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حقوق المپين ها، نيم سال دوم

ســیدرضا صالحی امیری، رئیس کمیته ملی 
المپیک در خصــوص اینکه کشــتی به بودجه 
زیادی نیــاز دارد، عنوان داشــت:»چند نکته در 
مورد کشتی باید مطرح شود؛ اول اینکه مدیریت 
دبیر انصافا قوی بود و مجموعه کشتی را منسجم 
کرد. دوم اینکه دبیر زیر ساخت ها را بازسازی کرد 
و سوم اینکه به دنبال اسپانسرها رفت. ارزیابی ما 
در کمیته ملی المپیک و ســتاد عالی بازی ها از 
مدیریت دبیر، عملکرد بسیار مثبت است.« وی 
افزود:»آقــای نوبخت عالوه بر توجــه به ورزش 
قهرمانی، به کشــتی نگاه ویژه ای دارد. او در سه 
مرحله کمک ویژه به کشتی داشته و خواهد داشت. 
من این خبر را بدهم که قرار است کمک ویژه چند 
میلیاردی در روزهای آتی به کشتی صورت بگیرد. 
نوبخت همچنین دو میلیارد امســال کمک کرد 
و یک کمک ویژه هم ســال قبل داشت. کشتی 
ورزش قهرمانی نیست، بلکه بخشی از هویت ملی 
ما ایرانیان است بنابراین هرچه از کشتی حمایت 
کنیم نتیجه آن را روی سکوها خواهیم دید. ما و 
وزیر ورزش و آقای نوبخت موضوع کشــتی را به 
صورت پروژه ویژه نگاه می کنیم.« رئیس کمیته 
ملی المپیک در مورد پرداخت حقوق المپیکی های 
توکیو نیز عنوان کرد:»مصوبه ای در ســتاد عالی 
بازی ها داشــتیم مبنی بر اینکه هر کسی کسب 
ســهمیه کرد به مدت یک سال مبلغ 60 میلیون 
تومان در قالب دو قسط 6 ماهه دریافت کند. قسط 
اول توسط وزارت ورزش پرداخت شد اما قسط دوم 
در تعهد کمیته ملی المپیک است که در نیم سال 
دوم سال 99 پرداخت می کنیم. ورزشکاران بدانند 
حق آنها باقی است و حتما این تعهد انجام می شود. 
اینکه ما تاکنون این پول را پرداخت نکرده ایم به 

این دلیل بوده که تخصیص بودجه نداشته ایم.«
     

مهرام حتما، پتروشيمي شايد!
فدراسیون بســکتبال در نامه ای به باشگاه ها 
از آنها خواست تا 11 تیرماه برای حضور در لیگ 
برتر اعالم آمادگی کنند که در این بین شــنیده 
می شود تیم پتروشیمی برای فصل بعد برنامه ای 
ندارد و احتمال عدم حضور آنها در بسکتبال وجود 
دارد. پتروشــیمی بندرامام در یک دهه گذشته 
سرمایه گذاری خوبی را در بسکتبال انجام داده بود، 
اما ظاهرا دیگر مدیران آن عالقه  ای به تیمداری و 
حضور در عرصه حرفه ای و قهرمانی ندارند. فصل 
قبل این تیم با هدایت فرزاد کوهیان وارد مسابقات 
شد و در دور مقدماتی نیز در رده دوم قرار گرفت، 
اما مسابقات به خاطر شیوع کرونا نیمه تمام ماند. 
همچنین باشگاه مهرام برای حضور در لیگ برتر 
اعالم آمادگی کرده، اما از دیگر باشگاه های مطرح 
مانند شیمیدر و شهرداری گرگان فعال خبری برای 
ادامه حضور یا عدم حضور نیست. پیش از این هم 
بوشهری، سرپرســت نفت آبادان اعالم کرده بود 
این تیم برای فصل بعد مجوز دارد، اما بودجه اش 
نامشخص است. فدراسیون بسکتبال اعالم کرده 
قصد دارد لیگ برتر فصل آینده را از شــهریورماه 

آغاز کند.
     

 يخچالی دنبال درخشش 
در آلمان

بهنام یخچالی گارد راس تیم ملی بســکتبال 
هفته گذشــته با عقد قراردادی رســمی به تیم 
دسته دومی روستوک آلمان پیوست که هدایت 
آن را دریک بائرمن، سرمربی سابق تیم ملی ایران 
برعهده دارد. یخچالی در خصوص این انتقال عنوان 
داشت:»بائرمن یکی از دقیق ترین مربیانی است که 
تاکنون با آنها همکاری داشته  و چیزهای زیادی از 
او یاد گرفته ام. اینکه چقــدر به کار مربیگری اش 
مسلط اســت و به جزئیات دقت نظر دارد.« وی 
با اشــاره به اینکه این ویژگی هایش به چشــمم 
آمد، گفت:»شما برای انجام یک پروژه بزرگ در 
نهایت می بینید که چقدر این جزئیات به چشم 
می آیند و تاثیرگذار هســتند.« گارد راس ایرانی 
روستوک تاکید کرد:»بازیکنی هستم که از خودم 
انتظار زیادی دارم و تالش می کنم یکی از بهترین 
سال های دوران بســکتبالم را در این تیم داشته 
باشم. هنوز شرایطی فراهم نشده که با هواداران 
روستوک آشنا شوم، اما برای خوشحالی آنها بازی 
خواهم کرد.« سرمربی تیم بسکتبال روستوک هم 
گفت:»یخچالی یک بازیکن کامل اســت و نقطه 

ضعف خاصی در بازی او وجود ندارد.«

منهای فوتبال

آریا رهنورد

پیکان، اولین رقیب پرسپولیس در 
بازگشت رسمی رقابت های لیگ برتر 
اســت. تیمی که در دیدار رفت، رقابتی 
پایاپای با قرمزها داشــت و ســرانجام 
در آخریــن لحظات، نتیجــه را به این 
حریف واگذار کرد. در آن مسابقه، هنوز 
گابریل کالدرون سرمربی قرمزها بود و 
حسین فرکی نیز روی نیمکت پیکانی ها 

حضور داشت. گل های ترابی و نوراللهی 
مقابل تک گل ســعید واسعی، نتیجه 
آن نبرد در ورزشگاه آزادی را رقم زدند. 
بین این دو تیم در جدول لیگ، تفاوت 
معناداری وجود دارد. پرســپولیس با 
فاصله به صدر جدول چسبیده و پیکان، 
در پایین ترین جایگاه دیده می شــود. 
پرسپولیس گزینه اول قهرمانی است و 
پیکان، با بیشترین احتمال برای سقوط 
دست و پنجه نرم می کند. پرسپولیس 

موافق جدی ادامه لیــگ بوده و پیکان، 
یکی از مخالفان سرسخت این اتفاق به 
شمار می رود. با این حال دو تیم امشب 
به هم می رسند. این جدال، برخوردی 
دیگر بین پرســپولیس و عبدا... ویسی 
اســت. مردی که در کــورس قهرمانی 
لیگ برتر پانزدهم، قهرمانی را از برانکو 
و تیمش گرفت تا بزرگ ترین موفقیت 
دوران ورزشــی اش را به دست بیاورد. 
ویسی البته معموال به ندرت روبه روی 

پرســپولیس نتایج درخشانی را تجربه 
کرده اما چند پیروزی فراموش نشدنی، 
خاطره های خوب این مربی از قرمزهای 
پایتخت هستند. سرخ ها در 21 هفته 
گذشته لیگ، 15 بار برنده بوده اند و فقط 
در 6 مسابقه نتوانسته اند به عنوان تیم 
پیروز از زمین خارج شوند. پیکان اما در 
21 بازی قبلی، فقط طعم سه پیروزی را 
چشیده و 12 بار نیز شکست خورده است. 
آن چه به جذابیت بــازی امروز کمک 

شایانی می کند، کیفیت خط حمله دو 
تیم است. پرسپولیس این فصل 31 گل 
به ثمر رسانده و پیکان نیز موفق به زدن 
28 گل شده اســت. با این حال در آمار 
دفاعی، پیکانی ها در این فصل 28 گل 
بیشتر از پرسپولیس دریافت کرده اند. 
در واقع بزرگ ترین نقطه ضعف این تیم، 

به وضعیت خط دفاعی مربوط می شود.
پیکان امشــب در حالی روبه روی 
پرســپولیس قرار می گیرد که از هفته 
دهم به بعد، برنده هیچ مسابقه ای نبوده 
اســت. آنها از 11 هفته گذشــته فقط 
سه امتیاز دشــت کرده اند و به همین 
خاطر به پایین ترین رده جدول دوخته 
شده اند. این تیم برای نبرد امشب، سه 
غایب شناخته شــده دارد. جالل الدین 
علی محمدی، مهران موسوی و میالد 
شیخ ســلیمانی، نمی توانند تیم شان 
را در ایــن نبرد همراهــی کنند. نکته 
نگران کننده برای این تیم، آمار فوق العاده 
یحیی روبه روی پیکان است. او در هشت 
تقابل گذشته به عنوان سرمربی با این 
تیم، 6 بار برنده بوده و در دوران مربیگری 
تنها یک بار نتیجه را بــه پیکان واگذار 
کرده است. موضوعی که نشان می دهد 
مربی قرمزها راه و رســم شکست دادن 
این حریــف را خیلی خوب بلد اســت. 
پرسپولیسی ها در شرایطی خودشان 
را بــرای این نبرد مهیــا می کنند که از 
هفته یازدهم به بعد، دیگر هیچ جدالی 
را واگذار نکرده اند. این تیم در 10 هفته 
گذشته فقط »دو امتیاز« از دست داده و 
با روندی خارق العاده، به استقبال 9 هفته 
باقی مانده از لیگ برتر نوزدهم می رود. از 
بین ستاره های پرسپولیس، کریستین 
اوساگونا هنوز به تهران برنگشته و ممکن 
اســت در ادامه فصل، دیگــر هرگز در 
ترکیب این باشگاه دیده نشود. محمد 
انصاری نیز برای ماه ها خانه نشین خواهد 
بود. ســیدجالل با توجه به مصدومیت 
اخیر، احتماال بــازی را از روی نیمکت 
آغاز می کند. بشار رســن آنقدر دیر به 
تیم ملحق شده که هنوز در اوج آمادگی 
نباشد و مهدی ترابی نیز به عنوان بهترین 
بازیکن این فصل پرسپولیس، از دیدار 

امشب محروم است. یکی از دوئل های 
جذاب این نبرد، بیــن دو گل زن دو تیم 
رقم می خورد. جایی که شهریار مغانلو 
به افزایش آمار گل هایــش در کورس 
آقای گلی فکر می کند و علی علیپور نیز 
امیدوار است که دوباره با درخشش در 
زمین، شانس بردن کفش طالی لیگ 

نوزدهم را برای خودش افزایش بدهد.
شکست اســتقالل در زمین فوالد، 
فاصله 10 امتیــازی پرســپولیس با 
جدی ترین تعقیب کننده اش را حفظ 
کرد. در چنین شرایطی شاید مهم ترین 
مسئولیت یحیی، حفظ انگیزه بازیکنان 
تیمش باشد. بدون تردید آنها در ادامه 
فصل، مهم ترین رقیب خودشان هستند. 
اگر پرسپولیسی ها همه چیز را از همین 
حاال تمام شده بدانند و به فکر برگزاری 
جشن قهرمانی باشند، بعید نیست که 
این تصویر رویایی مثل یک ســراب به 
نیستی مطلق تبدیل شــود اما اگر آنها 
اعداد نوشته شده در جدول را فراموش 
کنند و برای بــردن به میــدان بروند، 
شانس رقم زدن یکی از زودهنگام ترین 
قهرمانی های تاریخ لیگ برتر را خواهند 
داشت. همه چیز در ادامه فصل، به خود 

آنها بستگی دارد.

بازگشت یحیی و شاگردها به لیگ برتر نوزدهم

در جست وجوی پنجاه!

سوژه روز

اتفاق روز

»چهل و هفت«. این امتیاز پرسپولیس از مدت ها قبل در جدول رده بندی لیگ برتر ثابت مانده و درست مثل امتیازهای 
تیم های دیگر، کوچک ترین تغییری نکرده است. قرمزها امشب دوباره به لیگ برمی گردند و پس از ماه ها تعطیلی، برای 
رسیدن به امتیاز شماره 50 تالش می کنند. حریف آنها در این نبرد، تیم قعر جدولی لیگ برتر است. تیمی که برای فرار از 

سقوط، دست به هر کاری می زند. اول و آخر جدول لیگ امشب در ورزشگاه شهر قدس به هم می رسند. مسابقه ای که نبرد 
دو خط حمله آماده و دو خط دفاعی کامال متفاوت خواهد بود.

آریا طاری

در لیگ برتر ایران، حواشــی همواره از خود 
بازی ها جلوتر هســتند. حاال تنها یک بازی در 
دوران کرونا برگزار شده اما همان یک مسابقه، 
به اندازه یک فصل حاشــیه و جنجال داشــته 
اســت. جواد نکونام و فرهاد مجیدی که قبل از 
بازی برخورد صمیمانه ای با هم داشــتند، حاال 
یک پرونده جدید را در فوتبــال ایران علیه هم 
باز کردند. آنها در گذشته نیز رابطه خوبی با هم 
نداشتند اما حاال دیگر اختالف نظر میان این دو 
مربی، از همیشه بیشتر عیان شده است. اختالفی 
که به نظر می رسد روی سرنوشت این فصل فوالد 
و استقالل نیز تاثیر محسوسی خواهد گذاشت. 
چراکه فرهاد و نکو این روزها به شــدت هرچه 

تمام تر در کانون توجه قرار گرفته اند.
همه آن خوش و بش  مفصل فرهاد مجیدی و 
جواد نکونام قبل از شروع مسابقه فوالد و استقالل 
در لیگ برتر، چیزی بیشتر از یک »نقاب« روی 
یک دشــمنی دیرینه نبود. استقاللی ها خوب 
می دانند که ایــن دو نفر هرگــز رابطه خوبی با 
هم نداشــته اند و هیچ وقــت همدیگر را تحمل 
نکرده اند. حاال دیگر آن نقاب برداشته شده و دو 

مربی، مشغول سالخی مجازی یکدیگر هستند. 
فرهاد نتیجه دیدار تیمش با فوالد را طبق معمول 
با ساختن یک موج جدید در اینستاگرام همراه 
کرده و جــواد نکونام نیز، جمــالت تندی علیه 
این مربی به زبان آورده اســت. بدون شک این 
بازی برنده ندارد و این اتفاق، به هر دو نفر آنها به 
شدت لطمه خواهد زد. آنها در روزهای پیش رو 
به جای اتفاقات درون زمین، با همین حواشــی 
قضاوت می شــوند. انتظاری که از این دو مربی 
داریم امال کامال متفاوت است. این جنس رفتارها 
را مربیان نسل های گذشته نیز خیلی خوب بلد 
بودند. کاری که فرهاد و نکــو باید انجام بدهند، 
نمایش رفتارهایی کامال متفاوت است. البته که 
آنها باید روبه روی هر چیزی که به زعم خودشان 
غلط است بایستند اما اینستاگرام و یا کنایه های 
تلویزیونی، تا امروز حتی یک مربی فوتبال را نیز 

خوشبخت نکرده اند.
حتی یک دلیل منطقی وجود ندارد که این 
دو مربی، به خاطر آن خودشــان را وارد چنین 
دعوایی کنند. اگر ادعای فرهاد مجیدی در مورد 
داور مسابقه درست باشد، این وظیفه او نیست 
که پیگیری های الزم را انجام بدهد. فرهاد نباید 
به همین سادگی خودش را بســوزاند و چنین 

خطری را به جان بخرد. اگر او از صحت ادعایش 
مطمئن است، باید باشــگاه را در جریان بگذارد 
و مسئولیت ادامه این روند را به مدیران باشگاه 
واگذار کند. با این روند حتی در صورت اشــکال 
در اطالعات اولیه، وجاهت این مربی در فوتبال 
ایران خدشه دار نخواهد شد. او نمی تواند از یک 
طرف داور را به بی مسئولیتی متهم کند و از طرف 
دیگر، خودش چنین رفتاری با باشگاه استقالل 
داشته باشد. چراکه اختصاص دادن این حجم از 
تمرکز به مسائل حاشیه ای، نوعی بی مسئولیتی 
از ســوی این مربی خواهد بود. او باید پیگیری 
این پرونده را به باشگاه بسپارد و خودش با تمام 
توان، استقالل را در 9 دیدار پایانی هدایت کند. 
در نقطه مقابل نیز جواد نکونام، وضعیت مشابهی 
دارد. او به جای تمرکز روی تیم خودش، دائما به 
ســرمربی حریف طعنه می زند و حتی به شکل 
ناجوانمردانه ای از مصدومیت بازیکنان استقالل 

علیه فرهاد استفاده می کند. 
این کار یک ریســک باورنکردنی از ســوی 
کاپیتان ســابق تیم ملی اســت. چراکه اگر در 
آینده ای نزدیک مهره های فــوالد نیز مصدوم 
شــوند، همه از این ادعاها علیه خود او استفاده 
خواهند کرد. او تاکیــد دارد که به دنبال فضای 
مجازی نیســت اما از آنتن زنده تلویزیون، برای 
کنایه زدن به رقیب بهره می بــرد. این دو مربی 
هنوز پخته نشده اند، هنوز تجربه زیادی ندارند 
و باید کارهای فراوانی انجام بدهند اما هر دو نفر، 

ســال ها به عنوان بازیکن در زمین فوتبال دیده 
شــده اند و انتظار کمی حرفه ای تر بودن، انتظار 

گزافی از آنها نیست.
باید انتظار داشته باشیم که استقالل و فوالد، 
مربیان جوان و احساسی شان را کنترل کنند اما 
ظاهرا هیچ تصوری در فوتبال ایران، همیشــه 
غلط نخواهد بــود. چراکه مدیران اســتقالل و 
فوالد بیشتر از فرهاد و نکو، در این حواشی ذوب 
شده اند. سعید آذری هنوز دســت از هیاهوی 
اینستاگرامی برنداشــته و پاسخ حریفش را در 
فضای مجازی با کنایه هایی آشــکار و مشخص 
می دهد. همان طــور که ســعادتمند نیز از هر 
فرصتی برای اعالم انصــراف احتمالی تیمش از 

لیگ برتر استفاده می کند. آنها نمی توانند این دو 
مربی را کنترل کنند و اصال به یک نفر نیاز دارند که 
خودشان را کنترل کند! در چنین شرایطی، حق 
داریم اگر نگران آینده مربیگری مجیدی و جواد 
نکونام باشیم. آنها در کاری که انجام می دهند، 
فوق العاده مستعد هستند اما باتالق هایی شبیه 
به این دعوا، می تواند این دو نفر را به درون خودش 
بکشد و استعدادشان را نیز تحت تاثیر قرار بدهد. 
آنها شــبیه واگن هایی در حال خارج شــدن از 
ریل هستند. کاش در ریل بمانند و از خودشان 
مراقبت کننــد. کاش کنار زمیــن بمانند و این 
همه وقت، انرژی و تمرکز برای مسائل بیرون از 

زمین نگذارند.

هیچ کس تصور نمی کرد بین هفته های بیســت و یکم و 
بیســت و دوم لیگ برتر، حدود 17 هفته فاصله وجود داشته 
باشد. فاصله ای که در شرایط عادی، نهایتا به چند روز می رسید. 
با این حال لیگ برتر دوباره به زندگی برگشته و چند روز پس 
از برگزاری اولین بازی، حاال دیدارهای بعدی در شــهرهای 
مختلف برگزار می شوند. اولین مسابقه امروز، در تبریز شکل 
می گیرد. جایی که تراکتوری ها باید میزبان نساجی مازندران 
باشند. بازی روبه روی سکوهای خالی برای هر دو تیم که جزو 
پرتماشاگرترین تیم های لیگ برتر هستند، چندان خوشایند 

نخواهد بود. با این وجود تراکتــور برخالف ادعاهای مالکش، 
از لیگ برتر کنار نکشــیده و نخواهد کشید. آنها هنوز شانس 
خوبی برای کسب سهمیه دارند و می توانند به قهرمانی لیگ 
نیز امیدوار باشند. نساجی در نیم فصل اول، شکست سختی 
از تراکتور خورد اما وضعیت دو باشــگاه نسبت به آن مقطع، 
متفاوت به نظر می رسد. 15 دقیقه پس از شــروع این بازی، 
شهرخودرو نیز میزبان ذوب آهن اصفهان است. ذوب در این 
فصل دو مربی عوض کرده و حاال لوکا بوناچیچ، سومین مربی 
این باشگاه در لیگ برتر نوزدهم خواهد بود. مردی که ظاهرا تا 

90 سالگی نیز به کار در فوتبال ایران ادامه خواهد داد! مسابقه 
رفت این دو تیم با حضور یحیی و علیمنصور، جذابیت های بسیار 
زیادی داشت اما حاال شــرایط برای هر دو باشگاه، توفیر کرده 
است. ذوب در میانه جدول، تنها به دور ماندن از منطقه سقوط 
فکر می کند اما شهرخودرو، یکی از مدعیان جدی کسب سهمیه 

آسیایی برای دومین سال متوالی به شمار می رود.
امشــب در آبادان، یک دیدار »تمام جنوبــی« نیز انجام 
خواهد شد. جایی که نفت آبادان روبه روی پارس جنوبی جم 
قرار می گیرد. دوئلی بین بهنام سراج و هومن افاضلی که هر دو 
نفرشــان، تجربه های زیادی از کار کردن در لیگ برتر ندارند. 
نفت یکی از شگفتی سازهای این فصل لیگ برتر بود و به ویژه 
در نیم فصل اول، نتایج خیره کننده ای به دســت آورد. پارس 
جنوبی جم اما از همان ابتدا، سایه سنگین نگرانی برای سقوط 
را روی سرش احساس کرده است. این باشگاه مشکالت مالی 

متعددی دارد و به همین خاطر در روزهای گذشته، به شدت 
تحت فشار بوده است. آنها نیز ترجیح می دادند رقابت های لیگ 
برتر ادامه پیدا نکند. چراکه خودشان فقط کمی باالتر از منطقه 
قرمز جدول لیگ برتر بودند. نبرد شاهین و نفت مسجدسلیمان، 
مسابقه تعیین کننده دیگری در انتهای جدول است. شاهین 
فقط پیکان را پشت سر خودش می بیند و یکی از گزینه های 
سقوط به شمار می رود. حریف آنها نیز سالطین تساوی در لیگ 
برتر ایران هستند. تیم مهدی تارتار فصل را فوق العاده آغاز کرد 
و در ادامه، بخشی از روند درخشانش را از دست داد. با این حال 
آنها هنوز می توانند در این 9 هفته، یک پایان ایده آل و طالیی 
را برای خودشان رقم بزنند. برگزاری پنج مسابقه در یک روز، 
حرارت و جذابیت زیادی به لیگ برتر می بخشد. لیگی که حاال 
دیگر رسما شروع شــده اما از این جا به بعد، باید با چالش های 

فراوانی دست و پنجه نرم کند.

دو مربی در حال خروج از ریل...

کنار زمين بمانيد!

از تبریز تا بوشهر با لیگ برتر

بيست و دو، عدد شانس کيست؟

پیکان امشب در حالی 
روبه روی پرسپولیس قرار 
می گیرد که از هفته دهم به 
بعد، برنده هیچ مسابقه ای 
نبوده است. آنها از 11 هفته 

گذشته فقط سه امتیاز 
دشت کرده اند و به همین 
خاطر به پایین ترین رده 

جدول دوخته شده اند. این 
تیم برای نبرد امشب، سه 
غایب شناخته شده دارد. 

جالل الدین علی محمدی، 
مهران موسوی و میالد 

شیخ سلیمانی، نمی توانند 
تیم شان را در این نبرد 

همراهی کنند
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