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تقابل مدعی های والیبال

هفته پانزدهم رقابت های لیگ برتر والیبال امروز، 
یکشنبه با برگزاری 6 دیدار پیگیری خواهد شد و سه 
رقابت مهم و حساس بین 6 تیم باالی جدول برگزار 
می شود. امروز تیم صدرنشین شهرداری ورامین در 
خانه میزبان تیم رده دومی پیکان است. پیکان در دور 
رفت مسابقات در خانه مغلوب تیم ورامین شد و در 
این هفته در خانه حریف با حضور تماشاگران پرشور 
ورامینی کار سختی در پیش خواهد داشت. دو تیم 
سایپای تهران و شهرداری ارومیه نیز در خانه والیبال 
تهران رودرروی هم قرار خواهند گرفت. دو تیم در 
بازی های اخیر خود پیروزی های مهمی کســب 
کرده اند. سایپا تک شکست شهرداری ورامین را رقم 
زده و در دور رفت شهرداری ارومیه را در خانه شکست 
داد اما شرایط تیم ارومیه با حضور پیمان اکبری در 
راس این تیم، تغییر کرده و باید دید جدال حساس 
امروز را کدام تیم پیروز می شود. همچنین در دیگر 
بازی مهم هفته، کاله مازنــدران میزبان تیم فوالد 
سپاهان است. شــاگردان محمدی راد در سپاهان 
در هفته چهاردهم رقابت ها نتیجــه را مقابل تیم 
سیرجانی واگذار کردند و امروز در آمل به مصاف تیم 
بهروز عطایی می روند. در دیگر دیدارهای این هفته و 
در روز استراحت پیام خراسان، راهیاب ملل مریوان با 
خاتم اردکان دیدار می کند، شهروند اراک به مصاف 
فوالد سیرجان می رود و شهرداری گنبد نیز شهداب 

یزد را پیش روی خود می بیند.
    

فروردین دادگاه CAS جودو
تکلیف قطعی جودوی ایران به خاطر مشکالتی 
که اخیرا در سطح بین المللی و از سوی فدراسیون 
جهانی با آن مواجه شد تا دو ماه دیگر توسط دادگاه 
بین المللی حکمیت ورزش )CAS( مشــخص 
خواهد شد. قرار است جلسه CAS برای رسیدگی 
به پرونده جودو ایران ٢٠ فروردین تشــکیل شود. 
پرونده ایران در CAS به خاطرشکایت های ایران 
و فدراســیون جهانی علیه یکدیگر است. ماجرای 
این شکایت ها به مسابقات اخیر قهرمانی جهان باز 
می گردد که در ژاپن برگزار شد و با اتفاقاتی پیرامون 
ســعید مالیی و جدایی او از ترکیب تیم اعزامی به 
تعلیق موقت فدراسیون ایران انجامید. حاال جودوی 
ایران در انتظار رای ٢٠ فروردین اســت، رایی که 
می تواند برای کل ورزش ایران تاثیرگذار باشد. این 

دادگاه با تیم چهار نفره ایران برگزار می شود.
    

پوالدمردان از 22 بهمن در اردو
دور جدید اردوهــای تیم ملــی وزنه برداری 
بزرگســاالن کشــورمان جهت اعزام به مسابقات 
غرب آسیا و قهرمانی ٢٠٢٠ بزرگساالن آسیا از روز 
سه شــنبه ٢٢ بهمن  با حضور هشت ملی پوش در 
کمپ تیم های ملی آغاز می شود و تا 6 اسفند ادامه 
دارد. حافظ قشقایی، حسین سلطانی، علی میری، 
سهراب مرادی، کیانوش رســتمی، امیر حقوقی، 
علی هاشمی و علی داودی نفرات دعوت شده به این 
مرحله از اردو هستند. همچنین، بعد از پایان هفته 
سوم لیگ برتر وزنه برداری، نفرات برتر این رقابت ها 
به اردوی بعدی تیم ملی برای اعزام به مســابقات 
قهرمانی آســیا دعوت خواهند شــد. رقابت های 
غرب آسیا 6 تا 1٠ اسفند در امارات و قهرمانی آسیا 
٢8 فروردین  تا 6 اردیبهشــت  در قزاقستان برگزار 

می شود.
    

پایتخت المپیکی می شود
برای نخستین بار کمیته ملی المپیک طراحی 
و اجرای تمام برنامه ها و فعالیت های فرهنگی برای 
حضور در بازی های المپیــک را با همکاری وزارت 
فرهنگ و ارشاد اسالمی و در این وزارتخانه پیگیری 
می کند و به همین منظور ستاد فرهنگی المپیک 
٢٠٢٠ توکیو تشــکیل شده اســت. به گفته رضا 
صالحی امیری رییس کمیته ملی المپیک،  از طریق 
هماهنگی با شهرداری تهران فضای پایتخت به زودی 
حال و هوای المپیکی به خود می گیرد، همچنین با 
همکاری وزارت میراث فرهنگی و گردشگری برای 
اعزام تور به توکیو و تشــویق ورزشــکاران مان در 
المپیک برنامه هایی اجرا خواهد شد. او با تاکید بر 
اینکه به گونه ای برنامه ریزی شــده که در این دوره 
از بازی های المپیک، برنامه های فرهنگی خروجی 
قابل توجهی داشته باشند، گفت:»برای این دوره 
از بازی هــای المپیک و برنامه هــای فرهنگی آن 
ساختارسازی شده و از مرحله شعاری عبور کرده ایم. 
به همین دلیل ســتاد فرهنگی المپیک ٢٠٢٠ را 

تشکیل دادیم.«

منهای فوتبال

آریا طاری

مهدی قائدی، کابوس پرسپولیس 
در دربی 9٢ بود. بازیکنــی که با نفوذ 
از سمت راســت خط دفاعی حریف، 
دردسرهای زیادی برای این تیم ایجاد 
کرد. قائدی با یک ارســال خوب، روی 
گل اول تیمش تاثیر گذاشــت، اواخر 
نیمه اول با یک شلیک تماشایی، تا یک 
قدمی باز کردن دروازه بیرو رفت و اوایل 
نیمه دوم با یک سولوی محشر، مدافعان 

حریف را به هم دوخت تا استقالل دوباره 
از حریــف پیش بیفتــد. نقش مهدی 
قائــدی در گل دوم تیم، بــه مراتب از 
گل زن  آبی ها جدی تر و پررنگ تر بود. 
با این وجــود مرور همــه صحنه های 
درخشــش این بازیکــن ریزنقش در 
دربی، برای »تعویض  نشدن« او کافی 
به نظر نمی رسد. اگر یک بار دیگر دربی 
9٢ را تماشا کنید، متوجه خواهید شد 
که قائدی پس از گل دوم استقالل، چند 
بار به سادگی توپ را لو می دهد. نشانه 

خستگی در ساق های او پیدا شده و این 
بازیکن عمال مدافعــان حریف را تحت 
فشار نمی گذارد. او که آشکارا انرژی اش 
را از دست داده، در چند صحنه مختلف 
هیچ مزاحمتی برای پرسپولیســی ها 
به وجود نمی آورد و با فشــار نگذاشتن 
روی بازیکــن صاحب تــوپ، در دفاع 
تیمی استقالل سهیم نمی شود. طبیعتا 
استقالل در این دقایق، به بازیکنی نیاز 
دارد که اجازه بازیسازی قرمزها با توپ 
از عقب زمین را ندهــد. بازیکنی که با 

دوندگی و جنگندگــی، مالکیت توپ 
را از پرسپولیســی ها بگیرد و توپ را در 
اختیار مهره های خودی قــرار بدهد. 
واضح است که اســتراتژی فرهاد برای 
بیرون کشیدن قائدی، یک استراتژی 
درست بوده است. او بازیکنی را که دیگر 
در دفاع تیمی شرکت نمی کرد از زمین 
بیرون برد و مهره ای را به ترکیب اضافه 
کرد که در میانه میدان، سد راه پاسکاری 
پرسپولیسی ها شود. با این وجود آرش 
رضاوند، انتظارات را بــرآورده نکرده و 

ارسالن مطهری در حفظ توپ موفق نبود 
تا انگشت اتهام پس از نتیجه تساوی، به 
طرف فرهاد مجیدی گرفته شود. همه 
آنهایی که این روزها از مرد جوان نیمکت 
استقالل انتقاد می کنند، باید شرایط او 
در باشگاه را نیز در نظر بگیرند. فرهاد روی 
نیمکت، گزینه چندانی برای استفاده در 
دربی نداشت و راه برای ترمیم ترکیب، 

روی او بسته شده بود.
اضافه کردن یک مدافع برای دقایق 
پایانی، می توانســت انتخاب درستی 
باشد اما فرهاد عمال گزینه ای برای این 
کار نداشــت. عارف غالمی و سیاوش 
یزدانــی همچنان مصدوم هســتند و 
بودروف، هنــوز اولین بــازی اش را در 
فوتبال ایران انجام نداده است. در واقع 
استقالل عالوه بر ســه مدافعی که در 
دربی به میدان رفتند، سه مدافع دیگر 
نیز دارد که می توانند در طول فصل به 
این باشــگاه کمک کنند اما استفاده از 
این نفرات در شــهرآورد، عمال ممکن 
نبود. در خط میانی، فرشید اسماعیلی 
به عنوان یکی از بهترین مهره های این 
تیم، با مصدومیت دســت و پنجه نرم 
می کند. با توجه به تکنیک فرشــید و 
توانایی حفظ توپ او، حضور این بازیکن 
در دربی می توانســت یک برگ برنده 
در میانه میدان برای استقالل باشد اما 
مجیدی حتی نمی توانست از این بازیکن 
نیز استفاده کند. در خط حمله نیز شیخ 
دیاباتــه، یکی از مهم تریــن وزنه های 
ترکیب استقالل به شــمار می رود اما 
شــیخ هم این روزها، با آسیب دیدگی 
روبه رو شده است. اگر همه این بازیکنان 
در دســترس بودند، دربی برای فرهاد 
به مراتب ساده تر می شد اما او با هجوم 
مصدومیت ها، کار پیچیــده ای برای 
متوقف  کــردن حریف داشــت. وقتی 
سرمربی حریف با اســتفاده از محمد 
نادری ملی پوش، مرد سال فوتبال عراق 

بشار رسن و همچنین آنتونی استوکس 
باتجربه ورق بازی را برگرداند، مجیدی 
»زکریا مرادی« جوان را در کنار زمین 
گرم می کرد. ماجرای از دســت رفتن 
پیروزی اســتقالل نه به خاطر تعویض 
قائدی، بلکه نتیجه دســت های کامال 
خالی فرهاد روی نیمکت بود. موضوعی 
که اجازه نداد او همه تفکراتش را در این 

بازی پیاده کند.
روند بی شکستی فرهاد روی نیمکت 
اســتقالل، همچنان حفظ شده است. 
او اســتقالل را از گردنه دشوار آسیایی 
عبور داده و این تیم را به مرحله گروهی 
لیگ قهرمانان رسانده است. درباره این 
مربی، همه چیز امیدوارکننده به نظر 
می رسد اما او با مصاحبه هایی که انجام 
می دهد، دائما انتظارهــا را از خودش و 
تیمش باالتر می برد. فرهاد همیشه یک 
چهره جاه طلب بوده و این خاصیت مهم 
را در دوران مربیگــری نیز حفظ کرده 
است. او از زیر فشــار بودن لذت می برد 
و از این موضوع، به عنوان نیروی محرک 
تیمش به طرف جلو، استفاده می کند. 
فرهاد چیزهای بیشتری برای استقالل 
می خواهد و به خوبــی می داند که این 
دستاوردها، بدون فشار هرگز به دست 

نخواهند آمد.

درباره همه انتقادهای بی رحمانه از فرهاد مجیدی

فکر درست، دست خالی!

اتفاق روز

سوژه روز

چند روز پس از دربی 92، همچنان بسیاری از هواداران فوتبال درباره تعویض خاص فرهاد مجیدی در این مسابقه 
صحبت می کنند. فرهاد به این خاطر مورد انتقاد قرار می گیرد که با بیرون کشیدن مهدی قائدی، فشار را از روی خط 

دفاعی سرخ ها برداشته است. با این وجود به نظر می رسد او تئوری درستی در این مورد داشته و تنها دلیلی که این تعویض 
جواب نداده، ناآمادگی مهره جانشین قائدی بوده است. عملکرد فرهاد در استقالل، تا اینجا فراتر از حد انتظار بوده است. 

هرچند که خود مجیدی، عالقه زیادی دارد که انتظارها را از خودش و تیمش باالتر ببرد.

علیرضا جهانبخش این روزها دوباره از ترکیب 
ابتدایی تیم گراهام پاتر خارج شــده اما هنوز به 
خاطر آن چه در ماه فوریه به نمایش گذاشــته، 
مورد ستایش قرار می گیرد. علیرضا که یک بار با 
بردن جایزه بهترین »نمایش« ماه در برایتون، یک 
خودروی پورشــه جایزه گرفته بود، در ماه ژانویه 
هم جایزه بهترین نمایش باشگاه را این بار مقابل 
چلسی به دست آورد تا در زمانی کم تر از یک ماه، 
صاحب دومین خودروی پورشه شود. این پایان 
روزهای رویایی جهانبخش نبود. گل این ستاره 
به چلسی با یک ضربه برگردان استثنایی، در جمع 
بهترین گل های ماه ژانویه لیگ برتر قرار گرفت 

و در نظرســنجی این رقابت ها، بیشترین رای را 
کسب کرد. حاال جهانبخش، جایزه بهترین گل 
ماه لیگ برتر را نیز بــه ویترین افتخاراتش اضافه 
کرده است. این جایزه ماه گذشته به سون هیونگ 
مین تعلق گرفته بود و حاال یک بازیکن آسیایی 
دیگر، چنین عنوانی به دست آورده است. علیرضا 
اولین فوتبالیست ایرانی تاریخ لیگ جزیره نیست 
اما اولین فوتبالیست ایرانی است که زننده گل ماه 
لیگ برتر به شمار می رود. جالب است بدانید در 
باشگاه برایتون، تنها یک بازیکن دیگر در همه این 
ســال ها این جایزه را از آن خودش کرده بود. این 
جایزه از سال ٢٠16، به بازیکنانی اهدا می شود که 

با آرای عمومی، بهترین گل هر ماه از لیگ برتر را به 
ثمر رسانده باشند.

علیرضــا هنوز هم بــه خاطر 
نمایش های درخشانش در ماه 
میالدی گذشته، مورد ستایش 
قرار می گیرد اما این ستایش ها، 
نباید برای ســتاره ایرانی کافی 
باشند. او هنوز کارهای زیادی 

برای انجام دادن در 
استادیوم امکس 
دارد. جهانبخش 
بــرای مدتی در 
انتظــار اولیــن 
گلش بــا لباس 
برایتــون بــود و 
مدتی را نیز روی 

سکوها گذراند اما در بازگشت به ترکیب تیم، انواع 
و اقسام جایزه های فردی را درو کرد. با این وجود به 
نظر می رسد سرمربی تیم، هنوز به صورت تمام و 
کمال به این فوتبالیست اعتقاد ندارد و در ترکیب 
تیم، جای ثابتی برای او در نظر نگرفته اســت. 
ماموریت مهم بعدی جهان، اثبات توانایی هایش 
به سرمربی تیم است. او تا امروز به همه نشان داده 
که می تواند دست به 
کارهای بزرگی بزند 
و در بازی هــای 
بــزرگ، به کمک 
تیم بیاید اما هنوز 
نتوانسته ثبات کافی 
را در برایتون به دست 
بیاورد. علیرضا یک بار 
خودش را از پنجره نقل 

و انتقاالت زمســتانی تیم بیرون کشــیده و در 
آلبیون ماندگار شده اما اگر نتواند در ماه های بعدی 
درخشش بیشتری از خودش نشان بدهد، دوباره 
به فهرست بازیکنان خروجی از این تیم برمی گردد. 
بردن جایزه گل ماه لیگ انگلیس، انگیزه و اشتیاق او 
را برای درخشیدن در این لیگ چند برابر می کند. 
او حاال بیشتر از گذشته، زیر ذره بین می رود 
و همه می خواهند بدانند که زننده گل ماه لیگ 
جزیره، چه توانایی های دیگری در ساق هایش 
دارد. جهانبخــش در چنــد هفته گذشــته، 
دستاوردهایی فراتر از حد انتظار داشته اما برای 
دوام آوردن در لیگی مثل لیگ انگلیس، او باید 
همیشه روی فرم باشد و همواره بهترین بازی ها 
را برای تیمش انجام بدهد. لیگ انگلیس، لیگ 
بازیکنانی است که از درخشیدن و گل کاشتن، 

دست نمی کشند.

آریا رهنورد

قرمزها از شهرآورد، درست به اندازه آبی ها امتیاز گرفتند اما 
تبدیل شکست به تساوی در آخرین دقیقه ها، موجب شد که آنها 
زمین بازی را با روحیه بهتری ترک کنند. پرسپولیس با گل بشار، 
همچنان روند بی شکستی اش در شهرآورد پایتخت را حفظ کرد 
اما این بار دیگر خبری از پیروزی در این جدال سنتی نبود. این 
اولین بار نیست که سرخ ها در آخرین دقیقه های نبرد با حریف 
همیشگی، از کابوس شکست می گریزند. آنها هفت بار دیگر نیز 
دست به چنین کاری زده اند تا نشان بدهند که تا آخرین ثانیه های 
دربی، از »بازگشت« ناامید نمی شوند. بشار رسن، حاال به فهرست 
همه بازیکنانی پیوسته که توانسته اند در آخرین دقیقه های دربی، 

رخت بازنده را از تن پرسپولیس بیرون بیاورند.
دربی 19؛ بازگشت با خوردبین

اسفندماه سال 54 در سریال »نوبتی« بردهای دربی، نوبت 
استقاللی ها بود که این مسابقه را به سود خودشان تمام کنند. با 
گل زودهنگام مسعود مژدهی، همه چیز به کام آنها بود و به نظر 
می رسید پرسپولیس فاصله ای با شکســت ندارد اما در دقایق 

پایانی مســابقه، اتفاق های دیگری رخ داد. محمود خوردبین 
توانست پنج دقیقه قبل از پایان نبرد، بازی را به تساوی بکشاند 
و سه دقیقه بعد، مسعود مژدهی از زمین مسابقه اخراج شد. این 
اولین بازگشت »دیرهنگام« پرسپولیس برای فرار از شکست در 

تاریخ شهرآوردهای پایتخت به شمار می رفت.
دربی 50؛ جادو در جواب غش

هنوز هم از این مســابقه، به عنوان یکــی از جنجالی ترین 
شهرآوردهای تاریخ نام برده می شــود. نبردی که انواع و اقسام 
درگیری و حاشیه را در خودش داشت. دی ماه 79 دو تیم در اوج 
حساسیت به مصاف هم رفتند و بهروز رهبری فر، اولین گل بازی را 
برای تیم پروین به ثمر رساند. محمد نوازی با یک ضربه ایستگاهی 
عجیب، بازی را به تساوی کشاند. جنجالی ترین لحظه بازی، با 
گل مهدی هاشمی نسب به تیم سابقش رقم خورد. مهدی بعد از 
این گل، برای لحظاتی از هوش رفت و سکوهای قرمز را به شدت 
عصبانی کرد. در دقیقه 89 بازی امــا علی کریمی با یک قیچی 
استثنایی، توپ را به تور دروازه اســتقالل رساند. ارزش این گل 
برای پرسپولیس، چیزی بیشتر از رسیدن به نتیجه تساوی بود. 
آنها با این ضربه تماشایی، به مهدی هاشمی نسب و گل زنی اش در 

دربی، پاسخ دادند.
دربی 64؛ آخرین دربی ناصر

این مســابقه، آخرین دربی ناصر حجازی به عنوان سرمربی 
استقالل بود. آبی ها که فصل خوبی را سپری نمی کردند، روبه روی 
پرسپولیس آماده افشین قطبی قرار گرفتند. همه پیش بینی ها، 

نشان از پیروزی قرمزها در این بازی داشت اما استقالل به شکل 
غافلگیرکننده ای بهتر از حریف ظاهر شد و چشم ها را خیره کرد. 
این تیم با ضربه دقیقه 57 امید روانخواه، از حریف پیش افتاد و در 
یک قدمی پیروزی قرار گرفت اما محسن خلیلی با یک ضربه سر 
دیرهنگام در دقیقــه 84، ورق را برگرداند. تیم قطبی در نهایت 
قهرمان لیگ شد اما نتوانست طعم پیروزی در شهرآوردهای آن 

فصل را بچشید.
دربی 66؛ باز هم تو جادوگر

علی کریمی، تنها بازیکنی اســت که در جریان دو بازگشت 
دیروقت پرسپولیس در شهرآوردها گل زنی کرده است. دومین 
گل لحظه آخری کریمی به استقالل، در دربی 66 رقم خورد. در 
شروع نیمه دوم این مســابقه، آرش برهانی توپ را به تور دروازه 
پرسپولیس رساند و شاگردان ژنرال، فاصله چندانی با رسیدن به 
پیروزی نداشتند اما علی کریمی با یک ضربه سر دیدنی در دقیقه 
87، مانع شکست خوردن تیمش شد. عصبانیت شدید ژنرال از 
شاگردانش پس از ســوت پایان این نبرد، هنوز از ذهن هواداران 

فوتبال پاک نشده است.
دربی 67؛ داستان یک دست

یکی از عجیب ترین بازگشت های لحظه آخری پرسپولیس در 
تاریخ دربی، در شصت و هشتمین جدال سرخابی ها رقم خورد. 
استقالل در این مسابقه تا آخرین ثانیه ها از حریف پیش بود و همه 
هواداران این تیم در انتظار سوت پایان داور مسابقه بودند اما ورود 
علی علیزاده به زمین، همه چیز را عوض کرد. بازیکن تعویضی 

ژنرال، درون محوطه جریمه خودی توپ را با دست لمس کرد تا 
پرسپولیس یک هدیه غیرمنتظره از حریف دریافت کند. مازیار 
زارع پشت این توپ قرار گرفت و در دقیقه 94، با یک ضربه دقیق 

برخالف جهت دروازه بان آبی ها، توپ را از خط دروازه عبور داد.
دربی 74؛ ایمان به ایمون

آن چه در ثانیه هــای پایانی این نبرد اتفــاق افتاد، قرمزها را 
مستقیما از آغوش شکســت به بغل پیروزی انداخت. این یکی 
از بهترین خاطره های هواداران پرســپولیس از همه دربی های 
تاریخ است. بازگشت بزرگ با ایمون، از دقیقه 8٠ آغاز شد تا تیمی 
که دو گل از حریف دریافت کرده بود، همه امتیازهای بازی را از 
آن خودش کند. این بار پرسپولیس نه حتی به مساوی، بلکه به 
برد دست یافت و روند سریالی بردهای پرویز مظلومی در دربی 

را قطع کرد.
دربی 82؛ دیرهنگام ترین

گل مازیار زارع برای مدتی، دیرهنگام ترین گل پرسپولیس 
در دربی به شــمار می رفت اما این رکورد پــس از مدتی به یک 
فوتبالیست خارجی تعلق گرفت. در دربی رفت لیگ برتر پانزدهم، 
استقالل گل اول بازی را توسط جابر انصاری به ثمر رساند. تیم 
برانکو تا یک قدمی جهنم رفت امــا در یک فعل و انفعال عجیب 
در دقیقه 96، توپ به شکل معجزه آسایی پس از برخورد با جری 
بنگستون به درون دروازه اســتقالل رفت. خود جری، کم ترین 
نقش را در رقم خوردن این گل فراموش نشــدنی دارد. گلی که 

قرمزها را از کابوس شکست برابر تیم پرویز مظلومی، نجات داد.

جایزه بهترین گل ماه لیگ برتر در تسخیر آسیایی ها

شاهکار پورشه سوار!

همه بازگشت های دیرهنگام پرسپولیس به دربی

هفت فرار بزرگ

استراتژی فرهاد برای 
بیرون کشیدن قائدی، 
یک استراتژی درست 

بوده است. او بازیکنی را که 
دیگر در دفاع تیمی شرکت 

نمی کرد از زمین بیرون 
برد و مهره ای را به ترکیب 

اضافه کرد که در میانه 
میدان، سد راه پاسکاری 

پرسپولیسی ها شود
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