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كيخا آخرين بخت المپيكي شدن ژيمناستيك
شايد اگر مسابقات جام جهاني آذربايجان لغو نمي شد، امروز نام سعيدرضا 
كيخا، كاپيتان تيم ملي ژيمناستيك ايران هم جزو بچه هاي المپيكي كاروان 
ورزش كشورمان براي اعزام به توكيو بود، اما اين اتفاق نيفتاد تا كيخا مجبور 
شود شانس خود را در جام جهاني قطر امتحان كند. او صبح ديروز به همراه 
ديگر نفرات تيم ملي راهي قطر شد. كيخا حاال بيشتر از هر زمان ديگري 
به كسب سهميه المپيك نزديك است.  سعيدرضا كيخا، ملي پوش پراميد 
ژيمناستيك ايران همچنان شانس كسب سهميه المپيك را دارد و جام 

جهاني قطر آخرين شانس او براي حضور در المپيك توكيو خواهد بود.

شيوا نوروزي

حامد قهرماني

فريدون حسن

كريس گل شماره 107 را زد 
قدرت نمايي ژرمن ها در شب ناكامي الروخا

شكست و توقف دو مدعي جام ملت هاي اروپا اوضاع گروه مرگ رقابت ها 
را پيچيده تر كرده است. در ادامه بازي های يورو 2020، تيم ملي آلمان 
با برتري 4 بر 2 خودي نش��ان داد و فرانس��ه هم به رغ��م توقف مقابل 

مجارستان صدرنشين گروه آخر باقي ماند. 
    

حضور سه تيم پرقدرت فرانسه، پرتغال و آلمان رقابت در گروه F را افزايش 
داده تا جايي كه اين س��ه تيم به ترتيب با چهار و سه امتياز در رده هاي اول 
تا سوم قرار گرفته اند. ژرمن ها در حالي مدافع عنوان قهرماني مسابقات را 
شكست دادند كه در ابتدا با گل كريس رونالدو از حريف عقب افتاده بودند، ولي 
كامبك شاگردان يواخيم لو معادالت گروه را پيچيده تر كرد. كاپيتان 36ساله 
پرتغال با زدن گل اول تيمش اگرچه نتوانست مانع از باخت تيم كشورش 
شود، اما در عوض رونالدو تعداد گل هاي ملي اش را به عدد 107 رساند تا در دو 
قدمي علي دايي براي آقاي گلي جهان قرار بگيرد. جالب اينجاست كه فرناندو 
سانتوس، سرمربي اين تيم پيروزي را حق آلمان خواند و از بازي آخر با فرانسه 
گفت:  »ما از يك ضدحمله بهترين استفاده را كرديم. به طور كلي فكر مي كنم 
كه پيروزي آنها عادالنه بود. بايد ذهن خود را از ديدار برابر آلمان پاك كنيم، 

چراكه يك مسابقه بسيار مهم مقابل فرانسه داريم.« 
در آن سوي ميدان لو، س��رمربي آلمان با افتخار از درخشش بازيكنانش 
صحبت كرد: »بع��د از بازي برابر فرانس��ه هنوز به دنبال تع��ادل بوديم و 
مي دانس��تيم كه براي داشتن ش��انس مجبور به پيروزي در اين مسابقه 
هستيم. مبارزه كرديم و روحيه بزرگي از خود نش��ان داديم. بازي بعدي 
شايد دشوارتر باشد، زيرا مجارستان دفاعي تر بازي مي كند و با هفت، هشت 
نفر دفاع مي كند. بايد قدم به قدم پيش برويم. تيم هايي كه در دو بازي اول 

بي نقص كار مي كنند، به ندرت قهرمان تورنمنت مي شوند.«
    

ورزشگاه مملو از تماشاگر پوشكاش آره نا ميزبان جدال سخت فرانسه – 
مجارستان بود، ديداري كه با تساوي يك- يك به پايان رسيد. خروس ها 
كه موقعيت هاي زيادي را از دست داده بودند با تك گل گريزمان از باخت 
گريختند. مصدوميت دوباره عثمان دمبله از جمله نكات مهم بازي بود. 
عملكرد ضعيف فرانسه در اين بازي و همچنين ناكامي كريم بنزما در گلزني 
از جمله نكاتي بود كه ديديه دشان، سرمربي اين تيم در پايان بازي به آن 
اشاره كرد: »مجارستان در اين مسابقه تمام توان خود را به كار گرفت . يك 
امتياز كسب كرديم و مشخصاً اين نتيجه اي نبود كه ما اميدوار به كسب 
آن بوديم. به خاطر نتيجه اي كه به دس��ت آمده خوش��حال نيستم، اما از 
عملكرد تيم رضايت دارم. اين ما را براي بازي سوم اميدوار نگه مي دارد تا 
در آن مسابقه با قدرت بيشتري عمل كنيم. بنزما مانند هر مهاجم ديگري 
توانايي كارهاي خوبي را دارد. او از تجربه كافي برخوردار است و مي تواند از 
اين شرايط عبور كند.« هوگو لوريس، كاپيتان و دروازه بان تيم ملي فرانسه 
از نااميدي هم تيمي هايش پس از توقف براب��ر مجارها گفت: »در چنين 
ديدارهايي وقتي حريف شما عملكردي هجومي داشته باشد شرايط دشوار 
خواهد شد. آنها به خوبي سازمان يافته بودند و به خاطر حضور هواداران 
مجارستان در استاديوم با ش��ور و هيجان زيادي بازي مي كردند. نااميد 

شده ايم، زيرا خواهان كسب هر سه امتياز اين ديدار بوديم.« 
    

اوضاع بحراني اس��پانيا در گروه E از جمله ش��گفتي هاي يورو محسوب 
مي شود. شاگردان لوئيز انريكه با تساوي يك – يك برابر لهستان متوقف 
شدند و دومين تساوي متوالي را تجربه كردند. ماتادورها حاال تنها با دو 
امتياز بعد از سوئد و اس��لواكي در رده سوم ايس��تاده اند. در اين بازي دو 
اتفاق مهم رخ داد؛ از دس��ت دادن يك پنالتي مهم توسط مورنو و گلزني 
لواندوفسكي براي لهستان كه توانسته در سه جام ملت هاي اروپا براي تيم 
كشورش گلزني كند. الروخا در بازي آخر كار سختي مقابل اسلواكي دارد و 
براي گرفتن جواز صعود كارش به اما و اگر كشيده است. سرمربي اسپانيا بعد 
از بازي گفت كه بازيكنانش انتظارات را برآورده نكرده اند: »انتظار بيشتري 
داشتم. انتظار داشتم شش امتياز بگيريم و هيچ گلي نخوريم، اما شرايط 
فعالً طور ديگری است. اكنون به مسابقه مرگ و زندگي خود رسيده ايم و اگر 
مي خواهيم صعود كنيم بايد پيروز شويم. اگر پيروز شويم، صعود خواهيم 

كرد. در غيراين صورت ما حذف می شويم و واقعيت اين است.«
    

در ادامه رقابت ها امروز بازي هاي گروه B و C برگزار مي ش��ود. بلژيك 
صعود كرده با فنالند روبه رو مي شود و روس��يه مقابل تيم بدون امتياز 
دانمارك صف آرايي مي كند. هر دو تيم فنالند و روس��يه س��ه امتيازي 
هستند. در گروه سوم نيز هلند كه صعودش به يك هشتم نهايي را قطعي 
كرده مقدونيه را در پيش دارد و اوكراين و اتريش تيم هاي سه امتيازي 

گروه نيز براي صعود به مصاف هم مي روند.

اروگوئه – شيلي، بازي مرگ و زندگي
پاراگوئه پل صعود آرژانتين و مسي 

در ادامه رقابت هاي گروه A كوپاآمه ريكا بامداد سه ش��نبه دو بازي برگزار 
مي شود كه ابتدا از ساعت 1:30 اروگوئه به مصاف شيلي مي رود و بعد از آن 

از ساعت 4:30 آرژانتين رودرروي پاراگوئه قرار مي گيرد. 
شايد اگر چند سال قبل بود، به راحتي مي شد حكم به برتري آلبي سلسته 
مقابل پاراگوئه داد، اما روند سينوسي آرژانتين در نتيجه گيري كار را به جايي 
رسانده كه به هيچ عنوان نمي توان روي تيمي كه متشكل از مسي و يارانش 
است حساب باز كرد. آرژانتين اين روزها فقط مسي را دارد و ظاهراً اوست 
كه قرار است يك تنه براي كشورش بجنگد. مسي اگر خوب باشد حال تيم 

خوب است و اگر نباشد آن وقت اوضاع كامالً به هم مي ريزد. 
آرژانتين بعد از دو تساوي نااميد كننده در رقابت هاي انتخابي جام جهاني، 
كوپا را هم با تساوي مقابل شيلي آغاز كرد و سرانجام مقابل اروگوئه به برتري 
يك بر صفر رسيد. جالب اينكه در تمام اين بازي ها مسي بيش از توانش براي 
تيم مايه گذاشت؛ گل زد، پاس گل داد و موقعيت خلق كرد، اما طبيعي است 

كه او يك تنه نمي تواند جور آرژانتين را بكشد.
آرژانتيني ها صبح سه شنبه خوش شانس هستند كه بعد از شيلي بازي مي كنند 
و البته اميدوارند كه اروگوئه با هنرنمايي سوارز و كاواني بتواند شيلي را متوقف 
كند تا آنها با برتري احتمالي مقابل پاراگوئه راه صعود به مرحله بعد را هموار 
كنند. ليونل اسكالوني، سرمربي تيم ملي آرژانتين با برتري يك بر صفر تيمش 
مقابل اروگوئه در بازي قبل و درخشش مسي در دو بازي قبلي حاال اميدوارتر 
از گذشته به صعود فكر مي كند. او مي داند كه هرچند تيمش ستاره كم ندارد، 

اما اگر مسي را نداشته باشد كاري از پيش نخواهد برد. 
با يك نگاه به جدول اين گروه می توان دريافت كه بازي اروگوئه و شيلي تا چه 

ميزان حساس و سرنوشت ساز است، هم براي خودشان و هم براي آرژانتين!

 بچه هاي ما دور اول به كره مي خوردند 
حذف مي شدند

عنوان س��ومي تيم ملي تكواندو مردان در 
رقابت هاي قهرماني آسيا ديگر حرفي براي 
گفتن باقي نگذاشته است. هر حرفي بزنيم، 
خواهند گفت كه قبل از المپيك اس��ت و از 
تكواندو حمايت نمي كنند، اما بايد عملكرد 
قابل قبول باشد تا حمايت شود. بعد از نتايج 
ضعيف بلغارستان عنوان شد كه به اهداف 
خود رسيديم، اما متوجه نشديم اهداف چه 
بود. حاال منتظر هستيم تا ببينيم كه اهداف 
ما در قهرماني آسيا چه بود و اگر اهدافي داشتند، بگويند تا بدانيم. تكواندو 
براي شخص نيست و از اين رشته هزاران نفر نان می خورند. ضعيف شدن 
اين رشته و تيم ملي باعث خواهد شد خانواده تكواندو ضعيف شود و همه 
آسيب ببينند. اينها چيزهايي است كه زنجيره وار به هم وصل هستند. وقتي 
نتايج ما ضعيف مي شود ناخواسته  براي عالقه مندان ورزش حضور در اين 
رشته در اولويت هاي بعدي قرار مي گيرد. قهرمان آسياي ما در لبنان مقابل 
تكواندوكاران افغانستان به مشكل خورد يا به مغولستان باختيم. از آن طرف 
بازيكن افغانس��تان كه در ليگ ايران شاغل اس��ت به مدال طال دست پيدا 
مي كند. اگر بازيكنان ما در اين مسابقات در دور اول به كره جنوبي خورده 
بودند، همه آنها حذف مي ش��دند. ضمن اينكه ميرهاشم حسيني يكي از 
المپيكي هاي ما براي اين مسابقات كلي وزن كم كرده بود و يك ماه ديگر بايد 
دوباره همين پروسه را طي كند. ضعف بدني به خوبي در بدن حسيني قابل 
مشاهده بود. وزن كم كردن باعث شده بود سرعت، رفلكس، قدرت و جابه جايي 
او پايين بيايد و ميرهاشم يك سال پيش نباشد.  از هر كارشناس فيزيولوژي و 
آناتومي بپرسيد، مي گويد يك ورزشكار حرفه اي نبايد در يك ماه دو بار وزن 

كم كند. اينها مسائلي است كه كادر فني بايد پاسخگو باشد.

هفته پنجم و پاياني 
 دنيا حيدري

     گزارش2
مرحل��ه مقدماتي 
لي��گ ملت ه��اي 
واليبال در حالي از امروز آغاز مي ش��ود كه تيم ملي 
واليبال ايران بعد از پش��ت سر گذاشتن چهار هفته 
پرفراز و نشيب، كار سختي برابر تيم هاي باالي جدولي 

دارد. هفته اي كه با رويارويي با فرانسه آغاز مي شود.
    

ليگ ملت هاي واليبال اگرچه با قبول دو شكست 
برابر ژاپن و روس��يه آغاز ش��د، اما در پي كسب 
اولين برد اين فصل برابر هلند در هفته نخست و 
همچنين نتايج مقتدرانه هفته دوم كه با سه برد 
پياپي برابر كانادا، ايتاليا و بلغارس��تان همراه بود 
انتظارات از شاگردان آلكنو باال رفت، خصوصاً كه او 
با تكيه بر جوانان تيمش و بها دادن به آنها توانسته 
بود نتايج قابل قبولي كسب كند. انتظاراتي كه با 
برتري مقابل امريكا در هفته سوم بيشتر و بيشتر 
ش��د، اما بعد از آن بود كه تيم ملي واليبال ايران 
روندي نزول��ي را در پيش گرف��ت و بعد از قبول 
شكست برابر صربستان و آلمان در هفته سوم، هر 
سه بازي هفته چهارم را هم واگذار كرد. هفته اي 
كه با شكس��ت ناباورانه برابر استراليايي كه هيچ 
بردي در كارنامه نداشت آغاز شد و با باخت مقابل 
برزيل و اسلووني ادامه پيدا كرد تا كار ملي پوشان 
واليبال ايران كه در چهار هفته ابتدايي موفق به 
كسب پنج پيروزي شده بودند با قبول هفت باخت 

در ادامه سخت تر شود. 
    

خروس ها اما شروع خيره كننده اي داشتند و كار 
خ��ود را با پي��روزي مقابل بلغارس��تان، آلمان و 
استراليا در هفته نخست آغاز كردند. اين تيم در 
هفته دوم طي يك ب��ازي ديدني موفق به برتري 
مقابل برزيلی ش��د كه اين روزه��ا صدر جدول 
را از آن خود كرده اس��ت. اگرچه صربستان نوار 

پيروزي هاي اين تيم را در دومين بازي هفته دوم 
پاره كرد، اما پيروزي هاي فرانس��ه مقابل ژاپن و 
روسيه از سر گرفته شد. با وجود اين زور اين تيم 
در هفته سوم به اسلووني نرسيد و دومين باخت 
در اين دوره از رقابت ها برابر اس��لوني رقم خورد. 
فرانسه در ادامه كانادا را از سد راه برداشت، اما برابر 
هلند تن به شكست داد. امريكا اما در دومين بازي 
هفته چهارم حريف اين تيم نشد، ولی در آخرين 
بازي هفته گذش��ته حريف امروز ايران از عهده 
ايتاليايي كه ش��اگردان آلكنو مقتدرانه از سد آن 
گذشته بودند، برنيامد تا بعد از پشت سر گذاشتن 
باخت مقابل الجوردي پوش��ان مهياي مصاف با 

واليباليست هاي ايران شود.
    

فرانسه نخستين حريف ايران در هفته پنجم است 
كه فردا مقابل ياران آلكنو راهي ميدان مي شود. 
تيمي كه در هر پست حداقل يك فوق ستاره در 
تركيب خود دارد و اين موضوع مي تواند براي هر 
تيمي يك نكته مثبت باشد. فرانسه كه در دوره 

گذشته با 11 پيروزي و چهار شكست به عنوان 
تيم چهارم راهي مرحله نهايي ش��د، كار خود را 
با حضور در رده شش��م به پايان برد، اما اين بار با 
تكيه بر س��تاره هايي چون تونيوتي، بوير، لگاف، 
انگاپت و گربينيكوف به كسب سكو مي انديشد. 
فرانسه تاكنون هفت مرتبه برابر ايران به ميدان 
رفته كه در شش بازي برنده بوده و تنها يك مرتبه 
برابر واليباليست هاي ايراني تن به شكست داده و 
آن هم جام قهرمانان بزرگ جهان در سال 2017 
بود كه با برتري 3 بر 2 ايران به پايان رسيد. آخرين 
مصاف دو تيم به ليگ ملت هاي قبل برمي گردد كه 
فرانسه برابر ايران به برتري 3 بر صفر دست يافت. 
اما بايد ديد در هش��تمين مصاف ايران مي تواند 
براي دومين مرتب��ه اين تيم را به زان��و درآورد و 
به روند ناكامي هاي خود بعد از پنج باخت پياپي 

پايان دهد  يا نه.
    

اگرچه بسياري از تيم هاي حاضر در اين رقابت ها 
به دلي��ل در پيش ب��ودن المپي��ك از بازيكنان 

جوان خود در ليگ ملت ها استفاده كرده اند، اما 
فرانس��ه به رغم حضور در المپيك توكيو با تمام 
س��تاره هايش راهي ريميني ايتاليا شده، ضمن 
اينكه در پي برگزاري چندي��ن بازي تداركاتي با 
كيفيت براي حضوري پرقدرت در توكيو است و 
نيم نگاهی نيز به كسب سكو در اين رقابت ها دارد. 
حال آنكه ايران به رغم تالش براي كس��ب سكو 
بيشترين هدفش در اين رقابت ها ميدان دادن به 
جوان ترهاي تيم است، آن هم براي آمادگي هرچه 
بيشتر براي حضور در المپيك و ديگر مسابقات 

بين المللي پيش رو و صدالبته كسب تجربه.
    

ميدان دادن به بازيكنان جوان تيم براي كس��ب 
تجربه تصميم قابل قبولي از س��وي آلكنو است، 
اما پنج باخ��ت متوالي و عدم مديري��ت بازي ها، 
به خصوص در دو هفته اخير باعث شد شاگردان او 
سقوطي آزاد را در جدول رده بندي مرحله گروهي 
تجربه كنند، ب��ه طوري كه ايران حاال با كس��ب 
18 امتياز از 12 بازي كه پشت سر گذاشته در رده 
يازدهم جدول جا خوش كرده است. حال آنكه در 
هفته پاياني مرحله گروهي بايد با تيم هاي باالي 
جدولي بازي كند. لهس��تان كه در رده دوم قرار 
دارد، فرانسه كه سكوي چهارم را از آن خود كرده و 
آرژانتيني كه حاال با توجه به نتايج ضعيف دو هفته 

اخير ايران سكوي هشتم را در اختيار دارد.
آرژانتين به رغم اينكه سه پله از ايران باالتر است 
حريف چندان سرس��ختي نيس��ت ك��ه آلكنو و 
يارانش نتوانند از عهده آن برآيند، اما لهستان و 
فرانس��ه تيم هاي قدرتمندي هستند كه عبور از 
سد آنها كار چندان ساده اي نيست. صدالبته كه 
ايران س��ابقه برتري برابر هر دو تيم را در كارنامه 
دارد، اما بايد ديد تيمي كه به استرالياي بدون برد 
مي بازد، مي تواند در هفته پاياني از عهده سه تيم 

باالي خود برآيد. 

ايران – فرانسه، نبردي براي بازگشت شاگردان آلكنو
استارت هفته پاياني با خروس هاي مدعي

حرف حق در ميانه يك دعواي لفظي! 
صرف نظ��ر از ماج��راي درگيري ه��اي لفظ��ي مديرعامل و س��رمربي 
باشگاه اس��تقالل با هم كه حاش��يه هاي زيادي را براي آبي ها، آن هم در 
حس��اس ترين روزها به وجود آورده، شنيدن برخي اظهارنظر ها و برخي 
تصميم گيري ها بسيار قابل تأمل است. البته بايد ديد كه چنين اظهارنظرها 
و تصميم گيري هايي تا كجا واقعيت دارد و تا كجا به مرحله اجرا درمي آيد. 
سال هاست كه همه از لزوم توجه به قراردادهاي بازيكنان و مربيان خارجي 
حرف مي زنند. همان قراردادهايي كه هزينه هاي ميلياردي به بيت المال 
تحميل كرده و مي كند و باعث شكايت هاي ريز و درشت از فوتبال ايران 
در سطح بين المللي شده است. سال هاس��ت كه همه خطاب به مديران 
باشگاه ها و رؤساي فدراسيون فوتبال و مسئوالن وزارت ورزش مي گويند 
كه بايد در بحث عقد قرارداد با خارجي ها حساسيت هاي حقوقي لحاظ 
شود، بايد نسبت به بند بند قراردادها با آنها حساسيت داشته باشيم و اين 
قراردادها مورد توجه نهادهاي نظارتي نيز واقع شوند. سال هاست كه اينها 
گفته مي شود، اما ماحصل تمام اين فرياد زدن ها، انبوه پرونده هاي شكايت 

از فوتبال ايران است كه در همه آنها نيز بازنده بوده و هستيم. 
حاصل اين همه فرياد زدن پرونده ويلموتس اس��ت، پرون��ده برانكو بود و 
پرونده هاي اس��تراماچوني و كالدرون كه در راه اس��ت. با وج��ود اين و در 
ميان دعواي رسانه اي مديرعامل و سرمربي استقالل، حرف هايي شنيده 
مي شود كه جاي اميدواري دارد؛ اينكه مديرعامل استقالل حاضر نيست 
قرارداد پرابهام مربي خارجي جديد را امضا كند يا  اينكه حاضر نيست زير بار 
زياده خواهي  برخي بازيكنان فعلي تيم برود كه اين جاي تقدير دارد. حرف 
حقي كه امروز در ميان دعواي مديرعامل و سرمربي استقالل شنيده مي شود 
حرف تمام اين سال هاس��ت، اما اميدواريم كه تم��ام اين حرف ها فقط به 
درگيري لفظي امروز مددي با مجيدي ختم نشود و صرفاً براي به رخ كشيدن 

قدرت در اين دعوا كه دو سر آن باخت براي استقالل است، نباشد. 
مديرعامل استقالل مي گويد كه هيئت مديره تمام جوانب كار را سنجيده 
و با آمدن مربي خارجي مخالفت كرده اس��ت. اي��ن يك حركت خوب و 
قابل تقدير است كه بايد مورد توجه بقيه باشگاه ها هم قرار گيرد. همان 
باشگاه هايي كه بدون تحقيق و مدرك صرفاً پاي قرارداد خارجي ها را امضا 
مي كنند و ميليارد ميليارد بدهي روي دست فوتبال مي گذارند يا مديراني 
كه در باالترين مرجع تصميم گيري فدراسيون فوتبال متوجه بند هاي 
قراردادي كه منعقد مي كنند، نيس��تند و وقتي كار از كار مي گذرد تازه 

متوجه مي شوند كه پاي چه چيزي را امضا كرده اند. 
حرف هاي مديرعامل اس��تقالل را بايد به فال نيك گرفت، هرچند كه بايد 
اميدوار بود به همين مقطع زماني و صرف درگيري لفظي با س��رمربي تيم 
خالصه نشود. اما هرچه هست نويد يك حركت رو به جلو و حرفه اي در فوتبال 
ايران را مي دهد. حركتي كه از باشگاه استقالل شروع شده و اميدواريم كه در 
ساير باشگاه هاي هم ديده شود. حركتي كه اميدواريم در فوتبال ايران نهادينه 
شود تا ديگر شاهد عقد قراردهايي نظير ويلموتس گيت كه روي قراردادهاي 
ننگيني چون تركمانچاي و گلستان را سفيد كرد، نباشيم. البته فراموش نكنيم 
كه در اين بين نهادهاي نظارتي و باالدستي هم نبايد وظيفه خود را فراموش 
كنند و از كنار همه چيز با بي خيالي بگذرند. يادمان نرود كه وزارت ورزش به 
عنوان مالك اصلي استقالل و پرسپوليس نقش اصلي را در سر و سامان دادن 

به اوضاع آنها دارد و اينطور نيست كه تنها پول بدهد و نظاره گر باشد.

استقالل و پديده 
سعيد احمديان

   گزارش
در شـــرايطي 
امـروز در يـك 
بازي عقب افتاده از هفته بيست و يكم به مصاف 
هم می روند كه باال گرفتن اختالفات بازيكنان و 
مربيان استقالل با مديرعامل، باعث شده آبي ها 
پرحاشيه ترين روزهاي شـان را تجربه كنند. 
با پايان بازي هاي تيم ملي در انتخابي جام جهاني، 
ليگ برتر در فصل بيستم دوباره از امروز ادامه پيدا 
مي كند، البته با برگزاري بازي هاي عقب افتاده تا 
در جدول رقابت ها شماره بازي تيم ها يكي شود. 
در دو بازي معوقه ليگ، امروز استقالل و پديده از 
هفته بيست و يكم با هم روبه رو مي شوند و فردا 
هم فوالد و نفت مسجدسليمان در ديدار معوقه از 

هفته بيست و دوم به مصاف هم مي روند. 
  فاصله آبي ها و صدر يك رقمي مي شود؟

پس از نزديك به چهار هفته آبي ها دوباره امروز در 
ليگ برتر به ميدان مي روند و در ورزشگاه آزادي 
در يك بازي عقب افتاده از هفته بيس��ت و يكم 
ميزبان پديده هس��تند. آبي پوشان پيش از بازي 
امروز با 37امتياز از 22 بازي در رده سوم جدول 
قرار گرفته ان��د، آن هم با فاصل��ه 11 امتيازي با 
سپاهان و پرسپوليس 48 امتيازي، فاصله اي كه 
فرهاد مجيدي اميدوار است تيمش با سه امتياز 
بازي عقب افتاده امروز آن را به عدد 8 برساند تا 
شانس آبي ها در هفت ديدار باقيمانده براي ماندن 

در كورس قهرماني همچنان در دسترس باشد. 
البته رون��د اس��تقالل در بازي هاي گذش��ته و 
به خصوص پس از بازگشت ش��اگردان مجيدي 
از بازي هاي مرحله گروهي ليگ قهرمانان آسيا 
زياد اميدوار كننده نبوده اس��ت. آنها در سه بازي 
اخيرش��ان دو باخت و تنها يك برد داش��ته اند تا 
فاصله ش��ان با تيم هاي مدعي، يعني ش��اگردان 
نويدكيا و گل محمدي بيشتر شود. فاصله امتيازي 
كه اگرچه با توجه به بازي هاي باقيمانده، هواداران 
استقالل مي توانند به جبران آن اميدوار باشند، اما 
روند پرفراز و نشيب تيم، آنها را نگران كرده است 
كه در فصل بيستم هم نبايد دل ش��ان  را زياد به 

رسيدن به قهرماني خوش كنند. 
  جنگ داخلي در روزهاي حساس

البته مشكل آبي ها يكي، دو تا نيست و آنها عالوه 
بر رقابت با تيم هاي مدعي با خودشان نيز در داخل 
باشگاه در حال رقابت و جنگ و ستيز هستند و در 
آستانه بازي امروز با ش��هرخودور پرحاشيه ترين 
روزهاي ش��ان را تجرب��ه مي كنند. ب��اال گرفتن 
اختالفات داخلي در استقالل كه با رويارويي هيئت 
مديره با احمد مددي مديرعامل تيم در هفته هاي 
گذشته آغاز ش��ده بود، در روزهاي گذشته سبب 
شده كار به داخل تيم و كادر فني هم بكشد و تنها 
24 ساعت قبل از رويارويي حساس با پديده، فرهاد 
مجيدي و برخي بازيكنان هم با تندترين انتقادها از 
خجالت مددي درآمدند تا اوضاع آبي ها بحراني تر از 

هر زمان ديگري باشد. 
اس��تقالل در حالي آم��اده بازي ام��روز با پديده 

مي شود كه به نظر مي رس��د فاصله كادر فني با 
كادر مديريتي، به خصوص مديرعامل به بيشترين 
حد ممكن رسيده و تأخير و حساسيت باشگاه در 
قرارداد با گابريل پين ايتاليايي كه دستيار مورد 
نظر مجيدي است، سبب ش��ده سرمربي آبي ها 
روز شنبه پرده ها را كنار بزند و تندترين انتقادها را 

عليه مديرعامل باشگاه به زبان بياورد. 
او گفته است: »سر تا پاي اين باشگاه را نابلدي و 
ناتواني فراگرفته، اما هيچ مسئولي به فكر نيست. 
خجالت هم نمي كش��ند. براي قرارداد دس��تيار 
ايتاليايي به من مي گويند بايد بندي در قراردادش 
باشد كه حق ش��كايت به دادگاه كاس را نداشته 
باشد، يعني از همين روز اول به طرف مقابل پالس 
مي دهند كه پولت را نمي دهيم و حق شكايتم هم 
نداري! وقتي نمي توانيد يا بلد نيستيد، چرا صندلي 
مديريت استقالل را رها نمي كنيد. استقالل براي 
شما چه دارد كه حاضريد تمام اين اعتراض ها را 

تحمل كنيد و بمانيد! اين همه مصيبت در باشگاه 
وجود دارد و آقاي مددي عين خيالش نيس��ت 
و فقط منتظر دس��تور باالدستي هاس��ت! آقاي 
علي نژاد، چرا دست از سر استقالل برنمي داري. 
قباًل هم گفت��ه ام آقايان مأموريت داش��تند كه 
اس��تقالل را به يك تيم معمولي تبديل كنند.« 
مجيدي با تاختن به مديرعامل استقالل نشان داد 
كه اختالفات دروني استقالل تا چه اندازه می تواند 
حاد و نگران كننده براي هواداران اين تيم باشد و 
آنها را در داخل زمين در رسيدن به هدف هاي شان 

دچار مشكالت بيشتري كند. 
چند ساعت پس از حمله مجيدي به مديرعامل، 
مددي هم مانند سرمربي آبي ها، بدون توجه به 
شرايط حساسي كه استقالل در هفته هاي پاياني 
ليگ پي��ش رو دارد، صحبت هاي تند مجيدي را 
بی پاسخ نگذاشت و او را متوهم ناميد تا اختالفات 
داخلي ح��رف اول را در اردوگاه آبي پوش��ان در 
آستانه شروع دوباره ليگ و بازي امروز بزند: »هيچ 
كس حق ندارد ديگري را ناعادالنه قضاوت كند. 
رفتارهاي آقاي مجيدي ناپايدار و بي ثبات است و 
بايد اين رويه اصالح شود. مجيدي همه را مورد 
عتاب و توهين قرار مي ده��د، در حالي كه او در 
جايگاهي قرار دارد كه باي��د مراقب رفتارهايش 
باشد. آقاي مجيدي توهم توطئه را كنار بگذارد و 
به فكر تيم باشد. با توهين و سفسطه به هيچ تيمي 
امتياز نمي دهند و ايشان براي توجيه نتايج تيم راه 

ديگري غير از توهين و تهمت برگزيند.«
در ادام��ه اي��ن درگيري ه��اي داخلي، فرش��يد 
اسماعيلي يكي از بازيكنان تأثيرگذار آبي ها هم 
به پش��تيباني مجيدي و بر عليه مديرعامل تيم 

وارد بازي شد تا نشان دهد كه موقعيت مديرعامل 
در بين بازيكنان هم شكننده است و استقالل با 
اين اختالفات كار آساني در زمين بازي پيش رو 
ندارد. اس��ماعيلي گفته اس��ت: »آقايان شما در 
حد و اندازه باشگاه استقالل نيستيد. با رفتنتان 
همه را خوش��حال كنيد. رفتار مددي و عواملش 
واقعاً حيرت انگيز است، وقتي چنين رفتارهايي 
را مي بينيم مس��لماً هيچ بازيكني در اس��تقالل 
حرف هاي او را باور نمي كند. پنهان شدن پشت 
ميكروفون ها و نيامدن سر تمرينات راه مناسبي 
براي جوابگويي نيس��ت. همانطور ك��ه در دفتر 
ايشان باز است، همه بازيكنان هم از آمدن ايشان 

به تمرينات استقبال مي كنند.«
  پديده به انتقام فكر مي كند

در س��وي ديگر پديده با يك مربي نام آش��نا براي 
آبي ها، يعني س��يدمهدي رحمتي به تهران آمده 
است. آنها با دو باخت و سه مساوي و تنها يك برد در 
شش بازي آخرشان روند نزولي و بحراني داشته اند 
و با 28 امتياز در رده هشتم قرار گرفته اند. رويارويي 
مجيدي و رحمتي از جذابيت هاي ويژه بازي امروز 
است، مسابقه اي كه در ديدار رفت با برتري 2 بر صفر 
استقالل در مشهد به پايان رسيد و حاال رحمتي و 
شاگردانش براي جبران به تهران آمده اند و به گفته 
محمد فاضلي، مربي شان گول حواشي و اختالفات 
داخلي اس��تقالل را نمي خورند: »م��ا توجهي به 
حواشي استقالل نداريم. همه مي دانند كه مدتي 
پيش مشكالت پديده از اس��تقالل هم بدتر بود. 
استقالل تحت هر شرايطي براي همه تيم ها يك 
حريف خطرناك محسوب مي ش��ود و ما با تيمي 

پرقدرت روبه رو خواهيم شد.«

خودزنی آبی ها!
 استقالل و پديده امروز در يك بازي معوقه از هفته بيست و يكم ليگ برتر 

به مصاف هم مي روند

البته مشـكل آبي ها يكي، دو تا 
نيسـت و آنها عالوه بر رقابت با 
تيم هاي مدعي با خودشـان نيز 
در داخل باشـگاه در حال رقابت 
و جنـگ و سـتيز هسـتند و در 
آستانه بازي امروز با شهرخودور 
پرحاشـيه ترين روزهاي شان را 

تجربه مي كنند

يوسف كرمي

كاپيتان اسبق تيم ملي تكواندو


