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 صمد مي خواهد 
بهتر از فادي باشد

صمــد نیکخواه بهرامــی در گفت وگــوی 
اینستاگرامی با فیبا آسیا تعریف و تمجید از فادی 
الخطیب ستاره پیشین تیم ملی بسکتبال لبنان 
گفت:»او بازیکن مورد عالقه من است. فادی کسی 
بود که همیشه به من انرژی زیادی می داد تا بهتر و 
قوی تر بازی کنم، که او را شکست دهم! وقتی من به 
این مرحله )در زندگی حرفه ای( رسیدم، او قبل از 
من به آن رسیده بود. او یکی از بهترین بازیکنان است 
زیرا در پست من هم بازی می کرد .« وی افزود:»من 
همیشه دوست داشتم بهتر از او باشم، تا اسمم سر 
زبان ها بیفتد. من فقط به فادی فکر می کردم و هر 
سال مسابقات جام باشــگاه های آسیا را می دیدم. 
برای اینکه می خواستم مقابلش بازی کنم. او خیلی 
خوش برخورد اســت. من فقط دوست دارم مقابل 
بهترین ها بازی کنم و فادی هم بازیکن خوبی است.«

صمد که بعد از تعطیلی لیگ برتر بسکتبال راهی 
آمریکا شده و روزهای قرنطینه را دور از ایران سپری 
می کند، پیش از این هم درباره اینکه در پاســخ به 
این سوال که چرا باشــگاه های ایرانی مثل اروپایی 
نتوانستند به مسئولیت اجتماعی خود در قبال کرونا 
عمل کنند، گفت:»مشکل اینجاست که در ایران 
چیزی به نام باشگاه وجود ندارد. چلسی، بارسلونا یا 
رئال مادرید باشگاه های بزرگی هستند که استادیوم 
یا هتل خود را برای کمک در اختیار بیماران کرونایی 
قرار دادند، اما کدام باشــگاه در ایران اســتادیوم یا 

هتل دارد؟«
     

CAS  معرفي تيم جودو در دادگاه
آرش میراســماعیلی رییس فدراسیون جودو 
ابراز امیدواری کرد با ارسال یک الیحه دفاعی دیگر 
و همدلی اهالــی ورزش در پرونده بین المللی این 
رشته موفق شوند. وی گفت:»موضوع دادگاه یک 
مساله بین المللی است. سعی کردیم درخشان را 
وارد کنیم چرا که باید اختالفات را کنار بگذاریم و 
به صورت واحد عمل کنیم تــا از این دادگاه نتیجه 
بگیریم. کار اعزام هیات متشکل از نصرا... سجادی، 
محمدرضا داورزنی، زارعی سرمربی وقت تیم ملی و 
خودم انجام شده است. ٢٦ شهریور در محل دادگاه 
حضور پیدا می کنیم تا یــک روز بعد دادگاه برگزار 
شود. یک الیحه دفاعیه را به دادگاه بین المللی ارسال 
کردیم، الیحه پایانی ظرف دو،سه هفته آینده ارسال 

می شود.«
     

افتتاح تاالر  مشاهير در روز المپيك
افتتاح تاالر مشــاهیر ورزش کشور ویژه برنامه 
ورزش ایران برای گرامیداشــت ســالروز جهانی 
»المپیک« بــود که روز گذشــته و همزمان با این 
روز انجام شد. در این مراسم همچنین از مصطفی 
هاشمی طبا رییس پیشــین کمیته ملی المپیک 
تقدیر شد. مسعود ســلطانی فر وزیر ورزش، رضا 
صالحی امیری رییس کمیته ملی المپیک، محمود 
خســروی وفا رییس کمیته ملــی پارالمپیک و 
دیگر مدیران وزارتخانه و ایــن دو کمیته همراه با 
روسای فدراســیون ها و برخی چهره های ورزشی 
از شرکت کنندگان در این مراسم بودند. علی اصغر 
مونسان وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع 
دستی نیز از مسئوالن غیرورزشــی حاضر در این 
مراسم بود. همچنین پیروز حناچی شهردار تهران 
هم با دوچرخه به محل برگزاری مراسم ویژه کمیته 
ملی المپیک آمد. با افتتاح تاالر مشــاهیر ورزش 
کشور که در محل کمیته ملی المپیک انجام شد، 
از تندیس علی میرزایی )وزنه بــرداری(، محمود 
مالقاسمی، محمد مهدی یعقوبی، امامعلی حبیبی و 
محمدابراهیم سیف پور )کشتی آزاد( همراه با مرحوم 

سیامند رحمان )پاراوزنه برداری( رونمایی شد.
     

2021، سال پرفشار كاراته
نشست هیات رییسه فدراسیون جهانی با حضور 
اسپینوز رییس فدراســیون جهانی و سایر اعضا از 
طریق ویدئو کنفرانس برگزار شد. در این نشست 
اعضای هیات رییسه تصمیم گرفتند رقابت های 
قهرمانی جهانی را که قرار بود در سال ٢۰٢۰ برگزار 
شود به سال ٢۰٢۱ موکول کنند. مسابقات کاراته 
قهرمانی جهان قرار بود اواخر سال ٢۰٢۰ در دوبی 
)امارات( برگزار شود، اما به دلیل شیوع ویروس کرونا 
به نوامبر ٢۰٢۱ موکول شد. این در حالی است که 
المپیک هم سال ٢۰٢۱ برگزار می شود و کاراته برای 

نخستین بار در این رویداد حضور دارد.

منهای فوتبال

آریا طاری

وقتی اســتقالل و فوالد جدال رفت 
این فصل را در اســتادیوم آزادی برگزار 
کردند، هیچ کس تصور نمی کرد دیدار 
برگشت آنها به تابستان سال 99 موکول 
شود. آبی ها گل اول آن مسابقه را به ثمر 
رساندند و فوالد در آخرین ثانیه ها، پاسخ 
آن گل را داد. هنوز تردیدهای زیادی در 
مورد استراماچونی وجود داشت و مرد 
ایتالیایی، نتوانسته بود خودش را به اثبات 
برساند. فوالدی ها نیز از پروژه سرمربی 

جدید باشگاه شان مطمئن نبودند. دیدار 
برگشت این دو تیم در شرایطی برگزار 
می شود که استراما، دیگر روی نیمکت 
آبی ها نیست و فرهاد مجیدی جایگزین 
او شده است. در سمت مقابل اما همچنان 
جواد نکونام، هدایت فوالدی ها را بر عهده 
دارد. آبی ها در چهار تجربه لیگ برتری 
با فرهاد، تنها یک بار شکست خورده اند 
و دو بار نیز برنده بودند. پس از بازگشت 
رســمی این مربی، آنها از سه مسابقه با 
نفت مسجدســلیمان، پرسپولیس و 
ذوب آهن هفت امتیــاز گرفتند اما این 

روند عالی و قابل قبول، با شکست ناباورانه 
در زمین گل گهر سیرجان متوقف شد. 
بزرگ ترین نگرانی اســتقالل برای این 
بازی، وضعیت مهره های مصدوم این تیم 
است. آنها به تازگی مرتضی تبریزی و رضا 
آذری را از دست داده اند تا دست سرمربی 
روی نیمکت، خالی تر شــود. وضعیت 
میالد زکی پور همچنان روشن نیست 
و احتماال فرهاد از داریوش شــجاعیان 
نیز در ترکیب اصلی استفاده نمی کند. 
نقطه قوت مهم آبی ها در این نبرد، مثلث 
هجومی درخشان این تیم است. شیخ 

دیاباته، مهدی قائدی و امیرارســالن 
مطهری، آماده تکرار درخشش گذشته 
در ترکیب اســتقالل هستند. در نقطه 
مقابل، فوالد خوزســتان با سه پیروزی 
متوالی روبه روی شهرخودرو، پیکان و 
شاهین به این مســابقه قدم می گذارد. 
از این سه مسابقه اما زمان بسیار زیادی 
سپرده شده است. غیبت آیاندا پاتوسی، 
یک معضل بزرگ برای اهوازی ها خواهد 
بود. آنها در این نبرد حســاس، امیدوار 
به گل زنی و درخشش لوســیانو پریرا 
هستند. مهاجمی که از زمان پیوستن 

به فوالد، هرگز نتوانسته در لیگ برتر به 
استقالل گل بزند.

نبرد حساس امروز، برخورد بهترین 
خط حمله لیگ با دومین خط دفاعی برتر 
مسابقات است. جدال یک تیم با قابلیت 
فوق العاده هجومی مقابل تیمی که به 
منظم ترین شکل ممکن دفاع می کند. 
این خاصیت را بایــد در مربیان دو تیم 
جست وجو کرد. فرهاد که خودش یک 
مهاجم بوده، تیمش را بر اساس نمایش 
هجومی به زمین می فرســتد و نکو به 
عنوان یک هافبــک تدافعی، همواره به 
اصول دفاعی اهمیت بیشتری می دهد. 
موفقیت این دو مربی، زمانی پررنگ تر 
خواهد شد که بتوانند ویژگی مقابل را 
نیز برجسته کنند. فرهاد اگر یک دفاع 
قدرتمندتر برای استقالل بسازد، با این 
تیم به موفقیت هایی فراموش نشدنی 
دســت پیدا می کند و نکو اگــر بتواند 
خط حمله فوالد را نیز مثل خط دفاعی 
این تیم تقویت کند، بــا این تیم نتایج 

درخشانی به دست می آورد. 
رویارویی این دو همبازی سابق نیز، 
از چند جهت بسیار جذاب خواهد بود. 
اول اینکه آنها در روزهــای بازی برای 
اســتقالل، یک چالش بزرگ را بر سر 
بازوبند کاپیتانی تجربه کردند و تقریبا 
هیچ وقت رابطه نزدیــک و خوبی با هم 
نداشــتند. دوم هم اینکه هر دوی آنها، 
مربیان جوان و مستعدی در فوتبال ایران 
هستند و می خواهند توانایی های شان را 
در اولین فرصت، به اثبات برسانند. نکو 
قبال در لباس استقالل، گل قهرمانی این 
تیم را وارد دروازه فوالد کرده و حاال روی 
نیمکت فوالد، روبه روی یکی از تیم های 
ســابقش در فوتبال ایران قــرار گرفته 
اســت. این دو مربی در مصاحبه های 
اخیر هم به وضوح نشان داده اند که چه 
اهمیت فوق العاده ای برای این جدال قائل 
هستند. استقالل با بردن حریف در دیدار 

حساس و تعیین کننده امروز، به رده دوم 
جدول می رود و فاصله اش با صدرنشین 
را به عدد هشت می رســاند. فوالد نیز 
در صورت برنده  شــدن، با اســتقالل 
هم امتیاز می شود و شانس بسیار زیادی 
برای کسب ســهمیه فصل آینده لیگ 
قهرمانان آسیا پیدا می کند. هر دو مربی، 
انگیزه های زیادی برای این جدال دارند 
و این مسابقه را به عنوان یکی از مهم ترین 
برخوردهای این فصل شان می شناسند. 
جدالی که در تعیین سرنوشت هر دو تیم، 

بسیار کلیدی خواهد بود.
امشــب همه نگاه ها به فوالد آره نا 
دوخته می شود. استادیومی که البته 
تماشاگر ندارد اما شاید با صدای ضبط  
شده تماشاگرها، به مســابقه دو تیم 
هیجان بدهد. طلســم ماه ها تعطیلی 
مســابقه ها، باالخره امــروز در اهواز 
شکسته می شــود. البته که برگزاری 
فوتبال در عصر کرونا، با گذشته کمی 
تفاوت خواهد داشــت امــا همین که 
فوتبــال دوبــاره برمی گــردد و لیگ 
برتر به جای یک پایان بــاز، با 9 هفته 
سرنوشت  ساز روبه رو می شود، بسیار 
هیجان انگیز خواهد بود. ظاهرا به جز 
مالکان لیگ برتری، همه فوتبالی ها در 

انتظار این نبرد نفس گیر هستند.

فوالد- استقالل؛ دوباره زندگی

... و اینک فوتبال!

اتفاق روز

سوژه روز

چهارم تیرماه 99، یک روز فراموش نشدنی برای فوتبال است. با هر نتیجه ای در ورزشگاه فوالد آره نا، نمی توان این 
روز را از یاد برد. در این روز، فوتبال پس از هفته ها و ماه ها تعطیلی دوباره به زندگی برمی گردد. آن هم با نبرد تیم هایی که 

مسابقه های شان همیشه پر از جذابیت و هیجان بوده است. شاید اوضاع دقیقا مثل سابق نباشد و در ورزشگاه، صدای 
تشویق هیچ هواداری شنیده نشود اما فوتبال دوباره برگشته و این، مهم ترین خبر تمام سال خواهد بود.

آریا رهنورد

نمایــش ضعیــف هــری کیــن در نبــرد با 
منچستریونایتد، برخی از هواداران اسپرز را به شدت 
عصبانی کرده اســت. گروهی از منتقدان مورینیو 
معتقدند که هری زیر نظر این مربی، آزادی عمل کمی 
دارد و نمی تواند گل های زیادی به ثمر برساند. آقای 
خاص طبق معمول خیلی زود دست به کار شده و با 
بررسی آمار گل زنی مهاجمانش در تیم های مختلف، 
پاسخ پل مرسون و سایر منتقدها را داده است. البته 
که ژوزه، یک مربی تدافعی اســت اما این موضوع 
دلیل نمی شــود که مهاجمان مرکزی در تیم های 
او، عملکرد بدی داشته باشند. آیا مهاجم های بزرگ 
زیر نظر سرمربی پرتغالی افت کرده اند. آمار درست 

خالف این موضوع را نشان می دهد.
 دیدیه دروگبا

او همیشه ستاره مورد عالقه ژوزه بوده است. 
بدون درخشش دروگبا و گل های تماشایی اش در 
بازی های بزرگ، موفقیت های خارق العاده اولین 
دوره حضور ژوزه در چلســی به دست نمی آمد. 
دروگبا یک گل زن مادرزاد بــود و زیر نظر آقای 
خاص، به یک مهاجم بزرگ و فراموش نشــدنی 

تبدیل شد. دروگبا در چلســی، چهار فصل زیر 
نظر ژوزه بازی کــرد و در این مدت ۱8٦ گل برای 
این باشگاه به ثمر رساند. میانگین گل زنی ستاره 
اهل ســاحل عاج، 4٦ گل در هر فصل بود. او یکی 
از ستون های مهم چلسی در دوران مرد پرتغالی 
به شمار می رفت و به بهترین شکل ممکن نیز، از 
فرصت ها برای گل زنی استفاده می کرد. شاید فرم 
کلی بازی چلسی مورینیو، دفاعی بود اما با این حال، 
این تیم همیشه به موقع گل می زد و دروگبا، اولین و 
مهم ترین گل زن شیرهای لندن به شمار می رفت. 
دروگبا پس از مورینیو نیز در چلسی ماندگار شد 
اما بهترین سال های او در لندن، همان چهار فصل 
رویایی با آقای خاص بــود. آنها در آن چهار فصل 
البته قهرمان لیگ قهرمانان اروپا نشدند اما در لیگ 

برتر، رکوردهای زیادی را جابه جا کردند.
 کریستیانو رونالدو

بدون تردید کریس، بهترین بازیکنی بوده که 
در همه این سال ها زیر نظر آقای خاص به میدان 
رفته است. شاید این دو نفر در مقطع فعلی، رابطه 
خوبی با هم نداشته باشــند و حتی اسم هم را نیز 
به زبــان نیاوردند اما خود مورینیــو هم می داند 
که رونالدو، سطح باالترین شــاگردش در دوران 

مربیگری بوده است. آمار ســی آر سون زیر نظر 
این مربی، به هیچ وجه افت نکرد. او در آن سال ها، 
گل های فوق العاده ای بــرای مادریدی ها به ثمر 
رساند. قهرمانی ۱۰۰ امتیازی در اللیگا، به کمک 
همین گل ها و البته نقشــه های ژوزه به دســت 
آمدند. رونالدو سه فصل زیر نظر مورینیو فوتبال 
بازی کرد. او در آن ســه فصل، موفق شد ۱8٦ بار 
دروازه رقبا را باز کند. میانگین سی آر سون در هر 
فصل، 5٦ گل بوده است. آماری که ثابت می کند 
مهاجم های بزرگ با هدایت مرد پرتغالی، به هیچ 
وجه ضعیف نمی شوند و حتی آمادگی بیشتری 
از خودشان نشان می دهد. شاید دست تقدیر، این 
مربی را دوباره به این بازیکن برساند اما در شرایط 
فعلی، آنها ترجیح می دهند که از هم فاصله بگیرند 

و رابطه دوستانه ای با هم نداشته باشند.
 کریم بنزما

مورینیو در زمان شروع کار در برنابئو از منتقدین 
سرسخت بنزما به شمار می رفت. او فشار زیادی به 
کریم آورد و شاید همین فشــار، در نهایت از مرد 
فرانسوی فوتبالیســت بهتری ساخت. کریم در 
شروع دوران کاری مورینیو، عملکرد خوبی نداشت 
اما به تدریج خودش را پیدا کرد و اوج گرفت. او هنوز 
جوان بود و در خیلی از بازی ها نیز با گونزالو ایگواین 
تعویض می شد. با این وجود آمار این بازیکن زیر نظر 
آقای خاص، امیدوارکننده به نظر می رسد. کریم در 
سه فصل بازی با این مربی، 78 بار موفق به باز کردن 

دروازه رقبا شد. این آمار نشان می دهد که او در هر 
فصل به صورت متوسط ٢٦ گل برای تیم ژوزه به 
ثمر رسانده است. آن  هم در شرایطی که تنها گزینه 
در دسترس مورینیو نبود و همواره سایه سنگین 

ایگواین را پشت سر خودش احساس می کرد.
زالتان ایبراهیموویچ

دوران همکاری ایبرا و مورینیو، چندان طوالنی 
نبود اما این دو نفر، رابطه بسیار صمیمانه ای با هم 
داشــتند. زالتان تنها یک فصل و نیم برای آقای 
خاص بازی کرده اما هرگز دست از تحسین این 
مربی برنداشته است. او در همان مقطع کوتاه، 58 
بار موفق به گل زنی برای اینتر شد. در واقع ایبرا به 
صورت متوسط در هر فصل، ٢9 گل برای تیم های 
مورینیو زده است. تاکتیک های دفاعی ژوزه، هرگز 

فرصت های گل زنی را از ایبرا نگرفت.

دیگو میلیتو      
یکی دیگر از مهاجمان فوق العاده ای که زیر 
نظر آقای خاص بازی کرده، دیگو میلیتو بوده 
است. ستاره آرژانتینی اینتر تنها یک فصل زیر 
نظر مربی آرژانتینی به میــدان رفت و در آن 
فصل، 3۰ گل برای نراتزوری به ثمر رســاند. 
اگر درخشش خیره کننده شاهزاده کوچیک 
نبود، اینتر نمی توانست در آن فصل رویایی، 
قهرمانی هر سه جام را به دست بیاورد. دیگو 
در پایان همان لیگ، بهتریــن مهاجم لیگ 
قهرمانان اروپا لقب گرفــت و بهترین بازیکن 
زمین، در دیدار فینال روبه روی بایرن مونیخ 
بود. اینتــر در دفــاع و ضدحملــه، یک تیم 
اســتثنایی بود و میلیتــو در ترکیب آن تیم، 

توانست چشم ها را خیره کند.

با وجود تــالش توقف ناپذیر عده ای بــرای تعطیل کردن 
رقابت های لیگ نوزدهم، ادامه دیدارهای این لیگ رسما از امروز 
آغاز خواهد شد. حاال همه نگاه ها به فوتبال است و همه امیدوارند 
لیگ برتر، دوباره به وضعیتی پایدار برســد. البته که نگاه های 
مخالف لیگ، دست از مخالفت و بهانه جویی برنمی دارند. آنها 
منتظرند تا اولین بازیکن به کرونا مبتال شود و تا می توانند، علیه 
شروع دوباره رقابت ها موضع بگیرند. در این باره تردیدی وجود 
ندارد و بدون شک، برگزاری این 9 هفته از برگزاری همه دوره های 
قبلی لیگ برتر، دشوارتر خواهد بود. بحران کرونا، هنوز برطرف 

نشده و معلوم نیست این ویروس، تا چند ماه دیگر به زندگی در 
کنار مردم ادامه می دهد. با این حال شــاید بازگشــت فوتبال، 
تجربه ای امیدبخش برای افرادی باشــد کــه در حال مبارزه با 
بیماری کووید ۱9 هستند. لیگ برتر، شور و هیجان را به خانه ها 
می برد و از فوتبال، بهانه ای برای مقاومت می سازد. بازیکن ها پس 
از دیدارهای لیگ، به مرور زمان براي نبردهای لیگ قهرمانان آسیا 
آماده می شوند و پس از آن نیز، دیدارهای حساس و سرنوشت ساز 
تیم ملی از راه خواهد رســید. در حقیقت دیگر در فوتبال ایران 
خبری از تعطیلی نیست و همه چیز به شکل کامال فشرده انجام 

خواهد شد. این یک محک بزرگ برای فوتبال ایران است. فوتبالی 
که هرگز در چنین شرایطی قرار نداشته و همه می خواهند بدانند 
که در عبور از این بحران بزرگ، چقدر توانایی دارد. شاید ماجرای 
کرونا، به یک نقطه عطف برای فوتبال ایران تبدیل شود. شاید این 
مساله نگران کننده، موجب شود که فوتبال دوباره اعتماد عمومی 
جامعه را جلب کند و به همه نشان بدهد که قدرت انجام کارهای 
بزرگ تر را دارد. برای رسیدن به چنین مرحله ای، کارهای بسیار 
زیادی الزم است. اول اینکه مراحل ضدعفونی سازی استادیوم ها 
باید به دقت صورت بگیرد. دوم اینکه باشگاه ها باید روند تست 
 گرفتن از بازیکنان را ادامه بدهند و ســوم اینکه بازیکنان نیز با 
شناخت دقیق مسئولیت های شــان بیرون از زمین مسابقه، 
ریسک روبه رو شدن با کووید ۱9 را نپذیرند. بدون شک در این 
دوران فشرده و سخت، مصدومیت های زیادی اتفاق می افتد و 
حتی بعضی از بازیکنان به کرونا مبتال می شوند اما همه در کنار 

هم، باید از این نگرانی بزرگ عبور کنند و یک دوران متفاوت برای 
فوتبال ایران بسازند.

روزهای پیش رو، به هیچ وجه روزهای ســاده ای برای لیگ 
برتر نیست. به همه مشقت های قبلی برگزاری بازی ها، معضل 
ویروس هم اضافه شده است. تماشاگرها نیز جایی در ورزشگاه ها 
ندارند و بازی ها بی روح تر از همیشه خواهند بود. با این وجود، نکته 
مهم این است که »لیگ برتر« تسلیم نشده و به زنده بودن ادامه 
می دهد. اینکه فوتبال پا پس نکشیده و می خواهد روبه روی همه 
مصائب این شرایط خاص و ویژه، بایستد. اینکه فوتبال می خواهد 
با بازگشت دوباره، به دیگران امید بدهد. طبیعتا ساز مخالف هم از 
سوی عده ای از راه خواهد رسید اما باید مقابل این جو ایستاد و به 
افرادی که می خواهند فوتبال را به تعطیلی همیشگی بکشانند، 
درسی بزرگ داد. از امروز، همه حواس ها دوباره به فوتبال خواهد 

بود. در یک امتحان ویژه. در یک فرصت بی سابقه.

پاسخ تازه آقای خاص به منتقدان سرسخت

هری؛ رونالدو می شود!

به بهانه شروع دوباره رقابت های لیگ برتر

لطفا نااميدمان نکنيد! 

نبرد حساس امروز، برخورد 
بهترین خط حمله لیگ با 

دومین خط دفاعی برتر 
مسابقات است. جدال یک 

تیم با قابلیت فوق العاده 
هجومی مقابل تیمی که به 

منظم ترین شکل ممکن 
دفاع می کند. این خاصیت 

را باید در مربیان دو تیم 
جست وجو کرد
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