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سبقتلواازبمبافكن!
روزهاي فوق العاده شماره 9 اف سي هاليود تمام شدني نيست، مانند عصر 
شنبه 22 مي 2021 كه براي مهاجم لهستاني بايرن يك روز ويژه و خاص بود. 
روز پاياني بوندس ليگا و مسابقه پاياني بايرن برابر آگزبورگ، فليك و شاگردانش 
قهرماني شان هفته ها بوده كه قطعي شده بود، اما رابرت لواندوفسكي يك كار 
نيمه تمام داشت. در اين بازي مرد سال فوتبال جهان در سال 2020 كه هفته 
پيش به ركورد 40 گل  زده گرد مولر رسيده بود براي شكستن ركورد مهاجم 
افسانه اي آلمان بي قراری می كرد، بي قراري كه 90 دقيقه براي گلزني ادامه 
داشت و در نهايت نيز در دقيقه 90، لوا گل پنجم تيمش را وارد دروازه حريف 
كرد تا با 41 گل  زده در طول يك فصل ركورد گرد مولر را كه آلمانی ها به او لقب 
بمب افكن داده بودند، بشكند و ضمن كسب عنوان آقاي گل مسابقات، برترين 

گلزن تاريخ پيكارهاي بوندس ليگا نيز لقب بگيرد.

شيوا نوروزي

سعيد احمديان

 پنجمين آقاي گلي مسي 
و پايان سلطه بارسا و رئال بر الليگا
سيمئونه:قهرمانيمامتفاوتبود

راه راه پوش��ان مادريدي با پيروزي در ماراتن قهرماني ق��درت خود را به رخ 
كشيدند. فصل 2021 – 2020 ليگ فوتبال اسپانيا براي اتلتيكومادريد پاياني 
بسيار شيرين داشت. قهرماني در ليگ و درآوردن جام از چنگ همشهري شان 
و بارسا افتخار بزرگي اس��ت كه براي دومين بار با هدايت ديگو سيمئونه به 
ارمغان آمد. جشن خياباني بدون رعايت پروتكل هاي بهداشتي در سراسر 
پايتخت اسپانيا به راه افتاد، ولي مرگ هوادار نوجوان اتلتيكو كام قهرمان را تلخ 
كرد. نكته اي كه ارزش قهرماني اتلتيكو را باال برده، رقابت تا آخرين بازی فصل 

بود، جايي كه اگر آنها امتياز از دست مي دادند رئال جام را تصاحب مي كرد. 
    

وايادوليد آخرين حريف اتلتيكو بود؛ راه راه پوشان سرنوشت شان به پيروزي 
در اين بازي گره خورده بود. همانطور كه پيش بيني مي شد باز هم اين لوئيز 
سوارز بود كه با زدن گل برتري )2 بر يك( يك برد سرنوشت ساز ديگر را 
تقديم تيمش كرد. به اين ترتيب بعد از شش فصل متوالي اتلتيكو به سلطه 
بارسا و رئال خاتمه داد. اين دومين قهرماني روخي بالنكو با هدايت سيمئونه 
بود. مرد خندان مادريد موفقيت تيمش را اينگونه شرح داد: »باشگاه به رشد 
خود ادامه مي دهد. شايد مردم بي حوصله و خسته شوند، اما من سختگير 
هستم. امسال قهرماني اتلتيكو متفاوت است. اين يكي از بهترين سال هاي 

ممكن براي قهرماني بود. اين قهرماني با قبلي متفاوت بود.«
بهترين گلزن اتلتيكو همان لوئيز سوارزي بود كه به دستور رئيس قبلي بارسلونا 
و با تأييد كومان ناچار به ترك نيوكمپ شد، اما مهاجم اروگوئه اي كه با ناراحتي 
و دلخوري بارسا را ترك كرده بود در پايتخت توانايي هايش را ثابت كرد. سوارز 
21 گل از 67 گل تيمش در اين فصل را به ثمر رساند تا بهترين گلزن اتلتي و 
چهارمين گلزن برتر الليگا لقب بگيرد. اين بازيكن كه در جشن قهرماني تيمش 
اشك مي ريخت به اين موضوع اشاره كرد: »شرايط دشواري را پشت سر گذاشتم، 
مجبور بودم موقعيت سختي را سپري كنم و روشي كه بارسلونا خواهان جدايي ام 
شد برايم دشوار بود، زيرا اين تيم قدر من را ندانست. اتلتيكومادريد اما درها را به 
سوي من باز كرد. بسياري از اطرافيانم در كنار من شرايط سختي را سپري كردند 
و البته اين فصل براي آنها دشوارتر از هميشه گذشت. رابطه اي خوب و دوستانه 
با ليونل مسي دارم و مي دانم كه او از قهرماني ما خوشحال است. اتلتيكومادريد 
به رغم مش��كالتي كه در برخي بازي هاي خود در الليگا داشت، سال خوبي را 

سپري كرد. ما منظم ترين تيم بوديم و حاال هم قهرمان شده ايم.«
    

تيم اول مادريد تا آخرين لحظه جنگيد به اين اميد كه همشهري  اش امتياز از 
دست بدهد. رئال هم 2 بر يك ويارئال را برد و 84 امتيازي شد، ولي اين پيروزي 
ثمري براي شان نداشت جز نايب قهرماني الليگا و كسب سهميه ليگ قهرمانان. 
زين الدين زيدان در آخرين مصاحبه فصل به جاي آنكه تكليف رفتن يا ماندنش 
را روشن كند قهرماني رقيب را تبريك گفت و همه چيز را به آينده موكول كرد: 
»بايد از هوادارانمان تشكر كنيم، چراكه همواره از ما حمايت كرده اند. همچنين 
آنها نيز بايد به تيم شان افتخار كنند، چون ما تا آخرين لحظه تمام توان خود 
را به كار گرفتيم. اتلتيكومادريد فصل بسيار خوبي را پشت سر گذاشت و ما 
بايد بابت اين قهرماني به آنها تبريك بگوييم. آنها كامالً شايسته اين قهرماني 
بودند و سرمربي شان نيز قطعاً سزاوار اين مهم بود. تيم اهميت بيشتري دارد، 
نه من. با باشگاه در اين رابطه مذاكره خواهيم كرد و مي بينيم كه چه اتفاقي رخ 
خواهد داد. ما فصل بسيار سختي را همراه با بسياري از مصدوميت ها پشت سر 
گذاشتيم. با اين حال هواداران بايد به آن چيزي كه ما در اين فصل ارائه داديم 
افتخار كنند، چراكه تا آخرين زمان ممكن تمام تالش خود را انجام داديم. با 

اين حال من قطعاً از عدم قهرماني ناراحت هستم.«
    

برد اقتصادي با يك گل برابر ايبار و كسب رتبه سومي جدول سهميه ليگ 
قهرمانان را براي بارسلونا و رونالد كومان به همراه داشت. ليونل مسي كه در 
اين بازي غايب بود با 30 گل براي پنجمين فصل متوالي عنوان ال پي جي جي 
)آقاي گلي اسپانيا( را از آن خود كرد. كومان نه تنها قصد استعفا ندارد، بلكه 
اميدوار است باز هم روي نيمكت كاتاالن ها بنشيند: »هميشه مهم است كه 
پيروز شويم، زيرا ما بارسلونا هستيم و انتظار مي رود در هر مسابقه اي پيروز 
شويم. هدف ما كسب قهرماني بود، اما در دو يا سه بازي مهم مغلوب شديم. 
تيم جوان است و اين نكته اي مثبت محسوب مي شود. در كوپا نيز به شكلي 
فوق العاده قهرمان شديم. البته اين فرصت را داشتيم كه به صدر جدول در 
الليگا برسيم كه از فرصت هاي خود نتوانستيم استفاده كنيم. ما مي خواستيم 
در تمامي رقابت ها به برتري دست يابيم، اما در زندگي شما هميشه نمي توانيد 
برنده باشيد. فكر نمي كنم اين آخرين حضور من روي نيمكت بارسلونا باشد، 
با باشگاه قرارداد دارم و اگر باشگاه به فكر تغيير است بايد با من صحبت كند.«

تاجگذاريسوارزدرساليمتفاوت
»لوئيز سوارز به تنهايي براي يك تيم كافي 
است«، اين جمله اي بود كه ديگو سيمئونه 
بعد از قهرماني تيمش برای بهترين بازيكن 
اتلتيكو به زبان آورد. سوارز مهره كليدي است 
كه بازي هاي حساس را براي راه راه پوشان 
درآورد و عامل اصلي قهرماني اتلتيكو بود، 
همان بازيكني كه بارس��ا احتياجي به آن 
نداشت و از دستش داد! لوئيز آدم سرسختي 
اس��ت و اين خصيصه  او نيز به خاطر شهر و 
كشوري )اروگوئه( اس��ت كه در آن به دنيا آمده و پرورش يافته است. اين 
سرسختي در رفتار و كالمش نيز ديده مي ش��ود، چه زماني كه در آژاكس 
بود، چه زماني كه پيراهن ليورپول و بارسا را پوشيد و چه حاال كه در مادريد 
است. مهاجم اول تيم قهرمان در دو بازي آخر يك تنه شش امتياز حياتي را 
به دست آورد تا اتلتيكو سومين قهرماني تاريخ خود را در 44 ساله گذشته 
جشن بگيرد. خوشحالي هاي او بعد از گلزني و قهرماني همگي متوجه يك 
نفر مي شد؛ بارتومئو، رئيس پيشين بارسلونا كه نام سوارز را در ليست فروش 
قرار داد. حتي اشك هايش پس از قهرماني هم حرف هاي زيادي براي گفتن 
داشت. به گفته سوارز او سخت ترين سال عمرش را پشت سر گذاشته است. 
البته اين اولين قهرماني او نبود. سوارز در اين سال ها افتخارات زيادي را به 
دست آورده و بعد از ترك آنفيلد به مقصد نيوكمپ ديگر هيچ كس آن لوئيز 
خشمگين را كه حريفان را گاز مي گرفت، نديد. شكي نيست كه در سال هايي 
كه سيمئونه سرمربي راه راه پوشان بوده بزرگ ترين شكست هايش ناكامي 
در فينال ليگ قهرمانان بود. با اين حال او معتقد است اتلتيكو براي رسيدن 
به موفقيت هاي بيشتر هنوز زمان دارد. آنها با گذشتن از سد ويارئال يك جام 
ارزشمند را به دست آوردند. با توجه به نوع مديريت باشگاه از حاال مي توان 
گفت كه قهرمان الليگا براي فصل بعد هم برنامه دارد و با همين فرمان قصد 
كنار زدن دوباره رقبا را خواهد داشت. جا گذاشتن رئال و بارسا افتخار بزرگي 
است كه به لطف سوارز، سيمئونه و بقيه نصيب هواداران اتلتيكو شده است.

گراهام هانتر 

ESPN 

حاال براي مدال المپيك تالش مي كنم

كياني:موفقيتمرابهشهدایكشورمتقديمميكنم

واي چه رئيسی داره فوتبال ما

پياموحيبهعزيزيخادم؟!

ناهي��د كياني، 
حامد قهرماني

    خبر
ي  ن�������و با
تكوان����دوكار 
ايران در المپيك توكيو با تقديم موفقيتش به 
مقام شامخ شهداي كشور افتخار آفريني  خود را 
به عنوان چهارمين بانوي تكوان��دوكار ايراني 

حاضر در المپيك كامل تر كرد. 
ناهيد كياني بعد از سارا خوش جمال فكري )پكن 
2008(، سوسن حاجي پور )لندن 2012( و كيميا 
عليزاده )ريو 2016(، چهارمين بانوي تاريخ تكواندو 
است كه موفق به كسب سهميه المپيك مي شود با 
اين تفاوت كه او موفقيت و درخش��ش فوق تصور 
خود را تقديم به كس��اني كرد كه امنيت و آرامش 
كشور مديون خون هاي گرانبهاي آنهاست. كياني 
با پشت سر گذاشتن رقباي جهاني و سرسخت خود 
موفق به كسب سهميه المپيك توكيو شده است.  
بانوي المپيكي كش��ورمان بعد از كسب سهميه 
المپيك گفت: »خيلي خوش��حالم كه توانستيم 
جواز حضور در بزرگ ترين رويداد ورزشي جهان را 
كسب كنم. حاال براي مدال المپيك تالش می كنم 
و تازه كارم شروع شده است. از اينكه توانستم باعث 
خوشحالي مردم كش��ورم در اين شرايط سخت 
كرونايي شوم، احساس خوبي دارم. كار سختي در 
مسابقات گزينشي داشتم و مبارزه با بهترين هاي 
جهان و آسيا بس��يار دش��وار بود. اين افتخار را به 
شهداي كش��ورم تقديم مي كنم كه براي خاك و 

مردم ايران جنگيدند.« همچنين مهرو كمراني، 
سرمربي تيم تكواندوی زنان ايران نيز اظهار داشت: 
»خدا را شكر پس از ماه ها تالش، امروز ناهيد كياني 
به سهميه المپيك رس��يد، به او و جامعه تكواندو 
تبريك مي گويم. از حاال بايد به فكر كسب موفقيت 
در بازي هاي المپيك باشيم تا بار ديگر پرچم ايران 
اسالمي را توسط دختران ايراني به اهتزاز درآوريم.« 
زهرا سروي، نايب رئيس بانوان فدراسيون تكواندو 
هم با تمجيد از عملكرد كياني در مسابقات كسب 
س��هميه المپيك گفت: »ناهيد فعل خواستن را 
صرف كرد و براي كسب سهميه به حريفان و جدول 
اصاًل نگاه نكرد. كياني در مسابقات حاضر شده بود 
تا سهميه  رقابت های توكيو را به دست آورد و خدا 
را شكر كه اين اتفاق افتاد.« سروي با اشاره به اينكه 
شكست مهال مؤمن زاده چيزي از ارزش هاي او كم 
نمي كند، خاطرنشان كرد: »ما هم از اينكه موفق به 
كسب هر دو سهميه نشده ايم بسيار ناراحت هستيم، 
اما هيچ كم كاري صورت نگرفته است. به هر حال 
يك روز، روز ورزشكار است و يك روز نيست و بابت 
باخت مهال متأسف هستيم. قطعاً خود مؤمن زاده 
هم به خاطر تمام زحمات و عرق هايي كه ريخته 
بيشتر از همه ناراحت است، اما اجازه نخواهيم داد 
برخي با تبر و ناجوانمردانه اين بچه  را به بن بست 
برسانند. شب شكست مؤمن زاده به او گفتم كه 
ديگر پرونده اين مسابقات بسته شده است و 

بايد نگاهش به فردا و آينده باشد.«

واي چه فوتبالي 
فريدون حسن

    چهره
داري��م ما، اصاًل 
شايد به رئيس 
فدراسيون فوتبال وحي مي شود و ما بي خبريم. 
حتماً بايد برويم و ببيني��م عزيزي خادم جايي 
شبيه غار يا دره و كوه مي رود كه اينگونه از روز 
اول تم��ام ح��ركات و برنامه هاي��ش را خدايي 
مي بيند. واقعاً چقدر مظلوم است اين خدا. واقعاً 
چقدر زود دلمان تنگ شد براي علي كفاشيان و 
مهدي تاج حداقل اگر كاري هم مي كردند رنگ 
و بوي خدايي به آن نمي دادند. عزيزي خادم اين 
روزها حرف هايي مي زند كه برخالف شعارهاي 
روزهاي اول نه رنگ و بويي از ش��فافيت در آن 
ديده مي شود و نه اثري از شايسته ساالري، اما به 

قول خودش خدايي است!
ش��هاب الدين عزيزي خادم در ازاي تمام قول و 
قرارهايي كه با اهالي فوتبال گذاش��ته بود اين 
روزها حرف هاي مي زند كه ذهن عالقه مندان 
به فوتب��ال و مردم را مي برد به س��ال هاي قبل 
و اظهارنظرات نخ نما ش��ده برخ��ي چهره هاي 

سياس��ي، اما س��ؤالي كه امروز باي��د از رئيس 
فدراس��يون فوتبال پرس��يد، اين است كه چرا 
از همان ابتدا با اله��ي خواندن هدفتان و تالش 
براي خدايي جلوه دادن كارهايتان سعي كرديد 

ذهن ها را منحرف كنيد؟ 
نه جناب رئيس اش��تباه گرفته ايد، گوش مردم 
و ه��واداران فوتب��ال از اين دس��ت حرف ها پر 
است. بهتر است به جاي فلس��فه بافي و به زبان 
آوردن حرف ه��ا و كلماتي كه فق��ط خودتان را 
فريب مي ده��د، بياييد و بنش��يند و بگوييد در 
اين س��ه ماه براي فوتبال چه كار كرده ايد. اصاًل 
بگذاريد با زبان خودتان بپرسيم؛ كجاي نشست 
و برخاس��ت هايتان با وزير، وكيل و دس��ت آخر 
دريافت 10 ميليارد توم��ان ناقابل براي فوتبال 
رنگ و بوي خدايي داش��ته، آن هم ش��مايي كه 
قرار بود درآمد 10 ميليون يورويي براي فوتبال 
دست و پا كنيد!  اصاًل ش��ايد معتقديد گماردن 
پسرعمو، پس��رخاله و بقيه برووبچه هاي فاميل 
كه مدرك به دست بيكار در خانه نشسته بودند 
به جاي شايسته س��االري كه دم از آن مي زديد 
اقدامي خدايي است. اصاًل از اينها بگذريم، تهيه 
آمبوالنس براي كم��پ تيم ملي حتم��اً كاري 
خدايي ب��وده و از هم��ه مهم تر تحوي��ل دادن 
ساختمان فدراسيون و ش��ايد ساختمان هاي 
ديگر به شستا در حالي كه مدعي بوديد با ارتباط 
و دوستي با رده های باالي اين شركت 
مسئله را حل مي كنيد حتماً كاري 
اس��ت كه در آن حضور خداوند 
واضح و ملموس بوده است. حتماً 
مي گويي��د كه ح��ق كارگران 
ب��وده و نبايد حي��ف و ميل 
مي شده، واقعاً دستمريزاد 
از اين هم��ه كار خدايي، 
آن هم در طول كمتر از 
سه ماه. فقط ما مانده ايم 
كه اگر در ط��ول مدت 
دراز باقيمانده رياس��ت 
شما فوتبال اينقدر الهي و 
خدايي شود كه ديگر حتي نتوانيم به آن 

نگاه كنيم، آن وقت بايد چه كار كنيم؟!

كاهش30درصديپاداشطاليالمپيك!
در فاصله دو ماه به آغاز بازي هاي المپيك توكيو، ميزان پاداش قهرمان، 
نايب قهرمان و مقام سوم رقابت هاي المپيك و پارالمپيك توكيو تعيين 
شد. براساس اعالم وزارت ورزش پاداش كس��ب مدال طالي المپيك و 
پارالمپيك 2 ميليارد تومان، مدال نقره يك ميليارد و 250 ميليون تومان 
و مدال برنز 750 ميليون تومان در نظر گرفته شده است. اعالم پاداش هاي 
مدال آوران المپيك توكيو در شرايطي است كه در المپيك ريو براي مدال 
طال 300 س��كه )معادل 3 ميليارد تومان( جايزه تعيين شده بود و براي 
مدال هاي نقره 200 سكه )2 ميليارد تومان( و برنز 120 سكه )يك ميليارد 
و 200 ميليون تومان( در نظر گرفته شده بود. مقايسه جوايز المپيك توكيو 

و ريو حكايت از كاهش 30 تا 40درصدي جوايز طال، نقره و برنز دارد. 

سكويالمپيكآرمانواليبالاست،نهيكقول!
محمدرضا داورزني، رئيس فدراسيون واليبال ديروز به صحبت هاي آلكنو 
كه گفته بود هر كسي قول مدال بدهد شارالتان است و تناقض آن با هدف 
فدراسيون براي انتخاب اين سرمربي روس براي رفتن روي سكوي المپيك 
اينطور واكنش نشان داد: »حرف آلكنو كامالً درست است و سرمربي در هيچ 
كجاي دنيا هيچ چيزي را تضمين نمي كند، بلكه تالش مي كند بهترين نتيجه 
را بگيرد. ما مي توانسيم از ابتدا بگوييم به المپيك راه پيدا كرديم و كسي انتظار 
ديگري از ما نداشته باشد، اما از خودمان انتظار داريم و با آرمان هايمان زندگي 
مي كنيم. آرمان داشتن يعنی وقتی برای تيم ملي هدف گذاري مي كنيد به 

رفتن در جمع چهار تيم بينديشيد و بعد به سكو فكر كنيد.«

حمايتدقيقهنودیازالمپيكیها
برنامه بلند مدت يكي از چالش هايي اس��ت كه سال هاس��ت ورزش با آن 
روبه روست و كمتر مدير يا مس��ئولي در جمع تصميم گيرندگان ورزش 
بوده كه با داشتن يك چش��م انداز آينده نگر به دنبال كارهاي مقطعي كه 
خروجي اش آني مي شود، نباشد و بيايد با يك برنامه ريزي به دنبال تضميني 
براي آينده ورزش باشد، هرچند در دوره مدير بعدي به ثمر بنشيند. هرچه 
بوده فعاليت ها و تصميم هايي بوده كه اهداف كوتاه مدت را شامل شده و 
بر اساس آن، برنامه يك مجموعه در ورزش ايران از فدراسيون ها گرفته تا 

وزارت ورزش و كميته ملي المپيك پيش رفته است. 
گواه چنين نوع نگاهي كه فق��ط امروز را مي بيند و ب��راي فردا برنامه اي 
ندارد، تحركاتي است كه مس��ئوالن با توجه به نزديك شدن به المپيك 
براي ورزشكاران المپيكي آغاز كرده اند، از حمايت هاي مالي مانند تعيين 
يك جايزه 2 ميلياردي براي طالي المپيك تا شلوغ شدن برنامه بازديد از 
اردوها و عكس هاي يادگاري با ورزشكاران. البته كه اعالم جوايز مدال آوران 
المپيك مي تواند يك قوت قلب براي آنها، به خصوص قهرمانان منهاي 
فوتبالي باشد كه با وجود افتخاراتي كه كسب مي كنند همواره از كمترين 
درآمدها برخوردار بوده اند و ميدان المپيك و جايزه نقدي مي تواند يك 

دوپينگ نتيجه بخش براي رفتن روي سكو در توكيو باشد. 
هرچند انتظار مي رفت كه ارزش جوايز براي توكيو با توجه به چند برابر 
ش��دن قيمت ارز و گراني ها افزايش پيدا كند. با اين حال مقايسه اي بين 
جوايز المپيك ريو و توكيو حاكي از كاهش 30 درصدي ارزش جايزه يك 
قهرمان المپيك است. البته كه كمتر المپيكي است كه رنگ مدالش را 
منوط به جايزه نقدي كند و اين جوايز در تمام ادوار المپيك تنها به عنوان 

عامل ايجاد انگيزه بوده كه ورزشكار را در روز مسابقه شارژتر كند. 
 عالوه بر اين گويا هرچه المپيك نزديك تر مي شود سر زدن  كساني كه 
در ورزش مسئوليتي دارند و ورزش��كاران از آنها انتظار دارند به اردوي 
رشته هاي مختلف از جمله المپيكي ها بيش��تر از قبل مي شود و حتي 
پاي مقامات سياسي هم به اين بازديدها و اردوها باز شده، مانند امروز 
كه قرار است رئيس سازمان برنامه و بودجه به همراه وزير ورزش و رئيس 
كميته ملي المپيك سري به اردوي كشتي بزنند و بعد در جمع رؤساي 
فدراسيون هاي المپيكي حاضر شوند. ديدارهايي كه اگر بتواند گرهي از 

مشكالت باز كند، می تواند سودمند و با ارزش باشد. 
قطعاً حمايت هاي مالي مانند تعيين جوايز و همچنين پرسيدن احوال و 
مشكالت قهرماناني كه تا دو ماه آينده مي خواهند در بزرگ ترين ميدان 
ورزشي دنيا براي باال بردن پرچم كشورمان تالش كنند از جمله وظايفي 
است كه از دست اندركاران ورزش انتظار مي رود، اما مسئله اصلي بر سر زمان 
حمايت ها از يك ورزشكار المپيكي است. غالمرضا محمدي، سرمربي تيم 
ملي كشتي آزاد آخر هفته گذشته در حاشيه مسابقات كشتي جام تختي به 
نكته اي اشاره كرد كه سال هاست از نظر مديران و تصميم گيرندگان ورزش 
دور مانده و آن برنامه ريزي و حمايت بلندمدت از قهرمانان است. محمدي 
مي گويد با پايان يافتن المپيك ريو بايد براي توكيو برنامه ريزي مي كرديم و 

اين زمان چهار ساله را از دست نمي داديم. 
با وجود داشتن يك فرصت چهار ساله، اما در ورزش ايران همواره حمايت ها 
و برنامه هايمان را براي المپيك در خوشبينانه ترين حالت محدود به يك 
سال پاياني مي كنيم و سه س��ال زمان را از دست مي دهيم. مانند همين 
اتفاقي كه االن براي بازي هاي توكيو در حال رخ دادن اس��ت و همه چيز 
براي موفقيت براي المپيك محدود به سال منتهي به اين رقابت ها شده 
است، سالي كه عالوه بر حمايت هاي مالي، ورزشكاران بيشتر از گذشته 
مسئوالن را در اردوها مي بينند و هرچه المپيك نزديك تر شود، ترافيك 

برنامه ها نيز بيشتر خواهد شد. 
حمايت مالي و معنوي از قهرمانان در حالي محدود به سال چسبيده به 
المپيك مي شود كه قطعاً ميوه اي كه در توكيو ورزش كشورمان خواهد 
چيد، به اندازه تالش هاي همين يك ساله خواهد بود. اين در شرايطي 
است كه با داشتن يك برنامه بلندمدت و حداقل چهار ساله مي توان سهم 

بيشتري از مدال ها و افتخارات المپيك داشت. 

پرس�پوليس، 
دنيا حيدري
   گزارش

اس���تقالل، 
تراكتور و فوالد 
عصر امروز با وجود تعطيلي رقابت هاي ليگ برتر 
براي برگزاري بازي هاي عقب افتاده از هفته هاي 
بيس�ت و يكم و بيس�تم به مي�دان مي روند. 
دو هفت��ه بعد از تس��اوي جنجالي با س��پاهان، 
پرس��پوليس بار ديگر ب��ه اصفهان بازگش��ته و 
اين بار براي مصاف با ذوب آهن و برگزاري ديدار 
عقب افتاده هفته بيست و يكم آماده شده است. 
شاگردان يحيي در حالي س��اعت 19:30 امروز 
به مهماني ياران مجتبي حس��يني مي روند كه 
اين مصاف عالوه بر تالش سرخپوشان براي كم 
كردن فاصله خود با زردپوشان اصفهاني، به دليل 
تقابل سرمربي پرسپوليس با دستيار خود كه اين 
روزها سكان هدايت ذوب آهن را به دست گرفته، 
جذابيت هاي خاص خ��ود را دارد. ذوب آهن كه 
تا هفته سيزدهم رنگ برد به خود نديده بود در 
نيم فصل اول موفق ش��د حريفان نامداري چون 
استقالل، پرسپوليس، فوالد و گل گهر را با تساوي 
متوقف كند. با اين حال ام��ا اين تيم همچنان با 
چهار برد، 9 تساوي و 9 باخت در محدوده خطر 
و رده چهاردهم جدول ق��رار دارد و براي فرار از 
سقوط احتمالي به ليگ يك نيز فرصت چنداني 
ندارد، به همين دليل سرخپوش��ان كه به شدت 
در تعقيب سپاهان و مترصد فرصتي براي به زير 
كشيدن اين تيم خوب هستند، مي دانند كه برابر 
ذوب آهن كار ساده اي ندارند و نبايد گول جايگاه 

اين تيم در قعر جدول را بخورند اگر نمي خواهند 
همانند دور رفت برابر اين تيم اصفهانی متوقف 
ش��وند. ذوب آهن بعد از پيروزي برابر استقالل 
در ليگ نشان داد كه حريف دست و پا بسته اي 
نيست، خصوصاً كه يحيي در اين بازي سيدجالل 
و فرجي را به دليل محرومي��ت به همراه ندارد و 
مصدوميت ها نيز دس��ت او را در چيدن تركيب 
تيمش مقابل ذوب آهن در پوس��ت گ��ردو قرار 
داده، آن هم در ش��رايطي كه پرسپوليس تنها با 
به ثمر رساندن بيش از سه گل است كه مي تواند 

صدرنشين شود. 
  مصاف آسيايي هاي موفق و ناموفق در ليگ

در ادام��ه بازي ه��اي عقب افتاده ام��روز، فوالد 
خوزستان ساعت 20:45 از تراكتورسازي تبريز 
پذيرايي مي كند. يكي از س��ه نماين��ده ايران در 
يك هش��تم نهايي كه به ش��كل معجزه آس��ايی 
موفق به صعود از گروه خود شد. درست برعكس 
فوالد كه به رغم ارائه بازي هاي زيبا موفق نشد از 
گروهش صعود كند و با كسب ضعيف ترين نتيجه 
به حضور خود در همان مرحله گروهي پايان داد. 
در ليگ اما اوض��اع مي تواند براي ي��اران نكونام 
متفاوت تر باش��د. زرد و قرمزپوشان خوزستاني 
سه بازي عقب افتاده دارند كه كسب پيروزي در 
اين س��ه بازي مي تواند آنها را به رده سوم جدول 
برس��اند. فوالد اما در رقابت هاي ليگ به نساجي 
باخت تا كارش سخت تر شود، ولی بعد از پيروزي 
برابر قشقايي در جام حذفي نكونام اميدوار است 
تا ش��اگردانش با بردي ديگر تراكتور را هم كنار 

بزنند و راه صع��ود به رده هاي باالت��ر را در پيش 
بگيرند. تراكتور اما بعد از دو تساوي برابر پيكان 
و نفتي هاي آبادان��ي در ليگ، با شكس��ت برابر 
آلومينيوم اراك در جام حذفي نيز از گردونه اين 
رقابت ها كنار رفت. مسئله اي كه رفت و برگشت 
خطيبي و اضافه ش��دن فيروز كريمي به عنوان 
مش��اور به كادر فني اين تيم تبريزي را به دنبال 
داش��ت، تغييراتي كه بايد ديد در اهواز به كسب 
نتيجه مي انجامد و تغييري در جايگاه اين تيم در 
رده هشتم جدول ايجاد مي كند يا فرصتي مي شود 
براي فوالد تا بعد از شكست مقابل نساجي در ليگ 
جبران مافات كند و گامي بلند براي رسيدن به رده 

سوم و جدايي از رده ششم جدول بردارد. 
  مجي�دي در انديش�ه پاي�ان دادن ب�ه 

شكست هاي استقالل
دو باخت پياپي برابر ذوب آهن و پرسپوليس باعث 
شد استقالل ضمن از دست دادن رده سوم جدول 
و س��قوط به جايگاه پنجم از ك��ورس قهرماني 
نيز عقب بمان��د. هرچند كه پي��ش از اين نيز با 
توجه به رقابت تنگاتنگ پرسپوليس و سپاهان 
ش��انس اندكي براي آبي پوش��ان وجود داشت. 
البته شاگردان مجيدي با پيروزي برابر ذوب آهن 
در جام جذفي همچن��ان ش��انس قهرماني در 
رقابت هاي حذفي كش��ور و كس��ب س��هميه از 
اين طريق را دارند، اما بعيد اس��ت كه مجيدي 
و يارانش با دل خوش كردن به جام حذفي قيد 
ليگ را  زده باشند. استقالل بعد از دو ناكامي اخير 
ساعت 21:30 امشب در آبادان به مصاف نفت اين 

ش��هر مي رود. تيمي كه اگرچه به رغم مشكالت 
عديده مالي در هفته هاي آغازين ليگ خوب كار 
كرده بود، اما سرانجام معضالت مالي كار دست 
اين تيم داد، به طوري كه ياران پورموس��وي از 
هفته يازدهم به بعد رنگ برد را به خود نديده اند و 
اكنون در جايگاه دوازدهم جدول قرار گرفته اند و 
اوضاع چندان جالبي ندارند. با وجود اين و به رغم 
مشكالت و ناكامي هاي اخير سرمربي برزيلي هاي 
آبادان تأكيد كرده كه قصد فرصت دادن به جوانان 
تيمش در بازي هاي باقيمانده را دارد. تصميمي 
كه در صورت اجرايي ش��دن آن برابر آبي پوشان 
پايتخ��ت مي تواند كار دس��ت ميزب��ان آباداني 
بدهد، خصوصاً كه نفت در ش��ش دي��دار اخير 
خود نتوانسته برابر استقالل پيروز شود و آخرين 
برد آنها نيز مربوط به ليگ هفدهم اس��ت. البته 
استقالل هم اوضاع چندان جالبي برابر نفتي هاي 
آباداني ن��دارد. اين تيم كه در ص��ورت پيروزي 
مي تواند بار ديگر به رده سوم بازگردد در مصاف 
با نفتي ها در آبادان س��يداحمد موسوي)مدافع 
راس��ت( مهدي مهدي پور )هافبك( و همچنين 
شيخ دياباته را به دليل مصدوميت به همراه ندارد 
و ش��ايد به همين دليل است كه مجيدي به رغم 
مصدوميت وريا غفوري به اس��تفاده از كاپيتان 
اس��تقالل در مصاف با ياران پورموس��وي اصرار 
دارد، به خصوص كه مصاف دو تيم در دور رفت 
نيز با تساوي به پايان رسيده و حاال مجيدي براي 
پايان دادن به نوار شكست هاي تيمش چاره اي 

جز پيروزي برابر نفتي هاي آباداني ندارد.

پرسپوليس در اصفهان به صدرنشيني مي انديشد

نفتفرصتبازگشتاستقاللبهليگ


