
8849843213سرويس ورزشي | روزنامه جوان |  شماره 6207يک ش��نبه 26 ارديبهش��ت 1400 | 4 شوال 1442 |

حدادي مصدوم ول کن امريکا نيست!
احسان حدادي مصدوم است، احسان حدادي مصدوم نيست؛ خبرهايي که 
اين روزها از وضعيت قهرمان پرتاب ديسک ايران در امريکا به گوش مي رسد 
اينقدر ضد و نقيض است که ساعت به ساعت تغيير مي کند. در حالي که 
حدادي هفته قبل مدعي شده بود ديسک کمرش بيرون زده و با مشکل 
روبه روست، اما صحبت هاي اخير رئيس فدراسيون دووميداني حکايت 
از سالمت او و ادامه تمرينات در امريکا دارد! موضوعي که بي ربط به خبر 
بازگشت حدادي به ايران نيست، چراکه حدادي بايد براي مشخص شدن 
وضعيت مصدوميتش به ايران برگردد و شايد همين خبر و اصرار کميته 
پزشکي ورزشي براي معاينه حدادي در ايران باعث شده درد ديسک کمر 

او عالج شود و فعالً در امريکا هزينه روي دست ورزش بگذارد.

شیوا نوروزی

فريدون حسن

حامد قهرمانی

خرید ستاره های جدید به شیوه بلوگرانا
خانه تکاني در بارسا

رئيس باشگاه بارسلونا برای سروس��امان دادن به اوضاع تيم برای فصل 
آينده دست به کار شده است. عملکرد ضعيف آبی و اناری ها در اين فصل 
باعث شده بارس��ا نه تنها در ليگ قهرمانان موفقيتی کسب نکند، بلکه 
برای قهرمانی در الليگا نيز شانس اندکی دارد. در حالی که قطع همکاری 
با رونالدو کومان اصلی ترين برنامه مديران باشگاه به نظر می رسيد، اما 
رسانه های نزديک به بارسا از فروش بازيکنان بی کيفيت تيم و خريد چند 

ستاره جديد خبر می دهند. 
  تصمیمات رئیس

تيمی که هميشه يکی از قدرت های اصلی اسپانيا و ليگ قهرمانان بوده، فصل 
2021 – 2020 را به سختی گذرانده تا جايی که در يک هشتم نهايی اروپا 
به پاری سن ژرمن می بازد و حذف می شود و در الليگا نيز بعد از اتلتيکو و رئال 
شانس سوم کسب جام است. با اين حساب فعالً از سه جام معتبر کاتاالن ها 
فقط کوپا دل ری به اين تيم رسيده است. دو تساوی نااميدکننده مقابل اتلتيکو 
و لوانته اجازه نداد بارسا فاصله اش را با صدر جدول کم کند. به همين خاطر 
است که در دو بازی باقی مانده با سلتاويگو و ايبار نمی توان انتظار خلق شگفتی 
داشت. خوان الپورتا از زمانی که دوباره رئيس باشگاه شد به هواداران قول داد 
تيم را متحول کند، منتها برنامه های او در اين فصل قابليت اجرا نداشت، ولی 
در روزهای پايانی فصل بخشی از اين برنامه ها از سوی رسانه های اسپانيايی 
فاش شده است. البته بايد تأکيد کرد که اوضاع مالی کاتاالن ها بسيار خراب 
است؛ رقم بدهی آنها از 1/2 ميليارد يورو گذشته و به رغم کاهش بخشی از 
دستمزدها، بارسايی ها همچنان در پرداخت دستمزدها و بدهی با مشکالت 
زيادی روبه رو هس��تند. از اين رو کاهش هزينه ها يکی از برنامه های جدی 
باشگاه به شمار می رود و گفته می ش��ود الپورتا، بازيکنان آزاد را در دستور 
کار دارد تا از اين طريق هزينه های باشگاه کمتر شود. تأکيد رئيس بر قطع 

همکاری با بازيکنان ناکارآمد از ديگر بخش های اين برنامه است. 
  جلسه با سرمربی

عملکرد کومان جای هيچ حمايتی را از او باقی نگذاشته است. در يک سال و نيم 
اخير او نتوانسته تغيير محسوسی در بارسا ايجاد کند و قهرمانی در جام حذفی 
موفقيت بزرگی برای او به حساب نمی آيد. تساوی نااميدکننده برابر لوانته را 
می توان پايانی بر همکاری بارسا با رونالد کومان تلقی کرد. از هفته ها قبل گفته 
می شد که اين مربی در پايان فصل نيوکمپ را ترک خواهد کرد. اخيراً سرمربی 
با رئيس باشگاه جلسه ای در يک رستوران در بارسلونا برگزار کردند. هرچند 
که نتيجه اين ديدار هنوز منتشر نشده، ولی کومان احتمال برکناری اش را رد 
نکرده و طبق ادعای سايت ESPN، هانسی فليک يکی از گزينه های جانشينی 
او به شمار می رود. اين خبر در حالی منتشر شده که فليک، سرمربی پيشين 

بايرن گزينه فدراسيون فوتبال آلمان برای سرمربيگری ژرمن هاست. 
  اضافی ها بروند

رئيس باشگاه عزمش را جزم کرده تا به هر شکل ممکن اوضاع تيم را برای 
فصل آتی سروسامان دهد. خالص شدن از دست برخی بازيکنان ناکارآمد و 
پرهزينه يکی از اقدامات الپورتا و تيم مديريتی بارسا خواهد بود. طبق ادعای 
نشريه موندو ديپورتيوو به زودی عذر 14 بازيکن خواسته خواهد شد و برای 
تحقق اين برنامه؛ فروش، معاوضه يا انتقال قرضی آنها در دستور کار قرار دارد. 
در ليست منتشر شده اسامی چون کوتينيو،  نتو، اومتيتی، جونيور فيرپو، 
ميرالم پيانيچ، سرجی روبرتو، فرناندز و مارتين برايثويت به چشم می خورد.

  حفظ مسی
يک نکته اساسی که نقش مهمی در آينده کاتاالن ها خواهد داشت رفتن يا 
ماندن لئو مسی است. مهاجم آرژانتينی که فصل گذشته رسماً خواهان ترک 
بارسا بود باالجبار ماند و در تيم کومان بازی کرد. ولی با روی کار آمدن تيم 
مديريتی جديد او برای گرفتن تصميم نهايی تأمل کرده است. برای مسی 
تقويت تيم، استفاده از جوانان آينده دار و بازگشت بارسا به جمع بهترين های 
اروپا از همه چيز حتی دريافت دس��تمزد نجومی مهم تر است. اخيراً پدر 
مسی ديداری با الپورتا داشته و با اينکه محور اين جلسه مذاکره برای آينده 
مسی بوده، اما اين بازيکن اين بار اتخاذ تصميم نهايی را به بعد از مسابقات 

کوپا آمه ريکا )23 خرداد تا 20 تير( موکول کرده است. 
روی اين حساب زياد نمی توان نسبت به خريد بازيکنان جديد اظهارنظر 
کرد. در اين بين س��رخيو آگوئرو اولين خريد بزرگ تي��م الپورتا بود. 
مهاجم آرژانتينی بعد از 10 سال سيتی را ترک کرده و با قراردادی دو 
ساله به بارسلونا آمده است. آگوئرو بهترين گلزن تاريخ سيتيزن ها يکی از 
بازيکنان مورد عالقه مسی است. ارلينگ هالند 20 ساله ديگر گزينه مهم 
آبی و اناری ها برای فصل آتی خواهد بود. منتها او هنوز با دورتموند قرارداد 
دارد و باشگاه آلمانی رقم جدايی اين بازيکن را 180 ميليون يورو اعالم 
کرده است. برای تأمين اين خواسته يا بايد مسی از بارسا برود يا اينکه 
به کاهش دستمزدش رضايت دهد. اريک گارسيا، مدافع سيتی بحث 
آمدنش به بارسا قطعی شده و ممفيس ديپای يکی از مهاجمان مورد نظر 
خواهد بود. مهاجم هلندی ليون هم منتظر روشن شدن تکليف کومان و 
مسی با بارسلوناست. جورجينيو واينالدوم، هافبک هلندی ليورپول هم 

بازيکن آزاد است و هزينه زيادی روی دست باشگاه نمی گذارد.

بي اخالقي در فوتبال تبديل به باور شده است
بی اخالقی ه��ای فوتبالی تنه��ا مختص 
به دربی نبوده و در مس��ابقات ليگ برتر، 
ليگ يک و ليگ فوتسال نيز از اين دست 
موارد زياد اس��ت. اين اتفاق��ات نمونه ای 
از کليت جامع��ه اس��ت و در خيابان هم 
پرخاشگری هايی به چشم می خورد. اين 
معضل مش��ترک اجتماعی اس��ت که در 
فوتبال نيز ديده می شود. فوتبال ورزشی 
نامنظم و مبتنی بر نتيجه است و گرايش 
افراطی گونه به کسب پيروزی سجايای اخالقی را به شدت تحت الشعاع 
قرار داده است. بارها و بارها مصاف استقالل – پرسپوليس با جنجال مواجه 
شده و به رغم اعمال جريمه و محروميت، درگيری ها بدتر از گذشته تکرار 
می شود و اين يعنی اينکه اقدامات تنبيهی به تنهايی تأثيرگذار نيست. 
برای اصالح بی اخالقی ها بايد روش های ديگری را به کار گرفت. مربيان 
و سرپرس��ت ها هم در چنين اتفاقاتی دخيل هس��تند. در اين س��ال ها 
ياد گرفته اي��م که ش��لوغ کاری و جنجال بيرون و داخ��ل زمين يکی از 
فاکتورهای مهم کسب پيروزی است، چه در حوزه مربيگری، چه در حوزه 
سرپرستی و چه در بين بازيکنان. حتی پيشکسوتان هم بعضاً از طريق 
مصاحبه های شان اين کار را انجام می دهند. اين موضوع به يک باور تبديل 
شده است! با شلوغ کاری می توان داور، تصميم گيرندگان، کميته داوران 
و فدراسيون را تحت تأثير قرار داد. بيانيه دادن باشگاه ها هم بخشی از اين 
باور است. يک باور عمومی را با تهديد، محروميت و جريمه نمی توان از بين 

برد، مگر اينکه اقدامات جدی تر فرهنگی و تربيتی انجام دهيم.

ثبت نام نامزدهای 
دنيا حيدري
     چهره

ب�������ات  نتخا ا
فدراس������يون 
ژيمناستيک به پايان رس��يد و حاال کانديداها در 
انتظار گذراندن مرحله تأييد صالحيت ها هستند. 
سخت ترين خوان برای رسيدن به صندلی رياست 
که گفته می شود برای زهرا اينچه درگاهی، رئيسی 
که در تدارک ادامه حضور بر مس��ند قدرت است، 
عبور از آن کار چندان س��اده ای نيس��ت. حضور 
اينچه درگاه��ی در فدراس��يون ژيمناس��تيک با 
حاشيه های بس��ياری همراه بود، اما خانم رئيس 
به رغم تمام مخالفانی که داشت، توانست عملکرد 
قاب��ل قبول��ی از خ��ود بج��ا بگ��ذارد و حت��ی 
ژيمناستيک کاران تا پای کسب سهميه المپيک نيز 
پيش رفتند، اما به نظر می رس��د اين مسئله برای 
مخالفانش کافی نيست که برای کنار گذاشتن او از 
دايره رقابت و قدرت به هر ريسمانی چنگ می زنند!

19 تيرماه 96 بود که او بعد از 13 سال)استعفا از 

نايب رئيسی و مسئوليت کميته پزشکی فدراسيون 
ژيمناستيک در پی برکناری از مسئوليت انجمن 
ژيمناس��تيک بانوان( ب��ار ديگر به فدراس��يون 
ژيمناستيک بازگشت، آن هم با اکثريت آرا )24 
رأي مأخوذه( اما بازگش��تی جنجالی که اخراج 
17 تن از کارکنان فدراسيون را به دنبال داشت. 
اگرچه بسياری بر اين باور بودند که اين خانه از 
پای بست ويران است و بايد با خاک يکسان و از نو 
بنا نهاده شود برای آبادی، اما بسياری هم از همان 
ابتدا در صف منتقدان اينچه درگاهی قرار داشتند 
و شمشير را برايش از رو بستند. هرچند که به نظر 
می رسيد اينچه درگاهی که 13 سال قبل از آن 
توسط همين افراد در ژيمناستيک متهم و برکنار 
شده بود، نمی خواست بار ديگر تجربه تلخ گذشته 
را تکرار کن��د. اما اين پرون��ده اتهامات به رئيس 
فدراسيون ژيمناستيک با کنار گذاشتن کارکنان 
فدراسيون بسته نشد، چراکه اختالف سليقه ها 
خيلی زود او را مقابل وزارت ورزش قرار داد و حاال 
اين اختالف ها گويی در راس��تای ردصالحيت 
رئيس فدراسيون پيش می رود. داستان به چهار 
سال قبل و حضور هاشمی طبا و رمضانيان پور در 
هيئت رئيسه فدراسيون ژيمناستيک برمی گردد 
و اختالف نظر رمضانيان پور با اينچه درگاهی به 
دليل تفاوت در خط و ربط سياس��ی که به دليل 
اختالف نظرهای سياسی وزارت حامی رمضانيان 
می شود و درصدد کنار گذاشتن اينچه درگاهی. 
هرچند که خانم رئيس زير ب��ار حرف زور نرفت 
و به رغم مشکل تراشی ها به خصوص در بحث 
بودجه به کارش ادام��ه داد و البته خوب 
هم نتيجه گرفت، اما گفته می شود اين 
روزها عده ای در تالش��ند تا به شکلی 
غيرقانونی شرايط را برای ردصالحيت 
اينچه درگاهی فراهم کنند. مس��ئله 
پرونده باز دو تن از مديران و معاونان 
زيردست اينچه درگاهی در سازمان 
بازرسی اس��ت. پرونده هايی که به 
احتم��ال فراوان ب��ا تبرئه متهمان 
بسته خواهد شد، اما به نظر می رسد 
عده ای قصد دارند مانع بس��ته شدن 
اين پرونده ها شوند و با اس��تفاه از اين 
مسئله رئيسی را که پيشتر حاضر به دادن 
استعفا و قبول فشار مخالفان خود نشده بود 

از ميدان به در کنند.

اعتراض ستاره های ورزش به بالتکلیفی بازی های توکیو

درخواست لغو المپيک جهانی شد

وزارت ورزش به دنبال حذف اینچه درگاهی از ژیمناستیک

حربه های غيرقانونی برای کنار زدن رئيس موفق

ميزبان المپيک 
شميم رضوان
     بازتاب

روزهای خوبی را 
سپری نمی کند و 
هر روز تعداد بيشتری از شهرها و استان های اين 
کشور در وضعيت اضطراری ش��يوع کرونا قرار 
می گيرند و اين مسئله باعث نگرانی مردم معترض 
نسبت به برگزاری المپيک شده، به طوری که در 
پی اعالم وضعيت اضطراری در ايالت هوکايدو، 
جزيره شمالی ژاپن که قرار است المپيک در آن 
برگزار شود، 40 شهر ژاپن از پذيرش ورزشکاران 
المپيکی پي��ش از بازی های توکي��و خودداری 
کردند. همچنين برخی فرمان��داران به کميته 
برگ��زاری بازی ها اع��الم کرده اند ک��ه در طول 
بازی های توکيو، بيمارستان های خود را در اختيار 
ورزشکاران کرونايی قرار نمی دهند. کادر پزشکی 
می گويند وقت آن رس��يده که يکی از مقامات 
تصميم سختی بگيرد تا رويداد احتمالی گسترش 
شيوع کرونا را متوقف کند و کنجی اوتسونوميا، 
وکيل 74 ساله نيز درخواس��ت کتبی خود را با 
مضمون لغو المپيک برای حفظ زندگی مردم به 
يوريکو کويکه، فرماندار توکيو ارسال کرده است. 
اوتس��ونوميا، رئيس س��ابق کانون وکالی ژاپن 
مدعی ش��د طی دادخواس��تی آنالين، موفق به 
جمع آوری 352 هزار امضا از کشورهای مختلف 
در راس��تای مخالفت با برگزاری المپيک شده 
اس��ت.  روند کند واکسيناسيون مردم در فاصله 
زمانی 70 روز باقيمانده تا المپيک هم انتقادهای 
بسياری را به دنبال داشته است، چراکه تاکنون 
تنها 2درصد از مردم اين کشور واکسينه شده اند و 
با اين شرايط مس��ئوالن اين کشور همچنان به 

برپايی المپيک در تابستان اصرار دارند که در پی 
آن بايد شرايط مسابقات با رعايت پروتکل های 
بهداشتی برای جلوگيری از ابتال و شيوع کرونا را 
ب��رای 15 ه��زار و 400 ورزش��کار المپيک��ی و 
پارالمپيکی فراهم کنند. کاری که اصاًل س��اده 
نيست، اما به رغم وخيم تر شدن اوضاع کرونا در 
ژاپن، يوشيهيده سوگان نخست وزير اين کشور 
همچنان بر تعهد خود به برگزاری ايمن و مطمئن 
بازی ها ضمن محافظت از ژاپنی ها تأکيد دارد و 
در همين راس��تا نيز گفته می ش��ود که کميته 
برگزاری بازی ه��ای توکيو در نظر دارد ش��مار 
بازديدکنندگان رس��می رقابت های المپيک و 
پارالمپيک را به کمتر از 90 هزار نفر برساند و از 
فدراسيون های جهانی نيز خواسته شده تعداد 
نفرات خود در اين بازی ها را کاهش دهند.  عالوه 
بر مخالفت گسترده مردم و تظاهرات در اطراف 
اس��تاديوم ملی المپيک و دادخواست آنالين، 
اضافه شدن اوساکا و کی نيشيکوری دو ستاره 
تنيس اين کش��ور به صف مخالف��ان برگزاری 
المپيک توکيو، راجر فدرر ستاره تنيس جهان نيز 
از برگزارکنندگان بازی های المپيک خواسته به 
بالتکليفی در مورد رقابت های توکيو پايان دهند. 
البته فدرر اعتراضش بيشتر به بالتلکليفی در اين 
راستاس��ت. او می گويد که دلش می خواهد در 
المپيک شرکت کند و برای سوئيس مدال بگيرد، 
اما از س��ويی هم اگر مقاومت ها زياد باشد شايد 
بهتر اين باشد که ورزش��کاران در اين رقابت ها 
حاضر نشوند. پيش از او رافائل نادال و سرنا ويليامز 
ديگر تنيسورهای مطرح جهان نيز عدم اطمينان 

خود را از حضور در المپيک مطرح کرده بودند.

مجيد جاللی

کارشناس فوتبال

نبرد قعر جدولي ها براي بقا
نگاه دوباره سپاهان به صدر

هفته بيست و سوم رقابت هاي ليگ برتر عصر امروز با انجام سه بازي به پايان 
مي رسد. جمعه شب پرسپوليس با برتري در دربي پايتخت به صدر جدول 
رسيد و امروز س��پاهان اين فرصت را دارد تا به عنوان اصلي ترين رقيب 
سرخ ها براي قهرماني با برتري مقابل مهمان خود مس رفسنجان دوباره به 

صدر جدول رقابت ها برگردد، البته با يک بازي بيشتر.
شاگردان نويدکيا امروز به مصاف تيمي مي روند که در نيم فصل اول بسيار خوب 
و رو به جلو حرکت مي کرد. هرچند با شروع نيم فصل دوم اين تيم قدری افت 
کرد، اما بدون ترديد مسابقه امروز مي تواند نقطه شروعي دوباره براي آنها باشد، 
به خصوص که حاال رقيبان سپاهان چشم اميدشان به رفسنجاني هاست تا با 
توقف اين تيم اصفهانی اجازه ندهند اختالف سپاهان با بقيه رقبا بيشتر شود. از 
طرفي نويدکيا و مردانش خوب مي دانند که با توجه به يک بازي بيشتر چاره اي 
جز پيروزي و کسب سه امتياز اين مسابقه ندارند. سپاهان که خيلي مطمئن و 
آرام خود را در جدول باال کشيد و به صدر رسيد، حاال بيشتر از هر زمان ديگری 
به برد  نياز دارد و پيروزی در اين بازي خانگي بهترين فرصت براي رسيدن به 
اين مهم است. اما در دو بازي ديگر امروز نبرد خودروسازان تهراني و جدال نفت 
مسجدسليمان و ماشين سازي تبريز رنگ و بويي ديگر دارد. سايپا و پيکان در 
حالي به مصاف هم مي روند که هرچه پيکان در ميانه هاي جدول تقريباً خاطري 
آسوده دارد، سايپا با قرار گرفتن در رده پانزدهم جدول به شدت خطر سقوط را 
احساس مي کند. بنابراين چاره اي جز پيروزي در بازي امروز ندارد. ماشين سازي 
11 امتيازي هم امروز کار سختي مقابل ميزبانش نفت مسجدسليمان دارد. 
تيمي که با حضور دوباره محمود فکري روند رو به رش��دي را به خود گرفته و 
براي رسيدن به ميانه هاي جدول حتماً در زمين خود به دنبال کسب سه امتياز 
و پيروزي است و همين مسئله کار تبريزي ها را سخت تر مي کند. ماشين سازي 
براي بقا در ليگ برتر کار بسيار سخت و تقريباً غيرممکنی در پيش دارد. آنها 
محکوم هستند بازي امروز و هشت ديدار بعدي خود را ببرند و منتظر نتايج بقيه 

تيم هاي پايين جدولی باشند تا شايد در ليگ برتر ماندني شوند.

سطح داور دربي کجا بود؟
چه بخواهيم چه نخواهيم دربي تهران نقطه عطف و بزرگ ترين رويداد 
ورزشي سال در کشور محسوب مي شود، يک بازي خاص که اگر بگوييم 
فقط سه امتياز دارد و مانند بقيه بازي هاست يا درک درستي از فوتبال 

نداريم يا اينکه خودمان را به بي توجهي به اين بازي مهم زده ايم.
دربي تهران شاخص فوتبال ايران است. شاخص همين فوتبالي که مي بينيم 
با همين سطح و همين تراز. حاال مي خواهد باال باشد يا پايين، دربي نقطه 
اوج فوتبال باشگاهي ماست. دو تيم بزرگ، پرهوادار و با بازيکنان بزرگ و 

تأثيرگذار که هر تيمي در فوتبال ايران آرزوي داشتن شان را دارد.
بديهي است چنين ديدار بزرگي اس��باب، لوازم و تدابير خاص خود را 
مي طلبد که اگر در سطح اين بازي نباشند آن وقت اتفاقاتي رخ مي دهد 
نمونه آنچه جمعه ش��ب در دربي 95 رخ داد. اتفاقاتي که بيش��تر مايه 
شرمساري است. بدون هيچ شکي نقش داوري و قضاوت دربي يکي از 
نقش هاي پررنگ بروز و ظهور اتفاقات اين بازي مهم است. حاال اين سؤال 

در ذهن ايجاد مي شود که سطح داور دربي 95 چه و کجا بود.
 همانطور که گفتيم دربي بازي بزرگ فوتبال ايران است و اين بازي بزرگ 
طبيعتاً داوري بزرگ هم مي طلبد. داوري که بازيکنان، نيمکت و کادر 

فني دو تيم حتي نتوانند لحظه اي خود را بزرگ تر از او فرض کنند.
اعتراض اتفاق بديهي فوتبال است و نمي توان جلوي بازيکناني که تصميمي 
عليه آنها و تيم شان اتخاذ شده را گرفت، اما مي توان با يک انتخاب درست 
و صحيح دامن��ه اين اعتراض ه��ا را محدود کرد. طبيعي اس��ت که وقتي 
بازيکنان حاضر در يک مسابقه مانند دربي سطح خود را باالتر از داور مسابقه 
مي بينند از همان ابتدا سعي مي کنند با پرخاشگري و اعتراض هاي پررنگ 
و پرسروصدا شرايطي را فراهم کنند که داور را تحت تأثير قرار دهند و در 

نهايت نيز کار به جايي مي رسد که بي محابا به جان يکديگر می افتند.
بگذريم که چنين داوري حتماً با س��وت ها و تصميمات اش��تباه نقش 
مستقيمي در نتيجه مسابقه خواهد داش��ت، اما مهم تر از نتيجه اينکه 
چنين اشتباهي در چينش داوران به بازيکنان اين اجازه را مي دهد تا هر 
کاري که دل شان خواست را در زمين مسابقه پياده کنند و مطمئن باشند 

داور، داوري نيست که توانايي برخورد درست با آنها را داشته باشد.
سال هاست که عنوان مي شود س��طح داوري فوتبال همراه و همدوش 
فوتبال پيشرفت نکرده است و اين حقيقت تلخ با اتفاقاتي که در طول 
اين فصل از رقابت هاي ليگ برتر شاهد آن بوديم، بيشتر نمود پيدا کرد، 
به خصوص وقتي که فدراسيون قبلي براي جلب رأي هيئت هاي استاني، 
قضاوت  بازي هاي ليگ برتر را به داوراني سپرد که تا فصل قبل نهايتاً در 
ليگ هاي دسته دوم و سوم سوت زده بودند يا کمک داور بودند. اين همه 
اعتراض و اين همه اشتباه حداقل بايد باعث می شد قدري سطح داوري ها 
باال بيايد، نه اينکه کار به جايي برسد که در دربي شاهد قضاوتي باشيم که 

صرف نظر از اشتباهات تأثيرگذار بسيار پايين تر از سطح دربي بود.
اين اتفاق تلخي است که نتوانسته ايم در طول تمام اين سال ها حداقل 
چند داور خوب تربيت کنيم. هرچند که کاًل در بحث آموزش و پرورش 
استعدادها در فوتبال از قافله عقبيم و اگر هم چهره شاخصي داشته ايم 
صرفاً با تالش و کوشش خود به جايگاه هاي باال دست پيدا کرده است و 

فدراسيون و وزارت ورزش هيچ نقشي در بزرگي آنها نداشته اند. 
در يک کلمه آنچه جمعه شب ديديم، حاصل سلسه اشتباهاتي بود در 
امر تصميم گيري و انتخاب براي بازي بزرگ فوتبال کش��ور که مي شد 
اتفاق نيفتد، اگر فدراسيون اينقدر بي برنامه نبود و اگر در تمام اين سال ها 
قدري فکر مي شد که الزم است همزمان با باال رفتن سطح فوتبال، سطح 
داوري ها هم باال برود آن وقت مي ش��د اميدوار بود که ش��اهد اين همه 

اعتراض و اتفاق بد حتي در دربي حساس هم نباشيم.

دربي 95 در حالي 
سعيد احمديان

   گزارش
جمع�ه ش�ب ب�ا 
برتري یک بر صفر 
پرسپولیس تمام شد که نگاهي داشته ایم به 6 + یک 
چهره اي ک�ه در بازي نق�ش مؤثرتري داش�تند.

همان هميشگي بود، پر از جنجال و درگيري و زد و 
خورد که ضربان قلب را به باالترين حد ممکن رسانده 
بود، از موقعيت هاي گل زي��اد خبري نبود، اما کمتر 
هواداري پاي تلويزيون خميازه کشيد و البته با سوت 
پايان محمدرضا اکبريان يک طرف برنده بود تا اين بار 
خبري از مساوي و تقسيم امتيازها نباشد. پس از دو 
مساوي متوالي در ليگ، اين بار قرمزها برنده بودند و 
دربي شماره 95 براي آنها ثبت شد تا پس از يک سال و 
نيم، دوباره آنها سمت پيروز مسابقه با رقيب سنتي شان 
باشند، رقيبي که چهار سال است نتوانسته به عنوان 
پيروز دربي در ليگ برتر بازي را ترک کند و در شش 
بازي گذشته  در ليگ با پرسپوليس سه مساوي و سه 
باخت دشت کرده است. مروري کرده ايم بر چهره هاي 
دربي 95 که نقش زيادی در جذابيت مس��ابقه عصر 

جمعه 24ارديبهشت داشتند.
  عیسي آل کثیر؛ بازگشت باشکوه

مهاجم جنجالي خوزستاني قرمزها با توپي که روي 
ريباند وارد دروازه رشيد مظاهري کرد، پيروزي دربي 
95 را براي قرمزها رقم زد. مهاجمي که پس از پايان 
محروميت ش��ش ماهه اش به خاطر آن شادي گل 
جنجالي در ليگ قهرمانان و مقابل نماينده ازبکستان 
دوباره يک ماه است که به ميادين برگشته و مي خواهد 
همان مهاجم گلزن ليگ قهرمان��ان 2020-2021 
باشد که در اولين بازي هايي که لباس پرسپوليس را 
پوشيد و با گل هايي که در دوحه وارد دروازه حريفان 
کرد، خيلي زود جای خودش را در دل هواداران قرمز 
باز کرد و نشان داد که ماجراجويي هاي هيجان انگيزش 
را پس از آبادان، اين بار مي خواهد در تهران پي بگيرد، 
اگرچ��ه آن ش��ادي گل و محروميت بي��ن آن وقفه 
انداخت. آل کثير اما پس از بازگشت دوباره به ترکيب 
پرسپوليس با زدن س��ه گل در مس��ير بازگشت به 
روزهاي اوج اس��ت، روندي که در دقيقه55 دربي با 
تيزهوشي آن را ثابت کرد. زوج او و شهريار مغانلو هم 
کم کم در حال جا افتادن است تا قرمزها پس از حرص 
خوردن هاي زيادي که در نيم فصل از دست مهاجمان 
گل نزن ش��ان يعني مهدي عبدي، آرمان رمضاني و 
مهدي مهدي پور داشتند ديگر خيال شان از بابت خط 

حمله در حال راحت شدن باشد.
  مهدي قایدي؛ زهرش کشیده شد

برخالف آل کثير که از تک موقعيت قرمزها براي 
پرسپوليس يک پيروزي ساخت، همزادش در آن 
سوي ميدان به جز آن دقايق اول بازي، روز آرامي 
را سپری کرد و برنامه ريزي گل محمدي براي مهار 
مهدي قايدي به خوبي توسط مدافعان پرسپوليس 
مو به مو اجرا شد تا شماره 10 استقاللي ها که اميد 

اول شان براي باز کردن دروازه حامد لک بود، نتواند 
از بند پرسپوليسي ها رها ش��ود و زهرش را بريزد. 
هرچند اگر خطاي وحيد اميري در دقيقه س��وم 
بازی روي قايدي در محوطه جريمه پنالتي اعالم 
مي شد، ش��ايد مهاجم ريزنقش آبي ها سرنوشت 
متفاوتي را در پاي��ان بازي تجرب��ه مي کرد. مهار 
قايدي توسط قرمزها در شرايطي بود که او تا امروز 
با چهار گل زده بهترين مهاجم آبي پوشان در ليگ 
بوده است. آماري که اگرچه در 21 بازي حتي به 
چش��م هم نمي آيد، اما پس از درخشش مهاجم 
بوش��هري در ليگ قهرمانان که با زدن سه گل در 
شش بازی همراه بود، مجيدي بيشتر از اين روي 
مهاجم جوانش براي دربي 95 حساب باز کرده بود، 
مهاجمي که نتوانست آن مهاجم آماده آسيا باشد و 

قرمزها به طور کامل او را مهار کرده بودند.
  یحیي گل محمدي؛ طلسم دربي شکست

دربي 95 پاي��ان ناکامي هاي يحيي گل محمدي در 
دربي ها بود. او در حالي اين هفته ه��ا پس از صعود 
مقتدرانه پرسپوليس به يک هشتم نهايي، قرمزها را در 
ليگ هم به سمت پنجمين قهرماني متوالي و دومين 
جام با خودش هدايت مي کند که تا قبل از دربي جمعه 
نتوانسته بود به عنوان مربي مقابل استقالل در دربي ها 
پيروز شود. البته يحيي به جز يک باخت در ضربات 
پنالتی، هيچگاه بازنده هم نشده بود. جمعه شب اما 
با تک گل آل کثير طلسم گل محمدي هم در دربي ها 
شکسته شد تا او با سوت پايان محمدرضا اکبريان يک 
شادي ويژه انجام دهد، خوشحالي که تا امروز کمتر از 
سرمربي پرسپوليس ديده شده بود. با اين حال يحيي 
نشان داد که تجربه حرف اول را در مصاف هايي مانند 
دربي مي زند و او توانست با آناليز آبي ها در نيمه اول، 
در نيمه دوم ضرب��ه نهايي را به اس��تقالل بزند و در 

35دقيقه پاياني بازي ش��اگردانش به حفظ نتيجه 
بپردازند تا گل آل کثير محافظت شود.

  فرهاد مجیدي؛ روزهاي سخت زود رسید
مجيدي هرچند پس از پايان بازي جمعه ش��ب با 
پرسپوليس گفت که آخرين دربي که باخته يادش 
نمي آيد تا اينطور از تبعات باخت جمعه ش��ب کم 
کند، ام��ا او در جدال با يحيي گل محمدي نش��ان 
داد که کم تجربه تر است و با وجود اينکه تيمش در 
جريان بازي برتري بيشتري داشت و توپ و ميدان 
را در اختيار داشت، اما در نهايت شاگردانش بازنده 
زمين بازي را ترک کردند. اين باخت براي مجيدي 
و استقالل گران تر از شکست در رويارويي هاي قبلي 
با حريف سنتي شان يعني پرس��پوليس تمام شد 
و عالوه بر اينکه آنها نتيجه اين مس��ابقه حساس را 
واگذار کردند در کورس قهرماني هم عقب افتادند 
و فاصله ش��ان با وجود داش��تن يک ب��ازي کمتر با 
پرسپوليس صدرنشين به 11 امتياز رسيد. فاصله اي 
که مجيدي به خوبي مي داند جب��ران آن در هفت 
بازي باقي مانده کار آساني نيست. باخت دربي پايان 
ماه عسل مجيدي در استقالل هم بود تا او که پس 
از نتايج خوب در ليگ و آس��يا داشت هواداران را به 
شکستن طلسم قهرماني اميدوارتر مي کرد حاال با 
نتايجي که استقالل پس از بازگشت از ليگ قهرمانان 
در ليگ گرفته، به نظر مي رس��د روزهاي س��خت 
مجيدي روي نيمکت آبي ها زودتر از آنچه فکرش را 

می کرد آغاز شده است.
  محمدرضا اکبریان؛ سوت هاي لرزان

اگر تا قبل از مهاجرت عليرضا فغاني به اس��تراليا، 
کميته داوران کار س��ختي براي انتخاب داور دربي 
نداشت و او گزينه اول براي سوت زدن اين مسابقه 
بود، اما در دو فصل گذشته انتخاب داور دربي يکي 

از مشغله هاي جدي فدراس��يون فوتبال بوده و در 
اين مدت به داوران مختلفي مانند محمدحس��ين 
زاهدي فر، رضا کرمانش��اهي و ديگر داوران اعتماد 
شده است. بازي جمعه هم به داور کرجي ليگ يعني 
محمدرضا اکبريان رس��يد، اما کارنامه قابل قبولي 
ثبت نکرد، از نگرفتن يک پنالتي براي اس��تقالل تا 
ناتواني اش در کنترل بازي که سبب شده بود شب 
سختي را سپري کند و دربي 95 يک نمايش ناآرام و 

پرتشنج از سوي دو تيم باشد.
  کریم باقري؛ نقش بزرگ تری آقاکریم

هر چقدر به کريم باقري بابت تأثيرگذاري فني روي 
نيمکت پرسپوليس نقد وارد باشد، او به عنوان بزرگ تر 
توانسته نقش مهمي در کنترل بازيکنان و جو تيم 
داشته باشد. باقري در دربي 95 هم در آخرين دقايق 
بازي که بازيکنان دو تيم گالويز شده بودند به همان 
سبک خودش وارد اين دعواها ش��د و استقاللي ها 
و پرسپوليس��ي ها را از هم جدا ک��رد و مانع افزايش 
درگيري ها شد. همان کاري که يک شنبه هفته قبل 
هم در راهروي ورزشگاه نقش جهان براي جدا کردن 

پرسپوليسي ها و سپاهاني ها انجام داده بود.
  سیدجالل حسیني؛ دود از کنده بلند مي شود

مدافع کهنه کار قرمزها در دربي 95 همان بازيکني 
بود که هواداران پرس��پوليس از او انتظار داش��تند. 
مدافعي که پيش از بازي حرف و حديث هاي زيادي 
درباره او از سوي هواداران استقالل به راه افتاده بود. 
با اين حال س��يدجالل در خط دف��اع عالوه بر پنج 
دفع توپ، به خوبي توانست در کنار ساير مدافعان 
پرسپوليس، مهاجمان زهردار آبي ها را کنترل کند و 
با قدرت رهبري اش در 40 سالگي همچنان يک سد 
محکم در خط دفاعي پرسپوليس است و نشان داد 

که همچنان دود از کنده بلند مي شود.

نگاهي به 6 + یک چهره ویژه دربي 95
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