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 سرگرداني سابريست ها 
به خاطر كرونا

مسابقات جام جهانی شمشیربازی پادووا ایتالیا 
که به دلیل شیوع بیماری کرونا به کشور کرواسی 
واگذار شده بود، این بار نیز به همین دلیل کنسل و 
در کشور آلمان برگزار می شود. سه شمشیرباز ایران 
علی پاکدامن، محمد رهبری و محمد فتوحی که 
پس از کسب سهمیه در کشور لهستان مانده بودند، 
روز سه شــنبه به آلمان خواهند رفت اما با توجه به 
شرایط پیش آمده و لغو پروازها به خاطر شیوع کرونا 
در ایران، به احتمال زیاد پیمان فخری ســرمربی 
و مجتبی عابدینی کاپیتان تیم شمشــیربازی که 
در ایران به ســر می برند، نتوانند تیم ملی را در این 
مسابقات همراهی کنند. مســابقات جام جهانی 
شمشیربازی آلمان روز جمعه در بخش انفرادی آغاز 
و روز یکشنبه هفته آینده در بخش تیمی به پایان 
خواهد رسید. پیش از این کسب سهمیه تیم ملی 
شمشیربازی کشورمان با حضور چهار ورزشکار و به 
صورت تیمی برای اولین بار در المپیک ۲۰۲۰ توکیو 
قطعی شده و حضور شمشیربازان در این مسابقات 
به دلیل حفظ رنکینگ و جایگاه تیم در مسابقات 

المپیک الزم بود.
    

فرنگي كاران هم تعطيل شدند
اردوی تیم ملی کشــتی فرنگی که قــرار بود 
روزهای ۱۰ تا ۲۰ اسفندماه در خانه کشتی شهید 
ابراهیم هادی برگزار شود، با توجه به اهمیت حفظ 
سالمت ملی پوشان برگزار نخواهد شد. حسن رنگرز 
مدیر فنی تیم های ملی کشتی فرنگی با تایید این خبر 
گفت:»با توجه به بخشنامه وزارت ورزش و جوانان، 
اهمیت جلوگیری از شیوع ویروس کرونا و صیانت از 
سالمتی سرمایه های فنی کشتی فرنگی، اردوی این 
تیم برگزار نخواهد شد.« همچنین به دلیل اهمیت 
این موضوع، اردوی تیم ملی کشتی آزاد نیز که از روز 
۶ اسفندماه در خانه کشتی شهید ابراهیم هادی در 

حال برگزاری بود، تعطیل شد.
    

 انصراف قرقيزستان 
از ميزباني كشتي

رقابت های گزینشــی کشــتی آزاد و فرنگی 
المپیک ۲۰۲۰ در قاره آسیا، پیش از این قرار بود از 
هشتم فروردین به میزبانی شهر ژی آن چین برگزار 
شود که به دلیل شیوع ویروس کرونا در این کشور، 
میزبانی مسابقات از چین گرفته شد. پس از این اتفاق 
و از میان کاندیداهــای میزبانی درنهایت، اتحادیه 
جهانی کشــتی با میزبانی شهر بیشکک پایتخت 
قرقیزستان از این مســابقات در همان تاریخ مقرر 
موافقت کرد اما فدراسیون کشتی این کشور با ارسال 
ایمیل به فدراسیون های آسیایی خبر کناره گیری 
خود را از میزبانی این مسابقات به دلیل ترس از شیوع 
کرونا اعالم کرد. حسن رنگرز سخنگوی فدراسیون 
کشــتی با اعالم این خبر، عنوان کرد:»طبق اعالم 
فدراسیون کشتی قرقیزستان، به دلیل شیوع کرونا 
در بسیاری از کشورهای آســیایی، میزبانی از این 
رقابت ها را لغو و فدراسیون این کشور در انتظار اعالم 
رسمی دولت قرقیزســتان برای اعالم لغو رسمی 
میزبانی این مسابقات است.« وی درباره سرانجام 
برگزاری این مسابقات گفت:»هیچ چیز مشخص 
نیست و در انتظار موضع اتحادیه جهانی کشتی در 

این باره هستیم.«
    

 احتمال تعطيلی ليگ ها 
تا پايان نوروز

الله حاکمی نایب رییس بانوان فدراسیون پزشکی 
ورزشی گفت:»در مورد اعزام  تیم های ملی به مسابقات 
بین المللی برای کسب سهمیه  المپیک و با توجه به 
انجام قرنطینه )حدود دو هفته( از سوی کشورهای 
میزبان مسابقات پس از ورود نمایندگان کشورهایی 
که در آنها ویروس کرونا شایع شده است، در نتیجه 
تصمیم به اعزام هرچه سریع تر ورزشکاران مدنظر قرار 
گرفت تا در مورد کسب سهمیه دچار مشکل نشویم و 
در ارتباط با گواهی سالمت ورزشکاران اعزامی اقدام 
کردیم.« او با اشاره به این که احتماال تا بعد از عید نوروز 
رقابت های لیگ های ورزشــی مختلف که تعطیل 
شــده اند برگزار نخواهد شــد، گفت:»در خصوص 
برگزاری رقابت های ورزشــی بعد از عید نوروز نیز 
تمهیدات الزم اندیشیده خواهد شد.« حاکمی با تاکید 
بر این که ورزشکاران تا حد امکان از تماس با سطوح 
مختلف خودداری کرده و در اجتماعات حضور نداشته 
باشند، تصریح کرد:»باید اقدامات الزم در مورد کنترل 

ویروس کرونا اتخاذ و جدی گرفته شود.« 

منهای فوتبال

آریا رهنورد

یحیی گل محمــدی روبه روی تیم 
ســابقش، همان فوتبــال موردعالقه 
خودش را در ترکیب پرســپولیس به 
جریان انداخت. پاس های تک ضرب، 
فرارهای عمقی و گل های زودهنگام، 
بخشی از توصیه های همیشگی یحیی 
به شاگردانش هســتند. با این تفاوت 
که او در پرسپولیس، حتی اصراری به 

فوتبال مالکانه هم ندارد. ســرخ ها این 
هفته نیز در حالی به برتری دست پیدا 
کردند که نســبت به تیم رقیب، توپ 
را کم تر در اختیار داشــتند. استراحت 
ناشی از برگزار نشدن دیدار با سپاهان، 
به این تیم کمک کرد تا با طراوت زیادی 
روبه روی شهرخودرو قرار بگیرد. پسران 
یحیی خیلی زود دو بار دروازه حریف باز 
کردند و در نیمه دوم به محض نزدیک 
شدن فاصله، ضربه دیگری به تیم مهمان 

وارد آوردنــد. حتی نبود تماشــاگرها 
نیز موجب نشــد که پرسپولیس، یک 
نمایش درخشان را در زمین بازی پیاده 
نکند. آن چه موجب اوج گرفتن دوباره 
پرسپولیس یحیی شده، در درجه اول 
پیدا کردن یک ترکیب ثابت برای تیم 
اســت. گل محمدی دیگر هر هفته به 
ترکیب دست نمی زند و باالخره توانست 
۱۱ مرد نهایی اش برای تیم را پیدا کند. 
روی خط دروازه، رادو با انگیزه و اشتیاق 

زیادی جانشین بیرو شــده است. گلر 
کروات در بازی با شهرخودرو نیز چند 
واکنش فوق العاده تماشایی داشت. در 
خط دفاعی، سیدجالل از ترکیب خارج 
شده و زوج شــجاع و کنعانی در حال 
رسیدن به هماهنگی هستند. محمد 
نادری نیز در ســمت چپ، آماده تر از 
محمد انصاری نشــان می دهد. تغییر 
بسیار مهم دیگر تیم، بازگشت »بشار 
رســن« به ترکیب اصلی اســت. این 

درست همان چیزی است که تیم برای 
زیبا بازی کردن به آن نیاز داشت. به جای 
اوساگونا که تحرک چندانی در زمین از 
خودش نشان نمی داد، بشار با دوندگی 
باال به ترکیب اضافه شده است. وحید 
امیری که شــم گل زنی نسبتا خوبی 
دارد، در کنار علیپور در خط حمله قرار 
گرفته و این روزهــا فرصت طلب تر از 
همیشه نشان می دهد. بازگشت بشار، 
این آزادی عمل را به مهدی ترابی داده که 
در پست دلخواهش فوتبال بازی کند. 
ستاره ای که برابر رقیب مشهدی، یکی از 
بهترین های زمین مسابقه بود و باالخره 
توانست در دوره مربیگری یحیی نیز، 

برای پرسپولیس گل زنی کند.
خیلی از هواداران پرسپولیس، نگران 
برخورد با چهار مدعــی در هفته های 
ابتدایی نیم فصل دوم بودند. تیم گابریل 
کالدرون در نیم فصــل اول لیگ برتر، 
در این هفته های دشوار تنها استقالل 
را شکســت داد و ســه باخت را مقابل 
شــهرخودرو، تراکتورسازی و سپاهان 
تجربه کرد. پرســپولیس برابر این سه 
حریف، حتی موفق به زدن یک گل نیز 
نشد. حاال اما شرایط تغییر کرده است. 
تیم یحیی البته استقالل را شکست نداده 
اما توانسته از تراکتورسازی و شهرخودرو 
به خوبی انتقام بگیرد. صدور رای دیدار 
جنجالی با سپاهان نیز، این تیم را ظرف 
چند ســاعت صاحب »۶ امتیاز« کرد. 
درواقع تیم گل محمــدی از چهار بازی 
سخت با رقبای جدی برای کسب عنوان 
قهرمانی لیگ در نیم فصل دوم ۱۰ امتیاز 
کسب کردند و این، هفت امتیاز بیشتر از 
تیم گابریل کالدرون به شمار می رود. با 
تصاحب 47 امتیاز از ۲۱ بازی، میانگین 
امتیازی آنها از عدد دو نیز بیشتر است و 
این تیم می تواند با ادامه این روند، یکی از 
مقتدرترین قهرمان های ادوار لیگ تلقی 
شــود. البته که کار هنوز تمام نشده اما 

مســیر قهرمانی دوباره قرمزها، کامال 
هموار به نظر می رســد. پرســپولیس 
و ســپاهان، تنها تیم هایی هستند که 
سابقه سه دوره قهرمانی متوالی در لیگ 
برتر ایران را دارند. از شــروع مسابقات 
باشگاهی در فوتبال ایران نیز هیچ تیمی 
موفق به کســب چهار قهرمانی پیاپی 
نشــده و حاال قرمزها، برای رسیدن به 
چنین دســتاورد بزرگ و فوق العاده ای 
مبارزه می کنند. آنها همچنین سابقه 
۱۲ قهرمانی باشگاهی در فوتبال ایران 
را دارنــد و در صورت رســیدن به جام 
سیزدهم، اختالف شان را با دومین تیم 
پرافتخار به پنج قهرمانی می رسانند و 
دست نیافتنی تر می شوند. پرسپولیس 
یحیی راهش را پیدا کرده و اگر با مشکل 
بزرگی روبه رو نشــود، جام را به دست 
خواهد آورد. آنها البته همچنان رقبای 
سرســختی دارند اما از حاشیه امنیت 
زیادی نیز برخوردار هستند. شاید حاضر 
نشدن ســپاهانی ها در زمین مسابقه با 
پرسپولیس، یکی از نقاط عطف مهم این 
فصل سرخپوشان باشــد. این انصراف، 
همان اتفاقی بود که تیم را به صدرنشینی 
مقتدرانه تر در لیــگ برتر نزدیک کرد. 
آنها این روزها هم خــوب فوتبال بازی 
می کنند و هم، با هر نتیجه یک قدم بلند 

به طرف قهرمانی برمی دارند.

پرسپولیس یحیی؛ تنها در صدر

کالدرون به اضافه هفت!

اتفاق روز

چهره به چهره 

تا اواسط نیم فصل اول، خیلی ها تصور می کردند لیگ برتر این بار برخالف چند سال گذشته، قهرمان تازه ای خواهد 
داشت اما حاال فاصله پرسپولیس با نزدیک ترین تعقیب کننده اش در جدول 10 امتیاز است. البته که کار برای قرمزها تمام 

نشده و هنوز 9 مسابقه دیگر تا پایان فصل باقی مانده اما آنها سخت ترین گردنه لیگ را نیز با موفقیت پشت سر گذاشته اند 
و در ادامه فصل، دیگر با هیچ کدام از مدعیان قهرمانی روبه رو نخواهند شد. همه چیز مهیا به نظر می رسد تا قرمزها به 

تاریخ سازی شان ادامه بدهند و چهارمین قهرمانی متوالی در لیگ برتر را به دست بیاورند. راه مهار این تیم انگار، هنوز برای 
هیچ کدام از رقبا کشف نشده است.

مالک باشگاه شهرخودرو مشهد پس از شکست تیمش در 
استادیوم آزادی، ادعاهای عجیبی را در مورد تمایل »بعضی ها« 
به قهرمانی »پرســپولیس« در فوتبال ایــران مطرح می کند. 
پرسپولیسی ها البته به شنیدن این جنس ادعاها خو گرفته اند 
اما سوال بزرگ اینجاست که آیا شهرخودرو با چنین کیفیتی، 
اصال یکی از مدعیان قهرمانی لیگ برتر به شــمار می رود؟ آیا 
فاصله این دو تیم در جدول به اندازه ای نبوده که حتی پیروزی 
مشــهدی ها در این نبرد، چیز زیادی را تغییر ندهد؟ این که دو 

بازیکن سابق نساجی پس از پیوســتن به این باشگاه به دلیل 
مشکالت مربوط به قرارداد با تیم قبلی »محروم« شده اند، چه 
ارتباطی به باشگاه پرســپولیس دارد؟ اگر اعتراضی هم مطرح 
باشــد، چرا به جای کمیته انضباطی به پرســپولیس اعتراض 
می شود؟ آیا در آسیا هم می خواهند تیم خاصی قهرمان شود که 
شهر خودرو هر هفته شکست می خورد؟ آیا مجتبی سراسیایی، 
در حد و اندازه های سرمربیگری در چنین باشگاهی بوده است؟ 
حمیداوی، اتهام  زدن را به پاسخ  دادن به همه این سوال ها ترجیح 
می دهد. این »فرار رو به جلو« در همه باشگاه های دیگر نیز کم و 
بیش دیده می شود. استقاللی ها هنوز بعد از هر شکست، »وزیر« 
را در جایگاه متهم ردیف اول قرار می دهند و او را به پرسپولیسی 
 بودن متهم می کنند. سپاهانی ها نیز حتی با وجود عمل به توصیه 
هواداران شان برای بازی نکردن بدون تماشاگر، همچنان رای 

کمیته انضباطی را یک طرفه توصیف می کنند. مالک باشگاه 
تراکتورسازی نیز در حالی که با وجود میلیاردها هزینه و عوض 
کردن ده ها مربی ریز و درشت در این باشگاه، هنوز نتوانسته به 
یک جام دست پیدا کند، با هر فرصتی که به دست می آورد تاریخ 
باشگاه رقیب را زیر سوال می برد. کاش آتا زنوزی به جای حساس 
 شدن روی ریشه های تاریخی اسم باشگاه پرسپولیس، فهرست 
اموال و همچنین بدهی های بانکی اش را برای هواداران فوتبال 
منتشــر کند و توضیح بدهد که چطور به این ثروت دست پیدا 
کرده است؟ کاش او توضیح بدهد که چطور به صورت همزمان 
مالک دو تیم لیگ برتری با منافع مشترک است؟ آیا اگر در لیگ 
برتر ایران نیز قانون »فیرپلی مالی« اجرا می شد، تراکتورسازی 

می توانست به حیاتش در این سطح ادامه بدهد؟
چنین حرف و حدیث هایی، همیشه در مورد تیم های قهرمان 

لیگ مطرح بوده اند. وقتی سپاهان قهرمانی ها را قبضه می کرد، 
خیلی ها معتقد بودند که این جام ها در سالمت به دست نیامده اند 
و وقتی استقالل با ژنرال قهرمان لیگ می شد، خیلی ها انواع و 
اقسام اتهام ها را نثار این سرمربی می کردند. همه این زمزمه ها 
اما سپری شدند و تاریخ قهرمان ها را به خاطر سپرد. این اتهام ها 
نه تنها ضربه ای به انگیزه پرسپولیسی ها نمی زنند، بلکه انگیزه 
ستاره های این تیم را چندبرابر می کنند. شاید این بزرگ ترین 
شانس پرسپولیس باشد که رقبا به جای جنگ مستقیم با آنها، به 
سراغ بهانه گیری و فرار از مسئولیت می روند. تا زمانی که تیم های 
حریف به جای الگو گرفتن از یک تیم موفق، آنها را نفی کنند و 
دستاوردهایش را به راحتی زیر سوال ببرند، لیگ برتر قهرمان 
دیگری نخواهد داشت. این حقیقتی است که باشگاه های دیگر 

دیر یا زود به آن پی خواهند برد.

آریا طاری

تصور اینکه نبرد قهرمانی برای اســتقالل از 
همین هفته به پایان رسیده، بیش از حد عجوالنه 
به نظر می رســد. آنها با یک بازی کم تر ۱۱ امتیاز 
عقب تر از پرسپولیس هستند و در صورت برتری 
در دیدار معوقه، به فاصله هشت امتیازی قرمزها 
می رسند. این فاصله هنوز جبران شدنی است اما 
باور اینکه یک تیم بدون امکانات، بدون یک مدیر 
قوی و بدون زمین تمرین می تواند قهرمان لیگ 
شود، بیش از حد ساده انگارانه خواهد بود. این فقط 
بدشانسی و موقعیت سوزی نیست که استقالل را 
به دردسر انداخته است. در همین مجموعه، افرادی 
هستند که تیشه به ریشه تیم می زنند. افرادی که 
به جز سردرگمی، چیزی به این مجموعه اضافه 

نکرده اند.
آخرین شکست خارج از خانه استقاللی ها قبل 
از دیدار این هفته با گل گهر ســیرجان، به دیدار 
هفته اول لیگ برتر با ماشین سازی برمی گشت. 
در واقع آبی ها در ۱9 هفته متوالی، با بی شکستی 
در دیدارهای خارج از خانه به کار ادامه دادند و در 
این طلسم، سرانجام در استادیوم بدون تماشاگر 

سیرجان شکسته شد. برد گل گهر در نیم فصل 
اول لیگ برتر، شروع دوران درخشش اسکوچیچ 
با آبی ها به شمار می رفت. اسکو اولین پیروزی اش 
در لیگ را با کنار زدن این تیــم آغاز کرد و فرهاد 
مجیدی، اولین شکست لیگ برتری روی نیمکت 
استقالل را مقابل همین حریف پشت سر گذاشت. 
خیلی ها معتقدنــد که شکســت دادن حریف 
سیرجانی، شروع یک دوره ایده آل در باشگاه بوده 
و باختن به این تیم نیز، یک دوران بد را برای آبی ها 
کلید خواهد زد. تیم فرهاد مجیدی در همان نیمه 
اول مســابقه، دو بار تا یک قدمی باز کردن دروازه 
حریف رفت. تیر دروازه، اجازه نداد ارسالن دوباره 
برای تیم گل زنی کند و حاال دیگر به همه ثابت شد 
که زوج این مهاجم با مهدی قائدی، به اندازه زوج 
قائدی و دیاباته در همه هفته ها خطرساز و قابل اتکا 
نخواهد بود. این تیم در نیمه دوم نیز، بارها موقعیت 
گل زنی ســاخت اما ظاهرا قرار نیست این روزها 
»فرصت سوزی« دست از سر استقاللی ها بردارد. 
بودورف در خط دفاعی، ناامیدکننده ظاهر شــد 
و بلبلی نیز در دقایق حضور در زمین، کار خاصی 
نکرد تا نگرانی درباره مهره های تازه وارد تیم نیز به 
اوج برسد. استقالل در ساختن موقعیت، مشکل 

ندارد اما در استفاده از این موقعیت ها، اصال موفق 
عمل نمی کند. این تیم انعطاف پذیری چندانی 
از خودش نشان نمی دهد و نمی تواند در جریان 
بازی، دائما نقشه های هجومی اش را تغییر بدهد. 
تیم فرهاد تا امروز حتی بــرای »پنج دقیقه« نیز 
تغییر سیستم نداده و به نسبت سبک متفاوت بازی 
حریف، با آرایش متفاوتی به زمین نرفته اســت. 
مجید جاللی برای ســال ها در حسرت شکست 
دادن اســتقالل بود و این اتفاق، سرانجام پس از 
چند سال برای او رخ داد. دفاع چند الیه گل گهر و 
نمایش درخشان گلر این تیم، آبی ها را وادار به ترک 
زمین بدون تصاحب حتی یک امتیاز کرد. فرهاد و 
پسرها درست مثل بازی با االهلی، این بار هم تیم 
برتر زمین بودند اما از این برتری، برای رسیدن به 

پیروزی استفاده نکردند.
»عالئم بیمــاری« اســتقالل، از چند هفته 
قبل نمایان شــده بود. این تیم خــوب، این تیم 
جذاب، این تیم باطراوت، قربانی مســائل بیرون 
از زمین بازی شده است. البته که آنها در زمین نیز 
مشکالت خاص خودشان را دارند و کامال بی دقت 
نشان می دهند اما هر مشکلی که هست، باید در 
جلسه های »تمرینی« حل شــود و تیمی که به 
درستی تمرین نکند، طبیعتا از این اشتباه ها زیاد 
خواهد داشت. معضل بزرگ و عجیب زمین تمرین 
برای این تیم، از شروع فصل حل نشده است. چطور 
برخی از هوادارها انتظار دارند اســتقالل در لیگ 
قهرمانان آســیا روبه روی رقبایی که بیش از ۱۰ 

زمین تمرین استاندارد دارند، نتیجه بگیرد؟ چطور 
برخی توقع دارند این تیم با وجــود این حجم از 
مشکالت بزرگ، در زمین فوتبال قلدر باشد و همه 
رقبا را یک به یک شکست بدهد؟ اصال در استقالل 
چه خبر است؟ سرپرست تیم که چهره ای مقبول 
برای کادر فنی و بازیکن ها به شمار می رود، برکنار 
می شود و باشگاه فردی را جایگزین او می کند که 
هیچ کس دوست ندارد او را روی نیمکت باشگاه 
ببیند. کمیته انضباطی باشــگاه آنالیزور تیم را 
جریمه می کند و ســتاره های تیم در سالن پا به 
توپ می شوند. در همان روزی که آیاندا پاتوسی با 
یک گل حساس سه امتیازی به کمک فوالد آمد، 
هواداران استقالل دوباره با حسرت از دست دادن 
بازیکن درخشــانی مثل او روبه رو شدند. ظاهرا 

باشگاه با این مدیرها، روی دور باطل قرار گرفته 
و هر بار یک مدیر بدتر، راهش را به طرف باشگاه 

هموار می کند.
فوتبال، جدی تر و منطقی تر از آن اســت که 
بتوان بــدون تمرین در آن به پیروزی رســید. 
فوتبال، جدی تر از آن است که مدیران یک باشگاه 
بارها از عدم اجازه به تیم برای پرواز به سیرجان 
بگویند و به سرعت تسلیم شوند و حرف شان را 
عوض کننــد. فوتبال، جدی تر از آن اســت که 
تیمی بــدون تمرین با پنج ســاعت معطلی در 
فرودگاه پرواز کند و در حالی که بازیکنانش نگران 
سالمتی شان هســتند، به پیروزی برسد. این 
فوتبال است اما ظاهرا مدیران باشگاه استقالل، 

تصور کامال متفاوتی از آن دارند.

پرسپولیس؛ بهانه ای برای رفع مسئولیت رقبا

فوتبال بهانه گيرها!

استقالل؛ تیم برتری که برتری به دست نمی آورد

تنهای تنهای تنها

آن چه موجب اوج گرفتن 
دوباره پرسپولیس یحیی 

شده، در درجه اول پیدا 
کردن یک ترکیب ثابت 

برای تیم است. گل محمدی 
دیگر هر هفته به ترکیب 
دست نمی زند و باالخره 

توانست 11 مرد نهایی اش 
برای تیم را پیدا کند
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