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کری خوانی تيلور براي يزداني

دیوید تیلور دارنده مدال طالی جهان ۲۰۱۸ 
که تاکنون دو مرتبه و در جریان رقابت های جهانی 
۲۰۱۸ مجارستان و جام جهانی کرمانشاه، موفق 
به شکست حسن یزدانی قهرمان جهان و المپیک 
شده است، بار دیگر از آمادگی خود برای تحمیل 
ســومین شکســت به یزدانی خبر داد. تیلور در 
صفحه اینستاگرام خود با قرار دادن فیلم پیروزی 
مقابل حسن یزدانی در جریان رقابت های جهانی 
مجارستان نوشت:»چه کسی برای راند سوم آماده 
اســت؟« زیر این پســت تعداد زیادی از ایرانی ها 
پاســخ او را داده اند و تاکید کردند که یزدانی این 
بار انتقام دو شکست قبلی را خواهد گرفت. تیلور 
به دلیل مصدومیت حضور در رقابت های جهانی 
۲۰۱۹ را از دست داد تا یزدانی کار راحت تری برای 
ایستادن بر سکوی نخست جهان داشته باشد. این 
کشــتی گیر آمریکایی حاال با پشت سر گذاشتن 
دوران مصدومیــت و با انگیزه باال در پی کســب 
موفقیت در المپیک توکیو اســت و تاکنون چند 
مرتبه برای حسن یزدانی چهره شاخص کشتی 

ایران کری خوانی کرده است.
     

مجوز اردوي 4 تيم صادر شد
در جلسه ستاد مقابله با کرونا در ورزش مجوز 
برگزاری اردوی تیم های ملی برخی رشــته های 
ورزشی با حضور حداقل نفرات و رعایت پروتکل های 
بهداشتی صادر شد. به این ترتیب مقرر شد اردوی 
تیم های ملی رشته های بوکس، کشتی، تکواندو 
و ووشــو با حداقل نفرات و با رعایت پروتکل های 
بهداشتی آغاز شــود. همچنین مجوز برگزاری 
رقابت های لیــگ والیبــال، لیگ تالــو و لیگ 
پومســه، لیگ تنیس و لیگ دوومیدانی با رعایت 
پروتکل های بهداشــتی صادر شــد. محمداسد 
مسجدي سرپرست فدراسیون پزشکی ورزشی 
خاطرنشــان کرد:»بنابر اعالم ماهر، معاون ستاد 
فرماندهی مقابله با کرونا در تهران، باشــگاه های 
ورزشــی تهران بزرگ نیز در صورت اخذ گواهی 
آموزشی ضد کرونا )که در ســایت پایگاه خبری 
فدراسیون پزشکی ورزشی موجود است(، می توانند 
فعالیت های خــود را به طور مجــدد و با رعایت 

پروتکل های بهداشتی آغاز کنند.«
    

پايان رئيس دوست نداشتني
دوومیدانی که ورزش اول المپیک محسوب 
می شود و کشورهای صاحب سبک مدال های 
زیادی را در این رشته کسب می کنند، در ایران 
دچار ســوءمدیریت بوده و فردی که طي چهار 
سال گذشــته ریاســت آن را برعهده داشت، 
نتوانست از پتانسیل ها به خوبی استفاده کرده 
و این رشته را در مســیر موفقیت قرار دهد. در 
دوران حضور کیهانی در فدراسیون دوومیدانی 
شاهد بروز حاشیه های زیادی بودیم که همه آنها 
به مدیریت ضعیف او باز می گشــت. کنار رفتن 
ورزشکاران، گوشه نشین کردن مربیان سازنده و 
بی توجهی به استعدادها و قهرمانان نمونه هایی 
از عملکرد این فرد در راس فدراسیون بوده است 
که در نهایت به رد صالحیت وی انجامید. خیلی 
شفاف باید گفت که جامعه دوومیدانی عالقه ای 
به حضور دوباره این فرد در دوومیدانی ندارد، تا 
جایی که از رد صالحیت وی خوشحالی کرده و 
خدا را شکر می کنند! اهالی دوومیدانی که بارها 
از بی توجهی وزارت ورزش به این رشــته انتقاد 
و گالیه داشــتند، حاال به خاطر این اتفاق لب به 
تشکر باز کرده اند. کســی که در عین ناباوری و 
تعجب همگان در انتخابات ســال ۹4 به عنوان 
رییس انتخاب شــد، خیلی زود به انتهای خط 
رســید و با این شــرایط باید پایان حضور او در 
دوومیدانــی را اعالم کــرد. یکــی از نکاتی که 
ورزشــکاران در صحبت های خود به آن اشاره 
می کنند این اســت که کیهانی بــه فکر بزرگ 
کردن خودش بود تا رشته دوومیدانی. او هرجا 
می رفت، می گفت من رییس فدراسیون هستم 
و خودمحوری یکی از نــکات منفی مدیریت او 
در رشته ای بود که ۲4 ماده دارد. کیهاني که به 
او لقب رییس همیشه در سفر را داده بودند، در 
حالي به دلیل نارضایتي وزارت ورزش از عملکرد 
چهارســاله او در فدراســیون از مجمع بیرون 
مانده که او امیدوار بود بتواند بار دیگر ریاســت 
این رشته را به دســت بگیرد و به قول خودش 
کاشــته هایش را درو کند. اما به نظر مي رســد 

کسي منتظر بازگشت او نیست.

منهای فوتبال

آریا طاری

کارنامه شیخ دیاباته در اولین فصل 
حضور در فوتبال ایران، شگفت انگیز به 
نظر می رسد. کمی طول کشید تا این 
بازیکن، خودش را پیدا کنــد و اولین 
گل هــا را در اســتادیوم های ایرانی به 
ثمر برســاند اما زمانی که این اتفاق رخ 
داد، متوقف  کردن او دیگر اصال راحت 
نبود. شیخ در این فصل ۱5 بار توپ را از 

خط دروازه رقبا عبور داد و با دقایق بازی 
به مراتب کم تر نسبت به حریفانش در 
جدول گل زنان، کفش طال را از آن خود 
کرد. فصل درخشــان در لباس آبی اما 
هنوز چیزی کم دارد. او با وجود روزهای 
خوبی که در ترکیب استقالل پشت سر 
گذاشته، هنوز در دربی تهران به میدان 
نرفته اســت. او در هر دو دیدار رفت و 
برگشت این فصل با استقالل مصدوم بود 
و آبی ها نه با استراما و نه با فرهاد، موفق به 

پیروزی در این جدال نشدند. استقالل 
در نیم فصل اول نتیجه را به حریف واگذار 
کرد و در نیم فصل دوم با وجود ارائه یک 
نمایش درخشان، شانس پیروزی را در 
دقایق پایانی از دست داد. آنها اما همیشه 
با حضور دیاباته تیم بهتر و زهردارتری 
بوده اند. تیمی کــه بهترین خط حمله 
لیگ را در اختیار دارد و در فاز هجومی، 
بسیار باطراوت به نظر می رسد. دیاباته 
در روزهای گذشته و پس از یک مصاحبه 

جذاب، به فوتبالیست محبوب هواداران 
رقیب تبدیل شده و حتی مستقیما مورد 
ستایش سرمربی تیم پرسپولیس نیز قرار 
گرفته است. او حتی واکنش مثبتی به 
تقلید شادی اش توسط علیپور داشته اما 
در دیدار حساس نیمه نهایی جام حذفی، 
به چیزی به جز زدن گل برتری استقالل 
فکر نمی کند. کفش طالی دیاباته شاید 
یک دستاورد جذاب برای او باشد اما برای 
استقاللی ها کمی نگران کننده به نظر 

می رسد. چراکه شیخ حاال با برچسب 
آقای گل لیگ برتر، با پیشــنهادهای 
زیادی از لیگ های عربی روبه رو خواهد 
شــد. این روزها حتی شایعه پیوستن 
او به باشگاه بنونتو در فوتبال ایتالیا نیز 
به گوش می رســد. اگر هم یک جدایی 
بین دیاباته و استقالل در کار باشد، این 
مهاجم ترجیح می دهد چنین اتفاقی 
را در بهترین حالت ممکن و با بهترین 

خاطره ممکن تجربه کند.
در مورد جدایی شــیخ از استقالل، 
تردیدهای زیادی وجــود دارد اما علی 
علیپــور، در یک قدمی ترک باشــگاه 
پرسپولیس اســت. گفته می شود که 
او با تیمی از لیگ چین به توافق نهایی 
رسیده و برای ترک اردوی قرمزها، تنها 
منتظر پایان فصل خواهد بود. قرارداد 
علی با باشــگاه در انتهاي لیگ رسما 
به پایان می رســد و او دیگر هیچ تعهد 
قانونی خاصی بــرای ماندن در این تیم 
ندارد. به نظر می رسد ســتاره شماره 
7۰، می خواهد خودش را در قامت یک 
لژیونر نیز محک بزند. برخالف دیاباته 
که هنوز تجربه ای از حضــور در دربی 
ندارد، علیپور در شهرآوردهای زیادی 
برای تیمش به میدان رفته اســت. او 
در آخرین هفته از لیــگ چهاردهم با 
گل زنی در دربی به عنــوان مهاجمی 
که هنوز چندان شناخته شــده نبود، 
خیلی زود راه رسیدن به محبوبیت در 
بین پرسپولیســی ها را طی کرد. او در 
دربی رفت لیگ هفدهم نیز، گل ســه 
امتیازی بازی را به ثمر رساند و همین 
فصل در مسابقه رفت، برای سومین بار 
موفق به گل زنی در دربی شــد. علیپور 
در صورت باز کردن دروازه اســتقالل 
در نبرد این هفته، بــه جمع بازیکنانی 
مثل همایون بهزادی، فرهاد مجیدی، 
مجتبی جباری و مســعود مژدهی با 
سابقه به ثمر رساندن چهار گل در دربی 

اضافه می شــود. او همچنین می تواند 
تعداد گل هایش با لباس پرسپولیس را 
به تعداد گل های حسین کالنی برساند. 
علیپور از نیمکت نشینی اش در آخرین 
بازی لیگ، اصــال راضی نبود اما یحیی 
برای شــهرآورد نیاز مبرمی به بهترین 
مهاجمش دارد. مهاجمی که در آخرین 
شهرآورد، برای درخشیدن دست به هر 

کاری خواهد زد.
انگیزه های دیاباته در اولین شهرآورد 
و انگیزه های علی علیپــور در آخرین 
دربی، هیجان زیادی به این نبرد خواهد 
بخشید. علیپور نبرد آقای گلی در لیگ 
برتر را به ســتاره خارجی آبی ها واگذار 
کرده اما این هفته، یــک دوئل فردی 
جذاب بین دو ســتاره گل زن سرخابی 
شکل خواهد گرفت. این اولین بار است 
که آنها در یک مسابقه مشترک ظاهر 
می شوند و رودرروی هم قرار می گیرند. 
همه چیز برای یک دربی تماشایی آماده 
است. این مسابقه نبرد تیم هایی خواهد 
بود که عادت ندارند به الک دفاعی فرو 
بروند. تیم هایي با دو مهاجم ســرحال 
که هر موقعیتی را به راحتی از دســت 

نمی دهند.

علی، شیخ و یک دوئل تماشایی

دربی اول، دربی آخر!

چهره به چهره

اتفاق روز

هفت و 70. این شماره پیراهن بازیکنانی است که امیدهای اول گل زنی تیم شان در شهرآورد پیش رو هستند. دو 
ستاره که بهترین گل زنان این فصل استقالل و پرسپولیس هم بودند و در جدول آقای گلی، رقابت نزدیکی با هم داشتند. 

پس از مصدومیت در دو دربی متوالی، مسابقه چهارشنبه اولین تجربه حضور شیخ در این رقابت سنتی خواهد بود. شواهد 
اما این طور نشان می دهند که این بازی را باید آخرین دربی علی علیپور بدانیم. ه چند که تحت شرایطی، ممکن است 

دیاباته نیز در فصل آینده عضو باشگاه استقالل نباشد. به نظر می رسد مسابقه این هفته برای این دو بازیکن، بیشتر از هر 
مهره دیگری در ترکیب دو تیم اهمیت خواهد داشت.

آریا رهنورد

اینکه ۹ ســال یک بازیکن را در آکادمی ات 
پرورش بدهــی و در نهایت همــان بازیکن گل 
قهرمانی لیگ قهرمانــان را وارد دروازه ات کند، 
جلوه ای از بی رحمی و شگفت انگیز بودن فوتبال 
اســت. فینال لیگ قهرمانان اروپا بــا تنها گل 
کینگزلی کومان به پایان رسید اما ستاره جوان 
بایرن، تنها چهره ای نبود که باید در این شــب 
خاص به او پرداخته می شد. آخرین مسابقه این 
فصل فوتبال اروپا، چهره های ویژه ای داشــت. 
مردانی که در زورآزمایی پایانی، یک شب خاص 
را سپری کردند. شبی که برای بایرن با شادی و 

لبخند و برای پی اس جی، با اندوه تمام شد.
 مانوئل نویر؛ هشت پا توی دروازه

این دوره از لیگ قهرمانان، به همه نشان داد 
که مانوئل نویر هنوز هم شایسته پوشیدن پیراهن 
شماره یک تیم ملی آلمان است. هیچ دروازه بانی 
در رقابت های این فصل از لیگ قهرمانان، به اندازه 
نویر درخشان ظاهر نشد. مانو در دیدار فینال هم 
درست مثل یک هشت پا بود. او در نیمه اول با یک 
سیو فوق العاده روبه روی نیمار، بایرن را در بازی 
نگه داشت و در لحظات سرنوشت ساز نیمه دوم 

نیز به کمک مونیخی ها آمد تا پی اس جی شانسی 
برای بردن مسابقه نداشته باشد. نویر نشان داد 
که هنوز هم بهترین است و در این عصر، هنوز هم 
رقیبی ندارد. او نقــش فوق العاده ای در پیروزی 

بایرن در این نبرد ایفا کرد.
 آلفونسو دیویس؛ رویایت را دنبال کن

همین حاال که آلفونســو دیویس قهرمانی 
لیگ قهرمانان اروپا را به دست آورده، در زادگاه 
او در ادمونتون کانادا برف سنگینی می بارد. او از 
کشــوری که فوتبال هرگز ورزش اولش نبوده و 
در یک موقعیت سخت جغرافیایی، به مهم ترین 
بازی این فصل فوتبال اروپا رسیده است. آلفونسو 
در ۱۹ سالگی، چشم ها را خیره کرده و با سرعت 
اعجاب آورش، بهترین مدافع چپ این فصل بوده 
است. او در دیدار فینال البته بهتر از همیشه ظاهر 
نشــد اما باز هم نمی توان نقش این بازیکن را در 

قهرمانی مونیخی ها نادیده گرفت.
 کینگزلی کومان؛ قاتلی که می شناسیم

در فاصله سال های ۲۰۰4 تا ۲۰۱3، کومان 
در عضویت آکادمی باشگاه پی اس جی بود. آن 
سال ها هیچ کس تصور نمی کرد همین پسربچه، 
زمانی شانس رسیدن به اولین قهرمانی در اروپا 
را از تیم فرانسوی بگیرد. کومان که در دو دیدار 

گذشــته بایرن در لیگ قهرمانان کار را از روی 
نیمکت آغاز کرده بود، ایــن بار در ترکیب ثابت 
قرار گرفت و در لحظه درست در موقعیت درست 
ایستاد تا گل قهرمانی را به تور دروازه تیم سابقش 
برســاند. چهره این قاتل، برای پاریسی ها کامال 
آشنا بود. او مهم ترین گل زندگی اش را وارد دروازه 
باشگاهی کرد که در آن، رشد کرده و فوتبال یاد 
گرفته بود. پاریســی ها اگر می دانستند کومان 
قرار است چنین کاری با آنها بکند، هرگز او را در 

آکادمی شان نمی پذیرفتند!
نیمار؛ بدون مسی نمی شود

فوق ستاره برزیلی آماده بود تا زمین را با جام 
ترک کند اما او در نهایت اســتادیوم را با اشــک 
ترک کرد. نیمار برای ســومین فصل متوالی به 
خواسته اش با پاریس نرسید. هرچند که این بار 
بیشتر از همیشه به قهرمانی نزدیک شد. جدایی 
نیمار از مســی برای هیچ کدام از این دو بازیکن 
خوش یمن نبوده اســت. نه لئو بعــد از جدایی 
دوســت صمیمی اش به قهرمانی اروپا رسیده و 
نه نیمار توانسته چنین موفقیتی به دست بیاورد. 
نیمار در مسابقه فینال، نمایش خوبی نداشت و 

یک موقعیت ایده آل را نیز از دست داد.
کیلین ام باپه؛ کابوس فراموش نشدنی

متصل کردن قهرمانی جام جهانی به قهرمانی 
لیگ قهرمانان ظرف دو ســال، می توانست یک 
دستاورد فوق العاده برای امباپه باشد اما او در شب 
نبرد با بایرن، بسیار ضعیف ظاهر شد و با خراب 

کردن چند بخت خوب، حتی تردیدهایی در مورد 
کیفیت فنی خودش ایجاد کرد. شب دیدار فینال، 
اصال شــب کیلین نبود. او از فرم مطلوب بسیار 
دور به نظر می رسید و در جریان بازی، نتوانست 
استارت های همیشگی اش را به نمایش بگذارد. 
حاال شاید حتی رئالی ها برای خرید او، تردیدهایی 

داشته باشند.
هانسی فلیک؛ نابغه عصر نو

شبی که بایرن با خوردن پنج گل در اوج بحران 
قرار گرفت و نیکو کواچ از هدایت این تیم برکنار 
شد، هیچ کس تصور نمی کرد همین تیم در پایان 
فصل سه گانه ببرد. هانســی فلیک پس از یوپ 
هاینکس، دومین مربی تاریخ بایرن شد که این 
باشگاه را به همه جام های یک فصل می رساند. 
او فصل را در قامــت یک مربی نابغــه به پایان 

رساند. مردی که به جز بردن هیچ چیز دیگری 
به شاگردانش یاد نداده و به جز قهرمانی، با هیچ 

چیز دیگری راضی نمی شود.
توماس توخل؛ ذهنی که بسته شد

رســیدن پی اس جی بــه فینــال لیگ 
قهرمانان، خودش یک دستاورد بزرگ برای 
توماس توخل بود اما عملکرد او در مســابقه 
پایانی، اصال امیدوارکننده به نظر نمی رسید. 
ترکیب اولیــه و تعویض هــای توخل، هیچ 
کمکی به پیشرفت پاریسی ها در زمین نکرد. او 
که معروف به از دست دادن فرصت های بزرگ 
است، باز هم در یک بازی سرنوشت ساز دیگر 
یک بخت بزرگ را از دســت داد و نتوانست 
اولین قهرمانی اش در لیگ قهرمانان اروپا را 

تصاحب کند.

یک تساوی در مسابقه آخر فصل با فوالد خوزستان، کافی 
بود تا تراکتورسازی سهمیه آسیا را از جدول لیگ برتر بگیرد 
اما در عمل، اتفــاق دیگری رخ داد و آنها شکســت خوردند تا 
نگاه ویژه تری به جام حذفی داشته باشــند. تراکتور امروز در 
حالی اولین مسابقه نیمه نهایی را با نفت مسجدسلیمان برگزار 
می کند که برای رسیدن به این مرحله، ابتدا نیروی زمینی را با 
نتیجه دو بر صفر شکست داده است. قرمزهای تبریز سپس در 
یک مسابقه بسیار سخت در ضربات پنالتی از سد نود ارومیه 

گذشتند و در ادامه، مس کرمان را با نتیجه چهار بر یک از پیش 
رو برداشتند. تراکتور هنوز هم در رقابت های این فصل از جام 
حذفی، با حریفی از لیگ برتر روبه رو نشــده و دائما با رقبای 
دسته اولی مسابقه داده اســت. در مقابل هر سه حریف نفت 
مسجدسلیمان در جام حذفی، تیم های لیگ برتری بوده اند. 
نفت در اولین مسابقه اش گل گهر ســیرجان را شکست داد، 
سپس شهرخودرو را در مشهد برد و پس از این پیروزی بزرگ، 
توانست شــاهین بوشــهر را نیز از این رقابت ها کنار بزند. در 
حقیقت نفت مسجدسلیمان از مسیر بسیار دشوارتری نسبت 
به تراکتورسازی به جمع چهار تیم نهایی جام حذفی رسیده 
است. مسیری که در آن، حتی یک تیم از دسته های پایین تر 
نیز دیده نمی شود. هر دو دیدار دو تیم در این فصل از لیگ برتر، 
مسابقه های بسیار کم گلی از کار درآمدند. بازی اول که در اولین 

هفته از لیگ برتر برگزار شد با تساوی بدون گل به پایان رسید 
و مسابقه دوم نیز، با پیروزی یک بر صفر تراکتور همراه شد. در 
حقیقت تیم مهدی تارتار در این فصل هنوز موفق به باز کردن 

دروازه رقیب تبریزی اش نشده است.
پیروزی در نبرد امشــب، نفت مسجدســلیمان را برای 
اولین بار به فینال جام حذفی می برد. اتفاقی که برای تارتار و 
شاگردها شبیه به یک معجزه خواهد بود. این باشگاه با وجود 
نتایج خوبی که در این فصل به دست آورده، شرایط مالی خوبی 
ندارد و حتی زمزمه های اســتعفا از جــام حذفی را نیز مطرح 
کرده است. این مشــکالت بدون شک روی ذهنیت بازیکنان 
نفت مسجدســلیمان موثر هســتند. برای تراکتوری ها اما 
بردن این بازی، چیزی فراتر از رســیدن به فینال جام حذفی 
است. اگر تراکتور برنده بازی با نفت باشد، همین امشب رسما 

آسیایی خواهد شــد. چراکه با قهرمانی هر تیمی به جز نفت 
مسجدســلیمان در جام حذفی، این تیم به عنوان ســهمیه 
چهارم لیگ صعودش را به لیگ قهرمانان آسیا قطعی خواهد 
کرد. حتی قهرمان شدن در این جام برای تیمی که هزینه هایی 
نجومی انجام داده و گرانقیمت ترین تیم تاریخ فوتبال ایران را 
بسته، یک موفقیت بزرگ نخواهد بود اما اگر به یاد بیاوریم که 
آنها در ســطح اول فوتبال ایران تنها یک قهرمانی دارند و آن 
قهرمانی نیز مربوط به جام حذفی است، اهمیت این مسابقه را 
برای این باشگاه بیشتر درک می کنیم. تراکتور قبل از این تنها 
یک بار با هدایت تونی اولیویرا قهرمان جام حذفی شده و سه 
بار نیز در فینال این رقابت شکست خورده است. حاال ساکت 
الهامی و تیمش می خواهند فاتح آخرین جام این فصل فوتبال 

ایران باشند.

چهره نگاری از فینال لیگ قهرمانان در عصر کرونا

قاتلی که آشنا بود!

نفت مسجد؛ آخرین مانع آسیایی تراکتور

آخرين راه نجات!

کفش طالی دیاباته شاید 
یک دستاورد جذاب برای 

او باشد اما برای استقاللی ها 
کمی نگران کننده به نظر 

می رسد. چراکه شیخ حاال 
با برچسب آقای گل لیگ 

برتر، با پیشنهادهای زیادی 
از لیگ های عربی روبه رو 

خواهد شد. این روزها حتی 
شایعه پیوستن او به باشگاه 
بنونتو در فوتبال ایتالیا نیز 

به گوش می رسد
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