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قطر ميزباني بسكتبال را نخواست

پنجره سوم مســابقات بســکتبال انتخابی 
کاپ آســیا در گروه E قرار بود با حضور تیم های 
ایران، عربســتان، قطــر و ســوریه از ۱۹ تا ۲۱ 
فوریه به میزبانی کشــور قطر برگزار شود. با این 
حال کشــور قطر به دلیل وضع محدودیت های 
کرونایی، از میزبانی ایــن رقابت ها انصراف داد. 
کنفدراسیون بسکتبال آسیا هم با اعالم رسمی 
این خبر تاکید کرده است که زمان و مکان بعدی 
برگزاری مسابقات را مشــخص می کند. این در 
حالی است که سایت عربی زبان »کوره« خبر داد 
فدراسیون بسکتبال سوریه بعد از اتمام مراحل 
بازسازی ســالن الفیحا در دمشق، با وعده هایی 
برای برگزاری موفقیت آمیز مســابقات به دنبال 
گرفتن میزبانی بــه جای قطر اســت. تیم ملی 
بســکتبال که از ۱۷ بهمن ماه وارد اردوی آماده 
سازی شــد، قرار بود ۲۷ بهمن راهی قطر شود 
تا طبق برنامه طی روزهای اول و سوم اسفندماه 
دیدارهای خود دار پنجره سوم انتخابی کاپ آسیا 
را برابر عربســتان و قطر برگزار کند اما به دلیل 
انصراف قطر که قطعا منجر بــه تغییر زمان این 
پنجره از رقابت ها شــد برنامه اعزام تیم ملی لغو 
شد. شاگردان شاهین طبع در مسیر آماده سازي 
براي این مسابقات امروز از ساعت ۱۱ به مصاف 
آویژه صنعت مشهد یکی از تیم های خوب لیگ 
برتری می رودند تا آخرین دیدار تدارکاتي شان را 

پشت سر بگذارند. 
    

چشم  بنا  روي  لهستان
کشــتی فرنگی ایران در رقابت های جهانی 
۲۰۱۹ قزاقســتان موفق شــد توســط علیرضا 
نجاتی، محمدعلی گرایی و امیر قاسمی منجزی، 
ســهمیه های المپیک در اوزان ۶۰، ۷۷ و ۱۳۰ 
کیلوگرم را کســب کند. بدین ترتیب شاگردان 
محمد بنــا باید فروردیــن ماه ســال ۱۴۰۰ با 
حضور در رقابت های گزینشی المپیک، سهمیه 
اوزان ۶۷، ۸۷ و ۹۷ کیلوگرم را نیز کســب کنند 
تا بــا ترکیبی کامــل )۶ وزن المپیکــی( راهی 
بازی های المپیک ۲۰۲۱ توکیو شــوند. محمد 
بنا و همکارانش در کادر فنی تــا آن زمان عالوه 
بر برگزاری اردوهای تیم ملــی، چندین رویداد 
تدارکاتــی و بین المللی را هم پیــش رو دارند تا 
در نهایت تیمی قبراق و آمــاده را راهی المپیک 
کنند. در این میان باید به یکی از تورنمنت های 
بین المللی پیش روی تیم ملی کشــتی فرنگی 
اشــاره کرد که گویا برای ســرمربی تیم ملی از 
دیگر میادین تدارکاتی مهمتر است. طبق برنامه 
اتحادیه جهانی، کشتی گیران ایران می توانند تا 
زمان حضور در رقابت های قهرمانی آسیا در سه 
تورنمنت بین المللی در ایتالیا، اوکراین و لهستان 
حضور یابند. هرچند تورنمنت ایتالیا از دستور کار 
خارج شده، اما تورنمنت پیت السینسکی لهستان 
اهمیت فراوانــی برای محمد بنا و شــاگردانش 
دارد، چراکه گفته می شود تیم المپیکی »آقای 
خاص« در نهایت با توجه به اتفاقات و نتایج این 
تورنمنت بسته خواهد شد. این تورنمنت با اعالم 
اتحادیه جهانی کشتی جزو میادین رنکینگ دار 
المپیک توکیو و به عنوان آخرین میدان تدارکاتی 
شــاگردان محمد بنا محســوب می شــود. این 
رقابت ها طی روزهای ۱۸ تا ۲۳ خرداد ۱۴۰۰ در 
ورشو پایتخت لهستان برگزار خواهد شد و یکی از 
معتبرترین رقابت های بین المللی است که حضور 
بسیاری از مدعیان و قهرمانان جهان و المپیک در 
آن می تواند سطح کمی و کیفی این تورنمنت را تا 

حد چشمگیری باال ببرد. 
    

برد  قلي پور  در  قفس
حمیدرضا قلی پــور دارنــده چندین مدال 
جهانی و آسیایی در رشته ووشو که مدتی است 
وارد مبارزه در بخش حرفه ای رزمی شــده، برابر 
»اشرف« رقیب پاکستانی خود به برتری دست 
یافت. سرگروه ســابق تیم ملی ووشو با سازمان 
TGFC افغانســتان برای فعالیت در مسابقات 
رزمی حرفه ای یا همــان MMA  به مدت یک 
سال به توافق رسیده و بر اســاس این توافق قرار 
اســت وی چهار مبارزه در طول یک سال برای 
سازمان فوق انجام دهد که این اولین مبارزه بود. 
حمیدرضا قلی پور پس از ۱۳ سال فعالیت در تیم 
ملی ووشو سال ۹۷ از دنیای قهرمانی خداحافظی 
کرد و وارد دنیای MMA شد و دو مبارزه موفق 

هم کسب کرد. 

منهای فوتبال

آریا طاری

برخــورد امروز ســپاهان و 
استقالل در نقش جهان، تاثیری 
انکارنشــدنی در معادله هــای 
قهرمانی نیم فصل خواهد داشت. 
هر دو باشــگاه لیگ را در قامت 
مدعیان جدی قهرمانی پشت سر 
گذاشته اند و به خوبی می دانند 
که برای رقم زدن یک پایان خوش 
برای نیم فصل اول، نیاز مبرمی به 
این سه امتیاز خواهند داشت. این 
مسابقه همیشه جذابیتی فراتر از 
متن یک مسابقه فوتبال داشته 
است. جالب اســت بدانید که در 
12 بازی گذشــته، سپاهان تنها 

یک بار موفق به شکســت دادن 
استقالل شده است. این باشگاه 
از اواسط ســال 93 به بعد، هرگز 
در »اصفهان« نتوانسته حریف 

آبی اش را از پیش رو بردارد.
    

اولین بازی؛ اولین گل
اولین برخورد دو تیم، بهمن ماه سال 
۱۳5۰ اتفاق افتاد. جایی که تاج در اوج 
قدرت و با هدایــت رایکوف، روبه روی 
ســپاهان محمود یاوری قرار گرفت. 
۳۲ دقیقه بعد از شــروع آن مسابقه، 
غالمحسین مظلومی اولین گل را در 
تقابل های تاریخ ایــن دو تیم به ثمر 
رساند. در ادامه هم مژدهی، حق وردیان 
و خود مظلومی گل های دیگری وارد 

دروازه ســپاهان کردند. آن مسابقه با 
برتری چهار بر صفر استقالل به پایان 
رسید. جالب است بدانید که ۴۹ سال 
بعد، هنوز هم آن برد اول، سنگین ترین 
پیــروزی در جدال های بیــن این دو 
باشگاه به شمار می رود. نیم قرن از آن 
بازی گذشته و این اختالف دیگر بین 

آنها تکرار نشده است.
بیشترین برد متوالی

از اواخر سال ۸۱ تا اواسط سال ۸۲، 
سپاهان فرهاد کاظمی تیمی بی رقیب 
به نظر می رســید. تیمی که در لیگ 
برتــر و جام حذفی، ضربات ســختی 
به پیکر اســتقالل وارد کرد. در دیدار 
رفت دومین دوره لیگ برتر، سپاهان با 
پنالتی دیروقت محرم نویدکیا استقالل 

را با نتیجه سه-دو شکســت داد. آنها 
همان ســال در دیدار رفت یک هشتم 
نهایی جام حذفی، استقالل را با نتیجه 
سنگین سه بر صفر از پیش رو برداشتند 
و در دیدار برگشت هم با نتیجه یک بر 
صفر برنده شــدند. در جدال برگشت 
لیگ هم سپاهان دوباره با نتیجه تکراری 
ســه-دو برنده شــد. پس از چهار برد 
متوالی، سپاهان در جام اتحادیه تهران 
به مصاف استقالل رفت و باز هم این تیم 
را شکست داد. این اولین و آخرین بار در 
تاریخچه تقابل های دو تیم بود که یک 
تیم در پنج مسابقه متوالی به حریفش 

غلبه می کند.
پرگل ترین بازی

بقه  ســا ه  شــگا با و  د یــن  ا

تقابل های جــذاب و پــرگل زیادی 
داشــته اند امــا پرگل ترین و شــاید 
فراموش نشــدنی ترین برخــورد آنها 
به شــهریور ۸۹ برمی گردد. یک بازی 
فراموش نشــدنی که یــک طرفش 
نیمکت استقالل و پرویز مظلومی قرار 
داشتند و طرف دیگرش، امیرقلعه نویی 
و نیمکت سپاهان بودند. بخش مهمی از 
حساسیت فزاینده آن نبرد، به حضور 
پرشــمار آبی های ســابق در ترکیب 
ســپاهان مربوط می شــد. استقالل 
مسابقه را رویایی شروع کرد و در همان 
نیمه اول، سه گل به سپاهان زد اما تیم 
قلعه نویی با یک بازگشت باورنکردنی، 
کار را به تساوی کشاند. با این حال گل به 
خودی دیرهنگام رضا عنایتی، ورق را به 
نفع استقالل برگرداند. با هفت گل رد و 
بدل شده، این پرگل ترین برخورد تاریخ 

استقالل و سپاهان بوده است.
پرتکرارترین نتیجه

اواخر سال 5۳ بود که سپاهان اولین 
پیروزی تاریخش را روبه روی استقالل 
با نتیجه یک بر صفر جشــن گرفت. 
جالب است بدانید که برد »یک-هیچ« 
تکرارشده ترین نتیجه در رقابت بین 
این دو باشگاه بوده است. تاکنون ۱۷ بار 
نتیجه دیدارهای این دو تیم یک بر صفر 
شده است. رده دوم این فهرست هم به 
بردهای دو بر یک اختصاص دارد که ۱۳ 

بار در این رقابت رقم خورده اند.
اولین و آخرین هت تریک

ایــن دوئل تا امــروز دو هت تریک 
داشــته که هر دو، ســهم سپاهانی ها 
بوده است. ســال ۸۱ لئون استپانیان 
در برخورد سپاهان استانکو با استقالل 
قلعه نویی، هت تریک کرد و طالیی ها 
آن روز چهار-دو برنده شــدند اما این 
اولین هت تریک تاریخ این رقابت نبود. 
سیدامین موســوی در جریان جدال 
دو باشگاه در سال ۱۳۷۳ توانسته بود 
سه بار دروازه استقالل را باز کند. بعد از 
لئون، این مسابقه دیگر هیچ هت تریکی 

نداشته است.
پرتجربه ترین مربی

امیرقلعه نویی با سابقه ۲۹ بار حضور 
در این مســابقه، پرتجربه ترین مربی 
این جدال به شــمار می رود. او و ناصر 

حجازی، چهره های آشنایی هستند که 
سابقه هدایت هر دو باشگاه را داشته اند. 
در بین مربیانی کــه فقط هدایت یک 
تیم را بر عهده داشته اند، محمود یاوری 
با ۱۲ بار نشستن روی نیمکت سپاهان 
و منصور پورحیدری با ۱۱ بار هدایت 
استقالل، رکورددار محسوب می شوند.

زودترین و دیرترین گل
آرش افشین در ثانیه شصتم جدال 
استقالل و ســپاهان، سریع ترین گل 
تاریخ این رقابت را به ثمر رسانده است. 
افشین هم در شــمار بازیکنانی است 
که برای هر دو تیــم به میدان رفته اند. 
دیرهنگام ترین گل تاریــخ این نبرد، 
برای آبی ها یک گل فراموش نشــدنی 
به نظر می رسد. گل آیاندا پاتوسی در 
دقیقه ۹۷ جدال با ســپاهان، وینفرد 
شفر و تیمش را به شکل وصف ناپذیری 

غرق در شادی کرد.
بیشترین اخراج

در تاریــخ دوئل های اســتقالل و 
سپاهان، دو بازیکن بیشتر از یک کارت 
قرمز گرفته اند. اول احمد باغبانباشی 
که در فاصله سه مسابقه، دو بار از زمین 
بازی اخراج شــد و دوم هم فرشــید 
طالبی. جالب اینکه هر دو بازیکن هم 

پیراهن سپاهان را به تن داشتند.
گل زن ترین ستاره ها  

لئون استپانیان، رسول خطیبی و 
سیدمهدی سیدصالحی، سه گل زن 
برتر این جدال به شــمار می روند که 
هر کدام ۶ گل در کارنامه دارند. ســید 
برخالف دو نفر قبلی، به جز سپاهان در 
این مسابقه برای استقالل هم به میدان 

رفته است.

ترین های یک بازی بزرگ

جنگشیردلها!

اتفاق روز

چهره به چهره

برای دومین سال متوالی، نام پژمان جمشیدی 
در فهرست نامزدهای اولیه سیمرغ قرار گرفت اما 
دست او به این جایزه ارزشمند نرسید. قرار گرفتن 
در فهرســت نامزدهای بازیگری برای دو ســال 
متوالی، تجربه ای فراموش نشدنی برای این ستاره 
به شمار می رود. او همین حاال هم توانسته دست 
به کاری بزند که خیلی از بازیگران سرشــناس 
سینمای ایران هرگز موفق به انجامش نشده اند. 
پژمان در این دو سال، انبوهی از فیلم های متفاوت 
را در کارنامه داشته و دیگر تنها به سراغ نقش های 
طنز و فیلم های کمــدی نمی رود. او توانســته 
خودش را در قامت یک بازیگر جدی هم به اثبات 
برســاند و این، یک برگ برنده مهم برای کارنامه 
کاری اش به شــمار می رود. با ایــن وجود آن چه 

مهم تر از درخشیدن جمشیدی روی پرده نقره ای 
به نظر می رســد، نوع تعاملش با سینمایی ها در 
جشنواره است. اینکه یک خبرنگار با زشت ترین 
ادبیات ممکن به او می تازد اما پژمان به جای آغاز 
یک هیاهوی بزرگ، همه چیز را آرام می کند. در 
ماجرایی که در نشست خبری فیلم خط فرضی 
اتفاق افتاد، پژمان جمشیدی دست باال را داشت 
و به راحتی می توانست آن خبرنگار ناشناخته را 
به گوشه رینگ بکشاند و با ضربات سنگین، کاری 
کند که این خبرنگار از سوالش پشیمان شود اما 
پژمان به ســراغ یک هیاهوی بزرگ نرفت و همه 
چیز را در اوج آرامش پشت سر گذاشت. تماشای 
این روحیه، حتی از تماشای یک ورزشکار که به 
دنیای هنر قدم گذاشته، دیدنی تر به نظر می رسد. 

چقدر در فوتبال مان هم، به این روحیه نیاز داریم. 
برای یک لحظه تصور کنیــد در یک کنفرانس 
خبری، توی چشــم های یک مربی زل زده اید و 
چنین جمله هایی را علیه او بــه کار می برید. ۹۹ 
درصد مربیان شاغل در لیگ برتر ایران به محض 
شنیدن این جمله ها، خرخره شــما را خواهند 
جوید و بعضی های دیگر هم »علی« را برای ساکت 
کردن شما صدا خواهند زد. در فوتبال ایران عمال 
مفهومی به نام مربی انتقادپذیر نداریم و حتی این 
روحیه در بین بازیکنان هم دیده نمی شود. کاش 
پژمان جمشیدی که الهام بخش ورود چهره های 
زیادی از ورزش به دنیای تصویر بود، کمی به لحاظ 
رفتاری هم بتواند فضای فوتبــال ایران را تغییر 
بدهد. او در سال های بازی برای پرسپولیس و تیم 
ملی به میدان رفت و در دوران تازه، در بخشــی از 
پروژه های الیت سینمای ایران حاضر بود. شاید بد 
نباشد پژمان دوباره به فوتبال برگردد و همان طور 
که همیشه دوست داشته، یک دوره مربیگری را 

نیز پشت سر بگذارد. شاید بد نباشد او با این روحیه 
مثال زدنی، دوباره به فوتبال ایران وارد شود و روحیه 
فعلی این فوتبال را عوض کند. نمی دانیم پژمان 
چقدر برای چنین کاری رغبت دارد اما تردیدی 
نداریم که فوتبال ایران به او و امثال او نیاز ویژه ای 
خواهد داشت. در فوتبالی که اسیر بی اخالقی شده و 

در دام عصبانیت کنترل نشده افتاده، حضور چنین 
افرادی یک غنیمت بزرگ خواهد بود. تصویری که 
این روزها از فوتبال ایران به جامعه می رسد، تصویر 
فوق العاده تلخی است. چهره هایی مثل پژمان اما 
می توانند این تصویر را کمی تغییر بدهند و ظاهر 

فوتبال ایران را کمی عوض کنند.

آریا رهنورد

روی کاغذ، قهرمانی نیم فصل لیگ برتر بیستم تنها برای سه 
تیم در دسترس خواهد بود. صنعت نفت از دایره تیم های مدعی 
قهرمانی نیم فصل خارج شده و حاال فقط استقالل، سپاهان و 
پرسپولیس می توانند این عنوان را به دست بیاورند. سپاهان و 
استقالل امروز آخرین بازی شان در نیم فصل را برگزار خواهند 
کرد و پرسپولیس پس از جدال یکشنبه با پیکان، باید روبه روی 
گل گهر سیرجان قرار بگیرد. تیم یحیی در صورت بردن هر دو 
بازی، قهرمان نیم فصل خواهد شد اما اگر این تیم نتواند همه 
امتیازها را کسب کند، استقالل و سپاهان با برد در دیدار امروز 
به طرف قهرمانی نیم فصل خواهند رفت. این دو باشــگاه روی 
هم تا اینجا ۱۲ بار قهرمان نیم فصل اول لیگ برتر شــده اند. در 
حقیقت با احتساب قهرمانی این فصل، در ۱۳ دوره از ۲۰ دوره 
لیگ برتر، یکی از این سه تیم نیم فصل را به عنوان قهرمانی به 

پایان رسانده است.

استقالل
استقالل تهران در اولین دوره از لیگ برتر، قهرمان نیم فصل 
شد اما در پایان آن رقابت، قهرمانی را به پرسپولیس واگذار کرد. 
آنها در لیگ برتر پنجم دوباره قهرمان نیم فصل شدند و این بار 
توانســتند قهرمانی را در پایان فصل نیز تکرار کنند. سومین و 
آخرین قهرمانی نیم فصل اســتقاللی ها در لیگ برتر یازدهم 
اتفاق افتاده. در آن دوره هم این قهرمانی، منجر به بردن لیگ برتر 
نشد. در حقیقت آبی ها تا امروز سه بار قهرمان نیم فصل شده اند و 
تنها در یکی از این فصل ها، جام قهرمانی را باالی سر برده  اند. دو 
قهرمانی دیگر این تیم در لیگ برتر در شرایطی به دست آمده که 
قهرمانی نیم فصل، سهم تیم های دیگری بوده است. تیم فکری 
تا این هفته از لیگ برتر، فقط دو بار شکست خورده و در مجموع 
کم نوسان نشان داده است. آنها با ۹ گل خورده، صاحب دومین 
خط دفاعی برتر رقابت های لیگ برتر هستند. اگر استقالل در 
دیدار امروز سپاهان را شکست بدهد، به میانگین دو امتیاز در 
هر مسابقه نزدیک می شود و شــانس خوبی برای رسیدن به 
چهارمین قهرمانی نیم فصلش خواهد داشت. هرچند که تجربه 
ثابت کرده نباید روی این قهرمانی برای پایان فصل حســاب 

چندانی باز کرد.
سپاهان

بین قهرمانی نیم فصل و بردن لیگ برای ســپاهان، رابطه 

نسبتا نزدیکی وجود داشته است. طالیی ها اولین بار در دومین 
فصل از لیگ برتر قهرمان نیم فصل شدند و در پایان همان فصل 
هم قهرمانی لیگ را از آن خودشان کردند. این تیم در لیگ نهم 
باز هم قهرمانی نیم فصل را به بردن لیگ پیوند زد. ســپاهان 
لیگ های دهم، یازدهم و چهاردهم را در شــرایطی برد که در 
نیم فصل قهرمان نشده بود و در لیگ های دوازدهم و هجدهم با 
وجود بردن نیم فصل، نتوانست جام را به چنگ بیاورد. این تیم 
در مجموع تا امروز چهار بار قهرمان نیم فصل شــده و در نیمی 
از این فصل ها نیز، به جام قهرمانی رسیده است. تیم محرم در 
فاز هجومی فوق العاده نشــان داده و بهترین خط حمله لیگ 
برتر را در اختیار دارد اما عملکرد طالیی ها در فاز دفاعی، اصال 
امیدوارکننده نیســت. در بین ۱۳ تیم باالی جدول، بدترین 
عملکرد دفاعی به محرم و تیمش اختصــاص دارد. با این حال 
این تیم درســت نصف بازی های این فصل را با پیروزی پشت 
سر گذاشــته و امروز به دنبال رسیدن به هشتمین پیروزی در 
پانزدهمین مسابقه فصل است. بردن این بازی، شانس سپاهان را 
برای قهرمانی نیم فصل افزایش خواهد داد. اگر آنها در این جدال 
هر نتیجه ای به جز پیروزی را تجربه کنند، نمی توانند قهرمان 

نیم فصل لیگ برتر بیستم شوند.
پرسپولیس

با پنج تجربه موفق، پرسپولیس رکورددار قهرمانی نیم فصل 

در تاریخ لیگ برتر به شــمار می رود. همین تیــم البته اولین 
قهرمانی اش در لیگ را در شــرایطی جشن گرفت که قهرمان 
نیم فصل نشده بود. آنها اولین بار در لیگ هفتم با افشین قطبی 
قهرمان نیم فصل شدند و در پایان لیگ هم به شکلی دراماتیک 
جام را تصاحب کردند. این تیم در لیگ برتر شانزدهم هم قهرمان 
نیم فصل و سپس فصل شد. کاری که در لیگ سیزدهم و پس از 
قهرمانی نیم فصل با علی دایی، قادر به تکمیلش نبود. قرمزها در 
لیگ های هفدهم و نوزدهم هم قهرمانی نیم فصل را به قهرمانی 
پایان فصل دوختند اما در لیگ هجدهم، قهرمانی نیم فصل را به 
سپاهان واگذار کردند. تیم یحیی در این فصل به آرامی اوج گرفته 
و توانسته مسیرش را برای رسیدن به قهرمانی در میانه راه، هموار 
کند. شاید پس از شکست روبه روی آلومینیوم، هیچ کس انتظار 
نداشت این تیم شانس کسب قهرمانی در نیم فصل باشد اما سه 
پیروزی متوالی، دوباره این تیم را احیا کرد و صدای پای قرمزها 
را به صدر جدول رساند. تیم یحیی در این فصل کم تر از هر تیم 
دیگری طعم شکست را چشیده است. پرسپولیسی ها در روزهای 
پیش رو به دنبال ششمین قهرمانی نیم فصل هستند. در پنج 
قهرمانی گذشته نیم فصل، این تیم چهار بار در پایان فصل هم 
جام قهرمانی را لمس کرده است. قرمزها قهرمان چهار دوره اخیر 
لیگ برتر ایران نیز به شمار می روند. تیمی که همچنان از عطش 
رسیدن به جام های بعدی در فوتبال ایران دست برنداشته است.

در حسرت یک »پژمان« برای فوتبال

الزمت داریم رفيق! 

کدام تیم، قهرمانی نیم فصل را به چنگ می آورد؟

قهرمانان 12 گانه!

اواخر سال 53 بود که 
سپاهان اولین پیروزی 

تاریخش را روبه روی 
استقالل با نتیجه یک بر 

صفر جشن گرفت. جالب 
است بدانید که برد »یک-

هیچ« تکرارشده ترین 
نتیجه در رقابت بین این دو 

باشگاه بوده است
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