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منهای فوتبال

استقالل به ليگكشتي ميآيد؟

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 رقابتهاي
ليگ كشــتي خبر داد .قرار بود عصر روز گذشته
سعادتمند در جلســهای با علیرضا دبیر ريیس
فدراسیون کشــتی برای تشــکیل تیم کشتی
اســتقالل و حضور در رقابتهای لیگ کشــتی
بحث و گفتوگو کنند .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 مشكالت و خلف
وعدههاييكهشكلگرفتكماكانحلنشدهباقي
مانده است و ورزشكاران دووميداني از باشگاه آبي
طلبكار هستند .بحث ورود دو تيم بزرگ پايتخت
يعني استقالل و پرسپوليس در رشتههاي ديگر
هميشه مورد بحث و حائز اهميت بوده است .اما
معموالاينحضورهاچندانخوشكاميبههمراه
نداشته اســت و درنهايت با دلخوري و مشكالت
عديده اين حضورها به پايان رسيده است .اتفاقي
كه درباره پرسپوليس و تيمداري در دووميداني و
وزنهبرداري هم رخ داد .با تمام اين اوصاف اينكه
سرخابيها عالوه بر فوتبال در ليگهاي ديگر هم
فعال باشند ،اتفاق خوبي است اما بهتر اين است
كه اين باشگاهها ابتدا مشكالت بينهايتشان در
فوتبال را حل و فصل و زماني به رشتههاي ديگر
ورود كنند كه هم بار مشــكالت خودشان اضافه
نشودوهممشكلجديديرويدوشورزشكاران
ليگهاي ديگر نگذارند .الزم به ذكر است پیش از
این اســتقالل قصد حضور در لیگ برتر فوتسال
را داشــت که این اتفاق به دلیــل برخی موانع و
مخالفتها صورت نگرفت.

بنا و محمدي
جايزه دالري گرفتند

مراسم تقدیر از برترینهای کشتی قاره آسیا
صبح ديروز با حضــور دولت تورلیخانوف ريیس
شورای کشــتی آســیا و به صورت پخش زنده
اینترنتی از طریق صفحه اینســتاگرام این شورا
برگزار و طــی آن از برترینهای قاره کهن تقدیر
به عمل آمد .بر این اســاس محمد بنا و غالمرضا
محمدی سرمربیان تیمهای کشتی فرنگی و آزاد
کشورمان نیز که با توجه به عملکرد تیمهای ملی
کشورمان در رقابتهای آسیایی و جهانی و کسب
ســهمیههای المپیک به عنوان بهترین مربیان
آسیا ،انتخاب شده بودند به همراه ابراهیم مهربان
و بهروز حضرتیپور در محل سالن کنفرانس خانه
کشتی حضور یافتند و به صورت اینترنتی در این
مراسم شرکت کردند .در این مراسم علیرضا دبیر
و حمید سوریان ريیس و نایب ريیس فدراسیون
کشتی جوایز دالری غالمرضا محمدی و محمد
بنا را به آنها اهدا کردند .بر اساس توافقات صورت
گرفته و با توجه به شــرایط خاص به وجود آمده،
مبلغ  6هــزار دالر جایزه مربیان برتر از ســوی
فدراسیون کشتی به سرمربیان تیمهای ملی اهدا
شد ،تا در آینده و به نحو مقتضی در مورد تسویه
این مبلغ با شورای کشتی آسیا اقدام شود.

ماسك ويژه براي تكواندوكاران

ســیدمحمد پوالدگــر ريیس فدراســیون
تکواندو از طراحی ماســک ويژه توســط یکی از
تکواندوکاران خبر داد«:از متخصصان تنفسی و
کارشناسان پزشکی در مورد طراحی این ماسک
نظرخواهی کردیم که آیا تکواندوکاران میتوانند
با این ماســکها تمرین کنند یا مسابقه بدهند؟
تکواندوکاران از فعالیتهای زیادی برخوردارند
و امکان دارد مشکل تنفسی برای آنها ایجاد شود.
هنوز تیم پزشکی جواب قطعی به ما نداده است.
البته طراح این ماســک اعالم کرده تغییراتی در
آن ایجاد کرده و طرح نهایی به دست ما نرسیده
است .طبق صحبتهایی که با او داشتیم ،شاید
ماه آینده ،طرح نهایی را به ما بدهد ».او همچنين
در خصوص برگزاری مسابقات گرندپری عنوان
کرد«:مکزیک میزبان فینال پیکارهای گرندپری
است .با اینکه این رویداد هم مسابقه مهمی است
ولی تاثیری در کســب ســهمیه المپیک ندارد.
برگزاری این رقابتها نیز قطعی نیست ولی اگر
شرایط مهیا شود ،این قول را از مسئوالن ورزش
گرفتیم که با رعایت دستورالعملهای بهداشتی
اردوهای تیم ملی را آغاز کنیم».

آدرنالین 7

نگاه به دربی حذفی از زاویه دو مربی

فینالترین نیمهنهایی!

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 کردهانــد اما دو تیم
با همان انگیزههــا روبهروی هم
قرار خواهند گرفت .شــاید این،
فینالترین نیمهنهایی همه ادوار
جام حذفی باشد .جدالی که تیم
برندهاش ،حتی قبــل از بازی در
فینال جام حذفــی موفقیتی در
قوارههای بردن یک جام به دست
آورده است .این ،برخورد دو مربی
استکهسالهابرایایندوباشگاه

بازی کردهاند و حاال در این بزنگاه
تاریخی،روبهرویهمایستادهاند.
فرهادمجیدی،
زمانیبرایبزرگیکردن
کار کردن در اســتقالل برای فرهاد،
شــبیه راه رفتن روی لبه نازک یک پل
معلق بوده اســت .از همــان اولین روز،
خیلیها او را با اســتراماچونی مقایسه
کردندوبابدبینیبهپروژهوتیمشخیره
شدند.تردیدهایزیادیدرموردمجیدی
وجود داشت و هنوز هم گاهی جمالت
تردیدآمیــز در مورد این مربــی به کار
میروند.اگریکاتفاقتوانستهباشدجای
پایفرهادراروینیمکتاستقاللمحکم
کند ،آن شکســت دادن امیر قلعهنویی

در لیگ و جام حذفی اســت .مجیدی با
این نتایج روبهروی پرافتخارترین مربی
تاریخلیگبرتر،نگاههارابهطرفخودش
معطوفکردهاست.اینکهاودرکنفرانس
مطبوعاتی حاضرنمیشود ،اینکه حرف
نمیزندودائمادستیارهارابهاینجلسهها
میفرستد،شایدچندانحرفهاینباشد
اما نشــان از تمرکز فوقالعاده این مربی
روی کارش دارد .فرهــاد میداند که در
چه موقعیتی قرار گرفتــه و میداند که
نبایدبااینموقعیتشوخیکند.دیگرنه
خبریازمصاحبههایتندبعدازمسابقه
هست و نه پستهای او در اینستاگرام،
جنجال میآفریننــد .او باالخره به یک
مربی شبانهروزی برای استقالل تبدیل
شــده و فکر و ذکــرش را روی این تیم

چهره به چهره
اولین دربی تاریخ با استادیوم خالی

شهرآورد سکوت!
آریا طاری

اولین شــهرآورد عصر کرونا هم ،تحت تاثیر
ماجراهای مربوط به این ویــروس قرار خواهد
داشت.ویروسیکهکمتماشاگرترین فصل تاریخ
فوتبال ایران را رقم زده ،حاال برای اولین بار دربی
را نیز از حضور هوادارها محروم خواهد کرد .پیش
از این در طول تاریخ این مسابقه سنتی ،فقط یک
بار به دلیل ماجراهای انضباطی مسابقه دو تیم،
در سال  73حکم به برگزاری بازی در ورزشگاه
خالی در شــهر بندرعباس داده شد اما حتی در
آن مسابقه نیز گروهی از کارگرها و کارمندهای
بندرعباسی توانســتند در ورزشگاه حضور پیدا
کنند تا سکوها کامال خالی به نظر نرسند .حاال
برای اولین بار ،شــهرآورد تهران در این شــهر

بدون حضور حتی یک تماشاگر برگزار میشود.
موضوعی که بخش مهمی از جذابیتهای این
بازی را تحتالشعاع قرار خواهد داد .بدون تردید
مدیران فدراسیون و مسئوالن سازمان لیگ اما
از چنین موضوعی اســتقبال میکنند .چراکه
آنها همواره نگران تنشهــای بین هوادارها در
شهرآوردها هستند و برگزاری دربی در چنین
شرایطي ،کار به مراتب ســادهتری خواهد بود.
شاید اگر طرفداران دو تیم اجازه حضور در دربی
جام حذفی را داشتند ،درگیریهای زیادی روی
سکوها ایجاد میشد .چراکه رابطه بین دو باشگاه
این روزها کامال تیره و تار اســت .اســتقاللیها
دائما موفقیتهای حریف را زیر سوال میبرند
و همه چیــز را بــه وزارت ورزش ربط میدهند
و پرسپولیســیها نیز مدام درباره پنالتیهای

اشتباه چند مسابقه اخیر به سود استقالل حرف
میزنند .این وسط وزارت ورزش نهتنها تنشها
را کاهش نداده ،بلکه با اظهارنظرهای گاه و بیگاه،
آتش این تنشها را شعلهورتر کرده است.
اینکه حتی خود دو باشــگاه نیز هیچ تالشی
برای آرام کردن اوضاع نشان نمیدهند ،عمیقا
نگرانکننده بــه نظر میرســد .درگیریهای
لفظی بین دو تیم از همان مراســم قرعهکشی
شروع شده و هوادارها هم مشغول هورا کشیدن
برای سرپرستهای ســرخابی هستند .ادعایی
که پیروانی در مراسم قرعهکشی مطرح کرده و
پاسخی که سرپرست رقیب با یک لحن تند به او
داده ،در هر نقطهای از دنیا با موجی از سرزنشها
و حتی برخوردهای انضباطی روبهرو میشود اما
در فوتبال ایران افرادی که این جمالت زشت را به
زبانمیآورند،محبوبیتواعتباربیشتریکسب
میکنند .البته که دربی حساس است اما نه آنقدر
که مدیران دو باشگاه تصور میکنند .باور کنید
حتی رئال مادرید و بارسا نیز قبل از برگزارکردن
مهمترین بازی جنجالی در تمــام دنیا ،چنین

اتفاق روز
مسی ،لوا؛ هیوالها به هم رسیدند

میخواهم در لیسبون بمانم!

در فوتبال اروپا نمیتوانيد دو باشگاه متضادتر از بایرن
و بارسا پیدا کنید .هر دو تیم فصل را خوب شروع نکردند
و به بحران رسیدند اما بایرن با تغییر سرمربی جان تازهای
گرفت و شرایط بارسا با تغییر سرمربی ،بدتر هم شد .یک
باشــگاه با عوض کردن مربی ،همه چیز به دســت آورد و
باشگاه دیگر ،همه چیز را از دست داد .دو تیم جمعهشب در
شرایطی در ورزشگاه دا لوژ لیسبون با هم روبهرو میشوند
که روی کاغذ ،بایرنمونیخ شانس شماره یک قهرمانی در
این تورنمنت است .بارسلوناییها هم تا زمانی که لئو مسی
را دارند خودشان را به آغوش ناامیدی نمیاندازند .یکی از
این دو تیم ،خیلی زود ناچار به ترک پرتغال خواهد شــد.
سرنوشتی که بارســا و بایرن فردا شــب به فرار از آن فکر
میکنند.
لئو مســی و روبرت لواندوفســکی ،شــاید بهترین
مهاجمان این روزهای فوتبال اروپا باشــند .لوا با اختالف
زیاد بیشتر از هر بازیکنی در همه جامهای این فصل گل
زده و حتی میتواند رکــورد گلزنی رونالدو در یک فصل
از لیگ قهرمانــان را نیز جابهجا کنــد .او البته در نهایت

گذاشته است .کارنامه این فصل مرد اول
نیمکت استقالل ،هنوز چیزی کم دارد.
چیزیشبیهپیروزیدرشهرآورد.تقدیر،
اینفرصترابرایمجیدیبهوجودآورده
یدراولینتجربهحضوردر
کهبعدازتساو 
دربیها به عنوان مربی ،این بار شانسش
را برای برنده شــدن محک بزند .پسران
فرهاد این روزها کوه انگیزه هستند .آنها
شاید در زمین کامال بینقص نباشند اما
ازروحیهایفوقالعادهبرخوردارشدهاندو
حتیوقتییکبازیکنکمتردارند،قافیه
را به حریف واگذار نمیکنند .فرهاد قول
بردن جام حذفی را بــه هوادارها داده و
حاال برای محقق کردن این وعده بزرگ،
بایدرقیبهمیشگیباشگاهراکناربزند.
 9ســال قبل ،او کاپیتان تیمی بود که

رقابت کفش طال را به چیــرو ایموبیله باخته و از آنجایی
که امسال مراســم توپ طال هم برگزار نمیشود ،مهاجم
لهستانی شانسی برای بردن جوایز بزرگ فردی نخواهد
داشت .او اما هنوز میتواند آخرین جام تیمی باقیمانده
در این فصل را بــا تمام قدرت به دســت بیاورد .برخالف
روبرت ،لئو مســی در این فصل هنوز هیچ جامی نگرفته
و لیگ قهرمانان آخرین امید برای خالی نماندن دســت
او و همتیمیهــا در لیگ  2019-20خواهد بود .مســی
روبهروی ناپولی ،انگیزههایش را به بهترین شکل به نمایش
گذاشت و ثابت کرد که چقدر تشنه موفقیت در این جام
اســت .کاپیتان بارسا فصل گذشــته به هواداران تیمش
قول بردن لیــگ قهرمانان را داد اما ماجــرای کابوسوار
استادیوم آنفیلد ،این فرصت بزرگ را از لئو گرفت .او حاال
در حالی برای بردن دوباره ایــن رقابت تالش میکند که
خودش ،منتقد درجه یک کادر فنی و مدیران باشگاه است.
او نه به تواناییهای فنی ســتین اعتقاد دارد و نه طرفدار
شیوه مدیریتی بارتمئو و همکارانش است .لئو حتی چند
واکنش تند به اریک آبیدال هم نشان داده تا ثابت کند که

در جام حذفی ســه بار توپ را از دروازه
پرسپولیس عبور داد .آن روزها استقالل
به مراتب پرســتارهتر بود و پرسپولیس
شــرایط بدی را تجربه میکــرد .حاال
هیچکس انتظار تکرار چنین نتیجهای
را ندارد اما آبیها امیدوارند پسرانشان
به هر قیمتی که شده ،زمین مسابقه را با
پیروزیترککنند.
یحییگلمحمدی؛
طلسمدربیرابشکن
هنوز هم خیلیهــا موفقیتهای
یحیی و تیمــش را صرفا بــه کالدرون
مربوطمیدانند.آنهامعتقدندکهیحیی،
وارثیکتیمموفقشدهوبهلحاظمهره
نیز ،بهترین ترکیب فوتبــال ایران را در
اختیارداشتهاست.نتایجگلمحمدیبا
پرسپولیس،خارقالعادهبهنظرمیرسد
امااینتیمدرسهسالگذشتهنیزهمواره
قهرمانلیگبرترفوتبالایرانبودهاست.
عالوهبراینکهقرمزهامعموالنمایشهای
چندان جذابی در زمین ندارند و چندان
تماشاگرپسند فوتبال بازی نمیکنند.
تماشاگرپسندبودندرروزهاییکههیچ
تماشاگری اجازه حضور در ورزشگاه را
ندارد ،خیلی هم مســاله مهمی نیست
اما پرسپولیسیها توقع دارند تیمشان
گلهای بیشــتری به ثمر برســاند و
هیجانانگیزتر نشــان بدهد .شاید در
شرایطفعلی،همهچیزبرایسرمربیاین
تیم ایدهآل باشد اما او به خوبی میداند
که باختــن در شــهرآورد ،چطور بین
بهشت و جهنم رابطهای مستقیم برقرار
میکند.اونمیخواهدآرامشاینروزها
رابهراحتیازدستبدهد.اونمیخواهد
مســیر قضاوتها در مورد عملکردش
در پرســپولیس ،به راحتی تفییر کند.
او به عنوان مــرد اول نیمکت قرمزها ،تا

صحبتهایــی را رد و بــدل نمیکنند و چنین
جوی در اطراف مســابقه به وجــود نمیآورند.
وقتی این صحبتها مطرح میشــوند ،طبیعی
به نظر میرسد که حساسیت بازی به اوج برسد،
درگیری بین نفرات دو تیم بیشــتر شود و عمال
سطحفنیدربیبهطورکاملازبینبرود.افسوس
که چهرههای قدیمی دو تیم که اتفاقا باید نمود

با این تصمیمهای غلط به راحتی کنار نمیآید .لوا در این
فصل در زمینه گلزنی کامال موفقتر از مسی بوده اما در
مجموع گل و پاس گل ،لئو عملکرد بهتری داشــته است.
برخورد این دو نفر ،یک شــب هیجانانگیز را در لیسبون
میسازد اما نمیشــود همه چیز را بین دو تیم ،به همین
دوئل دو نفره محدود کرد.
لئو و لوا ،تنها دلیــل برای جذابیت ایــن بازی بزرگ
نیستند .رقابتهای ســهمگین و پرحرارت این جدال ،از
خط دروازه شروع میشوند .همه از ماجراهای شکل گرفته
بین تراشــتگن و نویر خبر دارند .همه میدانند که رابطه
این دو گلر در اردوی تیم ملی آلمان ،به چه وضعیتی دچار
شده و میزان تنفر آنها از هم چقدر است .همین چند روز
قبل نایب ريیس باشگاه بایرن با یک مصاحبه تند علیه گلر
بارسا ،یک بازی ذهنی بزرگ را شروع کرده است .جنگی
که ممکن است تاثیرش را در جریان مسابقه نشان بدهد.
هر دو سنگربان میخواهند ثابت کنند که بهترین انتخاب
برای پوشیدن پیراهن شماره یک تیم ملی آلمان هستند
و هر دو نفر ،دســت به هر کاری میزنند تا آمادگیشان را
به رخ رقیب بکشــند .یکی دیگر از تقابلهای فوقالعاده
مسابقه جمعهشب ،برخورد تیاگو با آرتورو ویدال خواهد
بود .تیاگو محصول باشگاه بارســلونا است و سالها برای
این تیم در ردههای مختلف سنی به میدان رفته و ویدال
نیز ســابقه بازی برای مونیخیها را دارد .روبهرو شدن با

یحییوتیمشدریک
وضعیتغیرمنتظرهقرار
دارند .آنها قهرمان لیگ
برترهستندوفصلگذشته
نیز هر دو جام را به دست
آوردهاند و حاال در معرض
یک دربی ناگهانی قرار
گرفتهاند
به حال در این مســابقه با رقیب سنتی
برنده نشده است .این طلسمی است که
یحیی برای محبوبمانــدن باید از آن
عبور کند .چراکه معموال محبوبترین
مربیهادرایندوباشگاه،مربیاندربیباز
هستند.گلمحمدیروینیمکتذوب،
خاطرههایدرخشانیازجامحذفیدارد.
اودردوفصلمتوالیبرندهاینتورنمنت
شده و هر دو بار نیز استقالل را در مسیر
رســیدن به قهرمانی کنار زده اما بدون
تردید تلختریــن و گزندهترین خاطره
از دوران مربیگری یحیی نیز به همین
تورنمنتمربوطمیشود.جاییکهاودر
اولینمقطعسرمربیگریدرپرسپولیس،
فینال حذفی را به سپاهان واگذار کرد
تا هم جام قهرمانی و هم شــغلش را به
صورت همزمان از دست بدهد .یحیی و
تیمشدریکوضعیتغیرمنتظرهقرار
دارند .آنها قهرمان لیگ برتر هستند و
فصل گذشته نیز هر دو جام را به دست
آوردهاند و حاال در معــرض یک دربی
ناگهانی قرار گرفتهاند .مسابقهای که از
یک ســو میتواند اعتمادها به یحیی را
چند برابر کند و از سوی دیگر ،میتواند
اورادرمعرضواکنشهایناخوشایندو
قضاوتهایبیرحمانهقراربدهد.

عینی شخصیت دو باشــگاه باشند ،اینچنین
در ســطح کریهای کودکانه باقی ماندهاند و از
کنایهزدن به رقیب دست برنمیدارند .اگر حرف
زدن را بلد نیستیم ،کاش حرف نزدن را بلد باشیم
و برای یک بار هم که شده ،ســکوت کنیم .باور
کنید ارزش ســکوت از همه ایــن واکنشهای
ناهنجار خیلی بیشتر خواهد بود.

قرعه بایرن ،برای بارســاییهای چندان خوشایند به نظر
نمیرسید اما باواریاییها با اعتماد به نفس جالب توجهی
به این قرعه واکنش نشان دادند .شاید این موضوع ،فشار
بیشتری را روی شانههای فلیک و شــاگردها قرار بدهد.
چراکه همه توقع دارند این تیم با یک نمایش برتر ،پیروز
این بازی شود و کمتر کسی روی برد بلوگرانا در این نبرد
حساب ویژهای باز میکند .شــاید همین اعتماد به نفس
بیش از حد ،در نهایت برای بایرن گران تمام شود اما قبل
از شــروع این بازی ،آنها تیم به مراتــب آمادهتری به نظر
میرسند و شانس بیشــتری برای رسیدن به نیمهنهایی
لیگ قهرمانان اروپا دارند.
از عصر فرانک رایکارد در بارســا تا امــروز ،هرگز یکی
از مسابقههای رســمی این تیم به ضربات پنالتی کشیده
نشده است .شاید برگزاری لیگ قهرمانان به صورت تک
مسابقه ،این روند را به هم بزند .دوام آوردن روبهروی بایرن
در وقت قانونی و شکســت دادن تمرکز ویژه آلمانیها در
ضربات پنالتی ،هر دو بســیار سخت خواهند بود اما شاید
یک نمایش دفاعی در این بازی ،برای آبی اناریها ایدهآلتر
باشد .در دو بازی رفت و برگشت ،بعید به نظر میرسید که
آنها شانســی برای کنار زدن بایرن داشته باشند اما شاید
اتفاقهای همین یک مسابقه ،یک معجزه را برای این تیم
رقم بزند .لئو و لوا ،فردا شــب یکی از مهیجترین نبردهای
این فصل فوتبال اروپا را خلق میکنند.

