ترک 
کردند و اســتقالل با نفرات جدیدی 
ساخته شد. آنها شروع فاجعه باری در 
لیگ نوزدهم داشــتند اما باالخره اوج 
گرفتند و حاال با پشتوانه هشت پیروزی 
پیاپی، به مصاف تیم قلعه نویی خواهند 
رفت. این مســابقه حاال از همیشــه 

حساس تر به نظر می رسد.
تیم استراما نســبت به تیم ژنرال، 
اســتراحت بیشــتری برای این بازی 
داشته و مجبور نبوده در جام حذفی به 
میدان برود. با این وجود دیدار سپاهان 
در رقابت های لیگ برتر نیز لغو شــد تا 
عمال دو تیم بعد از تعطیالت بازی های 
ملی، تنها یک بازی برگزار کرده باشند. 
ســپاهان در آن یک بازی، بــا وجود 
نمایشی ضعیف تر از حد انتظار، پیکان 
را شکست داد و اســتقالل با چاشنی 
خوش شانســی و فرصت طلبی، از سد 
نساجی عبور کرد. تیم اســتراما در 6 
بازی گذشته لیگ با سیستم دفاع سه 
نفــره اش، ۱۸ امتیاز کامل به دســت 
آورده و پس از مســابقه هفتــه اول با 
ماشین سازی، دیگر بیرون از خانه طعم 
شکست را نچشیده اســت. سپاهان 
نیز در ۱۰ مســابقه اش در این فصل از 
رقابت های لیگ، هرگز »بازنده« نبوده 
و یکی از دو تیم بدون شکست این فصل 
لیگ محسوب می شود. با وجود نتایج 
نسبتا مشابه در این فصل، وضعیت خط 
حمله و خط دفــاع دو تیم تفاوت های 
بسیار زیادی با هم دارد. استقالل در فاز 
هجومی، به مراتب بهتر از سپاهان ظاهر 

شده و تا اینجای فصل توانسته ۱۰ گل 
بیشتر از این حریف به ثمر برساند. در 
خط دفاع اما وضعیت تیم اصفهانی به 
مراتب بهتر به نظر می رسد. آنها در ۱۰ 
مسابقه لیگ، تنها یک گل خورده اند 
و آن گل نیز از روی ضربه پنالتی اتفاق 
افتاده اســت. خط دفاعی استقالل اما 
در این فصل، ۱۰ بار تســلیم رقبا شده 
است. در واقع نبرد امروز، مسابقه یک 
خط حمله درخشان با یک خط دفاعی 

فوق العاده خواهد بود.
جذاب ترین دوئل امروز نقش جهان، 
روی خط دروازه ها اتفاق می افتد. جایی 
که آماده ترین گلرهــای این روزهای 
فوتبال ایران روبه روی هم قرار می گیرند. 
سیدحسین تا قبل از شروع این فصل، 
رکورددار بسته نگه داشتن دروازه اش 
در دقایق متوالی لیگ برتر بود اما پیام 
نیازمند، توانســت این رکورد را به نام 
خودش ثبت کنــد. حاال هــر دو نفر، 
انگیزه های بسیار زیادی برای این نبرد 

خواهند داشت. 
ســپاهان این فصــل در مصاف با 
پرسپولیس و تراکتور برنده بوده و حاال 
قصد دارد یک مدعی دیگر را نیز شکست 
بدهد. اســتقالل نیز پس از شکست 
برابر پرسپولیس و برد پرگل در زمین 
تراکتورسازی، دو هفته دشوار با سپاهان 
و شهرخودرو را پشت سر می گذارد. دو 
هفته ای که شاید سرنوشت این تیم را تا 

حدود زیادی تعیین کنند.

آبی ها در جست وجوی سومین گل سه امتیازی در نقش جهان

تیام، آیاندا و حاال شیخ!

اتفاق روز

سوژه روز

 بازی در زمین سپاهان، دیگر یک کابوس بزرگ برای استقالل نیست. آبی ها در دو فصل گذشته، نقش جهان را به 
عنوان تیم برنده ترک کرده اند و در چهار فصل گذشته، از 12 امتیاز بازی در ورزشگاه خانگی سپاهان 10 امتیاز به دست 

آورده اند. از آخرین شکست این تیم در خانه زردپوشان، زمان زیادی سپری شده و همین موضوع، اعتماد به نفس زیادی به 
تیم استراما می بخشد. در دو جدال خارج از خانه گذشته با سپاهان، تیام و پاتوسی گل های سه امتیازی استقالل را به ثمر 

رساندند. آبی ها امیدوارند این روند با شیخ دیاباته و یک گل سه امتیازی دیگر، ادامه پیدا کند.

»تو فردا اخراج می شــوی!« همه مربیانی که در آســتانه 
برکناری قرار دارنــد، چنین جمله ای را از یکــی از بازیکنان 
تیم شان می شــنوند. این اتفاق برای اونای امری نیز رخ داد. 
یک روز قبل از مسابقه آرســنال با فرانکفورت در رقابت های 
لیگ اروپا، اختالف نظر عمیق امری با مســوت اوزیل دوباره 
در تمرین ها نمایان شــد. در پایان مجادله جــدی میان این 
دو نفر، اوزیل به شــکلی کنایه آمیز از پایــان دوران امری در 
آرســنال صحبت کرد. به نظر می رســید این جمله چیزی 

فراتر از »پیش بینی« بوده است. چراکه ظاهرا همه بازیکنان 
آرســنال خواهان برکناری مربی شان بودند و به همین خاطر 
هیچ بازیکنی، انگیزه الزم را برای شکســت دادن آینتراخت 
فرانکفورت نداشت. همه نشانه ها درســت در کنار هم چیده 
شدند. آرسنال به گل اول رسید اما در نیمه دوم، مسابقه را رها 
کرد. تیم عقب افتاد و در حالی که هیچ نشانی از انگیزه در بین 
توپچی ها دیده نمی شد، بازی را به حریف واگذار کرد. بدترین 
فرم آرسنال از سال ۱۹۹۲ با ناکامی در رسیدن به پیروزی در 
هفتمین بــازی متوالی رقم خورد و ظهر روز بعد، مســئوالن 
باشگاه خبر برکناری اونای را با رسانه ها در میان گذاشتند. حاال 
دیگر از »عصربخیر« های معروف اونای در لندن خبری نخواهد 
بود. پروژه او در امارات، به بن بســت کامل رســید و استقبال 
بازیکن ها از این خبر، نشان می دهد که جانشین ونگر اصال در 

بین مهره های تیمش محبوب نبود. امری در آرسنال، به همان 
سرنوشتی دچار شد که دیوید مویس در یونایتد تجربه کرده 
بود. او جانشین یک مربی بزرگ شد که برای سال ها در باشگاه 
حضور داشت. با این وجود انتظارها از اونای، به مراتب پایین تر 
از توقعات از مویس بود. متخصص لیگ اروپا، تیمش را به فینال 
این تورنمنت رساند اما شکست سنگین برابر چلسی، اجازه نداد 
که او باز هم این جام را به دست بیاورد. نتایج آرسنال در لیگ، 
ناامیدکننده بود و آنها باز هم راهی به رقابت های لیگ قهرمانان 
نداشتند. اونای در پی اس جی نیز موفق نبود اما حداقل توانست 
این تیم را به قهرمانی لیگ فرانســه برساند. شکست سنگین 
در آرســنال اما یک نقطه منفی بزرگ در کارنامه او به وجود 
خواهد آورد. آرســنالی ها هدایت تیم شان را به صورت موقت 
به یکی از چهره های محبوب باشــگاه یعنی فردی لیونگبرگ 

سپرده اند. ستاره ای که یکی از اعضای تیم رویایی آرسن ونگر 
در آرسنال بود. تا همین چند هفته قبل، ژوزه مورینیو انتخاب 
اول آرسنال به شــمار می رفت اما این مربی حاال به عضویت 
تاتنهام درآمده اســت. هواداران توپچی ها به شکل واضحی، 
خواهان جذب پوچتینو هســتند اما بعید به نظر می رســد 
سرمربی سابق اسپرز، عالقه ای به این پیشنهاد داشته باشد. از 
مکس الگری نیز به عنوان یکی از گزینه های جدی کار در این 
باشگاه نام برده می شود. به نظر می رسد توپچی ها در این فصل 
نیز، رنگ خوشبختی را نخواهند داد. آنها حداقل باید یک سال 
دیگر صبر کنند تا شاید دوباره به فهرست تیم های مدعی لیگ 
برتر برگردند. هواداران باشگاه از سال های پایانی ونگر ناراضی 
بودند اما با امری، شــرایطی به مراتب بدتر از پایان دوران ونگر 

را تجربه کردند.

آریا رهنورد

پس از شکســت در هفته یازدهم لیگ برتر، 
پرســپولیس و نســاجی امروز روبه روی هم قرار 
خواهند گرفت. آن چه در هفته گذشته برای این دو 
تیم رقم خورد، شباهت های زیادی با هم داشت. هر 
دو در ورزشگاه خانگی روبه روی هوادارهای خودی 
به میدان رفتند، هر دو سرمربی شان را روی نیمکت 
نداشــتند، هر دو موقعیت های بسیار زیادی روی 
دروازه خلق کردند و هر دو در نهایت بدشانســی، 

طعم شکست را چشیدند. 
در دومین فصل بعد از بازگشت نساجی به لیگ 
برتر، حاال دو تیم در آزادی با هم روبه رو می شوند. 
کالدرون و مهاجری، برای پایان دادن به بدشانسی 
تیم های شــان دســت به هر کاری خواهند زد. 
پرسپولیس و نساجی از هفته یازدهم لیگ برتر، هیچ 
امتیازی به دست نیاوردند. تیم کالدرون در شرایطی 
که این مربی به خاطر محرومیت روی سکوها حضور 
داشت، به سد محکم سوشا مکانی برخورد کرد و 
به هر دری زد، نتوانست راهی به دروازه سوشا پیدا 
کند. تیر دروازه نیز چند بــار به لرزه درآمد اما نفت 
مسجدسلیمان، تسلیم نشد و همه امتیازهای بازی 

را با یک ضربه کرنر هوشمندانه از پرسپولیس گرفت. 
اوضاع برای نساجی قائمشهر نیز تفاوت چندانی 
نداشت. آنها روبه روی اســتقالل، یکی از بهترین 
بازی های این فصل شان را به نمایش گذاشتند و 
در هر دو نیمه، موقعیت های گل زیادی خلق کردند 
اما تنها یک بار توانستند توپ را از خط دروازه حریف 
عبور بدهند و در نهایت نتیجه را واگذار کردند. این 
هفته ها، »بدشانسی« بارها گریبان پرسپولیس و 
نساجی را گرفته اما این، تنها »مشکل« دو باشگاه 
به شــمار نمی رود. پســران کالدرون و شاگردان 
رضا مهاجری، این فصل اصال فرصت طلب نشان 
نداده اند. آنها در اســتفاده از فرصت های ایده آل، 
تیم هایی »سهل انگار« هستند و با مشکل شدید 
گل زنی دســت و پنجه نرم می کنند. پرسپولیس 
در ۱۱ مسابقه این فصل، تنها ۱۱ گل به ثمر رسانده 
است. در واقع آنها به ازای هر بازی، فقط و فقط یک 
بار دروازه رقبا را باز کرده اند. باشگاه سرانجام موفق 
شد قرارداد جونیور براندائو را فسخ کند اما کم  شدن 
یک بازیکن از خط حمله، طبیعتا مشکالت هجومی 
قرمزها را کم نخواهد کرد. به نظر می رسد کالدرون 
اعتقادش را به علی علیپور از دست داده و به همین 
خاطر، این بازیکن را باالخــره به نیمکت منتقل 

کرده است. با این وجود مهدی عبدی جوان، هنوز 
تجربه کافی را برای حضور ثابت در ترکیب قرمزها 
در اختیار ندارد. نساجی در ۱۱ بازی گذشته، ۱۳ 
گل به ثمر رســانده اما درصد زیادی از این گل ها، 
مربوط به هفته های ابتدایی لیگ برتر هستند. تیم 
مهاجری با مشکالت شدید مالی دست و پنجه نرم 
می کند و این مشکالت، تاثیر منفی ویژه ای روی 
تیم گذاشته اند. بازگشت علیرضا حقیقی به آزادی، 
اتفاق ویژه مســابقه امروز خواهد بود. گلری که در 
همین استادیوم چهره شد و در همین استادیوم، 
چندین فصل برای پرسپولیس به میدان رفت. او 
یک بار نیز از روســیه به جمع قرمزها برگشت اما 
دوران خوبی را در پرسپولیس تجربه نکرد. پس از 
سال ها دوری از فوتبال ایران، حقیقی حاال دوباره به 
نساجی برگشته و این هفته ها به عضو ثابتی از دروازه 
این تیم تبدیل شده اســت. پس از سوشا مکانی، 
هواداران پرسپولیس نگران این موضوع هستند که 
این بار علیرضا حقیقی روبه روی شان بایستد و مانع 
از رسیدن شان به گل شود. تیم کالدرون این فصل 
امتیازهای زیادی را از دست داده و اگر قصد ماندن 
در کورس قهرمانــی را دارد، دیگر به هیچ قیمتی 
نباید در دیدارهای خانگی پیش رو، هیچ امتیازی 
را از دست بدهد. پرســپولیس در دو جدال اخیر 
لیگ برتری در استادیوم آزادی، تنها یک امتیاز به 
دست آورده و امیدوار است به این روند ناامیدکننده، 
پایان بدهد. پنالتی چیپ علیپور و موقعیت های 

از دست رفته بازی با نفت مسجدسلیمان، آخرین 
خاطره های لیگ برتری این تیم از آزادی هستند. 
هرچند که پیــروزی در رقابت های جام حذفی با 
درخشــش تکراری ترابی، آنها را به عوض کردن 
شرایط امیدوار کرده اســت. محمد عباس زاده و 
محمد قاضی، دیگر ســتاره های نساجی هستند 
که سابقه پوشــیدن پیراهن پرسپولیس را دارند. 
بازیکنانی که با انگیزه های فراوان به بازی امروز قدم 
می گذارند و تالش می کنند تا بحران این هفته های 
باشگاه را پشت سر بگذارند. پرسپولیس با یک بازی 
بیشتر در روزهای گذشته، اســتراحت کم تری 
نسبت به نساجی برای این بازی داشته است. همان 
یک مسابقه بیشتر اما یک برد روحیه بخش برای تیم 
کالدرون بوده است. هم نساجی و هم پرسپولیس، با 

بحرانی جدی روبه رو شده اند و این فصل برخالف 
فصل گذشته، ضعیف تر از حد انتظار عمل کرده اند. 
اگر نتیجه این بازی نیز باب میل هواداران هر کدام از 
دو تیم نباشد، سرمربی در خطر جدی اخراج قرار 
خواهد گرفت. کالدرون برای زنده نگه داشتن امید 
قهرمانی، روی حضور هواداران پرسپولیس حساب 
ویژه ای باز می کند. هوادارانی که البته در هفته های 
گذشته، تیم را تنها گذاشته اند و استقبال چندانی از 
دیدارهای این تیم به عمل نیاورده اند. اگر این بازی 
برنده داشته باشد، تیم برنده مدت زیادی را در آرامش 
سپری خواهد کرد. پرسپولیس از هفته هفتم لیگ 
به بعد، در خانه خودش هیچ کــدام از رقبای لیگ 
برتری اش را شکست نداده و آخرین پیروزی خارج 
از خانه نساجی نیز به لیگ برتر هجدهم برمی گردد!

آرسنال و قطع همکاری با سرمربی اسپانیایی

عصر بخير آقای امری!

پرسپولیس-نساجی؛ تیم هایی که گل نمی زنند

مالقات بدشانس ها در آزادی!

دو سال قبل، این مامه 
تیام بود که وینفرد شفر 
و تیمش را به پیروزی در 

نقش جهان رساند. پیروزی 
فصل گذشته در اصفهان 

اما به مراتب جذاب تر و 
تماشایی تر از کار درآمد
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