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نبضورزشدرتوكيوتندميزند
اگر ويروس كرونايي در كار نبود، اين روزها 
يك ســال از برگزاري المپيــك 2020 توكيو 
مي گذشــت. اما كوويد 19 حتي با تعويق يك 
ســاله اين رقابت ها هــم خودنمايي مي كند و 
بزرگ ترين آوردگاه ورزشي جهان را تحت تاثير 
قرار داده است. در هر حال اين ويروس نتوانست 
المپيك توكيو را به كام لغو كامل بكشاند و حاال 
قرار است از سه روز آينده، سي ودومين دوره از 
اين مسابقات رســما آغاز شود. تا االن دو گروه 
از ورزشــكاران ايران نيز عازم توكيو شده اند و 
آماده مي شوند تا به مصاف رقباي خود بروند. 
ژاپن در حالي بعد از ســال 1964 براي دومين 
بار ميزبان المپيك است كه اين بار ورزشكاران 
در ۳۳ رشته و ۳99 ماده به مصاف هم مي روند. 
كاروان ايران نيز با 66 نماينده در 17 رشته )16 
فدراسيون( در اين مسابقات حضور دارد و براي 

كسب مدال تالش مي كند. 
ايران در المپيك 1948 لندن بعد از اينكه 
توســط كميته بين المللــي المپيك پذيرفته 
شــد، در اين رقابت ها حضور رسمي پيدا كرد. 
در همين دوره هم جعفر سلماســي وزنه بردار 
ايران تنها مدال كاروان ۳8 نفره ايران كه برنز 
بود را به دســت آورد تا چراغ مــدال آوري را از 
همان نخستين تجربه روشن كند. از آن زمان 
تا به االن ايران در 16 دوره مســابقات شركت 
كرده و موفق به كســب 18 طــال، 21 نقره و 
29 برنز )مجموع 68 مدال( شده است. حاال از 
ستارگان ايران زمين انتظار مي رود كه بتوانند 
در هفدهمين دوره حضور ايران در مســابقات 
المپيك، اين عدد را با يك تحول خوب مواجه 

كنند و مدال هاي خوبي را به نام خود بزنند. 
نقطه عطف مســابقات توكيو اما مي تواند 
تدابير شديد بهداشتي و قوانيني باشد كه اين 
دور از مسابقات را به محدودترين رقابت هايي 
تبديل كرده كه شــايد تاريخ بــه خود ديده 
است. اين روزها توكيو در وضعيت اضطراري 
به سر مي برد و با رســيدن كاروان  كشورهاي 
مختلف به اين شــهر، چند تست مثبت كرونا 
هم خودش را نشــان داد. همين اتفاق باعث 
انتظار چند ســاعته كاروان ها در فرودگاه شد 
كه صداي اعتراض شــان را هم در آورده است. 
اين انتظار آنقدر طوالني بود كه ميثم صالحي و 
ميالد عبادي پور براي گذراندن وقت در سالن 
فرودگاه با چرخ هاي بابري بازي كردند و تيم 

تكواندو هم گوشه اي از سالن به خواب رفت. 

كــم شــدن حاضــران در مراســم رژه، 
محدوديت در حضور تماشــاچي، كم شــدن 
تعداد مســئوالن و خبرنگارهاي كشــورها، 
ممنوعيت خروج ورزشكاران از دهكده، اجبار 
اســتفاده ورزشــكاران از تلفن هوشمند كه 
برنامه هاي ويژه اي روي آن نصب است برخي 
از قوانين است. همچنين از حاضران در سالن 
مسابقات درخواست شــده كه از فرياد زدن، 
آواز خواندن، تشــويق كردن برای حمايت از 
ورزشــكار خودداري كنند. در مراسم اهدای 
مدال هم دســت دادن و در آغوش كشــيدن 
هم وجود نخواهد داشــت و برخالف گذشته 
كه مســئوالن مدال را بر گردن ورزشــكاران 
می انداختنــد اكنون خود ورزشــكاران بايد 
مدال را از داخل سينی بردارند و بر گردن خود 
بيندازند. به هر حال حتما تمام ورزشكاران به 
اين درك رسيده اند كه رقيبي هم به نام كرونا 
دارند كه اگــر بي دقتي كننــد حتما مقابلش 

بازنده خواهند بود. 
در هر حال كار نماينده هاي كشــورمان در 
المپيك از روز جمعه  آغاز مي شود. در اين روز 
نازنين ماليي از ساعت 4 صبح به وقت تهران در 
مرحله گروهي روئينگ يــك نفره زنان به آب 
مي زند و ميالد وزيري از ساعت 8:۳0 صبح در 
مرحله مرحله تعيين رنكينگ انفرادی مردان 

دست به كمان مي شود.
در پايــان بايد به جــاي خالي بســياري 
از ســتاره هاي ايــران از جمله الهــه احمدي 
)تيرانــدازي(، كيانوش رســتمي و ســهراب 
مرادي )وزنه برداري(، بهمن عسگري و ذبيح ا... 
پورشــيب )كاراته(، نوشــاد عالميان )تنيس 
روي ميز(،  زهرا نعمتي )تيروكمان( و... اشاره 
كرد. ورزشــكاراني كه حضورشان مي توانست 
جذابيت مســابقات را براي ورزش دوســتان 

دوچندان كند. 

منهای فوتبال

آریا رهنورد

هيچ زمانی وجود نــدارد كه باختن 
دربی در آن، »بی اهميت« باشد. دربی 
حتی در تشريفاتی ترين حالت ممكن، 
همچنان يك مســابقه بسيار حساس 
است. حاال اگر پای جام حذفی و دومين 
شكســت متوالی در اين جام روبه روی 
رقيب سنتی هم وسط باشد، هضم باخت 
به مراتب سخت تر هم می شود. با اين حال 
اين نتيجه، هنوز می تواند به يك نقطه 

عطف برای اين فصل پرسپوليس تبديل 
شود. يحيی و تيمش در مواجهه با اين 
نتيجه، دو گزينه بيشتر ندارند. اول اينكه 
در غم اين نتيجه بمانند و در حواشی فرو 
بروند و دوم اينكه، از انگيزه های شكست 
قبلی برای بردن ديدارهای حســاس 
پيش رو استفاده كنند. سرخ ها ديگر در 
جدول جام حذفی نيســتند اما فقط به 
اندازه 270 دقيقه با قهرمانی ليگ برای 
پنجمين بار پياپی فاصله دارند. حتی يك 
لغزش جزئی هم، می تواند قهرمانی را از 

اين تيم بگيرد. آنها عالوه بر اين، بايد در 
ليگ قهرمانان آسيا هم به ميدان بروند 
و برای صعود به سومين فينال تاريخ شان 
در آسيا مبارزه كنند. بازنده شهرآورد، 
هنوز تركيب كاملی از ســتاره ها را در 
اختيار دارد و همچنان می تواند دست به 
كارهای بزرگی بزند. مدت زيادی است 
كه آنها استراحت كافی نداشتند و دائما از 
جامی به جام ديگر كوچ كرده اند اما حاال، 
اصال زمان مناسبی برای توقف نيست. 
شكست در شهرآورد، انگيزه خوبی برای 

اين تيم محسوب می شود تا خودش را به 
هر قيمتی در معرض بردهای متوالی قرار 
بدهد. شايد آنها به اين شوك نياز داشتند 
تا انگيزه های شان را برای ادامه فصل زنده 
نگه دارند. همين تيمی كه در يك چهارم 
نهايی جام حذفی ديده شده، در آسيا از 
گروهش به عنوان صدرنشين صعود كرده 
و در ليگ برتر در باالترين رده جدول ديده 
می شود، ممكن است به راحتی هرچه 
تمام تر، فصل را بــدون بردن حتی يك 
جام به پايان برساند. اين همان موضوعی 

است كه بايد به يك تلنگر بزرگ برای تيم 
تبديل شود.

مســابقه امــروز پرســپوليس با 
ماشين سازی، يك نبرد تعيين كننده 
در مســير قهرمانی خواهد بود. سقوط 
ماشين از قبل قطعی شده اما اين به معنی 
بی انگيزه بودن نفرات اين تيم نيســت. 
اتفاقا تك تــك مهره های تيم تبريزی، 
با انگيزه زيادی بــازی می كنند تا برای 
فصل آينده، پيشــنهاد ليگ برتری به 
دست بياورند. ماشين راهی دسته يك 
می شود اما اين نفرات، می توانند در ليگ 
برتر بمانند و بخشی از رقابت های فصل 
آينده ليگ باشند. همين انگيزه، آنها را به 
يك حريف سرسخت برای سرخپوشان 
تبديل خواهد كرد. اين »آخرين« بازی 
فصل پرسپوليس به شــمار می رود كه 
بيرون از »تهران« برگزار می شود. چراكه 
دو بازی بعدی اين تيم روبه روی تراكتور 
و پيــكان، در اســتاديوم های آزادی و 
تختی انجام خواهند شــد. اگر سرخ ها 
برنده اين بازی باشــند، با هر نتيجه ای 
در ديدار همزمان سپاهان، صدر جدول 
را از دست نمی دهند اما اگر آنها نتوانند 
ماشين را شكســت بدهند و سپاهان 
در نبرد همزمان به برتری برسد، صدر 
جدول رنگ ديگری به خودش خواهد 
گرفت. هواداران پرســپوليس انتظار 
دارند تيم شــان در جدال امروز، از پيله 
احتياط رها شــود. قرمزها در دربی، به 
شــدت محتاطانه فوتبال بازی كردند 
و در نهايــت قربانی انتظارشــان برای 
از راه رسيدن پنالتی ها شــدند. شايد 
اگر آنها كمی به خط دفاعی اســتقالل 
فشــار می آوردند، ماجرای مســابقه 
تغيير می كرد اما پرســپوليس تقريبا 
در همه دقايق بــازی، ميلی به هجوم از 
خودش نشان نمی داد. حاال طرفداران 
باشــگاه توقع دارند تيم شان روبه روی 
حريف سقوط كرده، نمايش به مراتب 

شجاعانه تری داشته باشــد. چراكه به 
دست آوردن تســاوی، هيچ كمكی به 
اين تيم نمی كند و تنها بــرد می تواند 
مسير همواری برای رسيدن آنها به جام 
بسازد. تيم يحيی در اين نبرد، اصال نبايد 
شبيه مسابقه قبلی باشد. آنها بايد دست 
از كشــتن دقايق بــازی بردارند و مثل 
يك تيم قهرمان، روبه روی ماشين قرار 
بگيرند. در روزهای منتهی به شهرآورد، 
»تمركز« چندانی در اردوی پرسپوليس 
وجود نداشت. چالش های سرمربی تيم با 
رسانه ها هم ماجرا را به شدت پيچيده تر 
كرده بود. آنها برای پشت سر گذاشتن 
آن نتيجه، به آرامش به مراتب بيشتری 
نياز دارند. در درجه اول، يحيی بايد اين 
آرامش و تمركز را برای تيمش به وجود 
بياورد و از درگيری مداوم با رســانه ها 
فاصله بگيرد. پرسپوليس بدون تمركز، 
اصال شانسی برای موفقيت در يك نبرد 
سخت و ميلی متری با سپاهان نخواهد 
داشــت. فاصله آنها با پنجمين تجربه 
متوالی بردن ليگ، فقط به اندازه ســه 
مسابقه اســت و يكی از آن سه مسابقه 
سرنوشت ساز، امروز با حساسيت بسيار 

زيادی برگزار خواهد شد.

یک ماموریت کلیدی برای یحیی و تیمش

استخراج طال از معدن شکست! 

اتفاق روز

چهره به چهره 

باختن در شهرآورد، در هیچ شرایطی پذیرفتنی نیست. حتی اگر تیم تک تک دیدارهای دیگر فصل را با پیروزی 
پشت سر گذاشته باشد، شکست خوردن در چنین مسابقه ای برایش دردناک خواهد بود. پرسپولیسی ها هم طبعا، هنوز 
ناراحت از دست دادن دربی هستند اما این باخت، می تواند یک فرصت ایده  آل برای یحیی و تیمش تلقی شود. سرمربی 
قرمزها می تواند از فرصت این باخت، برای حریص نگه داشتن تیمش تا پایان فصل استفاده کند. آنها یک جام را از دست 

داده اند اما هنوز رقابت های سرنوشت سازی در دو جام دیگر در پیش دارند.

هيجان ديدارهای همزمان امروز ليگ برتر، تنها به باالی 
جدول محدود نمی شود. به صورت همزمان در پايين جدول 
هم تب و تاب فوق العاده ای جريان دارد. سقوط ماشين سازی، 
يك هفته قبل قطعی شده و حاال ليگ برتر، در انتظار قربانی دوم 
است. فعال سايپا، بدترين وضعيت را بين تيم های كورس سقوط 
دارد. تيمی كه ســرمربی اش هم از كار اســتعفا داده و فعال از 
وضعيت به شدت مبهمی برخوردار است. نارنجی ها با 2۳ امتياز 
در رده پانزدهم جدول ديده می شوند و امشب بايد روبه روی گل 
گهر سيرجان قرار بگيرند. تيمی كه اين هفته ها برای رسيدن به 

سهميه ليگ قهرمانان آسيا مسابقه می دهد. سايپا در نيم فصل 
اول در سه مسابقه پايانی فقط يك امتياز گرفت و اگر اين نتايج 
تكرار شوند، اين تيم به طور قطع راهی دسته پايين تر خواهد 
شد. نزديك ترين رقيب سايپا در جدول، ذوب آهن است. تيمی 
كه با 26 امتياز يك پله باالتر از اين تيم قرار گرفته اســت. تيم 
مجتبی حسينی امشــب بايد يك نبرد بسيار حساس را برابر 
ذوب آهن برگزار كند. جدالی كه برنده اش شانس خوبی برای 
بقا خواهد داشــت اما تيم بازنده اش، خطر سقوط را احساس 
خواهد كرد. به نظر می رسد نتيجه تســاوی نيز تا حدودی به 
ضرر هر دو تيم است. نفت مسجدســليمان با محمود فكری 
نيز 28 امتيازی است و سومين تيمی به شمار می رود كه خطر 
سقوط را احساس می كند. نفت امشب بايد روبه روی استقالل 
قرار بگيرد. يك مسابقه بسيار سخت بين دو مربی استقاللی كه 

برای هر دو نفر به شدت حيثيتی خواهد بود. نساجی مازندران 
نيز با 29 امتياز يك رده باالتر از مسجدسليمانی ها قرار گرفته 
است. روی كاغذ، حتی احتمال سقوط مس رفسنجان نيز وجود 
دارد اما اين احتمال بسيار پايين به نظر می رسد. از بين سايپا، 
ذوب آهن، نفت مسجدسليمان و نساجی، در نهايت يك تيم 
راهی دسته پايين تر خواهد شد. سايپا كه در سال های گذشته 
همواره در رده های ميانی جدول جا خوش كرده بود، با وجود 
ثبات نسبی پروژه ابراهيم صادقی، به خاطر نتايج ضعيف اين 
فصل قيد اين مربی را زد. مردان جانشــين صادقی اما اوضاع 
را بدتر كردند و حاال اين تيم بيشــتر از هر تيم ديگری، خطر 
سقوط را احســاس می كند. نفت مسجدسليمان نيز شرايط 
نسبتا مشابهی دارد. آنها فصل گذشــته با مهدی تارتار نتايج 
ايده آلی را در ليگ برتر پشــت سر گذاشتند و يكی از تيم های 

غافلگيركننده جام به شمار می رفتند اما در غياب اين مربی، 
اصال نتوانســتند خودی نشــان بدهند. قرار گرفتن تيم های 
ريشه داری مثل ذوب و نساجی در معرض سقوط نيز، به شدت 
ناراحت كننده است. تيم هايی كه می توانند به ليگ برتر جذابيت 
بيشــتری ببخشــند. آخرين تالش ها برای فرار از ليگ يك، 
همچنان در پايين جدول ادامه دارد. ماشين سازی، كمی كار 
را برای بعضی از تيم ها راحت تر كرده اما هنوز يك تيم ديگر نيز 
راهی رقابت های ليگ يك خواهد شد. بدون ترديد هيچ تيمی 
دوست ندارد از ســطح اول فوتبال ايران جدا شود. به ويژه دو 
باشگاه ذوب آهن و سايپا كه تا امروز، هرگز از ليگ برتر سقوط 
نكرده اند و در تمام دوره های اين ليگ حاضر بوده اند. رفتن به 
 ليگ يك، با خودتان است اما وقتی راهی اين ليگ می شويد،

 برگشتن تان ديگر با خداست!

آریا طاری

فصل گذشــته در چنيــن روزهايی، فكری 
ســرمربی نســاجی بود و فرهاد روی نيمكت 
استقالل حضور داشــت. نتايچ درخشان فكری 
روبه روی رقبای مستقيم استقالل، تاثير زيادی 
در رسيدن اين تيم به ســهميه ليگ قهرمانان 
آسيا داشت. ظرف چند ماه، همه چيز تغيير كرد. 
محمود روی نيمكت آبی ها نشست و مجيدی، از 
اين نيمكت فاصله گرفت. حاال اما اين دو مربی 
در شرايطی با هم روبه رو می شوند كه مجيدی 
دوباره به تيمش برگشته و فكری نيز، هدايت نفت 
مسجدسليمان را بر عهده دارد. شايد اين مسابقه 
به لحاظ جدولی، مسابقه مرگ و زندگی نباشد 
اما نتيجه اين نبرد برای هر دو مربی، فوق العاده 

كليدی به نظر می رسد.
اســتقالل و نفت مسجدســليمان امروز در 
شرايطی به مصاف هم می روند كه هر دو باشگاه 
در هفته های  گذشته با مشكالت مالی گسترده ای 
دست و پنجه نرم كرده اند. مشكالت مالی، تنها 
شباهت بزرگ اين دو تيم با هم نيست. آنها روی 
نيمكت، از مربيانی بهره می برنــد كه هر كدام 
در مقاطعی، كاپيتان باشگاه استقالل بوده اند. 

فكری و فرهاد در دوران بازی، محبوبيت زيادی 
در بين هواداران باشــگاه داشــتند و هر دو نيز 
توانسته اند به عنوان كاپيتان، جام قهرمانی را در 
اين تيم باالی سر ببرند. دوران مربيگری اين دو 
نفر اما به شدت متفاوت بوده است. فكری برای 
چندين سال در رده های پايين تر كار كرده و به 
تدريج شــانس حضور در ليگ برتر را به دست 
آورده اما فرهاد، كارش را از همان ابتدا از ليگ برتر 
و نيمكت استقالل شروع كرد. آنها هرگز سابقه ای 
از تنش با هم نداشتند اما به نظر می رسد محمود، 
به نوعی فرهاد را مقصر جدايی اش از اســتقالل 
می داند. او چند بار به صورت غيرمستقيم، به اين 
موضوع اشاره كرده كه مجيدی و رفقا، از همان 
شروع فصل در انتظار بازگشــت به تيم بودند و 
اين اتفاق، تاثير مخربی روی شرايط استقالل در 
دوران اين مربی داشته است. رابطه اين دو مربی، 
اصال دوستانه نيست و همين اتفاق، بازی امشب 
را تماشــايی تر خواهد كرد. البته كه به محض 
جدايی فكری از استقالل و ورود فرهاد مجيدی، 
سرمربی جديد آبی ها ســتاره های تيمش را از 
هر مصاحبه ای عليه سرمربی ســابق تيم منع 
كرد اما اين ماجرا به تنهايــی برای بهبود رابطه 
آنها كافی به نظر نمی رســيد. محمود در دوران 

حضور در استقالل، نتايج نسبتا خوبی به دست 
آورد اما سبك نمايش های او و تيمش، چندان 
دلخواه هوادارها نبود. اســتقالل با فرهاد، حاال 
شانســی برای قهرمانی ليگ نــدارد اما فوتبال 
مدرن اين تيم، می توانــد اتفاقات خوبی را برای 
آينده باشگاه رقم بزند. رسيدن به 50 امتياز در 
27 هفته گذشته، استقالل را در شرايط باثباتی 
در جدول ليــگ قرار داده اســت. آنها حتی اگر 
در سه بازی بعدی هم بازنده باشند، تحت هيچ 
شرايطی رده سوم جدول را از دست نمی دهند. 
در حقيقت صعود استقالل به رقابت های فصل 
آينده ليگ قهرمانان آسيا از همين حاال هم كامال 
قطعی شده و بستگی به نتايج جام حذفی ندارد. 
در مقابل، اوضاع برای نفت مسجدسليمان كمی 
نگران كننده به نظر می رسد. آنها با منطقه سقوط 
فقط پنج امتياز فاصله دارند و اين فاصله می تواند 
در پايان ديدارهای امشب، كم تر شود. استقالل 
در حالی خودش را به نبرد امشب می رساند كه 
در هشت مسابقه گذشته، هفت بار به عنوان تيم 
برنده از زمين خارج شده و در فرم بسيار ايده آلی 
قرار دارد. نفت مسجدسليمان اما در پنج مسابقه 
اخيرش، چهار بار شكست خورده و هرگز برنده 
نبوده اســت. تيمی كه با فكری برای چند هفته 
روی دور نباختن قرار داشــت، حاال اصال در فرم 
خوبی نيست و اگر نتواند اين فرم را تغيير بدهد، 
خطر جدی سقوط را احساس خواهد كرد. آنها 
نبايد فرصــت را برای فاصلــه گرفتن از منطقه 

سقوط از دست بدهند و سرنوشت، هنوز در دست 
خودشان است.

تمرين اســتقالل در روزهای گذشــته، به 
حالت نيمــه تعطيل درآمده اســت. اين اتفاق 
موافقــان و مخالفــان خاص خــودش را دارد. 
بخشی از هواداران استقالل، معتقدند كه فرهاد 
نبايد همان راه فصل گذشته را برود و بهتر است 
حداقل تا پايان فينال حذفی، دندان روی جگر 
بگذارد. به باور آنها تــالش مجيدی برای بهبود 
اوضاع استقالل ستودنی است اما اين مربی زمان 
مناســبی را برای اعتراض دوباره انتخاب نكرده 
است. فصل گذشــته نيز همين اتفاق رخ داد و 
تيم درست پس از شكست دادن پرسپوليس در 
جام حذفی، با حواشی مختلفی برخورد كرد. اين 

حاشيه ها در نهايت، آبی ها را در مسير بن بست 
قرار دادند و اين تيم فصل را بدون كسب جام به 
پايان رســاند. بخش ديگری از هواداران باشگاه 
اما معتقدند كه اين حواشی در شرايط فعلی به 
سود تيم تمام خواهد شــد. چراكه سه مسابقه 
بعدی باشــگاه در ليگ برتر تقريبا تشــريفاتی 
است و اگر قرار به تغيير شرايط است، بهتر است 
كادر مديريتی در همين شرايط تغيير كند. به هر 
حال استقالل روزهای كامال ملتهبی را پشت سر 
می گذارد اما تك تك بازيكن ها در اين تيم، برای 
فرهاد مجيدی هر كاری می كننــد. اين اتحاد 
درونی، اميدواركننده ترين نكته برای هواداران 
باشگاه اســت. حتی اگر مديران تيم را راضی و 

خوشحال نكند. 

هیاهو در پایین جدول لیگ برتر

درانتظارقربانیدوم!

فکری و فرهاد؛ روبه روی هم

كاپيتانهایكاركشته،مربيانپرآرزو!

مسابقه امروز پرسپولیس 
با ماشین سازی، یک نبرد 

تعیین کننده در مسیر 
قهرمانی خواهد بود. سقوط 

ماشین از قبل قطعی شده 
اما این به معنی بی انگیزه 

بودن نفرات این تیم نیست. 
اتفاقا تک تک مهره های 

تیم تبریزی، با انگیزه 
زیادی بازی می کنند تا برای 
فصل آینده، پیشنهاد لیگ 

برتری به دست بیاورند
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