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ركورد جاودانه لوا

روبرت لواندوفســکی در فصلی که به همراه 
بایرن مونیخ فاتح سه گانه شد، موفق به کسب آقای 
گلی در هر سه جام شــد. لواندوفسکی به همراه 
بایرن مونیخ موفق به قهرمانی در بوندســلیگا، 
دی اف بی پوکال و لیگ قهرمانان اروپا در فصل 
20/2019 بود و در عین حــال آقای گلی در هر 
سه جام را نیز کسب کرد. روبرت لواندوفسکی با 
به ثمر رساندن 15 گل آقای گل لیگ قهرمانان 
اروپا، با 34 گل آقای گل بوندسلیگا و با 6 گل آقای 
گل دی اف بی پوکال شد، تا رکوردی جاودانه به نام 
خود ثبت کند، اما برگزار نشدن مراسم توپ طالی 
اروپا شاید مانع رسیدن لواندوفسکی به جایزه ای 
که حقش است، باشــد. الزم به ذکر است برخی 
منابع نوشــته اند که پیش از این یوهان کرایوف 
نیز در فصل 72/1971 رکوردی مشابه به دست 
آورده اســت. او به همراه آژاکس فاتح اردیویسه، 
جام حذفی هلند و جام باشــگاه های اروپا شد. 
یوهان کرایوف در آن فصــل با پنج گل آقای گل 
مشترک جام باشگاه های اروپا شد، با 25 گل آقای 
گل اردیویسه شد، اما آمار دقیقی از آقای گل جام 
حذفی هلند در آن فصل پیــدا نکردیم، هرچند 
گفته می شود او با سه گل آقای گل آن فصل جام 

حذفی هلند شده است.
    

بوسكتس در بارسا مي ماند
ســرخیو بوســکتس، فصل بعد نیز همراه 
بارســلونا خواهد بود. به نقل از موندو دپورتیوو، 
ســرخیو بوســکتس با رونالد کومان جلسه ای 
داشته است و در آن جلسه، مربی هلندی به این 
بازیکن اعالم کرده است که برای فصل آینده روی 
او حساب می کند. همچنین کومان به بوسکتس 
یادآوری کرده اســت که باید برای جایگاه خود 
رقابت کند، چراکه میرالــم پیانیچ و فرنکی دی 
یونگ برای بازی در پســت سرخیو بوسکتس با 
او رقابت خواهند کرد. بوســکتس حاال می داند 
که مثل گذشته جایگاهی تضمین شده نخواهد 

داشت.
    

بايرن باالتر ار رئال
بایرن مونیخ در دیدار فینال لیگ قهرمانان 
اروپا موفق شــد با نتیجه یک بر صفر از ســد 
پاری ســن ژرمن عبور کند، تا با کسب 11 برد 
متوالی و بدون حتی یک تســاوی یا شکست، 
مقتدرانه بر بام فوتبال اروپا بایستد. پس از این 
اتفاق رنکینگ یوفا در پایان فصل 20/2019 
به روزرسانی شد و بایرن مونیخ به سلطه رئال 
مادرید خاتمه داد. رنکینگ یوفا که بر اساس 
عملکرد باشگاه ها در پنج فصل اخیر رقابت های 
باشگاهی اروپایی است، اکنون باشگاه جدیدی 
را در صدر فهرســت خود می بینــد. بایرن با 
136 امتیاز در صدر این رنکینگ ایستاده است.

    
فوتبال كماكان بدون تماشاگر

فیفا هنوز رای به برگزاری بازی های فوتبال 
در لیگ های مختلف دنیا با حضور تماشاگران 
را نداده است. قرار است تا زمان کشف واکسن 
کرونا، از برگزاری بازی ها در حضور تماشاگران 
ممانعت به عمل آید. البته در این رابطه هنوز 
دســتورالعملی به فدراسیون های کشورهای 
مختلف دنیا داده نشده اما گفته می شود فیفا 
برای سالمتی هواداران، به دنبال اعالم رسمی 
این موضوع اســت تا فصل جدید رقابت های 
فوتبال تا زمانی که واکســن کرونا کشف شده 
و همه کشــورهای دنیا امکان اســتفاده از آن 
 را داشــته باشــند، بدون حضور تماشاگران 

برگزار شود.
    

خريد جديد چلسي؟
ماالنگ سار می تواند فوتبالش را در انگلیس 
دنبال کند و راهی چلسی شود. به نقل از اسکای، 
ماالنگ سار در آستانه انتقال به چلسی قرار دارد. 
این مدافع 21 ســاله پس از اتمام قراردادش با 
نیس، می تواند به صورت بازیکن آزاد و با امضای 
قراردادی چهار ساله راهی لندن شود. اگر چلسی 
سار را به خدمت گیرد، او را به صورت قرضی به 
تیم دیگری منتقل می کند. چلسي در روزهاي 
اخیر با تیاگو ســیلوا هم به توافق رسیده و قرار 
است این بازیکن با جدا شدن از پاریس، فوتبالش 

را در لندن دنبال کند.

فوتبال خارجی

آریا رهنورد

بین شــهرآوردهای اول و دوم این 
فصل، تغییــرات زیادی در اســتقالل 
و پرســپولیس اتفاق افتاد. کالدرون و 
استراماچونی به دالیلی متفاوت، فوتبال 
ایران را ترک کردند و فرهاد مجیدی و 
یحیی گل محمدی جایگزین این دو نفر 
شدند. اولین مچ اندازی یحیی و فرهاد در 
این نبرد سنتی، فوق العاده هیجان انگیز 
بود. جایی که آبی ها دو بار از حریف پش 

افتادند و هر دو بار، گل تساوی از راه رسید. 
این یکی از پرگل ترین شــهرآوردها در 
چند فصل گذشــته به شمار می رفت و 
جذابیتی مثال زدنی داشت. شاید بدون 
حضور تماشاگرها، انتظار همیشگی از 
این بازی وجود نداشــته باشد اما خالی 
بودن سکوهای آزادی، هرگز نمی تواند 
حساسیت این نبرد بزرگ را زیر سوال 
ببرد. تقریبا یک دهــه از آخرین تقابل 
حذفی دو تیم ســپری شــده و پس از 
مدت ها در این بازی، دیگر خبری از نتیجه 

مساوی نخواهد بود. اینکه دربی حتما 
باید برنده داشته باشد، هیجان خاصی 
به مسابقه می بخشد. چراکه دیگر هیچ 
تیمی با احتیاط مطلق و برای رسیدن 
به تساوی بازی نخواهد کرد. دوئل امروز 
سرخابی ها، برخورد بهترین خط حمله 
با بهترین خط دفاعی این فصل فوتبال 
ایران خواهد بود. پرسپولیسی ها به کمک 
آمار دفاعی فوق العاده، این فصل دوباره 
قهرمان لیگ شدند و استقاللی ها نیز در 
حمله، باطراوت ترین تیم مسابقات لیگ 

نوزدهم بودند. اگر آنها بخواهند به همان 
سبک و سیاق لیگ با هم بازی کنند، باید 
منتظر یک نمایش هجومی تر از استقالل 
باشیم و در مقابل، پرسپولیسی ها صبر 
خواهند کرد تا در لحظه درست، ضربه 
نهایی را به حریف بزنند. در لیگ، استقالل 
فوتبالی رو به جلوتر ارائه می کرد و قرمزها، 
با صبــر و حوصله بیشــتری روبه روی 
رقبا قرار می گرفتند. شاید اصلی ترین 
تردیدهای دو مربی، به انتخاب در خط 
حمله بــرای پرســپولیس و خط دفاع 

برای اســتقالل مربوط باشد. جایی که 
یحیی باید از بین شــجاع خلیل زاده، 
محمدحســین کنعانــی زادگان و 
سیدجالل حســینی دو نفر را به زمین 
بفرســتد و فرهاد نیز باید از بین شیخ 
دیاباته، ارسالن مطهری و مهدی قائدی، 
احتماال دو نفر را برای ترکیب اصلی در 
نظر بگیرد. برخورد نفراتی که در نهایت 
این دوئل را در این نقطه از زمین برگزار 
می کنند، تماشایی ترین دوئل این دربی 

خواهد بود.
پرسپولیس در این فصل، دوباره فاتح 
لیگ شــده و حاال به بردن دومین جام 
فصل فکر می کند. آنها فصل گذشــته 
برای اولین بار از شروع لیگ برتر »دبل« 
کردند و هر دو جام فصل را به دســت 
آوردند. تکرار این اتفــاق بدون برانکو، 
برای این باشگاه فوق العاده خواهد بود 
اما پرسپولیس برای رسیدن به فینال 
حذفی، ابتدا باید از سد رقیب سنتی اش 
عبور کند. رقیبی که بــرای این بازی، 
کوهی از انگیزه اســت. استقاللی ها با 
صعود به لیگ قهرمانان آسیا، به اولین 
هدف این فصل شان رسیده اند اما بردن 
یک جام قهرمانی پس از چند ســال، 
اهمیتی انکارنشــدنی بــرای این تیم 
خواهد داشت. مجیدی به خوبی می داند 
که با بــردن جام حذفــی، خیلی زود 
خودش را به عنوان یک مربی موفق در 
باشگاه تثبیت خواهد کرد اما حذف از 
مرحله نیمه نهایی آن هم با شکســت 
روبه روی پرســپولیس، اصــال اتفاق 
امیدوارکننده ای بــرای او نخواهد بود. 
فرهاد در آخرین نبرد دو باشگاه در جام 
حذفی، یک ســتاره تمام عیار بود و به 
عنوان کاپیتان آبی ها، نقش مهمی در 
پیروزی پرگل تیمش ایفا کرد. یحیی 
هم اما روی نیمکــت ذوب، در دو دوره 
متوالی استقالل را از این جام کنار زده و 
به نوعی متخصص بردن این تورنمنت 
بوده است. پرسپولیسی ها در دو فصل 
اخیر، هرگز طعم شکست در شهرآورد را 
نچشیده اند و آخرین پیروزی استقالل 
در این مســابقه، به لیگ برتر هفدهم 
برمی گردد. این بازی اما درســت مثل 

همیشه نه به گذشته نگاه می کند و نه 
ارتباطی با موقعیت جدولی تیم ها دارد. 
برای هر دو تیم، این مهم ترین بازی سال 
خواهد بود. مسابقه ای که تا حدود زیادی 
شرایط آنها در جدول نهایی لیگ را نیز 
تحت الشعاع قرار می دهد. استقالل با 
کنار زدن گل ریحان، فجر و ســپاهان 
به این مرحله رسیده و در جام حذفی 
این فصل، تنها یک گل دریافت کرده 
است. پرسپولیس نیز برای رسیدن به 
نیمه نهایی جام حذفی، سه کلین شیت 
متوالی روبه روی ماشین سازی، صنعت 
نفت و شهرداری ماهشهر را پشت سر 

گذاشته است.
در اطراف فرهاد و یحیی، نشانه های 
امیدوارکننده زیادی دیده می شــود. 
گل محمدی این فصل بــرای اولین بار 
قهرمان لیگ شده و مجیدی هم به اولین 
قول مهمش عمل کرده است. هیچ کدام 
از ایــن دو نفر اما در جایگاه ســرمربی، 
سابقه پیروزی در شهرآورد را ندارند. این 
درست همان نتیجه ای است که می تواند 
تا مدت ها، آرامش را در نیمکت هر تیمی 
به اوج برســاند و مدیران باشگاه ها را به 
سرمایه گذاری بیشــتر روی مربی ها 
ترغیب کند. این درست همان نتیجه ای 
است که دو مربی جوان، امروز در آزادی 

به جست وجوی  آن خواهند رفت.

سومین دربی فصل باالخره از راه رسید

شهرآورد در وقت اضافه!

اتفاق روز

سوژه روز

لیگ برتر نوزدهم تمام نشده اما هیجان فوتبال باشگاهی در ایران، با یکی از نفس گیرترین بازی های سال ادامه دارد. 
یک روز پس از مشخص شدن اولین فینالیست این فصل جام حذفی، پرسپولیس و استقالل امروز در دومین مسابقه 

نیمه نهایی با هم برخورد می کنند. این سومین دربی فصل فوتبال ایران و چهارمین تقابل دو تیم در تاریخ جام حذفی است. 
یک بازی بزرگ که باید حتما برنده داشته باشد و همین موضوع، جذابیتش را از همیشه بیشتر خواهد کرد.

در آستانه دربی حساس امروز، شاید حواس 
خیلی ها به تقابل خط حمله استقالل با خط دفاع 
پرسپولیس باشد. خیلی های دیگر هم شاید دوئل 
شیخ دیاباته و علی علیپور را از هر چیز دیگری در 
این نبرد جذاب تر می دانند اما در جریان مسابقه، 
یک دوئل تماشــایی دیگر هم وجود دارد. جایی 
که بوژیدار رادوشوویچ و سیدحسین حسینی به 
عنوان دو سنگربان روبه روی هم قرار می گیرند. دو 
گلری که این فصل تا حدود زیادی به خواسته های 
مهم شان رسیدند اما این چند هفته آخر لیگ برای 
آنها، اصال مطلوب پیش نرفته است. سیدحسین 
باالخره در لیگ نوزدهم، مهدی رحمتی را کنار زد تا 
سنگربان یکه و تنهای استقالل باشد. او بدون رقیب 
در درون دروازه ایســتاد و گاهی هم نمایش های 

خوبی داشت اما در مجموع، فصل موفقیت آمیزی 
را سپری نکرد. اوضاع برای سیدحسین در این چند 
هفته آخر حسابی خطرناک شده است. او روی چند 
شوت از راه دور به سادگی تسلیم شده و هواداران 
باشگاه را به شدت نگران کرده است. رقیب او هم 
این روزها شــرایط ایده آل تری ندارد. بوژیدار در 
لیگ نوزدهم، باالخره به رقابت طوالنی با علیرضا 
بیرانوند پایان داد. او حتی در حضور علیرضا هم 
برای مدتی مرد شــماره یک دروازه بود اما پس از 
خروج بیرانوند از ایران، دیگر نتوانست درخشش 
گذشــته اش را تکرار کند. چند خروج اشــتباه 
متوالی از دروازه و دریافت گل های نسبتا زیاد در 
هفته های پایانی، اوضاع را برای این گلر تغییر داده 
است. شاید مهم ترین توصیه ای که از سوی مربی 

دروازه بان های دو تیم به سیدحســین و بوژیدار 
می شود، این اســت که تا می توانند توی دروازه 
بمانند و از خط، فاصله نگیرند. رادو دیگر نباید روی 
ارسال ها خیلی از دروازه بیرون بیاید و وقتی بازی 
در وسط زمین جریان دارد، هیچ دلیلی وجود ندارد 

که سیدحسین، دروازه را ترک کند.
 به نظر می رسد در شرایط فعلی، هنوز این دو نفر 
گلر اصلی تیم برای فصل آینده خواهند بود اما یک 
اشتباه کوچک در این مسابقه، همه چیز را عوض 
خواهد کرد. اگر استقالل یا پرسپولیس با اشتباه 
فردی گلرشان در این نبرد شکست بخورند، بعید 
به نظر می رســد که دیگر به سیدحسین و رادو 

اعتماد چندانی شود. 
این دو نفر حتی اگر در تیم بمانند، به احتمال 
بسیار زیاد ذخیره خواهند بود. آنها دوران نسبتا 
طوالنی نیمکت نشینی را پشت سر گذاشته اند و به 
هیچ قیمتی دوست ندارند به آن جایگاه برگردند. 
برای این کار، سیدحسین و رادو باید یکی از بهترین 

نمایش های دوران ورزشی شان را در مسابقه امروز 
به نمایش بگذارند.

رادو تا امروز هرگــز در دربی به میدان نرفته و 
سیدحسین هم سابقه ای طوالنی در این مسابقه 
ندارد. تفاوت این شــهرآورد با نبردهای قبلی اما 
این است که شاید بازی به ضربات پنالتی کشیده 
شود. این بهترین فرصت برای دو گلر خواهد بود 

که خودی نشــان بدهند و دوباره به قهرمان های 
تیم شان تبدیل شوند. حسینی و بوژیدار هیچ کدام 
تبحر ویژه ای در مهار ضربه های پنالتی ندارند اما 
شــاید حتی گرفتن یک پنالتی، همه چیز را به 
سود آنها تغییر بدهد. سپری کردن یک نمایش 
درخشان، همه آن چیزی است که این دو نفر امروز 

به آن نیاز خواهند داشت.

آریا طاری

اگر حتی یک بار به تماشــای یک دربی خارجی نشســته 
باشیم، تفاوت های آن را با شهرآورد خودمان خیلی خوب درک 
می کنیم. همه چیز را تنها نمی توان به مسائل فنی ربط داد. این 
وسط، مسائل مهم دیگری هم وجود دارد که باید به آنها پرداخته 
شود. مسائلی که زیبایی دربی را زیر سوال می برند و تا می توانند، 
تصویری زشت به آن اضافه می کنند. مسائلی که موجب می شوند 
دربی، زیبایی های ظاهری اش  را از دســت بدهد و به یک مانور 
تبلیغاتی سرشــار از جار و جنجال تبدیل شود. ضعف و ناتوانی 
فدراســیون در برگزاری این بازی حتی در یک ورزشگاه خالی، 
اصال انکارشدنی نیست. آنها به جای بخشیدن جذابیت بیشتر به 

شهرآورد، سعی در کشتن مسابقه دارند.
مصاحبه، مصاحبه و مصاحبه

درست از همان ثانیه اول که قرمزها و آبی ها در قرعه کشی جام 
حذفی با هم روبه رو شدند، سیل مصاحبه های دو طرف علیه هم 
شدت گرفت. اول از همه، نوبت سرپرست ها بود که از خجالت هم 
دربیایند و درباره روبه رو شدن با رقیب، از هر دری به جز فوتبال 

حرف بزنند. بعد نوبت هوادارها بود که مثل همیشه وارد بازی شوند 
و موجی از اتهام ها به طرف تیم محبوب طرف مقابل، روانه کنند. 
آخر ماجرا هم بازیکن ها خودشان را درگیر این تنش ها کردند. این 
وسط البته یک شیخ دیاباته هم وجود داشت که مسیر متفاوتی را 
در پیش گرفت. او روی آنتن زنده تلویزیون از حریف تمجید کرد، 
درباره پرسپولیس مثبت حرف زد و تالش کرد تا فضای اطراف 
این بازی بزرگ را تلطیف کند. اگر در زمین 22 شــیخ دیاباته 
داشتیم، مطمئن بودیم که دربی به بهترین و ایده آل ترین شکل 
ممکن پیش می رود اما حقیقت آن است که به محض شنیدن 
اولین ســوت داور، تنش ها در جریان بازی شدت می گیرد و در 
نهایت هم تیمی که بازنده شود، از وزارت ورزش به پایین، همه 
ارکان فوتبال ایران را زیر سوال خواهد برد. این روحیه ای است که 

تاثیر منفی شگرفی روی کیفیت دربی تهران دارد.
دربی به رنگ لوله

همه جای دنیا، از یک ردیف تبلیغات شیک و تماشایی برای 
دیدارهای فوتبال استفاده می شود. حتی ال کالسیکو با آن همه 
عظمت، چیزی به جز یک ردیف تبلیغــات محیطی ندارد اما 
سازمان لیگ حتی به نصب ســه ردیف تبلیغات آزاردهنده در 

آزادی راضی نشده و این اواخر، حتی طرح موزاییکی سکوها را هم 
فروخته است. ظاهرا دوستان حسابی از بی تماشاگر بودن بازی ها 
به وجد آمده اند و بسیار خوشحال هستند که می توانند طرح های 
موزاییکی را هم بفروشــند. طرح هایی که به زشت ترین شکل 
ممکن اجرا می شوند و حاوی تبلیغاتی مثل لوله پولیکا هستند! 
کافی است به لیگ قهرمانان اروپا یا نبردهای باشگاهی خارجی 
در عصر کرونا دقت کنید. استادیوم ها خالی هستند اما طراحی 
فضا آنقدر زیبا و چشم نواز صورت گرفته که گاهی جای خالی 
تماشاگرها اصال به چشم نمی آید. همه چیز بسیار زیبا و باسلیقه 
طراحی شــده اما در فوتبال ایران، اصال از این خبرها نیست. به 
احتمال بسیار زیاد در شــهرآورد امروز هم باید شاهد تبلیغات 
موزاییکی لوله ای روی سکوها باشــیم. مساله ای که به زیبایی 
سکوها لطمه وحشتناکی وارد می کند. اگر تصمیم دارید ورزشگاه 
را به یک سالن تبلیغاتی شبیه کنید، حداقل بعضی از عواید این 
کار را به باشگاه هایی بدهید که مدت هاست اجازه فروش حتی 

یک بلیت را هم نداشته اند.
کمیته اتهام به سالمت

ما به فوتبالی دل خوش کرده ایم کــه انتخاب یک داور برای 
دربی در آن هم صحیح و سالم صورت نمی گیرد. کمیته داوران 
یک اسم را انتخاب می کند، دپارتمان داوری یک انتخاب دیگر دارد 
و از آن طرف حتی کمیته عجیبی مثل کمیته صیانت از سالمت 
که بعید می دانیم در جای دیگری از دنیا وجود داشته باشد، دستور 

می دهد که فالنی نباید این بازی را سوت بزند. اگر آن داور واقعا 
مشکل دارد، طبیعتا نباید تا همین هفته آخر مشغول قضاوت 
در لیگ برتر بوده باشد. اگر هم مشکلی ندارد، پس مشکل بزرگ 
آنهایی هستند که عادت کرده اند از جایگاه های مربوط و نامربوط 
برای فوتبال تصمیم بگیرند. این حرکت اشتباه و غلط موجب دو 
بار تغییر داوری شهرآورد شده اســت. قضاوت این بازی از رضا 
کرمانشــاهی  به زاهدی فر و از این داور، به پیام حیدری رسید. 
جالب اینکه هر دو تیم هم معتقد هستند تغییر داور، یک تصمیم 
مشکوک به ضرر خودشــان بوده و نتیجه بازی، بیرون از زمین 
تعیین خواهد شد. مثل روز روشن است که اگر یک پنالتی در این 
بازی اعالم شود  یا داور بازیکنی را اخراج کند، چه اتفاق هایی در 

استادیوم و پس از آن در فضای مجازی رخ خواهد داد.
بروشور بپوشیم!

آخر از همه، باید به پیراهن های زشت سرخابی  هم اشاره کرد. 
لباس هایی که نماد هویت دو تیم هستند، برای این بازی سرشار از 
تبلیغ خواهند شد. یعنی آنقدر تبلیغ در این لباس می گنجانند که 
دیگر لوگوی استقالل و پرسپولیس هم به زحمت دیده می شود. 
همه جای دنیا برای دیدارهای حســاس، لباس ویژه طراحی 
می کنند و روی آن لباس، نشانه های آن مسابقه را قرار می دهند 
اما پیراهن استقالل و پرسپولیس در شهرآوردها، بیشتر شبیه یک 
بروشور تبلیغاتی است که هوادارها باید آن را ورق بزنند! چیزی 

شبیه یک کاتالوگ.

گلرهاي سرخابي دربي خاصي را تجربه خواهند کرد

توی دروازه بمان!

قدم هایی برای ضربه  زدن به یک مسابقه بزرگ

چگونه دربی را نابود كنیم؟

شاید اصلی ترین تردیدهای 
دو مربی، به انتخاب در خط 

حمله برای پرسپولیس و 
خط دفاع برای استقالل 

مربوط باشد. جایی که 
یحیی باید از بین شجاع 

خلیل زاده، محمدحسین 
کنعانی زادگان و سیدجالل 

حسینی دو نفر را به زمین 
بفرستد و فرهاد نیز باید از 
بین شیخ دیاباته، ارسالن 

مطهری و مهدی قائدی، 
احتماال دو نفر را برای 

ترکیب اصلی در نظر بگیرد.
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