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اصال طول نکشــید تا اســتقالل و 
پرسپولیس، سیمای دو مدعی قهرمانی 
در لیگ بیســت و یکم را بــه نمایش 
بگذارند. تیم یحیی با همان برد پرگل اول 
روبه روی فوالد، قدرتش را نشان داد و با 
شکست دادن نساجی در مسابقه دوم، 
ثابت کرد که می خواهد یک فصل خوب 
دیگر را پشت سر بگذارد. استقالل هم در 
سه مسابقه متوالی شروع فصل، هوادار، 

تراکتورســازی و ذوب آهن را شکست 
داد تا یکی از بهترین شــروع هایش در 
تمامی ادوار رقابت های لیــگ برتر را 
جشن بگیرد. تا اینجا همه چیز ایده آل 
به نظر می رسد اما در ادامه اوضاع طبق 
پیش بینی های هواداران دو باشگاه پیش 
نرفت. پرســپولیس در اراک شکست 
خورد و در دو مسابقه متوالی به گل گهر 
و مس رفسنجان امتیاز داد. ناکامی در 
رسیدن به برد در سه هفته متوالی، تلنگر 
مهمی برای یحیی و تیمش بود. استقالل 

هم شرایط نسبتا مشابهی را تجربه کرد و 
در چهار هفته پیاپی، نتوانست به پیروزی 
برسد. البته که آنها هنوز یکی از تیم های 
بدون شکســت این فصل لیگ برتر به 
شمار می روند اما ناکامی در مسیر برد 
در چهار هفته متوالــی، برای هواداران 
این باشگاه کمی  نگران کننده است. با 
این وجود به نظر می رســد هر دو تیم با 
اعتماد به نفس نسبتا خوبی به استقبال 
دربی خواهند آمد. پرسپولیس یحیی 
در دو هفته گذشته، نفت آبادان و نفت 

مسجدسلیمان را شکست داده و با دو 
برد خانگی با حداقل اختالف گل، برای 
برگزاری سومین بازی پیاپی در آزادی 
آماده می شود. این نتایج به پرسپولیس 
کمک کرده اند تا باالتر از استقالل بایستد 
و در رده دوم جدول لیگ برتر قرار بگیرد. 
آبی ها هم با وجود نبردن مسابقه با تیم 
منصوریان، نمایش بسیار خوبی در آن 
جدال داشتند و توانستند موقعیت های 
زیادی را روی دروازه حریف ایجاد کنند. 
در حقیقت به نظر می رسد هر دو تیم، در 

فرم ایده آلی هستند و از آمادگی کافی 
برای رسیدن به این نبرد دشوار برخوردار 

خواهند بود.
اســتقالل فرهاد فصــل را با دفاع 
ســه نفره شــروع کرد اما در دو هفته 
گذشــته به دفاع چهارنفره برگشت و 
فرم بازی اش هم کمی بهتر شــد. در 
نتیجه انتظار می رود آنهــا روبه روی 
پرسپولیس هم با چهار دفاع بازی کنند. 
مرادمند و سیاوش یزدانی احتماال دو 
مدافع مرکزی اســتقالل در این نبرد 
خواهند بود. در سمت چپ هم حضور 
جعفر سلمانی تضمین شــده به نظر 
می رســد. در سمت راســت، شرایط 
وریا غفوری هنوز مشخص نیست و او 
احتماال به این مسابقه نخواهد رسید. 
در غیاب وریا، شــاید محمد دانشگر 
از ابتــدا برای اســتقاللی ها به میدان 
برود و در سمت راســت خط دفاعی 
قرار بگیرد. روزبه چشــمی همچنان 
تدافعی ترین هافبک استقالل است. اگر 
آرش رضاوند همچنان مصدوم بماند 
و به این مسابقه نرسد، فرهاد باید یک 
تغییر دیگر در ترکیب اصلی اش به وجود 
بیاورد و احتماال امین قاسمی نژاد را به 
عنوان هافبک هجومی جلوتر از مهدی 
مهدی پور قرار بدهد. این پستی است 
که استقاللی ها در آن مشکالت بزرگی 
را احســاس می کنند. در خط حمله 
هم حضور امیرحســین حسین زاده و 
کوین یامگا قطعی به نظر می رسد اما با 
توجه به نمایش بد هفته گذشته رودی 
ژستد، شاید این بار ارسالن مطهری که 
ســابقه دبل کردن در دربی را هم دارد 
به جای او به ترکیب راه پیدا کند. این 
فقط استقاللی ها نیستند که باید در 
غیاب کاپیتان شــان روبه روی حریف 
سنتی قرار بگیرند. در پرسپولیس هم 
سیدجالل حســینی به این مسابقه 

نخواهد رسید. در غیاب او گل محمدی 
روی زوج علی نعمتی و فرشاد فرجی 
حســاب خواهد کرد. پشــت سر آنها 
حامد لک دیده می شود و در کناره های 
دفاع هم احتماال سیامک نعمتی و سعید 
آقایی برای تیم بازی می کنند. در خط 
هافبک شرایط کمال کامیابی نیا هنوز 
مبهم است. اگر مصدومیت کمال جدی 
نباشد، او و سرلک هافبک های میانی 
پرسپولیس برای این مسابقه خواهند 
بود. وحید امیری و مهدی ترابی در دو 
ســمت خط هافبک برای این تیم به 
میدان می روند و احتماال مهدی عبدی 
و عیســی آل کثیر، دو مهاجم مرکزی 
تیم در این نبرد پرســتاره محسوب 

می شوند.
هیچ چیز مثل بردن دربی، آرامش 
را به یکی از دو طــرف این ماجرا هدیه 
نمی دهد. برنده ای که بدون شــک در 
قامت یک مدعی جدی برای بردن لیگ 
برتر هم قرار خواهد گرفت. پسران فرهاد 
و شاگردان یحیی از این مسابقه حساس 
و تعیین کننده برد می خواهند. بردی که 
برای ماه ها، آسمان را در باشگاه شان به 
آفتابی ترین شــکل ممکن درمی آورد 
و همه تردیدهــا را از هواداران شــان 

می گیرد! 

به استقبال بازی بزرگ در آزادی سوت و کور

روز بلوا! 

چهرهبهچهره

در هوای آلوده این روزهای پایتخت، در میان انبوه خبرهای نه چندان امیدوارکننده ای مثل دالر 30 هزار تومانی، در 
محاصره انتشار سویه های جدید ویروس کرونا و البه الی تلخی های گسترده روزگار، دربی همیشه فرصتی برای رهایی 
از خبرهای آزاردهنده است. کاش دست اندرکاران فوتبال ایران کمی سلیقه و شهامت به خرج می دادند و این مسابقه را 

در یک روز تعطیل با حضور تماشاگرها برگزار می کردند. با این حال شهرآورد همواره یک مسابقه نفس گیر خواهد بود. یک 
جدال تماشایی بین دو مربی جاه طلب و دو تیمی که دوست دارند در زمان ترک زمین، قهرمان هواداران شان باشند! 

دربی تهران می توانســت یکــی از بهترین 
دربی های تمام دنیا باشد. این مسابقه اصال چیزی 
کم از دربی استانبول و بسیاری از شهرآوردها در 
نقاط مختلف دنیا نداشت اما آن چه به مرور زمان 
بر ســر این جدال آمده، آن را از اوج به حضیض 
کشیده اســت. حاال بحث های پیرامون دربی 
دیگر چندان آمیخته به هیجان نیســتند. حاال 
این مسابقه به دستاویزی برای مدیرانی تبدیل 
شده که به جای فوتبال، سرگرم مسائل دیگری 
هســتند. دالیل زیادی برای ســقوط دربی در 
جنبه های مختلف وجــود دارد. در این گزارش 

برخی از این دالیل را با هم مرور خواهیم کرد.
مدیرعامل یا بوقچی، مساله این است

اظهارنظرهای عجیب و باورنکردنی ســردار 
آجورلو پیشت میکروفن و در محاصره هوادارانی 
که از او »حکم جهاد«)!( می خواستند، به خودی 

خود ســطح مدیریت در فوتبال ایران را نشان 
می دهد. آجورلو در این مراســم کاری کرد که 
اساســا در همه جای دنیا اقدامــی مجرمانه به 
شمار می رود. او همه موفقیت های این سال های 
پرسپولیس را به مسائل »سیاسی« ربط داد. حاال 
مساله کلیدی اینجاست که اگر از حاال استقالل به 
قهرمانی و موفقیت در فوتبال ایران برسد، چطور 
می توان ادعا کرد که این قهرمانی ها سیاســی 
نیســتند و »پاک« به دســت آمده اند. آجورلو 
بازی خطرناکی را شــروع کرده و همان طور که 
انتظار می رفت، مجید صــدری با عبارت هایی 
مربوط به کری های دبســتانی مثل »تیم دوم 
پایتخت« پاسخ او را داده است. این رفتار حتی 
اگر از دو بوقچی ســر بزند هم اصال زیبا نیست. 
چه برســد به اینکه دو مدیرعامــل در باالترین 
ســطح فوتبال ایران مرتکب این رفتار شــوند. 
این صحبت هــا تنش های شــهرآورد را به اوج 
می رساند، جذابیت های فنی مسابقه را کاهش 

می دهد و راه را برای توجیه بازیکنان هر دو تیم 
پس از یک نمایش ناامیدکننده، باز می گذارد.

 بعدازظهر شنبه؛
 زمانی بدتر از این وجود ندارد! 

برنامه ریزی این مســابقه هم در نوع خودش 
فاجعه بار است. اساسا در فوتبال ایران هیچ زمانی 
بدتر از بعدازظهر شــنبه برای انجام یک مسابقه 
وجود ندارد و سازمان لیگ هم عالقه زیادی دارد 
که این مسابقه را در همین زمان برگزار کند. جالب 
اینکه زمان برگزاری بازی هم ناگهان به مدت 15 
دقیقه تغییر کرده است! به هر حال اگر می خواهید 
اوج بدسلیقگی برگزارکنندگان فوتبال در ایران را 
ببینید، کافی است به همین برنامه ریزی شهرآورد 
نگاه کنیــم. جالب اینکه نه تنها تماشــاگری در 
استادیوم نیست، بلکه در ساعت چهار بعدازظهر 
یک روز اول هفته، احتماال خیلــی از افراد اصال 

نمی توانند این بازی را تماشا کنند. 
 سکوهای خالی؛ لطف اومیکرون 

به سازمان لیگ
بعد از دو سال، استقالل و پرسپولیس هر کدام 
در یک مسابقه صاحب تماشــاگر شدند اما حاال 
دربی قرار است باز هم روبه روی سکوهای خالی 
انجام بگیرد. سازمان لیگ احتماال سویه جدید 

کرونا را بهانه این تصمیم قرار می دهد اما حقیقت 
آن است که دوستان ســازمان لیگ اصال آماده 
میزبانی از تماشاگرها نیستند و این اتفاق در همان 
دو تجربه اخیر، ثابت شده است. نه ساز و کار بلیت 
فروشی اینترنتی مهیا شده، نه تدبیری برای رعایت 
پروتکل ها در نظر گرفته اشــت. سازمان لیگ به 
خواب زمستانی اش ادامه می دهد و در این مسابقه 

هم، خبری از حضور تماشاگر نخواهد بود.
مصاحبه ها؛ ما بهترینیم! 

یحیی گل محمدی در کنفرانس خبری قبل از 
شهرآورد شرکت نکرد و دلیل این اتفاق، کسالت 
و بیماری او عنوان شد. در مقابل، فرهاد مجیدی 
همان بحث های آشــنای فوتبال ایــران را به راه 
انداخت و تیمش را بهترین تیم لیگ برتر دانست. 
استفاده از عبارتی شبیه به این البته به آمار، جدول و 
فکت نیاز دارد و تنها با مصاحبه ممکن نمی شود. به 
هر حال آن چه این روزها بین دو تیم می گذرد، اصال 
یک جریان حرفه ای، جذاب و اصولی نیست. جنس 
کری ها هم همچنان به قرون وسطی تعلق دارند! 

پیراهن هایی که بیلبورد می شوند
استقالل و پرسپولیس از لباس های شان برای 
این مسابقه هم رونمایی کرده اند. لباس هایی که 
در نگاه اول بسیار زیبا هستند اما در این مسابقه 

آنقدر پر از تبلیغات می شوند که از زیبایی شان عمال 
هیچ چیز نمی ماند. این هم یکی دیگر از آن نکات 
نازیبای این مسابقه است. پیراهن هایی که دیگر 
هیچ هواداری حتی رغبتی برای خریدشان هم 
ندارد. لباس هایی که بیشتر از لباس یک باشگاه 
فوتبال، شبیه یک بیلبورد بزرگ تبلیغاتی در یک 

نقطه از پایتخت هستند.
تبلیغات، یک جنگ چندجانبه

ماجرای تبلیغات محیطی هم این اواخر شدیدا 
توی ذوق زده و ممکن اســت حاشیه هایی برای 
دربی هم به وجود بیــاورد. این جنگ چندجانبه 
از یک سو بین سازمان لیگ و باشگاه ها و از سوی 
دیگر بین شرکت توسعه و تجهیز اماکن ورزشی 
و سازمان لیگ است. همین حاال هم معلوم نیست 
سرنوشت تبلیغات محیطی شهرآورد چه خواهد 
شــد. باید منتظر بمانیم و ببینیم این اتفاق چه 
تاثیری روی دربی پایتخت دارد. با هر نتیجه ای 
در این مســابقه هم موج اعتراض ها علیه داوری، 
فدراســیون و... اوج خواهد گرفت. این یکی از آن 
نبردهایی اســت که طرف بازنده اش، هیچ وقت 
شکســت را نمی پذیرد و هزار و یک مساله ریز و 
درشــت را به عنوان دلیل اصلی این اتفاق عنوان 

خواهد کرد.

همه زشتی هایی که به »شهرآورد« تحمیل شده است

مدیر تیفوسی، فوتبال ویروسی! 

پسران فرهاد و شاگردان 
یحیی از این مسابقه 

حساس و تعیین کننده 
برد می خواهند. بردی که 
برای ماه ها، آسمان را در 

باشگاه شان به آفتابی ترین 
شکل ممکن درمی آورد 

و همه تردیدها را از 
هواداران شان می گیرد
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گلباران در لیگ فوتسال بانوان

در لیگ برتر فوتبال مردان ایران خبري از گل هاي 
زیاد نیست، اما عالقمندان به رشــته هاي توپ و 
توري مي توانند سراغ فوتبال سالني البته در بخش 
بانوان بروند تا کمي شاهد گل هاي دیدني باشند. 
در ششمین هفته از لیگ برتر فوتسال زنان تیم ها 
تا مي توانستند دروازه هاي همدیگر را گشودند تا در 
نهایت در مجموع دیدارهاي گروه اول و دوم 52 گل 
به ثمر برسد. بخش عمده این گل ها در دیدار پاالیش 
نفت آبادان و هیات فوتبال رودان به ثمر رسید که 
نفتي ها با پیروزي 13 بر سه صدرنشیني خود را در 
گروه اول تثبیت کردند. همچنین فرهان مالرد چهار 
بر صفر مس کرمان را شکست داد و بوتاپارس ایرانیان 
سه بر صفر از سد پویندگان فجر شیراز گذشت. از 
این گروه چیپس کامل مشــهد استراحت داشت. 
در گروه دوم نیز دیدارهای پرگلی رقم خورد؛ ملی 
حفاری اهواز 1۰ بر یک هیات اصفهان را شکست 
داد، نصر فردیس با ۹ گل از ســد پارس آرا شــیراز 
گذشت و مس رفسنجان با نتیجه هشت بر دو کیمیا 
اســفراین را مغلوب کرد. از گروه دوم پیکان تهران 

استراحت داشت.

جایزه نیم میلیاردي وفایي
حسین وفایی، ملی پوش اســنوکر ایران که در 
رقابت های قهرمانی انگلستان شــرکت کرده بود، 
توانست عملکرد خوبی را از خود به نمایش بگذارد و 
تا مرحله چهارم این رقابت ها صعود کرده و در جمع 
1۶ بازیکن برتر این رقابت ها بایســتد. طبق اعالم 
فدراسیون جهانی اسنوکر، هر اسنوکربازی که موفق 
شود در مرحله سوم این رقابت ها به پیروزی برسد، 
12هزار پوند را به جیب خواهد زد. وفایی هم با رسیدن 
به این مرحله با درخشش خود توانست حداقل ۴۷۰ 
میلیون تومان جایزه نقدی بگیرد. وفایي در مرحله 
یک هشتم نهایی به مصاف جک لیزوسکی انگلیسی 
که در رده 15 جهان قرار داشت، رفت و با نتیجه ۶ بر 
چهار شکست خورد. این در حالي است که وفایي در 
رنکینگ ۶3 جهان قــرار دارد. هرچند که وفایی در 
مرحله یک هشتم این رقابت ها شکست خورد اما او 
در این مسابقات درخشید چراکه مارک سلبی مرد 
شماره یک اسنوکر جهان توســط او از این رقابت ها 
کنار رفت. همچنین جک لیزوسکی 3۰ ساله پس 
از حذف وفایی از این رقابت ها به تمجید از او پرداخت 
و گفت:»حسین در فریم آخر توپ سختی داشت اما 
من به شــجاعت او احترام می گذارم. وفایی بازیکن 
سختی است و شکست دادن آن بسیار سخت تر!  برای 
من نتیجه خوبی است که توانستم از او عبور کنم و این 
بازیکن را شکست دهم.« مسابقات قهرمانی انگلستان 
یک تورنمنت حرفــه ای اســنوکر و از معتبرترین 
رقابت های جهان است که از 23 نوامبر تا پنج دسامبر 
در انگلستان برگزار می شود. نیل رابرتسون مدافع 
عنوان قهرمانی این رقابت ها است. او در فینال 2۰2۰ 

جاد ترامپ را با نتیجه 1۰ بر ۹ شکست داد.

    
سقوط یك پله اي شطرنج

فدراسیون جهانی شطرنج جدیدترین رده بندی 
خود )رنکینگ ماه دسامبر( را اعالم کرد که در آن 
شطرنج ایران با یک پله سقوط نسبت به ماه گذشته 
در رده بیست و ششم جهان قرار گرفت و جاي خود 
را به ایتالیا داد. پرهام مقصودلو، مرد شــماره یک 
شــطرنج ایران با ریتینگ 2۷۰1 در رده 3۶ جهان 
قرار دارد. محمدامین طباطبایی مرد شــماره دو 
شطرنج ایران با ریتینگ 2۶۴3 در رده 1۰۸ جهان 
ایستاده است. پویا ایدنی دیگر شــطرنج باز ایران 
که در رده سوم ایران ایســتاده، با ریتینگ 2۶21 
در رده 1۷۰ قرار گرفته اســت. سارا خادم الشریعه 
بانوی یک شــطرنج ایران با ریتینگ 2۴۸۸ با یک 
پله نزول نسبت به ماه گذشــته در رده 1۸ بهترین 
شطرنج بازان زن جهان قرار گرفته است. مگنوس 
کارلسن همچنان با ریتینگ 2۸5۶ مرد شماره یک 
شطرنج جهان شناخته می شود. علیرضا فیروزجا با 
ریتینگ 2۸۰۴ در رده دوم ایستاده و تعقیب کننده 
جدی کارلسن به حساب می آید. هو یفان چینی هم 

با ریتینگ 2۶5۸ صدرنشین زنان است.

ورزشبانوان

منهایفوتبال

آریا رهنورد

آریا طاري 

سرمربیان پرسپولیس و استقالل در آستانه 
نبرد مهم امروز، تیم های شان را برای یک دوئل 
هیجان انگیز آماده کرده اند. وجه اشتراک این دو 
مربی، تجربه های نسبتا مفیدی است که به عنوان 
مربی از شهرآورد به دست آورده اند. هر دوی آنها 
در چند سال گذشته تجربه حضور روی نیمکت 
تیم محبوب شان در این مسابقه را داشته اند و حاال 
به خوبی می دانند که از شهرآورد چه می خواهند. 
نکته نگران کننده در مورد این دو نفر اما، تعداد 
باالی تساوی های شان در دربی پایتخت است. 
مساله ای که مساوی را به »محتمل ترین« نتیجه 
مسابقه امروز تبدیل می کند. اولین تجربه حضور 
یحیی به عنوان سرمربی پرسپولیس در شهرآورد، 
در دیدار برگشت لیگ سیزدهم اتفاق افتاد. جایی 
کــه او جایگزین ســرمربی اخراجی تیم یعنی 
مانوئل پرتغالی شده بود. این مسابقه در نهایت 
با تساوی بدون گل به پایان رسید. جدالی که نه 
موقعیت گل چندانی داشــت و نه دو تیم در آن 

فوتبال جذابی را به نمایش گذاشتند. یحیی در 
میانه راه لیگ نوزدهم به پرسپولیس برگشت و در 
دومین دربی آن سال روبه روی فرهاد مجیدی و 

تیمش قرار گرفت. مسابقه ای که با گل دیرهنگام 
بشار رسن، در نهایت با تساوی دو-دو تمام شد 
و برنده ای نداشت. همان ســال دو تیم در جام 

حذفی هم با هم برخورد کردند و این مسابقه هم 
در وقت قانونی با تساوی دو-دو به پایان رسید. 
در نهایت هم این استقاللی ها بودند که با هدایت 
فرهاد مجیدی، در ضربات پنالتی حریف شان 
را شکست دادند تا به مرحله بعدی این رقابت ها 
راه پیدا کنند. در اولین شــهرآورد لیگ بیستم، 
فرهاد از استقالل رفته بود و محمود فکری به جای 
او روی نیمکت دیده می شــد. جالب اینکه این 
مسابقه هم نتیجه ای به جز تساوی دو-دو نداشت 
و باز هم همان نتیجه آشناي گل محمدی تکرار 
شد. در دربی برگشت همان سال، فرهاد دوباره 
به استقالل برگشت و این بار با تنها گل عیسی 
آل کثیر، یک بر صفر روبه روی پرسپولیسی ها با 
هدایت یحیی شکست خورد. او البته انتقامش 
را در جام حذفی گرفت و بعد از یک تساوی دیگر 
در وقت های قانونی، این تیــم را در پنالتی ها با 

شکست بدرقه کرد.
یحیی گل محمدی تا امروز در ۶ مسابقه دربي 

سرمربی پرسپولیس بوده و در وقت های قانونی 
»پنج تساوی« را روبه روی این حریف پشت سر 
گذاشته اســت. او یک بار هم موفق به شکست 
رقیب سنتی شده اســت. فرهاد مجیدی هم تا 
امروز در چهار دربی، سرمربی آبی ها بوده و در ۹۰ 
دقیقه این مسابقه ها، »سه تساوی« و یک باخت 
را پشت سر گذاشته است. جدال های مستقیم 
این دو مربی هم فقط یک بار در وقت قانونی برنده 
داشته است. اگر در روی همین پاشنه بچرخد، 
باید برای یک مساوی دیگر در آزادی آماده باشیم. 
نکته امیدوارکننده اما اینجاست که به جز آخرین 
مسابقه در جام حذفی، سایر دربی های این چند 
سال پرســپولیس و اســتقالل با این دو مربی، 
دیدارهای نسبتا جذاب و پرگلی بوده اند. شاید یک 
مساوی احتیاط آمیز درست همان چیزی باشد 
که این دو تیم را از معرض بحران دور نگه می دارد 
اما هیچ چیز مثل بردن این مسابقه نمی تواند آنها 

را در جایگاه یک مدعی قرار بدهد.

نگاهی به آمار یحیی و فرهاد در شهرآوردها

جویندگان تساوی! 


