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پرسپولیس -ماشین؛ دوئل صدرنشین با تیم سقوط کرده

شرط مجیدی برای ماندن در استقالل

بــــرش

حامد جیرودی  /هفته بیســت و هشــتم
لیــگ برتــر ،امشــب بــا انجــام  8بــازی
از ســاعت  21:15پیگیــری میشــود .در
ورزشــگاه فوالدشــهر ذوب آهن میزبان
نســاجی اســت .شــاگردان ســیدمجتبی
حســینی بــا پیــروزی  2-3مقابــل نفت
مسجدســلیمان بــا  26امتیــاز در رده
چهاردهم قرار گرفتند و نســاجی هم با
برتــری  0-1مقابل پدیده با  29امتیاز در
رده دوازدهم است .گل گهر در ورزشگاه
شهید سردار سلیمانی سیرجان پذیرای
سایپاست .شــاگردان امیر قلعه نویی با
باخــت  0-1مقابل تراکتور بــا  38امتیاز
در رده ششــم هســتند .در حالــی کــه
نارنجــی پوشــان هــم  0-2بــه اســتقالل
باختنــد تا با  23امتیــاز در رده پانزدهم
باشــند .آلومینیــوم در ورزشــگاه امــام
خمینــی(ره) اراک مقابــل تراکتور بازی
میکنــد تــا علیرضــا منصوریــان کــه در
جــام حذفــی مقابــل تراکتــور  0-2بــه
برتــری رســید بــرای دومین بــار در این
فصــل رو درروی تیــم ســابقش قــرار
بگیــرد .البتــه اراکیها  4هفتهای اســت
در لیگ نبردهاند و در آخرین بازیشان
هم  0-2به پرســپولیس باختند تا با 37
امتیاز در رده هشــتم قــرار بگیرند .البته
آنهــا در جام حذفی هم  1-3به گل گهر
باختند تا از گردونه رقابتها کنار بروند.
اما تراکتور در حال حاضر  39امتیازی و
در رده پنجم اســت و باید دیــد با فیروز
کریمــی در  3بــازی باقیمانــدهاش چه
نتیجــهای میگیــرد .صنعــت نفــت در
ورزشــگاه تختی آبــادان رودر روی مس
قرار میگیرد .شــاگردان ســید ســیروس
پورموســوی بــا شکســت  1-4مقابــل
ســپاهان با  33امتیاز دهم هســتند ولی
شــاگردان محمــد ربیعــی برابــر پیکان
به تســاوی  1-1رســیدند تا بــا  32امتیاز،
یازدهــم باشــند .پیــکان در حالــی در
ورزشگاه شهدای شهر قدس به مصاف
فوالد میرود که شــاگردان مهدی تارتار
بــا  36امتیــاز در رده نهــم هســتند ولی

شــاگردان جــواد نکونــام بــا  39امتیــاز
در رتبــه چهــارم هســتند .سرخپوشــان
اهــوازی بعــد از پیــروزی بر ســپاهان در
جــام حذفــی در شــرایط روحــی خوبی
هم به ســر میبرنــد ولی خودروســازان
هم  7بازی بدون شکســت را پشــت سر
گذاشتهاند.
ëëسپاهان فقط برد میخواهد
یکــی از بازیهای حســاس این هفته
بیــن پدیده و ســپاهان در ورزشــگاه امام
رضا (ع) مشهد برگزار میشود .شاگردان
ســید مهــدی رحمتــی در حالــی بــا 37
امتیاز در رده هفتم هســتند که شاگردان
محــرم نویدکیــا بــا  56امتیــاز و  2امتیــاز
کمتــر از پرســپولیس در رده دوم قــرار
دارنــد و میخواهنــد هر طور که شــده در
این بازی برنده شــوند تا امیدشــان برای
قهرمانی حفظ شود .این در حالی است
کــه آخریــن شکســت ســپاهان در لیــگ
مقابــل همین پدیده با نتیجــه  1-3رقم
خورد و باید دید زردپوشان اصفهانی که
از جــام حذفی هم کنار رفتهاند ،در لیگ
چه نتیجهای میگیرند؟
ëëدوئل آبیها و فکری
استقالل در حالی در ورزشگاه آزادی
تهران به مصاف نفت مسجدســلیمان
مــیرود که آبی پوشــان در این مســابقه
باید مقابل ســرمربی ابتدای فصلشان
یعنــی محمــود فکــری قــرار بگیرنــد.
دوئلــی هیجانانگیــز کــه قطعــاً یکی از
نکات جذاب اصلی این مسابقه است و
بایــد دید فرهاد مجیدی که پیش از این
اکثر مربیان استقاللی لیگ را از پیش رو
برداشــته مقابل این هم تیمی سابقش
چه نتیجــهای میگیــرد .اســتقالل که با
 50امتیــاز ســومیاش را قطعــی کــرده،
هنــوز روی کاغذ شــانس قهرمانی دارد،
هر چند که احتمال آن بســیار کم است.
بــا این حال ،آبیها  6هفته اســت که در
لیگ برتر شکست نخوردهاند و با بردی
هــم کــه در دربــی جــام حذفــی مقابل
پرســپولیس بــه دســت آوردنــد ،روحیه

تمرین روز یکشنبه استقالل با حاشیههای زیادی همراه
بــود .اعتراض زیاد هــواداران پشــت درب محل تمرین
آبیپوشــان و اعتصاب شــاگردان فرهاد مجیدی باعث
شد شرایط خاصی برای این تیم به وجود بیاید .مجیدی
با حضور در جمع خبرنگاران ،صحبتهای مهمی را در
خصوص شرایط تیمش مطرح کرد که خیلی از آنها به
مدیریت باشــگاه برمیگشت .مجیدی که دغدغههایی
دارد و تأکیــد کــرده که اگر حتی یــک بازیکن مدنظرش
برای فصل آینده قراردادش تمدید نشــود ،از اســتقالل

دوچندانــی کســب کردنــد امــا آبیهــا
یکشنبه در اعتراض به مدیریت باشگاه
اســتقالل دســت بــه اعتصــاب زدنــد تا
نشــان دهند که اوضاع همچنان بر وفق
مرادشــان نیســت .در آن ســوی میــدان
نفــت هم با  3باخــت متوالی وضعیت
نگــران کننــدهای در جــدول پیــدا کــرده
و بــا  28امتیــاز ســیزدهم اســت .فکری
هــم بعــد از شکســت خانگــی مقابــل

میرود .این اتفاق شــاید برای باشــگاهی مثل استقالل
مقداری ســخت به نظر برســد .در هر حــال مجیدی در
هفتههــای اخیــر بــه مــرد اول باشــگاه اســتقالل تبدیل
شده است .او عالوه بر سرمربیگری ،باالجبار به مسائل
مدیریتــی هــم وارد شــده و بــه بازیکنــان خــود پــاداش
می دهــد تا آنهــا را با انگیزه نگهدارد .نکتــهای که بهزاد
غالمپور مربی دروازهبانهای استقالل درباره آن گفته:
«باید در گینس ثبت شود که سرمربی استقالل به جای
مدیر باشگاه پاداش میدهد».

ذوب آهــن برخــی بازیکنــان تیمــش را
بــه کــم کاری متهم کرد تــا کار به کمیته
اخــاق کشــیده شــود .اســتقالل کــه در
بــازی دربــی عــارف غالمی را از دســت
داد ،ایــن مدافعــش را بــه علــت پارگی
ربــاط تا نیم فصل لیگ آینده در اختیار
نــدارد .از طرفــی وضعیت بــازی کردن
محمــد حســین مرادمنــد هــم بهدلیل
آســیبدیدگیاش در هالــهای از ابهــام

قــرار دارد .اســتقالل و نفــت تاکنــون 7
بار در لیگ برتــر به مصاف هم رفتهاند
که  5پیروزی برای اســتقالل و  2تســاوی
حاصل آن بوده است .ضمن اینکه آنها
فصل قبل در جــام حذفی هم مغلوب
اســتقالل شــدهاند .بازی رفت  2تیم در
در مسجد ســلیمان  1-1پایان یافت .در
تقابلهای لیگ برتری دو تیم استقالل
 10و نفت  4گل به ثمر رساندهاند.

ëëسقوط کردهها مقابل مدعی قهرمانی
ماشینســــــــازی در شــــــــرایطی در
ورزشگاه شهید ســردار سلیمانی تبریز
میزبــان پرســپولیس اســت کــه لیــگ
برتر برای سبزپوشــان تبریزی به اتمام
رسیده و این تیم که با  14امتیاز در رده
شــانزدهم و آخر جدول است ،به لیگ
یک ســقوط کرده اما در ســمت مقابل
پیروزی در این بازی برای پرســپولیس
که با  58امتیاز در صدر جدول اســت،
از اهمیــت باالیــی برخــوردار اســت.
شــاگردان یحیــی گل محمــدی کــه در
ایــن مســابقه سرمربیشــان را بهدلیل
محرومیت از سوی کمیته انضباطی در
اختیــار ندارند ،میخواهند این بازی را
هم با برد پشتسر بگذارند تا به کسب
پنجمیــن قهرمانــی متوالــی در لیــگ
برتر (گالت) امیدوارتر شــوند .سرخها
اگرچــه در لیگ برتــر از هفته دوازدهم
به بعد شکســت نخوردهاند اما در یک
چهــارم نهایــی جــام حذفــی بــازی را
به اســتقالل در ضربات پنالتــی واگذار
کردنــد تــا شکســت تلخــی را متحمل
شــوند اما آنها اصالً نمیخواهند لیگ
را هــم از دســت بدهند و بــا انگیزه برد
گام بــه میدان میگذارند .پرســپولیس
در این بازی هم کمال کامیابی نیا را در
اختیــار ندارد ولی میالد ســرلک که در
دربی آســیب دیده بود ،مشــکلی برای
همراهی تمیش ندارد .اما در آن ســو،
ماشینســازی هم پس از کنار گذاشتن
حبیــب گردانــی ،محمــد ابراهیمــی و
مهدی اسالمی را نیز بهدلیل تخلفاتی
که داشــتند از جمــع شــاگردان اکبرپور
کنــار گذاشــته اســت .ماشینســازی و
پرســپولیس؛ تاکنون  6بار در لیگ برتر
بــا هــم دیــدار کردهاند کــه  5پیــروزی
برای سرخپوشان و  3تساوی به دست
آمده اســت .بازی رفت دو تیم  1-2به
ســود سرخپوشــان بــه پایان رســید .در
تقابلهای دو تیم 8 ،گل پرسپولیس و
 2گل ماشینسازی به ثمر رساندهاند.

المپیک توکیو

استقالل فرهاد رسید
محمود فکری در هفته بیست و هشتم به
ِ

معطلی طوالنی کاروان ایران در توکیو

شــنبه و یکشــنبه شــب گــروه اول و دوم کاروان المپیکی ایــران در حالی به
ژاپــن اعــزام شــدند که گــروه اول با معطلی بســیار زیاد به توکیو رســیدند.
کاروان ایــران بههمراه چند کشــور دیگر برای انجــام کارهای الزم حدود 9
ساعت در محوطه فرودگاه منتظر ماندند تا بتوانند به دهکده ورزشکاران
بروند و همین مسأله خستگی زیادی برای ورزشکاران ایجاد کرد .تا جایی
که ســیدمحمد موســوی ،ســتاره والیبال ایران اینگونه در اینستاگرام خود
نســبت بــه موضوع واکنش نشــان داد« :بچههــا رد دادن دیگه 6 ،ســاعته
رســیدیم ،نمیــذارن بریــم بیــرون ».موســوی فیلمــی را به تصویر کشــیده
کــه میــاد عبادیپور در حــال هل دادن میثــم صالحی ،دیگــر ملی پوش
والیبــال روی چرخهــای حمــل بار فــرودگاه اســت! البته معطلیهــا تنها
مختــص کاروان ایران نبود و همه کشــورها با این موضــوع روبهرو بودند و
اعتراض رســمی خود را نســبت به معطلی زیاد ورزشــکاران در فرودگاه و
بینظمیهــا بــه کمیته برگزاری بازیهــا اعالم کردند .خبــر دیگر در مورد

المپیک این اســت که در زمان ورود کاروان ایران به توکیو از تیم کشورمان
تســت کرونا گرفته شــد که مشــکل خاصی وجود نداشت و نمونه مثبتی از
کرونا در کاروان ایران گزارش نشــد .همچنین در روزهای گذشته نقدهایی
بــه لباس رســمی بانوان کــه مانتو و مقنعه فیروزهای و شــلوار ســفید بود،
وارد شــد .در همین راستا نقل قولی از دبیرکل کمیته ملی المپیک منتشر
شــد که گفته ،قرار اســت کاروان ایران با لباس و گرمکن ورزشی در مراسم
رژه شــرکت کنند .این در حالی اســت که کمیته ملی المپیک هنوز در حال
بررسی این مسأله است و دو گزینه دارد که یا همه کاروان با لباس گرمکن
ورزشــی در افتتاحیــه شــرکت کنند و یا اینکــه مردان لباس رســمی و زنان
لباس ست ورزشی بپوشند .البته فعالً این گزینهها در حال بررسی است.

خداحافظی احتمالی احسان حدادی قبل از المپیک!

احســان حدادی ،پرتابگر نقرهای ایران در المپیــک  2012لندن که تا چند ماه
پیش با مک ویلکینز ،مربی امریکایی خود در این کشور مشغول تمرین بود،
بهخاطــر عود کردن دیســک کمرش به تهران بازگشــت و دورههــای درمانی
را ســپری کرد .او که حتی به رکورد  71.86متر هم دســت یافته بود ،یکشــنبه
در لیگ دوومیدانی رکورد  58.46متر را ثبت کرد و نشــان داد آماده نیســت.
حدادی در این خصوص به ورزش سه گفت« :بدم نمیآید که نامم در تاریخ
ثبت شود و در  4دوره المپیک بهعنوان یک ایرانی شرکت کرده باشم ،اما نه به
هر قیمتی .اگر وضعیت خوبی نداشته باشم و نتوانم رکورد خوبی ثبت کنم،
برای اعتبار خودم و کشورم خوب نیست به المپیک بروم .یکشنبه زمان اعزام
من به توکیو است و باید ببینم که تا آن زمان چه اتفاقی پیش میآید».

