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بازگشت يزداني به تشك

حسن یزدانی کشــتی گیر قهرمان جهان و 
المپیک ایران که پیش از این به دلیل مصدومیت 
از ناحیه زانو، پای خود را به تیغ جراحان سپرده 
بود، از بازگشــت به تشــک کشــتی و شرایط 
تمرینی خبر داد. وی با انتشار مطلبی در صفحه 
اینستاگرام خود نوشت:»خدا را شکر می کنم که 
بعد از 65 روز پس از جراحی زانو دوباره به تشک 
کشتی برگشــتم تا بتوانم تمریناتم را پیگیری 
کنم.« یزدانی یکی از امیدهای کاروان کشــتی 
ایران برای کسب مدال در المپیک پیش رو است. 
او در سال 2016 و در المپیک ریو در وزن 74 کیلو 
گرم موفق شد با غلبه بر انور گدیوف کشتی گیر 
روس مدال طالی المپیک را برای ایران به ارمغان 

آورد.
    

سهراب، تنها در غرب آسيا
مســابقات وزنه برداری غرب آسیا که حکم 
گزینشی المپیک را دارد، در دوبی برگزار می شود. 
تیم وزنه برداری ایران در دو بخش زنان و مردان 
برای حضور در این رقابت ها برنامه ریزی کرده اما 
با توجه به شــیوع ویروس کرونا تیم وزنه برداری 
ایــران در این رقابت ها حضــور نخواهد یافت. با 
توجه به شیوع ویروس کرونا در ایران، امارات پرواز 
از ایران به کشور خود را ممنوع کرده و از همین رو 
تیم بانوان برای حضور در این رقابت ها نتوانست 
به دوبی سفر کند و این رقابت ها را از دست داد. با 
این شرایط تیم مردان که قرار بود با سه وزنه بردار 
و با حضور علی هاشــمی و رضــا بیرالوند در این 
رقابت ها حضور پیدا کند نیز به این رقابت ها اعزام 
نخواهد شد. این درحالی است که سهراب مرادی 
وزنه بردار ایران بعد از دوران مصدومیت از هفته 
گذشته به امارات رفته بود و تمرینات خود را برای 
حضور در این رقابت ها در دوبی پیگیری می کند و 
در حال حاضر در این کشور حضور دارد و از همین 
رو منعی برای حضور در رقابت ها نخواهد داشت و 
روز جمعه 9 اسفندماه در دسته 96 کیلوگرم روی 
تخته خواهد رفت. رکورد ورودی او در اســتارت 
لیست رقابت ها 360 کیلوگرم ثبت شده و باالتر از 

تمامی وزنه برداران این دسته قرار دارد.
    

معرفي پلي آفي هاي بسكتبال
در حالی که قرار بود بازی های معوقه لیگ برتر 
بسکتبال امروز پنجشنبه بدون حضور تماشاگران 
برگزار شود، اما فدراســیون تصمیم گرفت این 
رقابت ها باز هم به تعویــق بیفتد و درنهایت طي 
تصمیم جدید و با توجه به اینکــه این رقابت ها 
تاثیري در رده بندي تیم ها براي پلي آف ندارد، قرار 
شد بازي ها برگزار نشود. طبق برنامه شهرداری 
گرگان امروز میزبان اکسون بود، شیمیدر باید در 
بندرعباس به مصاف شهرداری این شهر می رفت 
و پتروشیمی نیز در خانه باید با شورا و شهرداری 
قزوین روبه رو می شــد. همچنین آخرین بازی 
معوقه دور مقدماتی قرار بود روز یکشــنبه 11 
اسفند برگزار شــود که آن هم به تعویق افتاد. بر 
این اساس نتایج دور رفت در بازی های برگشت 
هم تکرار خواهد شد و هشت تیم برتر راه یافته به 
پلی آف مشخص شدند که عبارتند از شهرداری 
گرگان، پتروشیمی، شیمیدر، نفت آبادان، مهرام، 
آویژه صنعت، شــهرداري بندرعباس و اکسون. 
طبق تاریخ قبلی مرحله پلی آف 15 اسفند اعالم 
شده، اما با توجه به شیوع ویروس کرونا اینکه در 
همین تاریخ آغاز شود، هنوز مشخص نیست. این 
در حالي است که مسعود عماري دبیر فدراسیون 
بسکتبال ایران گفت:»به دلیل اینکه زمان  کافی 
نداریم، بازی های پلی آف طبق برنامه قبلی برگزار 
می شود ولی در آن زمان هم شــرایط موجود را 

می سنجیم.«
    

 حدادي از بهترين هاي 
پنجره اول 

20 تیم حاضر در رقابت هــای انتخابی کاپ 
آســیا، دیدارهای خود در پنجره نخســت این 
مسابقات را در پنج گروه چهار تیمی برگزار کردند. 
در پایان این دیدارها بازیکنان برتر در بخش های 
باالترین تاثیرگذاری، امتیاز، دفاع و پاس منجر 
به گل معرفی شــدند. حامد حدادی ملی پوش 
بسکتبال ایران در بخش تاثیرگذارترین بازیکن با 
نمره 2۸.5 و پاس منجر به گل با نمره 7.0 در میان 

برترین ها قرار دارد.

منهای فوتبال

آریا طاری

چــه در دوران ســرمربی ســابق و 
چه زیر نظر ســرمربی فعلی، استقالل 
لیگ نوزدهم به لحاظ فنی همواره تیم 
قابل اعتنایی بوده اســت. تیمی که هم 
خوب بــازی کرده و هم خــوب نتیجه 
گرفته اما هرگز، مدیران خوبی نداشته 
اســت. آبی ها فصل را با شــاهکارهای 
مدیریتی فتحی آغاز کردند. مردی که 

از همان ابتدا هم نمی توانســت آرامش 
را در باشگاه برقرار کند. خطیر به عنوان 
یکی از مدیران اصلی تیم، همیشــه به 
حاشیه بیشتر از متن اهمیت می داد و 
حتی پس از جدایی از باشگاه، همچنان 
مشغول حاشیه ســازی برای استقالل 
بود. خیلی ها تصور می کردند با رفتن این 
گروه مدیریتی، خیلی چیزها بهتر خواهد 
شــد اما رفتن فتحی، هرگز مشکالت 
مدیریتی باشگاه را حل نکرد. چراکه یکی 

از چهره های کادر مدیریتی باشگاه بدون 
سابقه کار در تیم های بزرگ که تنها به 
خاطر مالکیت یک هتل در شمال کشور 
شناخته می شد، ناگهان تصمیم گیرنده 
اصلی باشگاه استقالل شد. ظاهرا قرار 
است در این باشگاه، هر تغییر به وضعیت 
ناامیدکننده تری بینجامد. این تیم پس 
از مدت ها با جذب ســعید رمضانی به 
عنوان سرپرست، یک چهره خوش نام 
را کنار سرمربی روی نیمکت نشاند اما 

حاال در یک انتخاب حیرت انگیز، پرویز 
مظلومی جانشین رمضانی شده است. 
انتخابی که فرهاد مجیدی، مخالفتش 
را با آن نشــان داده و تصمیم دارد مانع 
رقم خوردن آن شــود. دوران مظلومی 
و چهره هایی مثــل او، در فوتبال ایران 
تمام شده اســت. پرویز در چند مقطع 
مختلف، امتحانش را به عنوان سرمربی 
پس داده و بــه عنوان یکــی از اعضای 
کمیته فنی باشگاه، در بحران های این 

چند فصل اخیر اســتقالل سهم جدی 
داشته است. او با چه قابلیتی قرار است 
دوباره به نیمکت باشگاه برگردد وقتی 
که حتی بدیهی ترین شروط الزم را برای 
سرپرستی تیم ندارد؟ او چطور قرار است 
وظایف سرپرستی باشگاه در سفرهای 
خارجی را انجام بدهــد وقتی که حتی 
در حد چند جمله ساده و معمولی هم، 
انگلیسی بلد نیست؟ فرهاد مجیدی که 
تجربه تلخ اســتیلی در تیم ملی امید را 
داشته، به هیچ وجه نمی خواهد مردی 
را کنار خودش ببینــد که احتماال از هر 
فرصتی برای دخالــت در تصمیم های 
کادر فنی نیز استفاده می کند. سرپرستی 
پرویز مظلومی و مدیرعاملی علی فتح 
ا... زاده، اســتقالل را با نهایت سرعت به 
طرف یک بن بســت تازه می کشاند. در 
تصمیم های این روزهای کادر مدیریتی 
باشــگاه، هیچ نشــانی از منطق دیده 
نمی شود. شــاید اگر حتی بزرگ ترین 
دشمنان اســتقالل هم می خواستند 
برای این تیم تصمیم بگیرند، این حجم 
از بی رحمــی را در تصمیم هــای خود 
نمی گنجاندند! چرا این مدیرها دست 
از سر استقالل برنمی دارند؟ چرا اجازه 
نمی دهند این تیم کمی نفس بکشد و 
کمی رنگ آرامــش را ببیند؟ در همین 
فصل بارها ثابت شده که چهره ای مثل 
فتح ا... زاده با مدیریت تاریخ گذشته اش، 
اصال مورد عالقه هواداران تیم نیســت. 
همان طــور که همیــن هوادارها قبال، 

بی میلی شان به حضور پرویز مظلومی 
در باشگاه را نشان داده اند. اینکه مدیران 
تیم درست در جهت مخالف تماشاگرها 
و ســرمربی تیم قدم برمی دارند، نوعی 
باورنکردنی از لجبازی و خودویرانگری 
به نظر می رسد. استقالل این روزها درون 
زمین، به خوبی مبــارزه می کند اما در 
نبردهای بیرون از زمین مقابل مدیران 
فعلی باشگاه بازنده است. مدیرانی که از 
جدایی استراماچونی استقبال می کردند 
تا فرهاد را سرمربی کنند و حاال در حال 
انجام تــک تک کارهایی هســتند که 
ممکن اســت فرهاد را به طرف خشم و 

استعفا سوق بدهد. 

استقالل، با تمام سرعت به طرف بن بست مدیریتی

خشم فرهاد، خودویرانگی آبی

اتفاق روز

سوژه روز

آریا رهنورد

هواداران پرسپولیس امیدوارند که نتیجه 
مســابقه برگزارنشــده جنجالی تیم شان با 
ســپاهان از ســوی کمیته انضباطی به سود 
این باشگاه اعالم شود. هرچند که گزینه هایی 
مثل تکرار بــازی نیز محتمــل خواهد بود. 
پرسپولیسی ها اساســا خاطره های خوبی از 
نتایج سه بر صفر ندارند و معموال در پرونده های 
نبردهای جنجال برانگیز، شکست خورده اند. 
هرچند که آخرین تجربه آنها از این اتفاق، به 
گرفتن یک جام ختم شــده و حاال هواداران 
باشگاه امیدوارند در پرونده یک بازی حساس 

و سرنوشت ساز، به پیروزی دست پیدا کنند.
خاطره سوپرجام

پرسپولیسی ها با برانکو، قهرمان لیگ برتر 
هفدهم شــدند و آخر همان فصل نیز وینفرد 
شفر با استقالل، جام حذفی را فتح کرد. در طول 
فصل هرکدام از تیم ها، یک پیروزی در دربی به 
دست آوردند و همه در انتظار سوپرجام مهیج 
قبل از شروع فصل آینده بودند. از آ ن جایی که 
مسابقه سوپرجام در فوتبال ایران هیچ وقت یک 
نبرد جدی و همیشگی نبوده و بارها لغو شده 
اســت، این بار هم حرف و حدیث های زیادی 
در مورد لغو مسابقه و یا تعویق احتمالی آن تا 

پایان نیم فصل به گوش رســید اما مسئوالن 
سازمان لیگ مصر بودند که به هر قیمتی این 
بازی را برگزار کننــد. همزمان با تاریخ تعیین 
شده برای این بازی، استقاللی ها در سناریویی 
که طراحــی اش بر عهده علــی خطیر بود، به 
اردوی ترکیه رفتنــد. کمیته انضباطی حکم 
به برتری ســه بر صفر و قهرمانی پرسپولیس 
داد و خطیر با درصد زیادی از اطمینان، مدعی 
شد که می تواند این رای را با شکایت به دادگاه 
عالی ورزشی تغییر بدهد. رای این دادگاه پس 
از مدت ها صادر شد و پرسپولیسی ها هم جام 
قهرمانی و هم برتری سه بر صفر را حفظ کردند. 
با توجه به شکست اســتقالل در این پرونده، 
هزینه های دادرسی نیز روی دوش این باشگاه 

قرار گرفت.
همه دربی های دیگر

به جز نبرد معروف و جنجالی سوپرجام، تا 
امروز چند بار دیگر نیز نتایج شهرآوردها با رای 
کمیته انضباطی تعیین شــده و پرسپولیس 
هیچ وقت در این پرونده ها »برنده« نبوده است. 
اولین ســه هیچ انضباطی دربی، در پنجمین 
دوئل تاریخ دو باشــگاه رقم خورد. جایی که 
غالمحسین مظلومی، اولین گل بازی را برای 
آبی ها به ثمر رساند و پرسپولیسی ها کار را به 
تساوی کشاندند اما داور این گل را قبول نکرد 

و در اعتراض به این تصمیم، گلر پرسپولیس 
با داور درگیر شــد و تماشاگران قرمز به زمین 
مسابقه آمدند. این بازی در نهایت سه بر صفر 
به سود استقالل اعالم شد. در دربی هفتم نیز 
چنین ماجرایی تکرار شد و در حالی که بازی با 
تساوی یک - یک دنبال می شد، کار به درگیری 
کشید. این بار هم کمیته انضباطی فدراسیون 
فوتبال، حکم به برتری سه بر صفر طرف آبی 
ماجرا داد. این اتفاق در دربی 39 پایتخت نیز 
دوباره شکل گرفت. پرســپولیس که حال و 
روز خوبی در جدول نداشــت، در آن مسابقه 
فراتر از حد انتظار ظاهر شد. پرسپولیس با دو 
گل پیوس و داداش زاده، در آستانه برتری در 
این مسابقه بود اما استقالل با گل های لحظه  
آخری ورمزیار و اختر، کار را به تساوی کشاند 
و درگیری ها، این نبرد را ناتمام گذاشــتند تا 
سرانجام استقالل با حکم انضباطی، سه بر صفر 

برنده اعالم شود.
انتقام داور

آخرین رای انضباطی ســه بر صفر به ضرر 
پرسپولیس، پس از جدال جنجالی با داماش 
گیالن اتفاق افتاد. پیش از آن مسابقه، مازیار 
زارع که رابطه خوبی با مهره های حریف نداشت، 
در مراســم ابتدای بازی حاضر نشــد. همین 
موضوع تنش ها را بین دو تیم به اوج رساند. در 
حالی که داماشی ها از پرسپولیس پیش بودند، 
هواداران پرسپولیس قضاوت داور را عامل این 
نتیجه می دانستند و به شدت علیه داور مسابقه 
شعار دادند. داور نیز توپ را برداشت و به رختکن 
رفت تا این بازی عمال چیزی به نام سوت پایان 

نداشــته باشــد. اصرارها برای بازگشت داور 
بی نتیجه بود و سرانجام کمیته انضباطی، حکم 
به برتری داماش و همچنین کسر دو امتیاز از 

سرخ ها در جدول رده بندی لیگ برتر داد.
شاهین

سال 62 یکی از تلخ ترین »سه بر صفر«های 
تاریخ پرسپولیس علیه این باشگاه رقم خورد. 
شــاهین در نیمه اول، از پرســپولیس پیش 
افتاد اما در نیمــه دوم، تیم میزبــان به بازی 
برگشــت و حریف را با نتیجه پنج بر دو در هم 
کوبید. این شــادی فراموش نشدنی اما خیلی 
زود از چهره پرسپولیسی ها کوچ کرد. چراکه 
کمیته انضباطی با اشاره به جو خاص موجود 
در ورزشگاه، تصمیم به تکرار مسابقه گرفت. 

باشگاه پرسپولیس و هیات فوتبال تهران بر سر 
شرایط دیدار تکراری بین این دو تیم به توافق 
نرسیدند و در نهایت پرسپولیس در مسابقه ای 
که با سه گل برتری به پایان رسانده بود، سه بر 

صفر بازنده اعالم شد.
بازیکن غیرقانونی

دو سال قبل از انقالب، جدال پرسپولیس 
و شهباز به دلیل استفاده تیم رقیب از بازیکن 
غیرقانونی، ســه بر صفر به سود سرخپوشان 
اعالم شد. پرسپولیس البته در پایان آن فصل، 
نتوانســت قهرمانی رقابت های لیگ فوتبال 
ایران را از آن خودش کند. با این وجود این یکی 
از معدود پیروزی های باشگاه در پرونده های 

انضباطی به شمار می رفت.

»فوتبال زیبا« از شروع فصل، همواره مدنظر مربیان استقالل 
بوده اســت. این موضوع برای آبی ها آنقدر مهم شده که حتی 
سرمربی تیم پس از پیروزی خانگی در مســابقه بدون هوادار 
روبه روی ذوب آهن، به خاطر زیبــا نبودن بازی تیمش با انتقاد 
رسانه ها و هواداران تیمش روبه رو می شــود. با این وجود هیچ 
دلیلی ندارد که آنها در تک تــک دیدارهای فصل، »زیبا« بازی 
کنند. بردن در روزهایی که تیم نمایش فوق العاده ای ندارد نه تنها 
یک نقطه ضعف نیســت، بلکه همان ویژگی مهمی است که 
می تواند از پسران فرهاد، یک مدعی جدی برای قهرمانی لیگ 

نوزدهم بسازد.
نمایش استقالل روبه روی ذوبی ها، چندان به دل هواداران 
آبی نچسبید. البته نباید فراموش کرد که مسائل مختلفی در این 
نمایش نه چندان جذاب، دخیل بود. تا ساعاتی قبل از برگزاری 
بازی، حرف و حدیث های زیادی در مورد این نبرد وجود داشت 

و حتی احتمال لغو آن مطرح شده بود. عالوه بر این، تیم فرهاد 
هوادارانش را از دست داد و روبه روی سکوهای خالی به مصاف 
تیم متحول شده ذوب رفت. تیمی که روبه روی استقالل، یک 
شــیوه کامال دفاعی را مدنظر قرار داده بود. خستگی و ادامه 
مصدومیت ها در کنار غیبت چنــد مهره کلیدی را نیز، باید به 
فهرست همه مشــکالت این روزهای آبی ها اضافه کرد. با این 
وجود، این روزها برای آنها هیچ چیز مهم تر از گرفتن سه امتیاز 
نیست و این درست همان اتفاقی است که در میان انبوه همه 
مشکالت، برای اســتقالل رقم خورده است. تیم فرهاد باید تا 
می تواند امتیازها را پشت سر هم جمع کند. زیبا بازی کردن، 
نباید مهم ترین اولویت تیمی باشد که از پایان لیگ برتر دوازدهم 
به بعد، هرگز قهرمان لیگ برتر نشده است. این تیم نیاز به یک 
موفقیت بزرگ دارد. نیاز به درخشــیدن و جام گرفتن. نیاز به 
شکســت دادن و عبور کردن. البته که زیبا بودن و شورانگیز 

فوتبال بازی کردن هم هواداران خــاص خودش را دارد اما در 
وضعیت این روزهای فوتبال و در شرایط این روزهای کشور، 
نباید توقع داشــت که آبی ها همه ویژگی های خوب ممکن را 
با هم به نمایش بگذارند. خوب فوتبــال بازی کردن، تیم ها را 
به سمت و ســوی امیدوارکننده ای هدایت می کند اما آن چه 
تیم ها را به طرف قهرمانی می برد، هنر بردن حتی در روزهای 
خوب بازی نکردن است. هنری که به نظر می رسد تیم فرهاد 
حاال به بهترین شکل ممکن از آن برخوردار شده است. درست 
به همین خاطر می توان از پیروزی برابر ذوب، به عنوان یکی از 

بردهای مهم این فصل نام برد.
از شــروع لیگ برتر پس از پایان تعطیالت نسبتا طوالنی، 
استقالل سه مسابقه برگزار کرده است. تیمی که در نیم فصل 
اول هیچ کدام از این سه بازی را با پیروزی پشت سر نگذاشته بود، 
حاال از این سه بازی هفت امتیاز به دست آورده است. استقالل 
در نیم فصل اول لیگ برتر، با نفت مسجدسلیمان به تساوی یک 
بر یک رسید، در دربی به پرسپولیس باخت و در مسابقه بعدی 
با ذوب، دو بر دو مســاوی کرد. تیمی که در این سه مسابقه از 
نیم فصل اول فقط سه گل زده بود، حاال توانسته 6 بار دروازه رقبا 
را باز کند و این بار پنج امتیاز بیشتر از همین مقطع در نیم فصل 

اول به دست آورده اســت. تیم فرهاد تا امروز، ایده آل تر از تیم 
اســتراماچونی امتیاز جمع کرده و اگر با همین روند امتیاز به 
دست بیاورد، یکی از شانس های مهم قهرمانی تلقی خواهد شد. 
شکست دادن تیم سختکوش نفت مسجدسلیمان، یک شروع 
عالی برای نیم فصل دوم باشگاه بود. آنها در گام بعدی، تا یک 
قدمی شکست دادن پرسپولیس در دربی پیش رفتند. تیمی 
که در نیم فصل اول لیگ حتی یک گل نیز به رقیب سنتی خود 
نزده بود، این بار در این جدال دو بار از پرسپولیس پیش افتاد و 
تا آخرین دقایق، فاصله ای با شکست دادن این حریف نداشت. 
آبی ها در سومین جدال، ذوب آهن را نیز از پیش رو برداشتند. 
به نظر می رسد آنها در هفته های آینده با بردن رقبای نه چندان 
سرســختی مثل گل گهر، ســایپا و پارس جنوبی، شــانس 

صدرنشینی شان را محک خواهند زد.
همه آنهایی که از نبرد پرسپولیس و سپاهان به عنوان »فینال 
زودرس« لیگ نام می بردند، از یک مدعــی جدی دیگر غافل 
شده اند. کورس قهرمانی لیگ نوزدهم، بیشتر از »دو تیم« دارد 
و استقالل، بخش مهمی از این رقابت مهیج به شمار می رود. اگر 
فرهاد و تیمش این هفته ها روی دور برد بمانند، این تیم در ادامه 

فصل حرف های زیادی برای گفتن خواهد داشت. 

نگاهی به مهم ترین »سه هیچ « ها در تاریخ پرسپولیس

زخم  آورد!

ویژگی مهمی که از تیم فرهاد یک تیم مدعی می سازد

هنر زشت بردن!

در همین فصل بارها ثابت شده 
که چهره ای مثل فتح ا... زاده 

با مدیریت تاریخ گذشته اش، 
اصال مورد عالقه هواداران تیم 

نیست. همان طور که همین 
هوادارها قبال، بی میلی شان 

به حضور پرویز مظلومی 
در باشگاه را نشان داده اند. 

اینکه مدیران تیم درست در 
جهت مخالف تماشاگرها و 

سرمربی تیم قدم برمی دارند، 
نوعی باورنکردنی از لجبازی 

و خودویرانگری به نظر 
می رسد
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