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هاشمي، سرمربي تيم تفنگ 
دانمارك شد

تيراندازي با اينكه اولين مدال المپيكش را در 
چند ماه پيش در المپيك 2020 توكيو به دست 
آورد و البته هميشه با مشكالت زير و درشت بسيار 
و البته حواشي مديريتي روبه رو بوده است، اما با 
اين حال اين رشته مربيان بسيار خوبي دارد كه زير 
سايه مشكالت و حواشي به سختي مي تواند از آنها 
استفاده كند. الهام هاشمي يكي از مربيان خوب 
تفنگ ايران است كه فدراسيون قبلي توانست او 
را براي المپيك توكيو راضــي به همكاري كند. 
اين همكاري امــا زير خروار مشــكالت بارها با 
چالش هاي بسياري مواجه شد و حتي قهر هاشمي 
و تعطيلي اردوهاي تيم ملي قبل از المپيك را به 
دنبال داشت. با وجود مشكالت تيراندازي توانست 
ســهميه هاي خوبي براي المپيك بگيرد و مدال 
طالي تاريخي هم توسط جواد فروغي به دست 
آمد. حاال اما هاشمي قرار است هدايت تيم ديگري 
را برعهده بگيرد تا باز هم دانش او خرج خارجي ها 
شود. هاشمي با تيم ملي تفنگ دانمارك قرارداد 
بسته است و قرار است تا المپيك پاريس اين تيم 
را هدايت كند. او از اول فوريه به صورت آنالين و از 
۱۶ فوريه به صورت حضوری كار خود را آغاز كرده 
است. هاشمي اما تنها مربي نيست كه روي نيمكت 
تيم هاي ديگر كشورها مي نشــيند. محمدزائر 
رضايــي تا المپيــك پاريس هدايــت تيم ملي 
تفنگ بنگالدش را بر عهده گرفته است و نريمان 
نيكخو از ارديبهشــت ۱400 سرمربي تيم ملي 
تراپ اندونزي اســت. ابراهيم اينانلو نيز سال 98 
به اندونزي رفت و تيرانداز اين كشور با هدايت او 
براي اولين بار توانست سهميه المپيك را به دست 
بياورد. اينها نفراتي هســتند كه در كنار مربيان 
بزرگي چون الزلو و كوران كرده اند و تجربه هاي 
بسيار خوبي دارند. اما به دليل شرايط سخت كاري 
از جمله مشكالت عديده مالي، كمبود اسلحه و 
مهمات و اعزام هاي كم خارجي عرصه را حسابي 
براي شان تنگ كرده است. اينكه تيراندازي ايران 
مربيان باتجربه اي در كشورهاي ديگر داشته باشد، 
اتفاق بسيار خوبي است اما در صورتي كه تيم هاي 
ملي كشــورمان بيش از همه به آنها نياز نداشته 
باشند و خود از حضور مربي قوي بي نياز باشند. 
بازي هاي آسيايي 2022 نزديك است و مرتضي 
قرباني رييس جديد و البته ناشناخته فدراسيون 

تيراندازي بايد زودتر اين رشته را سامان دهد. 
    

ساعي باالخره حكمش را گرفت
هادي ســاعي يكــي از كســاني اســت كه 
طوالني ترين مســير را براي رســيدن به رياست 
فدراسيون تجربه كرده اند. پرافتخارترين المپين 
ايران در تاريخ ۱5 دي ۱400 در مجمع به عنوان 
رييس چهار سال آينده فدراسيون تكواندو انتخاب 
شــد تا ســيدمحمد پوالدگر كه نزديك دو دهه 
رياست اين فدراسيون را برعهده داشت، ناكام بزرگ 
انتخابات باشد. اما از همان زمان موضوع شمارش 
آرا پيش آمد تا ساعي براي دريافت حكمش 4۶ روز 
انتظار بكشد. حميد سجادي وزير ورزش و جوانان 
سرانجام روز يكشنبه اول اسفند بعد از تعويق چند 
باره زمان، حكم ساعي را به او اهدا كرد. روز گذشته 
هم مراسم معارفه او در فدراسيون تكواندو برگزار 
شد تا ساعي رســما كار را در دســت بگيرد. حاال 
انتظارات از ساعي بسيار باال است و انتظار مي رود او 
خيلي زود بتواند اوضاع اين رشته كه دچار افول شده 

است را سامان دهد. 
    

 9 اسفند تاريخ جديد
 انتخابات بسكتبال

در حالی كــه مجمع انتخاباتی فدراســيون 
بســكتبال تاكنــون زيــر ســايه حواشــي و 
گمانه زني هاي بسيار ســه بار به تعويق افتاده، 
طبق اعالم ســيدمحمد پوالدگر معــاون وزير 
ورزش قرار است اين فدراســيون از بالتكليفی 
خارج می شــود. او در اين باره گفت كه 9 اسفند 
انتخابات اين فدراسيون برگزار مي شود و هنوز 
صحبتي مبني بر تعويق انتخابات نبوده اســت. 
اين در حالي اســت كه آخرين بار كه مجمع به 
تعويق افتاد يك شــب قبل از برگزاري آن بود. 
شنيده می شود صالحيت چهار كانديدای احراز 
صندلی رياست فدراسيون بسكتبال تييد شده 
اســت و بايد ديد اين بار باالخره اين فدراسيون 

رييس دار مي شود يا نه. 

منهای فوتبال

با تساوی هفته گذشــته سپاهان 
روبه روی هــوادار، پرونده قهرمانی تيم 
محرم در ليگ برتر را بايد مختومه بدانيم. 
ليگ بيست و يكم حاال دو مدعی كامال 
جدی دارد كه رقابت سرسختانه ای را 
برای بردن ليگ آغــاز كرده اند. برنامه 
ديدارهای دو تيم تا پايان فصل تقريبا 
مشابه به نظر می رسد. چراكه هنوز زمان 
زيادی از شــروع نيم فصل دوم سپری 
نشده است. با اين وجود در ادامه فصل 
پرسپوليسی ها بايد سفرهای بيشتری 
انجام بدهند و استقاللی ها بايد با تيم های 

قدرتمند بيشتری بازی كنند.

فاکتوری به نام پایتخت
در ۱2 هفتــه باقی مانــده از اين 
فصل، استقاللی ها فقط چهار مسابقه 
را بيرون از تهران انجام می دهند. اين 
يك امتياز بســيار بزرگ برای فرهاد و 
تيمش خواهد بــود. در نيم فصل اول 
ليگ برتر هم يحيی و تيمش بيشــتر 
ديدارها را در تهران برگزار كردند و حاال 
نوبت استقالل شده كه در پايتخت به 
مصاف رقبا برود. جالب اســت بدانيد 
كه در ۶ هفته آينده، اســتقالل فقط 
»يك بار« تهران را ترك می كند. آنها 
روبه روی فجــر، گل گهر، صنعت نفت 
و پرســپوليس و پيكان در تهران بازی 
می كنند و تنها ديدار خارج از خانه اين 

تيم در ۶ هفته بعدی روبه روی نساجی 
رقم خواهد خورد. اســتقالل در ادامه 
فصل به اهواز، رفســنجان و اصفهان 
هم سفر می كند تا ســه ديدار خارج از 
خانه بعدی اش را پشت ســر بگذارد. 
پرســپوليس اما در ۱2 هفته بعدی، 
فقط ۶ بار در پايتخت به ميدان می رود 
و بايد خودش را برای سفرهای دائمی 
آماده كند. پرسپوليس در ديدارهای 
باقی مانده بايد به ســيرجان، آبادان، 
مسجدسليمان، اصفهان، تبريز و شيراز 
برود. در يك برنامه فشرده اين سفرهای 
متوالی برای گل محمــدی و تيمش 
خسته كننده خواهند بود. يك برنامه 
بسيار سخت برای تيمی كه البته يكی از 

ديدارهايش روبه روی تيم های تهرانی 
ليگ برتر يعنی هوادار هم ممكن است 

در كرج برگزار شود.
وزن رقبا

اگر بازی مســتقيم با پرسپوليس 
را كنار بگذاريــم، آبی ها در ادامه فصل 
چند ديدار بسيار ســخت با گل گهر 
سيرجان، مس رفســنجان، سپاهان، 
فــوالد و آلومينيــوم اراك خواهنــد 
داشــت. در حقيقت اســتقالل با پنج 
حريف سرســخت بــاالی جدولی در 
۱2 هفته آينده روبه رو خواهد شد. اگر 
همان نتايج نيم فصل اول تكرار شود، 
شرايط تيم فرهاد ايده آل خواهد بود. 
چراكه در بين همه رقبای اين فهرست، 

استقاللی ها امسال فقط به آلومينيوم 
اراك امتياز دادند. آنها البته روبه روی 
گل گهر هم مساوی كردند اما نتيجه آن 
مسابقه با رای كميته انضباطی عوض 
شد. مسير تيم يحيی تا پايان ليگ كمی 
ساده تر به نظر می رسد. چراكه آنها از 
بين تيم های قدرتمند اين فصل، دو بار 
با آلومينيوم و فوالد بازی كرده اند و ديگر 
مسابقه ای با اين دو تيم در نيم فصل دوم 
ندارند. پرسپوليسی ها اما بايد روبه روی 
گل گهر، مس رفســنجان و سپاهان 
قرار بگيرند. ســه تيمی كه با توجه به 
رويارويی مشترك با دو باشگاه مدعی، 
نقشی انكارنشدنی در تعيين مسير تيم 
قهرمان ليگ خواهند داشت. اگر تنها 
اين بازی ها را در نظر بگيريم، شــرايط 
به سود پرســپوليس خواهد بود اما به 
هر حال نمی توان تنها روی اين ديدارها 
برای تعيين سرنوشت تيم ها استفاده 
كــرد. قهرمان ليــگ در نهايت تيمی 
خواهد بود كه بتواند از بازی های ساده 
هم حداكثر امتيازها را به دست بياورد.

فینال لیگ برتر
به نظر می رسد تقابل نيم فصل دوم 
استقالل و پرسپوليس به نوعی فينال 
ليگ برتر خواهد بود. نبردی كه از هميشه 
حساس تر به نظر می رسد. دربی رفت اين 
فصل اصال مسابقه خوبی نبود و درنهايت 
با نتيجه تساوی تمام شد. اگر اختالف 
سه امتيازی دو تيم قبل از اين مسابقه 
سرنوشت ساز حفظ شــود، تساوی در 
اين نبرد كامال به سود استقالل خواهد 
بــود. در حقيقت اين اختــالف امتياز 
موجب می شود كه ســرخ ها مسابقه را 
هجومی تر شروع كنند. بردن اين بازی 
برای هر تيمی كــه می خواهد قهرمان 
ليگ برتر شود، لذت مضاعفی خواهد 
داشت. استقالل فرهاد، دو بار توانسته 

حريف را از جدول جام حذفی كنار بزند 
اما تا امروز در ليگ برتــر با هدايت اين 
مربی پرسپوليس را شكست نداده است. 
حساسيت باالی اين جدال می تواند روی 
كيفيت آن تاثير مخربی داشــته باشد. 
احتماال همانند بسياری از ديدارهای اين 
فصل در اين مسابقه هم خبری از حضور 
تماشاگرها نيست تا روند سكوت آلود 
دربی ها همچنان ادامه داشــته باشد. 
جدا از نبرد امتيازی، اگر اين بازی برنده 
داشته باشد، تيم برنده به لحاظ روحی 
هم در شرايط بسيار مطلوبی برای بردن 
ليگ قرار خواهد گرفت. به نظر می رسد 
جدال در اين دربي چيزی شبيه فينال 
ليگ برتر بيست و يكم خواهد بود. با هر 
نتيجه ای در اين بازی اما انتظار می رود 
كه رقابت سخت قرمزها و آبی ها برای 
بردن ليگ تا آخرين روز و آخرين مسابقه 
ادامه داشته باشد. شايد به كيفيت فنی 
استقالل و پرسپوليس انتقادهايی وارد 
باشد اما در جذابيت كورسی كه آنها در 
اين فصل ساخته اند هيچ شك و ترديدی 
وجود ندارد. هر دو تيــم از قابليت های 
الزم بــرای بردن اين كورس ســخت 

برخوردار هستند.

نگاهی به برنامه دیدارهای باقی مانده دو مدعی اصلی قهرمانی لیگ

سفر قرمز، خطر آبي! 

سرخابی ها نفس به نفس هم در حال رقابت 
برای بردن ليگ هســتند. به نظر می رسد هر 
تيم ديگری را بايد در اين رقابت كامال ناديده 
گرفت. حاال فقط يكی از اين دو تيم می توانند 
ليگ را به سود خودشــان رقم بزنند. شايد از 
اولين دوره ليگ برتر تا امروز، ديگر هيچ وقت 
چنين رقابت نزديكی بيــن اين دو تيم وجود 
نداشته است. به نظر می رسد كه بايد خودمان 
را برای يك ليگ بســيار هيجان انگيز و يك 
پايان بسيار نفس گير در اين فصل آماده كنيم. 
رقابتی كه بعيد نيست تا آخرين روز، آخرين 

هفته و آخرين مسابقه ادامه داشته باشد.
لیگ برتر اول

تا امروز اين عجيب ترين و ديوانه وارترين 
رقابت دو تيم بــرای قهرمانی در يك فصل از 
رقابت های ليگ برتر به شمار می رود. رقابتی 
كه تا آخرين مسابقه از آخرين روز ليگ برتر 
ادامه داشت. در طول فصل به نظر می رسيد 
تيم پورحيــدری شــرايط ايده آل تری برای 
بردن ليــگ دارد اما اســتقالل در هفته های 
پايانی چنــد امتياز از دســت داد و رقابت به 
آخرين هفته ليگ كشــيده شد. داستانی كه 
طرفداران دو تيم ديگر آن را حفظ هســتند. 
در آخرين هفته تيم پرويــن در تهران بازی 
می كرد و استقالل در انزلی به ميدان می رفت. 
حتی يك تســاوی روبه روی ملوان كافی بود 
تا آبی ها قهرمانی شان را در رقابت های ليگ 
برتر قطعــی كنند اما آنها روبــه روی حريف 
شكست خوردند و به شكلی ناباورانه انزلی را 
بدون امتياز و البته بدون جام ترك كردند. در 
مسابقه همزمان پرسپوليس با تك گل ابراهيم 
اسدی، فجر را شكست داد و در روزی كه حتی 
سكوهای ورزشگاه پر نشده بودند و هيچ كس 
انتظار قهرمانی تيم را نداشت، قهرمان اولين 
دوره رقابت های ليــگ برتر لقب گرفت. يك 
تجربه به ياد ماندنی برای پرسپوليســی ها و 
يك خاطره تلخ كه آبی ها دوست دارند برای 

هميشه از تاريخ پاكش كنند.
لیگ برتر چهارم

در ليگ برتر چهارم رقابتی بين استقالل و 
پرسپوليس برای قهرمانی وجود داشت و در 
نهايت هم اختالف دو تيم در جدول فقط سه 

امتياز بود اما جام قهرمانی به فوالد رســيد. 
تيم جوان مالدن فرانچيچ با ستاره های نسل 
طاليی فوالد، جام را به خانه برد. در پايان آن 
فصل اســتقالل با 58 امتياز در رده سوم قرار 
گرفت و پرســپوليس با 55 امتياز در جدول 
چهارم شــد. جالب اينكه در آن فصل حتی 
تفاضل گل استقالل و پرسپوليس با هم برابر 
شــد. آبی ها در آن ليگ صاحب بهترين خط 
حمله فصل شــدند و پرســپوليس به لحاظ 
دفاعی، عملكرد بهتری داشــت اما در نهايت 
دست هيچ كدام از اين دو تيم به جام قهرمانی 

نرسيد.
لیگ برتر ششم

صمد مرفاوی و مصطفی دنيزلی در ليگ 
برتر ششم، رقابت جالبی داشتند. وقتی دربی 
برگشت با تساوی به پايان رسيد، مرفاوی در 
يك كنفرانس جنجالی اين بازی را به يك برد 
برای خودش و تيمش تشبيه كرد. چراكه او 
معتقد بود استقالل با فاصله ۱2 امتيازی اش از 
پرسپوليس، تيمی دست نيافتنی برای رقيب 

سنتی شــده اســت. بحران تيم 
مرفاوی اما درست بعد از همان 

مســابقه كليد خورد. شايد 

باورنكردنی باشد اما پرسپوليس در پايان آن 
فصل در رده ای باالتر از استقالل قرار گرفت و 
يك امتياز بيشتر به دست آورد. رقابت سخت 
و نزديك قهرمانی در آن فصــل در نهايت به 
سود سايپا تمام شد. اين در حالی بود كه تيم 
علی دايی فقط سه امتياز با پرسپوليس و فقط 
چهار امتياز با استقالل فاصله داشت. شايد اگر 
تيم دنيزلی فقط كمی زودتر اوج می گرفت يا 
استقالل اگر كمی ديرتر به بحران می رفت، 
سايپا اصال شانســی برای بردن ليگ در آن 

فصل پيدا نمی كرد.
لیگ برتر سیزدهم

رقابت جدی بعدی سرخابی ها برای بردن 
ليگ، چندين سال بعد رقم خورد. وقتی كه 
علی دايی روی نيمكت سرخ ها نشسته بود. 
وقتی اســتقالل تنها يك هفته قبل از پايان 
ليگ سيزدهم، فوالد را شكست داد، خيلی ها 
پرسپوليس را مدعی شــماره يك قهرمانی 
می دانستند اما تيم دايی در تهران روبه روی راه 
آهن متوقف شد و در فاصله تنها يك مسابقه 
به پايان فصل، نتوانست 
ا  ر نشــينی  ر صد
تثبيت كند. ليگ 

عجيب ســيزدهم در حالی وارد هفته پايانی 
شد كه پنج تيم مختلف می توانستند آن را به 
سود خودشان به پايان ببرند. تيم صدرنشين 
ليگ يعنی فوالد با هدايت حســين فركی در 
هفته پايانی گسترش فوالد را برد و قهرمانی 
را جشن گرفت. در اين رقابت بسيار فشرده، 
پرســپوليس دوم شد و اســتقالل با نتيجه 
ناخوشــايند هفته آخر روبه روی تراكتور، در 

رده پنجم جدول ليگ برتر قرار گرفت.
لیگ برتر شانزدهم

در شــانزدهمين دوره ليــگ برتــر، 
پرســپوليس به هر قيمتی عزمــش را برای 
بردن ليــگ جزم كرده بــود. آنهــا فصل را 
فوق العاده شروع كردند و در چهار هفته اول 
صاحب ۱0 امتياز شــدند. بازگشت طارمی 
و رضاييــان هم اين تيــم را قدرتمندتر كرد. 
در نقطه مقابل، عليمنصور و اســتقالل اصال 
شروع خوبی نداشــتند اما به مرور زمان اوج 
گرفتند و حتی در ديدار برگشت پرسپوليس 
را شكست دادند. اســتقالل در نيم فصل دوم 
مــدام اختالفش را با پرســپوليس كم كرد و 
رفته رفته به تهديدی برای اين تيم در جدول 
ليگ برتر تبديل شد. با اين حال پرسپوليس 
دست نيافتنی به نظر می رســيد و در نهايت 
هم توانســت با 9 امتياز اختــالف به دوران 
دوری از قهرمانی ليگ پايان بدهد. اين شروع 
موفقيت های بــزرگ برانكــو ايوانكوويچ در 
تهران و اوليــن گام از قهرمانی های پنج گانه 
پرسپوليس در ليگ برتر بود. استقاللی ها هم 
درنهايت فصل را در نزديك ترين رتبه نسبت 

به رقيب سنتی تمام كردند.
لیگ برتر هجدهم

اســتقاللی ها هنوز هم باور دارند كه اگر 
در ديدار هفته هــای پايانی با نفــت آبادان 
آن اشــتباه عليه شــان صورت نمی گرفت، 
پرسپوليس را در آخرين هفته ليگ برتر تحت 
فشار می گذاشــتند. به هر حال تيم وينفرد 
شفر كه هدايتش در سه هفته پايانی به فرهاد 
مجيدی سپرده شــده بود، تيم خطرناكی به 
نظر می رسيد. تيمی با يك خط دفاعی عالی 
كه در مقاطعی از فصل، صدرنشين ليگ برتر 
بود و مدعی شماره يك قهرمانی هم به شمار 
می رفت. در هفته های پايانــی فصل اما تيم 

برانكو سبقتش را كامل كرد و دوباره به صدر 
جدول برگشت. آنها پشت سر هم برنده شدند 
و سرانجام با شكست دادن پارس جنوبی در 
هفته پايانی، جام را برای چهارمين بار متوالی 
به خانه بردند. اســتقالل هم بــا چهار امتياز 
كم تر روی سكوی سوم قرار گرفت و سهميه 
صعود مســتقيم به ليگ قهرمانان آسيا را به 

دست آورد.
لیگ برتر نوزدهم

شخصيتی كه اســتقالل به مرور زمان با 
اســتراماچونی پيدا كرد، از اين تيم شمايل 
متفاوتی در فوتبال ايران ساخت. با اين وجود 
پروژه استرا تكميل نشد و اين مربی خيلی زود 
از فوتبال ايران جدا شد. فرهاد مجيدی هم به 
جای اين مربی به استقالل برگشت و هدايت 
اين تيم را بر عهده گرفت. استقاللی ها با فرهاد 
فرم خوبــی پيدا كردند و خودشــان را تا رده 
دوم جدول باال كشــيدند اما پرسپوليسی كه 
با كالدرون قهرمان نيم فصل اول شــده بود و 
با يحيی در نيم فصل دوم خيلی خوب امتياز 
جمع كرده بود، تيمی دســت نيافتنی به نظر 
می رسيد. استقالل در نهايت در آن فصل تيم 
دوم جدول شد و نتوانســت قهرمانی ليگ را 
جشن بگيرد. اين اولين تجربه قهرمانی يحيی 
در قامت ســرمربی در رقابت های ليگ برتر 

ايران به حساب می آمد.
لیگ برتر بیستم

در ليگ برتر بيســتم هم رقابت نزديكی 
بين استقالل و پرســپوليس و سپاهان برای 
قهرمانی وجود داشت. امتيازهايی كه محمود 
فكری از دســت داد، تيم را كمی به دردسر 
انداخت اما آنها باز هم به رســم هميشگی در 
نيم فصل دوم با فرهــاد مجيدی تيم بهتری 
شدند. اين ديگر آخرين باری بود كه فرهاد در 
نيمه راه به استقالل پيوست. مديران استقالل 
باالخره تصميم گرفتند ايــن مربی را حفظ 
كنند و او را در شروع فصل جديد در تيم شان 
داشته باشند. مساله ای كه حاال اين تيم را به 
يكی از جدی ترين مدعيــان قهرمانی ليگ 
برتر بيســت و يكم تبديل كرده است. جالب 
اينجاست كه تا امروز استقالل هيچ وقت در 
رقابت نزديك با پرســپوليس قهرمان ليگ 

برتر نشده است.

همه رقابت های سرسختانه سرخابی ها برای بردن لیگ

تا نفس آخر!

چهره به چهره

به نظر می رسد جدال در این 
دربي چیزی شبیه فینال 

لیگ برتر بیست و یکم 
خواهد بود. با هر نتیجه ای 

در این بازی اما انتظار 
می رود که رقابت سخت 

قرمزها و آبی ها برای بردن 
لیگ تا آخرین روز و آخرین 

مسابقه ادامه داشته باشد

آریا رهنورد

آریا طاري 


