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استقاللبهليگكشتيميآيد؟

روز گذشــته احمد ســعادتمند مديرعامل 
باشگاه استقالل به همراه محسن خمارلو معاون 
ارتباطات و فرهنگي باشگاه به فدراسيون كشتي 
رفت و از تمايل باشگاه به تيمداري در رقابت هاي 
ليگ كشــتي خبر داد. قرار بود عصر روز گذشته 
سعادتمند در جلســه ای با عليرضا دبير رييس 
فدراسيون كشــتی برای تشــکيل تيم كشتی 
اســتقالل و حضور در رقابت های ليگ كشــتی 
بحث و گفت وگو كنند. اين اتفاق در حالي افتاده 
است كه پيش از نيز زمان رياست مجيد كيهاني 
بر فدراســيون دووميداني استقالل در ليگ اين 
رشته هم تيمداري كرد و البته مشکالت و خلف 
وعده هايي كه شکل گرفت كماكان حل نشده باقي 
مانده است و ورزشکاران دووميداني از باشگاه آبي 
طلبکار هستند. بحث ورود دو تيم بزرگ پايتخت 
يعني استقالل و پرسپوليس در رشته هاي ديگر 
هميشه مورد بحث و حائز اهميت بوده است. اما 
معموال اين حضورها چندان خوش كامي به همراه 
نداشته اســت و درنهايت با دلخوري و مشکالت 
عديده اين حضورها به پايان رسيده است. اتفاقي 
كه درباره پرسپوليس و تيمداري در دووميداني و 
وزنه برداري هم رخ داد. با تمام اين اوصاف اينکه 
سرخابي ها عالوه بر فوتبال در ليگ هاي ديگر هم 
فعال باشند، اتفاق خوبي است اما بهتر اين است 
كه اين باشگاه ها ابتدا مشکالت بي نهايت شان در 
فوتبال را حل و فصل و زماني به رشته هاي ديگر 
ورود كنند كه هم بار مشــکالت خودشان اضافه 
نشود و هم مشکل جديدي روي دوش ورزشکاران 
ليگ هاي ديگر نگذارند. الزم به ذكر است پيش از 
اين اســتقالل قصد حضور در ليگ برتر فوتسال 
را داشــت كه اين اتفاق به دليــل برخی موانع و 

مخالفت ها صورت نگرفت.
    

بناومحمدي
جايزهدالريگرفتند

مراسم تقدير از برترين های كشتی قاره آسيا 
صبح ديروز با حضــور دولت تورليخانوف رييس 
شورای كشــتی آســيا و به صورت پخش زنده 
اينترنتی از طريق صفحه اينســتاگرام اين شورا 
برگزار و طــی آن از برترين های قاره كهن تقدير 
به عمل آمد. بر اين اســاس محمد بنا و غالمرضا 
محمدی سرمربيان تيم های كشتی فرنگی و آزاد 
كشورمان نيز كه با توجه به عملکرد تيم های ملی 
كشورمان در رقابت های آسيايی و جهانی و كسب 
ســهميه های المپيک به عنوان بهترين مربيان 
آسيا، انتخاب شده بودند به همراه ابراهيم مهربان 
و بهروز حضرتی پور در محل سالن كنفرانس خانه 
كشتی حضور يافتند و به صورت اينترنتی در اين 
مراسم شركت كردند. در اين مراسم عليرضا دبير 
و حميد سوريان رييس و نايب رييس فدراسيون 
كشتی جوايز دالری غالمرضا محمدی و محمد 
بنا را به آنها اهدا كردند. بر اساس توافقات صورت 
گرفته و با توجه به شــرايط خاص به وجود آمده، 
مبلغ 6 هــزار دالر جايزه مربيان برتر از ســوی 
فدراسيون كشتی به سرمربيان تيم های ملی اهدا 
شد، تا در آينده و به نحو مقتضی در مورد تسويه 

اين مبلغ با شورای كشتی آسيا اقدام شود.
    

ماسكويژهبرايتكواندوكاران
ســيدمحمد پوالدگــر رييس فدراســيون 
تکواندو از طراحی ماســک ويژه توســط يکی از 
تکواندوكاران خبر داد:»از متخصصان تنفسی و 
كارشناسان پزشکی در مورد طراحی اين ماسک 
نظرخواهی كرديم كه آيا تکواندوكاران می توانند 
با اين ماســک ها تمرين كنند يا مسابقه بدهند؟ 
تکواندوكاران از فعاليت های زيادی برخوردارند 
و امکان دارد مشکل تنفسی برای آنها ايجاد شود. 
هنوز تيم پزشکی جواب قطعی به ما نداده است. 
البته طراح اين ماســک اعالم كرده تغييراتی در 
آن ايجاد كرده و طرح نهايی به دست ما نرسيده 
است. طبق صحبت هايی كه با او داشتيم، شايد 
ماه آينده، طرح نهايی را به ما بدهد.« او همچنين 
در خصوص برگزاری مسابقات گرندپری عنوان 
كرد:»مکزيک ميزبان فينال پيکارهای گرندپری 
است. با اينکه اين رويداد هم مسابقه مهمی است 
ولی تاثيری در كســب ســهميه المپيک ندارد. 
برگزاری اين رقابت ها نيز قطعی نيست ولی اگر 
شرايط مهيا شود، اين قول را از مسئوالن ورزش 
گرفتيم كه با رعايت دستورالعمل های بهداشتی 

اردوهای تيم ملی را آغاز كنيم.« 

منهای فوتبال

آریا رهنورد

تســاوی دو-دو در استادیوم 
آزادی، آخریــن دربی این فصل 
فوتبال ایران نبــود. از آن روز تا 
حاال، چیزهای بســیار زیادی در 
ایران تغییر کرده انــد اما دو تیم 
با همان انگیزه هــا روبه روی هم 
قرار خواهند گرفت. شــاید این، 
فینال ترین نیمه نهایی همه ادوار 
جام حذفی باشد. جدالی که تیم 
برنده اش، حتی قبــل از بازی در 
فینال جام حذفــی موفقیتی در 
قواره های بردن یک جام به دست 
آورده است. این، برخورد دو مربی 
است که سال ها برای این دو باشگاه 

بازی کرده اند و حاال در این بزنگاه 
تاریخی، روبه روی هم ایستاده اند.

    
 فرهاد مجیدی،

زمانی برای بزرگی کردن
كار كردن در اســتقالل برای فرهاد، 
شــبيه راه رفتن روی لبه نازک يک پل 
معلق بوده اســت. از همــان اولين روز، 
خيلی ها او را با اســتراماچونی مقايسه 
كردند و با بدبينی به پروژه و تيمش خيره 
شدند. ترديدهای زيادی در مورد مجيدی 
وجود داشت و هنوز هم گاهی جمالت 
ترديدآميــز در مورد اين مربــی به كار 
می روند. اگر يک اتفاق توانسته باشد جای 
پای فرهاد را روی نيمکت استقالل محکم 
كند، آن شکســت دادن امير قلعه نويی 

در ليگ و جام حذفی اســت. مجيدی با 
اين نتايج روبه روی پرافتخارترين مربی 
تاريخ ليگ برتر، نگاه ها را به طرف خودش 
معطوف كرده است. اينکه او در كنفرانس 
مطبوعاتی حاضر نمی شود، اينکه حرف 
نمی زند و دائما دستيارها را به اين جلسه ها 
می فرستد، شايد چندان حرفه ای نباشد 
اما نشــان از تمركز فوق العاده اين مربی 
روی كارش دارد. فرهــاد می داند كه در 
چه موقعيتی قرار گرفتــه و می داند كه 
نبايد با اين موقعيت شوخی كند. ديگر نه 
خبری از مصاحبه های تند بعد از مسابقه 
هست و نه پست های او در اينستاگرام، 
جنجال می آفريننــد. او باالخره به يک 
مربی شبانه روزی برای استقالل تبديل 
شــده و فکر و ذكــرش را روی اين تيم 

گذاشته است. كارنامه اين فصل مرد اول 
نيمکت استقالل، هنوز چيزی كم دارد. 
چيزی شبيه پيروزی در شهرآورد. تقدير، 
اين فرصت را برای مجيدی به وجود آورده 
كه بعد از تساوی  در اولين تجربه حضور در 
دربی ها به عنوان مربی، اين بار شانسش 
را برای برنده  شــدن محک بزند. پسران 
فرهاد اين روزها كوه انگيزه هستند. آنها 
شايد در زمين كامال بی نقص نباشند اما 
از روحيه ای فوق العاده برخوردار شده اند و 
حتی وقتی يک بازيکن كم تر دارند، قافيه 
را به حريف واگذار نمی كنند. فرهاد قول 
بردن جام حذفی را بــه هوادارها داده و 
حاال برای محقق كردن اين وعده بزرگ، 
بايد رقيب هميشگی باشگاه را كنار بزند. 
9 ســال قبل، او كاپيتان تيمی بود كه 

در جام حذفی ســه بار توپ را از دروازه 
پرسپوليس عبور داد. آن روزها استقالل 
به مراتب پرســتاره تر بود و پرسپوليس 
شــرايط بدی را تجربه می كــرد. حاال 
هيچ كس انتظار تکرار چنين نتيجه ای 
را ندارد اما آبی ها اميدوارند پسران شان 
به هر قيمتی كه شده، زمين مسابقه را با 

پيروزی ترک كنند.
 یحیی گل محمدی؛ 
طلسم دربی را بشکن

هنوز هم خيلی هــا موفقيت های 
يحيی و تيمــش را صرفا بــه كالدرون 
مربوط می دانند. آنها معتقدند كه يحيی، 
وارث يک تيم موفق شده و به لحاظ مهره 
نيز، بهترين تركيب فوتبــال ايران را در 
اختيار داشته است. نتايج گل محمدی با 
پرسپوليس، خارق العاده به نظر می رسد 
اما اين تيم در سه سال گذشته نيز همواره 
قهرمان ليگ برتر فوتبال ايران بوده است. 
عالوه بر اينکه قرمزها معموال نمايش های 
چندان جذابی در زمين ندارند و چندان 
تماشاگرپسند فوتبال بازی نمی كنند. 
تماشاگرپسند بودن در روزهايی كه هيچ 
تماشاگری اجازه حضور در ورزشگاه را 
ندارد، خيلی هم مســاله مهمی نيست 
اما پرسپوليسی ها توقع دارند تيم شان 
گل های بيشــتری به ثمر برســاند و 
هيجان انگيزتر نشــان بدهد. شايد در 
شرايط فعلی، همه چيز برای سرمربی اين 
تيم ايده آل باشد اما او به خوبی می داند 
كه باختــن در شــهرآورد، چطور بين 
بهشت و جهنم رابطه ای مستقيم برقرار 
می كند. او نمی خواهد آرامش اين روزها 
را به راحتی از دست بدهد. او نمی خواهد 
مســير قضاوت ها در مورد عملکردش 
در پرســپوليس، به راحتی تفيير كند. 
او به عنوان مــرد اول نيمکت قرمزها، تا 

به حال در اين مســابقه با رقيب سنتی 
برنده نشده است. اين طلسمی است كه 
يحيی برای محبوب  مانــدن بايد از آن 
عبور كند. چراكه معموال محبوب ترين 
مربی ها در اين دو باشگاه، مربيان دربی باز 
هستند. گل محمدی روی نيمکت ذوب، 
خاطره های درخشانی از جام حذفی دارد. 
او در دو فصل متوالی برنده اين تورنمنت 
شده و هر دو بار نيز استقالل را در مسير 
رســيدن به قهرمانی كنار زده اما بدون 
ترديد تلخ تريــن و گزنده ترين خاطره 
از دوران مربيگری يحيی نيز به همين 
تورنمنت مربوط می شود. جايی كه او در 
اولين مقطع سرمربيگری در پرسپوليس، 
فينال حذفی را به سپاهان واگذار كرد 
تا هم جام قهرمانی و هم شــغلش را به 
صورت همزمان از دست بدهد. يحيی و 
تيمش در يک وضعيت غيرمنتظره قرار 
دارند. آنها قهرمان ليگ برتر هستند و 
فصل گذشته نيز هر دو جام را به دست 
آورده اند و حاال در معــرض يک دربی 
ناگهانی قرار گرفته اند. مسابقه ای كه از 
يک ســو می تواند اعتمادها به يحيی را 
چند برابر كند و از سوی ديگر، می تواند 
او را در معرض واكنش های ناخوشايند و 

قضاوت های بی رحمانه قرار بدهد. 

نگاه به دربی حذفی از زاویه دو مربی

فینالتریننیمهنهایی!

اتفاق روز

چهره به چهره

در فوتبال اروپا نمی توانيد دو باشگاه متضادتر از بايرن 
و بارسا پيدا كنيد. هر دو تيم فصل را خوب شروع نکردند 
و به بحران رسيدند اما بايرن با تغيير سرمربی جان تازه ای 
گرفت و شرايط بارسا با تغيير سرمربی، بدتر هم شد. يک 
باشــگاه با عوض كردن مربی، همه چيز به دســت آورد و 
باشگاه ديگر، همه چيز را از دست داد. دو تيم جمعه شب در 
شرايطی در ورزشگاه دا لوژ ليسبون با هم روبه رو می شوند 
كه روی كاغذ، بايرن مونيخ شانس شماره يک قهرمانی در 
اين تورنمنت است. بارسلونايی ها هم تا زمانی كه لئو مسی 
را دارند خودشان را به آغوش نااميدی نمی اندازند. يکی از 
اين دو تيم، خيلی زود ناچار به ترک پرتغال خواهد شــد. 
سرنوشتی كه بارســا و بايرن فردا شــب به فرار از آن فکر 

می كنند.
لئو مســی و روبرت لواندوفســکی، شــايد بهترين 
مهاجمان اين روزهای فوتبال اروپا باشــند. لوا با اختالف 
زياد بيشتر از هر بازيکنی در همه جام های اين فصل گل 
زده و حتی می تواند ركــورد گل زنی رونالدو در يک فصل 
از ليگ قهرمانــان را نيز جابه جا كنــد. او البته در نهايت 

رقابت كفش طال را به چيــرو ايموبيله باخته و از آن جايی 
كه امسال مراســم توپ طال هم برگزار نمی شود، مهاجم 
لهستانی شانسی برای بردن جوايز بزرگ فردی نخواهد 
داشت. او اما هنوز می تواند آخرين جام تيمی باقی مانده 
در اين فصل را بــا تمام قدرت به دســت بياورد. برخالف 
روبرت، لئو مســی در اين فصل هنوز هيچ جامی نگرفته 
و ليگ قهرمانان آخرين اميد برای خالی نماندن دســت 
او و هم تيمی هــا در ليگ 20-2019 خواهد بود. مســی 
روبه روی ناپولی، انگيزه هايش را به بهترين شکل به نمايش 
گذاشت و ثابت كرد كه چقدر تشنه موفقيت در اين جام 
اســت. كاپيتان بارسا فصل گذشــته به هواداران تيمش 
قول بردن ليــگ قهرمانان را داد اما ماجــرای كابوس وار 
استاديوم آنفيلد، اين فرصت بزرگ را از لئو گرفت. او حاال 
در حالی برای بردن دوباره ايــن رقابت تالش می كند كه 
خودش، منتقد درجه يک كادر فنی و مديران باشگاه است. 
او نه به توانايی های فنی ســتين اعتقاد دارد و نه طرفدار 
شيوه مديريتی بارتمئو و همکارانش است. لئو حتی چند 
واكنش تند به اريک آبيدال هم نشان داده تا ثابت كند كه 

با اين تصميم های غلط به راحتی كنار نمی آيد. لوا در اين 
فصل در زمينه گل زنی كامال موفق تر از مسی بوده اما در 
مجموع گل و پاس گل، لئو عملکرد بهتری داشــته است. 
برخورد اين دو نفر، يک شــب هيجان انگيز را در ليسبون 
 می سازد اما نمی شــود همه چيز را بين دو تيم، به همين 

دوئل دو نفره محدود كرد.
لئو و لوا، تنها دليــل برای جذابيت ايــن بازی بزرگ 
نيستند. رقابت های ســهمگين و پرحرارت اين جدال، از 
خط دروازه شروع می شوند. همه از ماجراهای شکل گرفته 
بين تراشــتگن و نوير خبر دارند. همه می دانند كه رابطه 
اين دو گلر در اردوی تيم ملی آلمان، به چه وضعيتی دچار 
شده و ميزان تنفر آنها از هم چقدر است. همين چند روز 
قبل نايب رييس باشگاه بايرن با يک مصاحبه تند عليه گلر 
بارسا، يک بازی ذهنی بزرگ را شروع كرده است. جنگی 
كه ممکن است تاثيرش را در جريان مسابقه نشان بدهد. 
هر دو سنگربان می خواهند ثابت كنند كه بهترين انتخاب 
برای پوشيدن پيراهن شماره يک تيم ملی آلمان هستند 
و هر دو نفر، دســت به هر كاری می زنند تا آمادگی شان را 
به رخ رقيب بکشــند. يکی ديگر از تقابل های فوق العاده 
مسابقه جمعه شب، برخورد تياگو با آرتورو ويدال خواهد 
بود. تياگو محصول باشگاه بارســلونا است و سال ها برای 
اين تيم در رده های مختلف سنی به ميدان رفته و ويدال 
نيز ســابقه بازی برای مونيخی ها را دارد. روبه رو شدن با 

قرعه  بايرن، برای بارســايی های چندان خوشايند به نظر 
نمی رسيد اما باواريايی ها با اعتماد به نفس جالب توجهی 
به اين قرعه واكنش نشان دادند. شايد اين موضوع، فشار 
بيشتری را روی شانه های فليک و شــاگردها قرار بدهد. 
چراكه همه توقع دارند اين تيم با يک نمايش برتر، پيروز 
اين بازی شود و كم تر كسی روی برد بلوگرانا در اين نبرد 
حساب ويژه ای باز می كند. شــايد همين اعتماد به نفس 
بيش از حد، در نهايت برای بايرن گران تمام شود اما قبل 
از شــروع اين بازی، آنها تيم به مراتــب آماده تری به نظر 
می رسند و شانس بيشــتری برای رسيدن به نيمه نهايی 

ليگ قهرمانان اروپا دارند.
از عصر فرانک رايکارد در بارســا تا امــروز، هرگز يکی 
از مسابقه های رســمی اين تيم به ضربات پنالتی كشيده 
نشده است. شايد برگزاری ليگ قهرمانان به صورت تک 
مسابقه، اين روند را به هم بزند. دوام آوردن روبه روی بايرن 
در وقت قانونی و شکســت دادن تمركز ويژه آلمانی ها در 
ضربات پنالتی، هر دو بســيار سخت خواهند بود اما شايد 
يک نمايش دفاعی در اين بازی، برای آبی اناری ها ايده آل تر 
باشد. در دو بازی رفت و برگشت، بعيد به نظر می رسيد كه 
آنها شانســی برای كنار زدن بايرن داشته باشند اما شايد 
اتفاق های همين يک مسابقه، يک معجزه را برای اين تيم 
رقم بزند. لئو و لوا، فردا شــب يکی از مهيج ترين نبردهای 

اين فصل فوتبال اروپا را خلق می كنند.

آریا طاری

اولين شــهرآورد عصر كرونا هم، تحت تاثير 
ماجراهای مربوط به اين ويــروس قرار خواهد 
داشت. ويروسی كه كم تماشاگرترين فصل تاريخ 
فوتبال ايران را رقم زده، حاال برای اولين بار دربی 
را نيز از حضور هوادارها محروم خواهد كرد. پيش 
از اين در طول تاريخ اين مسابقه سنتی، فقط يک 
بار به دليل ماجراهای انضباطی مسابقه دو تيم، 
در سال 73 حکم به برگزاری بازی در ورزشگاه 
خالی در شــهر بندرعباس داده شد اما حتی در 
آن مسابقه نيز گروهی از كارگرها و كارمندهای 
بندرعباسی توانســتند در ورزشگاه حضور پيدا 
كنند تا سکوها كامال خالی به نظر نرسند. حاال 
برای اولين بار، شــهرآورد تهران در اين شــهر 

بدون حضور حتی يک تماشاگر برگزار می شود. 
موضوعی كه بخش مهمی از جذابيت های اين 
بازی را تحت الشعاع قرار خواهد داد. بدون ترديد 
مديران فدراسيون و مسئوالن سازمان ليگ اما 
از چنين موضوعی اســتقبال می كنند. چراكه 
آنها همواره نگران تنش هــای بين هوادارها در 
شهرآوردها هستند و برگزاری دربی در چنين 
شرايطي، كار به مراتب ســاده تری خواهد بود. 
شايد اگر طرفداران دو تيم اجازه حضور در دربی 
جام حذفی را داشتند، درگيری های زيادی روی 
سکوها ايجاد می شد. چراكه رابطه بين دو باشگاه 
اين روزها كامال تيره و تار اســت. اســتقاللی ها 
دائما موفقيت های حريف را زير سوال می برند 
و همه چيــز را بــه وزارت ورزش ربط می دهند 
و پرسپوليســی ها نيز مدام درباره پنالتی های 

اشتباه چند مسابقه اخير به سود استقالل حرف 
می زنند. اين وسط وزارت ورزش نه تنها تنش ها 
را كاهش نداده، بلکه با اظهارنظرهای گاه و بيگاه، 

آتش اين تنش ها را شعله ورتر كرده است.
اينکه حتی خود دو باشــگاه نيز هيچ تالشی 
برای آرام كردن اوضاع نشان نمی دهند، عميقا 
نگران كننده بــه نظر می رســد. درگيری های 
لفظی بين دو تيم از همان مراســم قرعه كشی 
شروع شده و هوادارها هم مشغول هورا كشيدن 
برای سرپرست های ســرخابی هستند. ادعايی 
كه پيروانی در مراسم قرعه كشی مطرح كرده و 
پاسخی كه سرپرست رقيب با يک لحن تند به او 
داده، در هر نقطه ای از دنيا با موجی از سرزنش ها 
و حتی برخوردهای انضباطی روبه رو می شود اما 
در فوتبال ايران افرادی كه اين جمالت زشت را به 
زبان می آورند، محبوبيت و اعتبار بيشتری كسب 
می كنند. البته كه دربی حساس است اما نه آنقدر 
كه مديران دو باشگاه تصور می كنند. باور كنيد 
حتی رئال مادريد و بارسا نيز قبل از برگزاركردن 
مهم ترين بازی جنجالی در تمــام دنيا، چنين 

صحبت هايــی را رد و بــدل نمی كنند و چنين 
جوی در اطراف مســابقه به وجــود نمی آورند. 
وقتی اين صحبت ها مطرح می شــوند، طبيعی 
به نظر می رسد كه حساسيت بازی به اوج برسد، 
درگيری بين نفرات دو تيم بيشــتر شود و عمال 
سطح فنی دربی به طور كامل از بين برود. افسوس 
كه چهره های قديمی دو تيم كه اتفاقا بايد نمود 

عينی شخصيت دو باشــگاه باشند، اين چنين 
در ســطح كری های كودكانه باقی مانده اند و از 
كنايه زدن به رقيب دست برنمی دارند. اگر حرف 
زدن را بلد نيستيم، كاش حرف نزدن را بلد باشيم 
و برای يک بار هم كه شده، ســکوت كنيم. باور 
كنيد ارزش ســکوت از همه ايــن واكنش های 

ناهنجار خيلی بيشتر خواهد بود.

مسی، لوا؛ هیوالها به هم رسیدند

میخواهمدرليسبونبمانم!

اولین دربی تاریخ با استادیوم خالی

شهرآوردسكوت!

یحیی و تیمش در یک 
وضعیت غیرمنتظره قرار 
دارند. آنها قهرمان لیگ 

برتر هستند و فصل گذشته 
نیز هر دو جام را به دست 

آورده اند و حاال در معرض 
یک دربی ناگهانی قرار 

گرفته اند
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