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منهای فوتبال

يزند
نبض ورزش در توكيوتند م 

اگر ويروس كرونايي در كار نبود ،اين روزها
يك ســال از برگزاري المپيــك  2020توكيو
ميگذشــت .اما كوويد  19حتي با تعويق يك
ســاله اين رقابتها هــم خودنمايي ميكند و
بزرگترين 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 ،سيودومين دوره از
اين مسابقات رســما آغاز شود .تا االن دو گروه
از ورزشــكاران ايران نيز عازم توكيو شدهاند و
آماده ميشوند تا به مصاف رقباي خود بروند.
ژاپن در حالي بعد از ســال  1964براي دومين
بار ميزبان المپيك است كه اين بار ورزشكاران
در  33رشته و  ۳۹۹ماده به مصاف هم ميروند.
كاروان ايران نيز با  66نماينده در  17رشته (16
فدراسيون) در اين مسابقات حضور دارد و براي
كسب مدال تالش ميكند.
ايران در المپيك  1948لندن بعد از اينكه
توســط كميته بينالمللــي المپيك پذيرفته
شــد ،در اين رقابتها حضور رسمي پيدا كرد.
در همين دوره هم جعفر سلماســي وزنهبردار
ايران تنها مدال كاروان  38نفره ايران كه برنز
بود را به دســت آورد تا چراغ مــدالآوري را از
همان نخستين تجربه روشن كند .از آن زمان
تا به االن ايران در  16دوره مســابقات شركت
كرده و موفق به كســب  18طــا 21 ،نقره و
 29برنز (مجموع  68مدال) شده است .حاال از
ستارگان ايران زمين انتظار ميرود كه بتوانند
در هفدهمين دوره حضور ايران در مســابقات
المپيك ،اين عدد را با يك تحول خوب مواجه
كنند و مدالهاي خوبي را به نام خود بزنند.
نقطه عطف مســابقات توكيو اما ميتواند
تدابير شديد بهداشتي و قوانيني باشد كه اين
دور از مسابقات را به محدودترين رقابتهايي
تبديل كرده كه شــايد تاريخ بــه خود ديده
است .اين روزها توكيو در وضعيت اضطراري
به سر ميبرد و با رســيدن كاروان كشورهاي
مختلف به اين شــهر ،چند تست مثبت كرونا
هم خودش را نشــان داد .همين اتفاق باعث
انتظار چند ســاعته كاروانها در فرودگاه شد
كه صداي اعتراضشــان را هم در آورده است.
اين انتظار آنقدر طوالني بود كه ميثم صالحي و
ميالد عباديپور براي گذراندن وقت در سالن
فرودگاه با چرخهاي بابري بازي كردند و تيم
تكواندو هم گوشهاي از سالن به خواب رفت.

یک ماموریت کلیدی برای یحیی و تیمش

استخراج طال ازمعدنشکست!
باختندرشهرآورد،درهیچشرایطیپذیرفتنینیست.حتیاگرتیمتکتکدیدارهایدیگرفصلراباپیروزی
پشتسرگذاشتهباشد،شکستخوردندرچنینمسابقهایبرایشدردناکخواهدبود.پرسپولیسیهاهمطبعا،هنوز
ناراحتازدستدادندربیهستندامااینباخت،میتواندیکفرصتایدهآلبراییحییوتیمشتلقیشود.سرمربی
قرمزهامیتواندازفرصتاینباخت،برایحریصنگهداشتنتیمشتاپایانفصلاستفادهکند.آنهایکجامراازدست
دادهانداماهنوزرقابتهایسرنوشتسازیدردوجامدیگردرپیشدارند.

آریا رهنورد

هیچ زمانی وجود نــدارد که باختن
دربی در آن« ،بیاهمیت» باشد .دربی
حتی در تشریفاتیترین حالت ممکن،
همچنان یک مســابقه بسیار حساس
است .حاال اگر پای جام حذفی و دومین
شکســت متوالی در این جام روبهروی
رقیبسنتیهموسطباشد،هضمباخت
بهمراتبسختترهممیشود.بااینحال
این نتیجه ،هنوز میتواند به یک نقطه

عطفبرایاینفصلپرسپولیستبدیل
شود .یحیی و تیمش در مواجهه با این
نتیجه،دوگزینهبیشترندارند.اولاینکه
درغمایننتیجهبمانندودرحواشیفرو
بروندودوماینکه،ازانگیزههایشکست
قبلی برای بردن دیدارهای حســاس
پیش رو استفاده کنند .سرخها دیگر در
جدول جام حذفی نیســتند اما فقط به
اندازه  270دقیقه با قهرمانی لیگ برای
پنجمینبارپیاپیفاصلهدارند.حتییک
لغزش جزئی هم ،میتواند قهرمانی را از

این تیم بگیرد .آنها عالوه بر این ،باید در
لیگ قهرمانان آسیا هم به میدان بروند
وبرایصعودبهسومینفینالتاریخشان
در آسیا مبارزه کنند .بازنده شهرآورد،
هنوز ترکیب کاملی از ســتارهها را در
اختیارداردوهمچنانمیتوانددستبه
کارهای بزرگی بزند .مدت زیادی است
کهآنهااستراحتکافینداشتندودائمااز
جامیبهجامدیگرکوچکردهانداماحاال،
اصال زمان مناسبی برای توقف نیست.
شکستدرشهرآورد،انگیزهخوبیبرای

اینتیممحسوبمیشودتاخودشرابه
هرقیمتیدرمعرضبردهایمتوالیقرار
بدهد.شایدآنهابهاینشوکنیازداشتند
تاانگیزههایشانرابرایادامهفصلزنده
نگهدارند.همینتیمیکهدریکچهارم
نهایی جام حذفی دیده شده ،در آسیا از
گروهشبهعنوانصدرنشینصعودکرده
ودرلیگبرتردرباالترینردهجدولدیده
میشود ،ممکن است به راحتی هرچه
تمامتر ،فصل را بــدون بردن حتی یک
جامبهپایانبرساند.اینهمانموضوعی

استکهبایدبهیکتلنگربزرگبرایتیم
تبدیلشود.
مســابقه امــروز پرســپولیس با
ماشینسازی ،یک نبرد تعیین کننده
در مســیر قهرمانی خواهد بود .سقوط
ماشینازقبلقطعیشدهامااینبهمعنی
بیانگیزه بودن نفرات این تیم نیســت.
اتفاقا تک تــک مهرههای تیم تبریزی،
با انگیزه زیادی بــازی میکنند تا برای
فصل آینده ،پیشــنهاد لیگ برتری به
دست بیاورند .ماشین راهی دسته یک
میشوداماایننفرات،میتواننددرلیگ
برتر بمانند و بخشی از رقابتهای فصل
آیندهلیگباشند.همینانگیزه،آنهارابه
یک حریف سرسخت برای سرخپوشان
تبدیل خواهد کرد .این «آخرین» بازی
فصل پرسپولیس به شــمار میرود که
بیروناز«تهران»برگزارمیشود.چراکه
دو بازی بعدی این تیم روبهروی تراکتور
و پیــکان ،در اســتادیومهای آزادی و
تختی انجام خواهند شــد .اگر سرخها
برنده این بازی باشــند ،با هر نتیجهای
در دیدار همزمان سپاهان ،صدر جدول
را از دست نمیدهند اما اگر آنها نتوانند
ماشین را شکســت بدهند و سپاهان
در نبرد همزمان به برتری برسد ،صدر
جدول رنگ دیگری به خودش خواهد
گرفت .هواداران پرســپولیس انتظار
دارند تیمشــان در جدال امروز ،از پیله
احتیاط رها شــود .قرمزها در دربی ،به
شــدت محتاطانه فوتبال بازی کردند
و در نهایــت قربانی انتظارشــان برای
از راه رسیدن پنالتیها شــدند .شاید
اگر آنها کمی به خط دفاعی اســتقالل
فشــار میآوردند ،ماجرای مســابقه
تغییر میکرد اما پرســپولیس تقریبا
در همه دقایق بــازی ،میلی به هجوم از
خودش نشان نمیداد .حاال طرفداران
باشــگاه توقع دارند تیمشان روبهروی
حریف سقوط کرده ،نمایش به مراتب

مسابقهامروزپرسپولیس
با ماشینسازی ،یک نبرد
تعیینکنندهدرمسیر
قهرمانیخواهدبود.سقوط
ماشینازقبلقطعیشده
امااینبهمعنیبیانگیزه
بودن نفرات این تیم نیست.
اتفاقاتکتکمهرههای
تیمتبریزی،باانگیزه
زیادی بازی میکنند تا برای
فصلآینده،پیشنهادلیگ
برتری به دست بیاورند

شجاعانهتری داشته باشــد .چراکه به
دست آوردن تســاوی ،هیچ کمکی به
این تیم نمیکند و تنها بــرد میتواند
مسیر همواری برای رسیدن آنها به جام
بسازد.تیمیحییدرایننبرد،اصالنباید
شبیهمسابقهقبلیباشد.آنهابایددست
از کشــتن دقایق بــازی بردارند و مثل
یک تیم قهرمان ،روبهروی ماشین قرار
بگیرند .در روزهای منتهی به شهرآورد،
«تمرکز»چندانیدراردویپرسپولیس
وجودنداشت.چالشهایسرمربیتیمبا
رسانهها هم ماجرا را به شدت پیچیدهتر
کرده بود .آنها برای پشت سر گذاشتن
آن نتیجه ،به آرامش به مراتب بیشتری
نیاز دارند .در درجه اول ،یحیی باید این
آرامش و تمرکز را برای تیمش به وجود
بیاورد و از درگیری مداوم با رســانهها
فاصله بگیرد .پرسپولیس بدون تمرکز،
اصال شانسی برای موفقیت در یک نبرد
سخت و میلیمتری با سپاهان نخواهد
داشــت .فاصله آنها با پنجمین تجربه
متوالی بردن لیگ ،فقط به اندازه ســه
مسابقه اســت و یکی از آن سه مسابقه
سرنوشتساز ،امروز با حساسیت بسیار
زیادیبرگزارخواهدشد.

چهره به چهره
فکری و فرهاد؛ روبهروی هم

کاپیتانهایکارکشته ،مربیان پرآرزو!
آریا طاری

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
برنامههاي ويژهاي روي آن نصب است برخي
از قوانين است .همچنين از حاضران در سالن
مسابقات درخواست شــده كه از فریاد زدن،
آواز خواندن ،تشــویق کردن برای حمایت از
ورزشــکار خودداري كنند .در مراسم اهدای
مدال هم دســت دادن و در آغوش کشــیدن
هم وجود نخواهد داشــت و برخالف گذشته
که مســئوالن مدال را بر گردن ورزشــکاران
میانداختنــد اکنون خود ورزشــکاران باید
مدال را از داخل سینی بردارند و بر گردن خود
بیندازند .به هر حال حتما تمام ورزشكاران به
اين درك رسيدهاند كه رقيبي هم به نام كرونا
دارند كه اگــر بيدقتي كننــد حتما مقابلش
بازنده خواهند بود.
در هر حال كار نمايندههاي كشــورمان در
المپيك از روز جمعهآغاز ميشود .در اين روز
نازنين ماليي از ساعت  4صبح به وقت تهران در
مرحله گروهي روئينگ يــك نفره زنان به آب
ميزند و ميالد وزيري از ساعت  ۸:۳۰صبح در
مرحله مرحله تعیین رنکینگ انفرادی مردان
دست به كمان ميشود.
در پايــان بايد به جــاي خالي بســياري
از ســتارههاي ايــران از جمله الهــه احمدي
(تيرانــدازي) ،كيانوش رســتمي و ســهراب
مرادي (وزنهبرداري) ،بهمن عسگري و ذبيحا...
پورشــيب (كاراته) ،نوشــاد عالميان (تنيس
روي ميز) ،زهرا نعمتي (تيروكمان) و ...اشاره
كرد .ورزشــكاراني كه حضورشان ميتوانست
جذابيت مســابقات را براي ورزشدوســتان
دوچندان كند.
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فصل گذشــته در چنیــن روزهایی ،فکری
ســرمربی نســاجی بود و فرهاد روی نیمکت
استقالل حضور داشــت .نتایچ درخشان فکری
روبهروی رقبای مستقیم استقالل ،تاثیر زیادی
در رسیدن این تیم به ســهمیه لیگ قهرمانان
آسیا داشت .ظرف چند ماه ،همه چیز تغییر کرد.
محمود روی نیمکت آبیها نشست و مجیدی ،از
این نیمکت فاصله گرفت .حاال اما این دو مربی
در شرایطی با هم روبهرو میشوند که مجیدی
دوبارهبهتیمشبرگشتهوفکرینیز،هدایتنفت
مسجدسلیمان را بر عهده دارد .شاید این مسابقه
به لحاظ جدولی ،مسابقه مرگ و زندگی نباشد
اما نتیجه این نبرد برای هر دو مربی ،فوقالعاده
کلیدی به نظر میرسد.
اســتقالل و نفت مسجدســلیمان امروز در
شرایطی به مصاف هم میروند که هر دو باشگاه
درهفتههایگذشتهبامشکالتمالیگستردهای
دست و پنجه نرم کردهاند .مشکالت مالی ،تنها
شباهت بزرگ این دو تیم با هم نیست .آنها روی
نیمکت ،از مربیانی بهره میبرنــد که هر کدام
در مقاطعی ،کاپیتان باشگاه استقالل بودهاند.

فکری و فرهاد در دوران بازی ،محبوبیت زیادی
در بین هواداران باشــگاه داشــتند و هر دو نیز
توانستهاند به عنوان کاپیتان ،جام قهرمانی را در
این تیم باالی سر ببرند .دوران مربیگری این دو
نفر اما به شدت متفاوت بوده است .فکری برای
چندین سال در ردههای پایینتر کار کرده و به
تدریج شــانس حضور در لیگ برتر را به دست
آورده اما فرهاد ،کارش را از همان ابتدا از لیگ برتر
ونیمکتاستقاللشروعکرد.آنهاهرگزسابقهای
از تنش با هم نداشتند اما به نظر میرسد محمود،
به نوعی فرهاد را مقصر جداییاش از اســتقالل
میداند .او چند بار به صورت غیرمستقیم ،به این
موضوع اشاره کرده که مجیدی و رفقا ،از همان
شروع فصل در انتظار بازگشــت به تیم بودند و
این اتفاق ،تاثیر مخربی روی شرایط استقالل در
دوران این مربی داشته است .رابطه این دو مربی،
اصال دوستانه نیست و همین اتفاق ،بازی امشب
را تماشــاییتر خواهد کرد .البته که به محض
جدایی فکری از استقالل و ورود فرهاد مجیدی،
سرمربی جدید آبیها ســتارههای تیمش را از
هر مصاحبهای علیه سرمربی ســابق تیم منع
کرد اما این ماجرا به تنهایــی برای بهبود رابطه
آنها کافی به نظر نمیرســید .محمود در دوران

حضور در استقالل ،نتایج نسبتا خوبی به دست
آورد اما سبک نمایشهای او و تیمش ،چندان
دلخواه هوادارها نبود .اســتقالل با فرهاد ،حاال
شانســی برای قهرمانی لیگ نــدارد اما فوتبال
مدرن این تیم ،میتوانــد اتفاقات خوبی را برای
آینده باشگاه رقم بزند .رسیدن به  50امتیاز در
 27هفته گذشته ،استقالل را در شرایط باثباتی
در جدول لیــگ قرار داده اســت .آنها حتی اگر
در سه بازی بعدی هم بازنده باشند ،تحت هیچ
شرایطی رده سوم جدول را از دست نمیدهند.
در حقیقت صعود استقالل به رقابتهای فصل
آینده لیگ قهرمانان آسیا از همین حاال هم کامال
قطعی شده و بستگی به نتایج جام حذفی ندارد.
در مقابل ،اوضاع برای نفت مسجدسلیمان کمی
نگرانکنندهبهنظرمیرسد.آنهابامنطقهسقوط
فقط پنج امتیاز فاصله دارند و این فاصله میتواند
در پایان دیدارهای امشب ،کمتر شود .استقالل
در حالی خودش را به نبرد امشب میرساند که
در هشت مسابقه گذشته ،هفت بار به عنوان تیم
برنده از زمین خارج شده و در فرم بسیار ایدهآلی
قرار دارد .نفت مسجدسلیمان اما در پنج مسابقه
اخیرش ،چهار بار شکست خورده و هرگز برنده
نبوده اســت .تیمی که با فکری برای چند هفته
روی دور نباختن قرار داشــت ،حاال اصال در فرم
خوبی نیست و اگر نتواند این فرم را تغییر بدهد،
خطر جدی سقوط را احساس خواهد کرد .آنها
نباید فرصــت را برای فاصلــه گرفتن از منطقه

سقوطازدستبدهندوسرنوشت،هنوزدردست
خودشان است.
تمرین اســتقالل در روزهای گذشــته ،به
حالت نیمــه تعطیل درآمده اســت .این اتفاق
موافقــان و مخالفــان خاص خــودش را دارد.
بخشی از هواداران استقالل ،معتقدند که فرهاد
نباید همان راه فصل گذشته را برود و بهتر است
حداقل تا پایان فینال حذفی ،دندان روی جگر
بگذارد .به باور آنها تــاش مجیدی برای بهبود
اوضاع استقالل ستودنی است اما این مربی زمان
مناســبی را برای اعتراض دوباره انتخاب نکرده
است .فصل گذشــته نیز همین اتفاق رخ داد و
تیم درست پس از شکست دادن پرسپولیس در
جام حذفی ،با حواشی مختلفی برخورد کرد .این

حاشیهها در نهایت ،آبیها را در مسیر بنبست
قرار دادند و این تیم فصل را بدون کسب جام به
پایان رســاند .بخش دیگری از هواداران باشگاه
اما معتقدند که این حواشی در شرایط فعلی به
سود تیم تمام خواهد شــد .چراکه سه مسابقه
بعدی باشــگاه در لیگ برتر تقریبا تشــریفاتی
است و اگر قرار به تغییر شرایط است ،بهتر است
کادر مديریتی در همین شرایط تغییر کند .به هر
حال استقالل روزهای کامال ملتهبی را پشت سر
میگذارد اما تک تک بازیکنها در این تیم ،برای
فرهاد مجیدی هر کاری میکننــد .این اتحاد
درونی ،امیدوارکنندهترین نکته برای هواداران
باشگاه اســت .حتی اگر مدیران تیم را راضی و
خوشحالنکند.

اتفاق روز
هياهو در پايين جدول ليگ برتر

درانتظارقربانیدوم!

هیجان دیدارهای همزمان امروز لیگ برتر ،تنها به باالی
جدول محدود نمیشود .به صورت همزمان در پایین جدول
هم تب و تاب فوقالعادهای جریان دارد .سقوط ماشینسازی،
یکهفتهقبلقطعیشدهوحااللیگبرتر،درانتظارقربانیدوم
است.فعالسایپا،بدترینوضعیترابینتیمهایکورسسقوط
دارد .تیمی که ســرمربیاش هم از کار اســتعفا داده و فعال از
وضعیتبهشدتمبهمیبرخورداراست.نارنجیهابا 23امتیاز
درردهپانزدهمجدولدیده میشوندوامشبباید روبهرویگل
گهرسیرجانقراربگیرند.تیمیکهاینهفتههابرایرسیدنبه

سهمیه لیگ قهرمانان آسیا مسابقه میدهد .سایپا در نیمفصل
اول در سه مسابقه پایانی فقط یک امتیاز گرفت و اگر این نتایج
تکرار شوند ،این تیم به طور قطع راهی دسته پایینتر خواهد
شد .نزدیکترین رقیب سایپا در جدول ،ذوب آهن است .تیمی
که با  26امتیاز یک پله باالتر از این تیم قرار گرفته اســت .تیم
مجتبی حسینی امشــب باید یک نبرد بسیار حساس را برابر
ذوبآهن برگزار کند .جدالی که برندهاش شانس خوبی برای
بقا خواهد داشــت اما تیم بازندهاش ،خطر سقوط را احساس
خواهد کرد .به نظر میرسد نتیجه تســاوی نیز تا حدودی به
ضرر هر دو تیم است .نفت مسجدســلیمان با محمود فکری
نیز  28امتیازی است و سومین تیمی به شمار میرود که خطر
سقوط را احساس میکند .نفت امشب باید روبهروی استقالل
قرار بگیرد .یک مسابقه بسیار سخت بین دو مربی استقاللی که

برای هر دو نفر به شدت حیثیتی خواهد بود .نساجی مازندران
نیز با  29امتیاز یک رده باالتر از مسجدسلیمانیها قرار گرفته
است.رویکاغذ،حتیاحتمالسقوطمسرفسنجاننیزوجود
دارد اما این احتمال بسیار پایین به نظر میرسد .از بین سایپا،
ذوبآهن ،نفت مسجدسلیمان و نساجی ،در نهایت یک تیم
راهی دسته پایینتر خواهد شد .سایپا که در سالهای گذشته
همواره در ردههای میانی جدول جا خوش کرده بود ،با وجود
ثبات نسبی پروژه ابراهیم صادقی ،به خاطر نتایج ضعیف این
فصل قید این مربی را زد .مردان جانشــین صادقی اما اوضاع
را بدتر کردند و حاال این تیم بیشــتر از هر تیم دیگری ،خطر
سقوط را احســاس میکند .نفت مسجدسلیمان نیز شرایط
نسبتا مشابهی دارد .آنها فصل گذشــته با مهدی تارتار نتایج
ایدهآلی را در لیگ برتر پشــت سر گذاشتند و یکی از تیمهای

غافلگیرکننده جام به شمار میرفتند اما در غیاب این مربی،
اصال نتوانســتند خودی نشــان بدهند .قرار گرفتن تیمهای
ریشهداری مثل ذوب و نساجی در معرض سقوط نیز ،به شدت
ناراحتکنندهاست.تیمهاییکهمیتوانندبهلیگبرترجذابیت
بیشــتری ببخشــند .آخرین تالشها برای فرار از لیگ یک،
همچنان در پایین جدول ادامه دارد .ماشینسازی ،کمی کار
را برای بعضی از تیمها راحتتر کرده اما هنوز یک تیم دیگر نیز
راهی رقابتهای لیگ یک خواهد شد .بدون تردید هیچ تیمی
دوست ندارد از ســطح اول فوتبال ایران جدا شود .به ویژه دو
باشگاه ذوب آهن و سایپا که تا امروز ،هرگز از لیگ برتر سقوط
نکردهاند و در تمام دورههای این لیگ حاضر بودهاند .رفتن به
لیگ یک ،با خودتان است اما وقتی راهی این لیگ میشوید،
برگشتنتان دیگر با خداست!

