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استقالل و سپاهان برگزارکننده های 
یکی از کالسیک ترین دوئل ها در فوتبال 
ایران هستند. دو تیم بزرگ که در یک 
دهه گذشته، نبردهای بسیار تماشایی 
و جذابی با هم داشــته اند. استقالل و 
سپاهان امروز حســاس ترین مسابقه 
این هفته لیــگ برتر را در اســتادیوم 
آزادی برگزار می کنند. یک مســابقه 
تعیین کننده که می تواند روی روند این 
فصل دو باشگاه تاثیر قابل توجهی داشته 
باشد. یک بازی ســخت که برنده اش، 
جدی ترین مدعی قهرمانی این فصل 

لقب خواهد گرفت.
فکری در نقش قربانی

در مســابقه رفت فصل گذشــته 
استقالل و ســپاهان در اصفهان، این 
تیم محرم نویدکیا بــود که حریف را به 
راحتی شکست داد. سپاهان در همان 
30 دقیقه اول بازی، به راحتی دو بار توپ 
را از خط دروازه استقالل عبور داد و در 
نهایت بدون هیچ دردسری، برنده این 
نبرد شد. به نظر می رسید همین نبرد 
بود که موجب شــد هواداران استقالل 
تا حدودی از فکری و نقشه هایش قطع 
امید کنند. چراکه کاپیتان سابق آبی ها 
بعد از این بازی دیگر جایگاه سابقش را در 
استقالل به دست نیاورد و مورد اعتماد 

طرفداران باشگاه قرار نگرفت.
پنالتی و خودزنی! 

9 روز بعد از بــرد فرهاد روبه روی 
قلعه نویی در نبرد استقالل و سپاهان 
در لیگ برتر و ســکوت نشــان دادن 
مجیدی بــه دوربین ها، ایــن دو تیم 

در رقابت های جــام حذفی روبه روی 
هم قرار گرفتنــد. جالب اینکه در این 
مســابقه هم برای اســتقالل پنالتی 
گرفته شد و باز این شایان مصلح بود 
که به حریف پنالتی داد. شــایان در 
اعتراض به تصمیم داور در پایان نبرد، 
حتی به سراغ خودزنی هم رفت! به هر 
حال سپاهانی ها این مسابقه را واگذار 
کردند تا امیر در یک بازه زمانی بسیار 
کوتاه، دو بار به بازیکن ســابقش در 

استقالل باخته باشد.

امید جنجال افکن
یکی از تماشایی ترین جدال ها بین 
استقالل و سپاهان در همان نیم فصلی 
برگزار شــد که استراماچونی سرمربی 
آبی ها بود. در این دیدار پرگل، گولسیانی 
ابتدا برای سپاهان گل زد اما استقالل 
با درخشش قایدی و دیاباته به مسابقه 
برگشت و در یک قدمی برد قرار گرفت. 
بازی تا آخرین ثانیه ها با این نتیجه ادامه 
داشت اما امید نورافکن در وقت های تلف 
شده بازی را مساوی کرد و گل زدن به 

تیم سابق را هم شدیدا جشن گرفت. او 
بالفاصله خودش را به قلعه نویی رساند 
تا شادی تبدیل شکست به تساوی را با 

مربی تیمش تقسیم کند.
شوک به سبک آیاندا

آخرین بــرد اســتقالل روبه روی 
سپاهان در اصفهان، با یک گل جذاب 
لحظه آخری به دست آمد. در این مسابقه 
تیم شــفر روبه روی تیم قلعه نویی قرار 
گرفت و بازی تا آخرین ثانیه ها با تساوی 
بدون گل دنبال می شد. به نظر می رسید 

دو تیم به تساوی رضایت داده اند اما این 
آیاندا پاتوسی بود که در دقیقه 97، گل 
برتری تیمش را زد و استقالل را صاحب 
یک برد بسیار حســاس و حیاتی کرد. 
مجیدی که آن روزها دســتیار شفر در 
استقالل بود، این گل را با دویدن در یک 
مسیر طوالنی به سمت پاتوسی با عبور از 

نیمکت سپاهان جشن گرفت.
عملیات نجات

این تنها تجربه به ثمر رسیدن گل 
برای استقالل در آخرین ثانیه های نبرد 
خارج از خانه با سپاهان نبود. آنها در لیگ 
برتر شانزدهم، در یک قدمی باختن به 
سپاهان ویسی قرار داشتند. سپاهان با 
گل علی محمدی تا آخرین لحظه های 
بازی از حریف جلو افتاده بود اما شلیک 
نهایی بهنام بــرزای در دقیقه 92 یک 
مسابقه مهیج را به تساوی کشاند. برزای 
آن روزها ستاره تیم علیرضا منصوریان 

به حساب می آمد.
فرشید متولد می شود

یکــی از بهتریــن خاطره هــای 
اســتقاللی ها از اصفهان، به دیدار رفت 
لیگ 15 با سپاهان مربوط می شود. جایی 
که فرشید اسماعیلی به عنوان یک پدیده 
جوان به ترکیب تیم اضافه شد و یک گل 
فوق العاده تماشایی برای استقالل به ثمر 
رساند. این تنها گل مسابقه نبود و در ادامه، 
انصاری و برزای هم موفق به گل زنی شدند 
تا اســتقالل یک برد به شدت مقتدرانه 
را در اصفهان جشــن بگیرد. نتیجه ای 
که هنوز هم برای طرفــداران این تیم 

فراموش نشدنی به نظر می رسد.
به نام خدا... و گل

در لیگ ســیزدهم، تنها 60 ثانیه 

از شروع مســابقه طول کشید تا آرش 
افشین در لباس سپاهان به استقالل گل 
بزند. این سریع ترین گل در نبردهای دو 
تیم به حساب می آید. در ادامه هم هادی 
عقیلی بــا ضربه پنالتــی گل دوم را به 
استقالل زد و حتی گل زنی امیرحسین 
صادقی نتوانســت تیم میزبــان را از 

شکست در این نبرد نجات بدهد.
گل به خودی کرار ایرانی

در لیــگ دوازدهــم یــک رقابت 
میلی متری بین ســپاهان و استقالل 
برای قهرمانی وجود داشت. دو تیم در 
هفته های پایانی با هم روبه رو شــدند و 
سپاهان با گل نویدکیا در آستانه شکست 
دادن حریــف در یک بازی به شــدت 
حساس و سرنوشت ســاز بود. محسن 
ایران نژاد که آن روزها به خاطر شباهت 
ظاهری اش با کرار با این بازیکن مقایسه 
می شــد، در آخرین لحظات به اشتباه 
دروازه خودی را باز کــرد و یک امتیاز 
حیاتی را به استقالل هدیه داد. شاید اگر 
این گل نبود، آبی ها در نهایت قهرمان آن 

فصل نمی شدند.

مرور ماجراهای فراموش نشدنی استقالل و سپاهان در یک دهه گذشته

نبرد غول ها! 

چهرهبهچهره

آن چه به نبرد امروز اســتقالل و ســپاهان 
جذابیت بیشتری می بخشد، حضور دو سرمربی 
جــوان و جاه طلــب روی نیمکت دو باشــگاه 
اســت. برخورد فرهاد مجیدی و محرم نویدکیا، 
جذابیت های بسیار زیادی خواهد داشت. دو مربی 
که امیدوارند در پایان رقابت های این فصل فوتبال 
ایران، جام قهرمانی را باالی سر ببرند. آنها فاصله ای 
بسیار کم با صدر جدول رده بندی لیگ برتر دارند 
و از همین حاال خودشــان را به عنوان مدعیان 
قهرمانی این فصل تثبیــت کرده اند. بین این دو 
مربی، کسی که برنده نبرد امروز باشد شانس به 
مراتب بیشتری برای قهرمانی نیم فصل فوتبال 

ایران به دست خواهد آورد.
برای مرور آخرین تصاویر از قهرمانی استقالل و 
سپاهان در لیگ برتر، باید به سال ها قبل برگردیم. 
حاال در لیگ برتر بیست و یکم هستیم اما استقالل 
آخرین بار فاتح لیگ برتر دوازدهم شــده است. 
موفقیتی که با تیم امیر قلعه نویی به دســت آمد 
و دیگر در همه سال های بعدی تکرار نشد. برای 

ســپاهان هم اوضاع تفاوت چندانی ندارد. آنها 
آخرین بار در لیگ چهاردهم با هدایت حســین 
فرکی توانستند قهرمانی رقابت های لیگ برتر را 
به دست بیاورند. یک قهرمانی عجیب و دراماتیک 
که به لطف تساوی عجیب تراکتور و نفت در تبریز 
حاصل شــد. حاال آبی ها و زردها دوباره به سمت 
قهرمانی لیگ دورخیز کرده اند و جالب اینکه برای 
تکرار آخرین موفقیت بزرگ، به ســراغ فرمولی 
از گذشته رفته اند. اســتقالل کاپیتان سابقش 
را روی نیمکت قرار داده و ســپاهان هم به سراغ 
کاپیتان سابقش رفته است. نیمکت دو باشگاه 
حاال به چهره هایی سپرده شــده که در جریان 
آخرین قهرمانی دو تیم در لیگ برتر، »کاپیتان« 
دو باشــگاه بودند. محرم آخرین جام قهرمانی 
سپاهان در لیگ را باالی سر برده و فرهاد هم چنین 
تجربه ای با استقالل داشته است. شاید بعد از همه 
این سال ها، این قفل به دست یکی از همین دو نفر 
باز شود. مردانی که ظاهرا جام گرفتن باشگاه به 

حضورشان وابسته است.
مجیدی و نویدکیا در مربیگری، کامال شبیه 
به هم نیستند اما دو چهره آینده دار در مربیگری 
فوتبال ایران به شــمار می روند. آن چه فرصت 
بیشتری را برای تست کردن ایده های مختلف در 
اختیار این دو نفر می گذارد، جایگاه شان در باشگاه 
است. هر دو نفر محبوبیت فوق العاده ای در تیم شان 

دارند و همین مســاله فضای مطلوبــی را برای 
کارشان فراهم می آورد. مجیدی و محرم آنقدر 
محبوب هستند که حتی اگر چند نتیجه بد را در 
تیم پشت سر بگذارند، محال است »حیا کن، رها 
کن« بشنوند و با واکنش های این چنینی روبه رو 
شوند. این موضوع موقعیت خوبی برای محک زدن 
نقشه های مختلف در اختیار دو مربی قرار می دهد. 
هر دوی آنها هم توانسته اند به خوبی نشانه های 
یک مربی مستعد را در فوتبال ایران ظاهر کنند. 
محرم فصل گذشته با سپاهان هیچ جامی به دست 
نیاورد اما توانست تیمش را به بهترین نایب قهرمان 
تاریخ لیگ برتر ایران تبدیل کند. سپاهان در فصل 
گذشته تبدیل به اولین تیم تاریخ لیگ برتر شد که 
با وجود رسیدن به میانگین دو امتیاز به ازای هر 
بازی، قهرمان لیگ برتر نمی شود. در حقیقت آنها 
همه کارهای الزم برای قهرمانی را انجام دادند و 
تنها از پس پرسپولیس برنیامدند. فرهاد هم تا امروز 
نتوانسته با استقالل جامی به دست بیاورد اما دو بار 
این تیم را به فینال جام حذفی رسانده  است. آن چه 
در این فصل برای هر دو مربی اهمیت فوق العاده ای 
دارد، رساندن باشگاه به حداقل یک جام است. این 
درست همان اتفاقی است که هواداران آبی ها و 
زردها برایش لحظه شماری می کنند. هوادارانی که 
صبرشان برای بردن یک جام، بیش از حد طوالنی 
شده است. فرهاد و محرم هم به خوبی می دانند که 

همه مربی ها در نهایت، با جام های شان قضاوت 
خواهند شــد و مربیان بدون جام، چهره هایی 

ماندگار و فراموش نشدنی نخواهند بود.
فرهاد مجیدی روی نیمکت استقالل، دو بار 
سپاهان را شکست داده است. او یک بار در لیگ 
این حریف را با باخت روبه رو کرده و یک بار سپاهان 
را از جام حذفی کنار زده است. محرم نویدکیا هم 
روی نیمکت سپاهان، دو بار استقالل را شکست 
داده تا شرایط هر دو مربی در آستانه این مسابقه 
ایده آل به نظر برسد. تنها تقابل بین محرم و فرهاد 
در لیگ برتر هم با برتری تیم محرم به پایان رسیده 
و حاال راند تازه ای به این دوئل جذاب اضافه خواهد 
شد. سپاهان این فصل صاحب دومین خط حمله 

برتر لیگ اســت و درســت مثل فصل گذشته 
نمایش های هجومی جذابی داشته و طرفدارانش 
را به وجد آورده اســت. اســتقالل هم با رکورد 
خیره کننده دو گل در 9 مسابقه، صاحب دومین 
خط دفاعی برتر لیگ بوده و عملکردی فراتر از حد 
انتظار را تجربه کرده است. برخورد این دو مدعی 
جدی در اســتادیوم آزادی، به شدت تماشایی 
خواهد بود. تیم هایی که مربیان شــان همواره 
صاحب فکر و ایده هستند و همیشه آماده اند تا با 
نقشه های جذاب فنی، به طرف برد حرکت کنند. 
این نبرد، جنگی بر سر آینده فوتبال ایران است. 
دوئل بین دو مربی آینده دار که آرزوهای بزرگی 

در فوتبال ایران دارند.

به بهانه تقابل جذاب دو مربی جوان

جنگ آینده! 

یکی از بهترین خاطره های 
استقاللی ها از اصفهان، 
به دیدار رفت لیگ 15 با 

سپاهان مربوط می شود. 
جایی که فرشید اسماعیلی 
به عنوان یک پدیده جوان 
به ترکیب تیم اضافه شد و 

یک گل فوق العاده تماشایی 
برای استقالل به ثمر رساند
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»كمپدلي« راضي از جنگندگي

نام »الساندرا کمپدلي« مدتي است به عنوان 
گزینه اصلي هدایــت تیم ملي والیبــال بانوان 
ایران مطرح مي شــود. مربي که خولیو والسکو 
پیشــنهاد و معرفي اش کرده اســت امــا هنوز 
فدراســیون و او قرارداد رســمي امضا نکرده اند. 
یکي از برنامه ریزي هایي که در مســیر توافق دو 
طرف وجود داشــت، زیر نظر گرفته شدن لیگ 
توسط کمپدلي بود که این اتفاق در آخرین مسابقه 
از دور رفت لیگ رقم خــورد. در مهم ترین دیدار 
هفته پایانی دور رفت، تیــم ذوب آهن اصفهان با 
شکست ســه بر یک میزبان خود )سایپا( به مقام 
قهرمانــی نیم فصل این رقابت ها دســت یافت و 
کمپدلي این مســابقه را که به صورت مستقیم از 
کانال آپارات فدراسیون والیبال پخش شد را تماشا 
کرد. کمپدلی در ارزیابی این دیدار گفت:»مسابقه 
ذوب آهن و سایپا را با شــور و شوق زیادی تماشا 
کردم و بسیار لذت بردم. دو تیم بانظم و بازیکنان از 
توانایی بسیار باالیی برخوردار بودند. با دید ملی به 
بازی نگاه کردم و نقاط مثبت زیادی دیدم. از دیدن 
روحیه رقابتی و جنگندگی بــاالی بازیکنان دو 
تیم لذت بردم.« او همچنین تاکید کرد:»این که 
بازیکنان چطور با اراده بازی کردند؛ بدون شــک 
می تواند نقطه مثبت برای هر بازیکن و از نظر فنی 

هم به سود تیم ملی باشد.« 
    

 درخواست 50 هزار دالري 
براي تقابل با زارع!

گابل دن استیوسن نابغه 21 ساله سنگین وزن 
کشــتی آزاد آمریــکا در نخســتین حضــور 
خود در رقابت هــای المپیک توکیو با شکســت 
چهره های مطرحی همچون طاهــا آکگل ترک و 
گنوپتریاشویلی گرج به مدال طالی المپیک رسید. 
وی پس از المپیــک، در قهرمانی جهان غایب بود 
و پس از قرارداد با ســازمان آمریکایی  WWE، از 
خداحافظی با کشتی خبر داد. در حاشیه برگزاری 
رقابت های جهانی نروژ روسای فدراسیون کشتی 
ایران و آمریکا برای برگزاری رقابت تیمی دوستانه در 
ایالت تگزاس آمریکا که قرار است اواخر بهمن برگزار 
شود به توافق رسیدند. پس از این اتفاق، استیوسن 
از تصمیم خود برای بازگشت به کشتی خبر داد و 
برای امیرحسین زارع که طالي جهان را به گردن 
انداخته بود، کری خواند و نوشت:»به ایران بگویید 
امیرحسین زارع را به آمریکا بفرستد«. موضوعی 
که با استقبال زارع مواجه شد و وی نیز عنوان کرد 
مشتاق رویارویی با استیوسن است. اما این کشتی گیر 
آمریکایی درخواست عجیبی را برای دیدار دوستانه 
با ایران مطرح کرد. وی با قــرار دادن تصویر خود و 
زارع، از اسپانسر برگزارکننده این دیدار 50 هزار دالر 
درخواست کرد تا برابر زارع در دیدار ایران و آمریکا به 
میدان برود! اینکه اسپانسر این درخواست را بپذیرد 
مشخص نیست اما آزادکاران کشورمان قرار است 
پیش از اعزام به آمریکا، براي انجام تمرینات مشترک 
با کشتی گیران عراقي سفر 10 روزه اي به این کشور 

خواهند داشت. 
    

 239 ميليارد، سهم ورزش
 در الیحه بودجه

یکي از مواردي که هر ســاله در الیحه بودجه 
اهمیت بســیار زیادي دارد، ســهمي است که به 
ورزش تعلق مي گیــرد. این موضوع به خصوص با 
توجه به افزایش نرخ ارز و اعزام هاي بســیار زیاد 
هر ســاله اهمیت بیشــتري هم پیدا مي کند. در 
همین راســتا دولت در الیحه بودجه سال 1401 
پیشــنهاد بودجه 239 میلیاردي را براي کمیته 
ملي المپیک ارائه کرده است. )30 میلیارد و 950 
میلیون و 600 هزار تومان برای حقوق و دستمزد و 
20۸ میلیارد و 49 میلیون  و 400 هزار تومان برای 
ســایر(. همچنین در جدول متفرقه هم مبلغ 60 
میلیارد تومان برای کمک به آماده سازی و شرکت 
در مسابقات ورزشی منطقه ای و جهانی لحاظ شده 
است. بودجه پیشــنهادي دولت در سال 1400، 
مبلغ 166 میلیارد  و 900 میلیــون تومان بود. از 
طرف دیگر بودجه پیشــنهادي براي کمیته ملي 
پارالمپیک 127 میلیارد تومان)پنج میلیارد و 936 
میلیون و 100 هزار تومان برای حقوق و دستمزد 
و 121 میلیارد و 63 میلیــون و 900 هزار تومان 
برای سایر( اعالم شده است. در جدول متفرقه هم 
مبلغ 12 میلیارد تومان برای کمک به آماده سازی 
و شرکت در مسابقات ورزشی منطقه ای و جهانی 

لحاظ شده است.

منهایفوتبال

آریا رهنورد

آریا طاري 

رقابت نفس گیر فرمول یک در سال 2021

مکس، بدون مکث!
حتی اگر طرفــدار حرفــه ای فرمول یک 
نباشــید، رقابت های ســال 2021 این رشته 
ورزشی شما را شگفت زده خواهد کرد. رقابتی 
که تا آخرین ثانیه  و آخرین دور ادامه داشــت 
و قهرمانی کــه باالخره توانســت به موفقیت 
مدنظرش برسد. در چهار پیست اول رقابت های 
امسال که به ترتیب در بحرین، ایتالیا، پرتغال 
و اســپانیا برگزار می شــد، رقابت اول و دومی 
همواره بین مکس ورشتپن و لوئیس همیلتون 
بود. همیلتون در چهار پیســت اول ســه بار 
قهرمان شد و مکس هم توانست در یک پیست 
قهرمان شود و در سه پیست روی سکوی دوم 
قرار بگیرد. این دو نفر در پیســت آذربایجان، 
ناامیدکننده کار کردند و حتی بین 14 راننده 
اول قرار نگرفتند اما درست از همان جا به بعد، 
عملکرد رویایی ورشتپن شروع شد و او توانست 
سه قهرمانی متوالی را جشن بگیرد. این رقابت 
نزدیک همچنان ادامه پیدا کرد و در 6 پیست 
آخر سال، باز هم هیچ راننده ای نتوانست سکوی 
اول یا دوم را از این دو نفر بگیرد. در رقابت ماقبل 

پایانی امســال که در عربستان برگزار می شد، 
ورشتپن اول شــد اما به خاطر جریمه یکی از 

حرکاتش، جایگاه اول را با همیلتون تقســیم 
کرد. این اتفاق موجب شد امتیازهای دو راننده 

قبل از پیســت آخر در امارات کامال با هم برابر 
شــود. همین کافی بود تا یکی از حساس ترین 
رقابت های تاریخ فرمول یک در پیست پایانی 
شکل بگیرد. جالب اینکه رقابت این دو ستاره، 
حتی تــا آخرین دور هــم ادامه پیــدا کرد اما 
برخورد نیکالس لطیفــی راننده ایرانی االصل 
تیم ویلیامز با همیلتون، موجب شــد ورشتپن 
پیست را در زمان بهتری به پایان برساند و روی 
سکوی اول قرار بگیرد. اولین قهرمانی مکس از 
تیم ردبول، به قهرمانی های متوالی همیلتون 
در فرمول یک پایان داد. ورشتپن که در دو سال 
قبلی سوم شده بود، حاال باالخره یک قهرمانی 
را جشن گرفت. در رده بندی تیمی اما مرسدس 
که همیلتــون را در اختیــار دارد، قهرمانی را 
به دســت آورد و ردبول و فــراری در رده های 
بعدی قرار گرفتند. جالــب اینکه اتفاقات دور 
پایانی پیســت ابوظبی، اعتراض های زیادی 
را به همراه داشــته اســت. حتــی چهره های 
فوتبالی مثل هری کیــن و گری لینه کر به این 
نتیجه معترض شــده اند و اعتقاد داشته اند که 

»عدالت« بین ورشــتپن و همیلتــون به اجرا 
درنیامده است. چراکه به نظر می رسد اشتباه 
فردی لطیفی، فرصت قهرمانی را از همیلتون 
گرفته است. ورشتپن حاال جوان ترین قهرمان 
تاریخ فرمول یک به شمار می رود و تنور رقابت 
بین او و همیلتون در سال های آینده همچنان 
داغ باقی خواهــد ماند. رقابتی شــبیه آن چه 
مســی و رونالدو در فوتبال تجربه کرده اند. در 
ظاهر، همه چیز بین آنها خوب به نظر می رسد. 
برخالف دعواهای همیشــگی سباستین فتل 
و همیلتون، فعال دعوایی بین مکس و لوییس 
وجود ندارد. ورشــتپن، همیلتون را به عنوان 
یک راننده فوق العاده توصیف کرده و همیلتون 
هم قهرمانی مکس را در یکی از ســخت ترین 
رقابت هــای تاریخ فرمول یــک تبریک گفته 
اســت. با این حال به نظر می رســد این تنها 
شروعی برای رقابت نزدیک و فوق العاده آنها در 
سال های پیش رو خواهد بود. دو رقیب بسیار 
جدی که می خواهند همه عناوین ممکن را به 

دست بیاورند.


