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 كرونا، مانع اعزام يزداني 
به صربستان

جام جهاني صربستان، نخستين تورنمنتي بود 
كه كشتي بعد از شروع كرونا در آن حضور پيدا كرد. 
مسابقه اي انفرادي كه به جاي قهرماني جهان برگزار 
شد و در كشتي فرنگي حسين نوري و محمدهادي 
ساروي به آن اعزام شدند. نوري كه مدتي پيش به 
سختي درگير كرونا شــده بود، به عنوان پنجمي 
بسنده كرد و ساروي هم در يك قدمي فينال مغلوب 
حريف روس خود شــد. با اينكه گفته مي شد جام 
جهاني بيشتر جنبه مالي براي كشتي گيران دارد، 
محمد بنا سرمربي تيم ملي كشــتي فرنگي بعد 
از كشتي هاي نوري، با انتشــار متني در استوري 
اينستاگرام حسابي از خجالت داوري و نفوذ روس ها 
درآمد و وعده داد كه شاگردانش در المپيك داوري 
را هم ضربه خواهند كرد. در كشتي آزاد اما در حالي 
كه قرار بود اميرمحمد يزداني و رحمان عموزاد راهي 
صربستان شوند، تست كروناي يزداني مثبت شد تا 
او از اين اعزام جا بماند. اين در حالي است كه باشگاه 
استقالل به دليل حضور در نيمه نهايي ليگ كشتي، 
مخالف اعزام يزداني به جام جهاني بود و حتي بعد 
از حضور يزداني در اردوي تيم ملي بدون موافقت 
باشگاه، كار به شكايت هم كشــيد. اما حاال با اين 
اتفاق، اين آزادكار نه براي تيم ملي و نه براي استقالل 
نمي تواند كشتي بگيرد. درنهايت رحمان عموزاد 
آزادكار وزن 57 كيلوگرم به همراه عباس حاج كناري 
مربي تيم ملي روز گذشته راهي صربستان شدند تا 
تك نماينده كشتي آزاد ايران در اين رقابت ها روي 

تشك برود. 
    

 پنجشنبه، ايستگاه آخر 
ليگ كشتي آزاد

پيكارهای ليگ برتر كشــتی آزاد در حالی به 
ايستگاه پايانی رســيد كه تيم های دانشگاه آزاد 
اسالمی، بازار بزرگ ايران، استقالل تهران و هيات 
كشتی قائمشهر به عنوان چهار تيم برتر به مرحله 
نيمه نهايي راه يافتند. پيكارهای امسال با توجه به 
شيوع ويروس كرونا در كشــور با شرايطی خاص 
برگزار شد و برگزاركنندگان ليگ همواره با رعايت 
پروتكل های بهداشتی ســعی در كاهش ريسك 
ابتالی كشــتی گيران، مربيــان، داوران و عوامل 
اجرايی داشتند. بر اين اساس اين تيم ها بايد روز 
پنجشنبه ۲7 آذرماه در خانه كشتی شهيد ابراهيم 
هادی مجموعه ورزشی آزادی در مرحله نيمه نهايی 
و نهايی به مصاف هم بروند تا در نهايت تيم قهرمان 

اين دوره از مسابقات مشخص شود.
    

شطرنج رئيس نمي خواهد؟!
اداره فدراسيون شطرنج با سرپرست از آخرين 
روزهای سال 98 آغاز شده كه مهرداد پهلوان زاده 
دوره چهار ساله رياســتش به پايان رسيده بود و 
فرهاد نيكوخصال جای او را به عنوان سرپرســت 
گرفت تا انتخابــات را برگزار كند. نام نويســی از 
كانديداها در خرداد انجام شــد و به نظر می رسيد 
در تابستان تكليف اين فدراسيون كه در سال های 
اخير قهرمانان خوبی را هم پرورش داده، مشخص 
شود. تابستان به پايان رســيد و تكليف انتخابات 
فدراسيون شطرنج مشــخص نشد؛ اگرچه طبق 
اعالم وزارت ورزش قرار بود رئيس اين فدراسيون 
روز 6 آبان معرفی شــود. ممنوعيت تجمعات به 
خاطر باال رفتن آمار مرگ و مير كرونا در كشــور، 
باعث شــد تا چند روز قبل از برگزاری انتخابات، 
مجمع لغو شود. همه منتظر بهبود وضعيت كرونا 
در كشور بودند تا تكليف برگزاری انتخابات چند 
فدراسيون از جمله همين شطرنج را بدانند. حاال 
خبر رســيده كه وزارت ورزش تاريــخ انتخابات 
چهار فدراســيون را در دی ماه مشخص كرده؛ اما 
نامی از شــطرنج در ميان آنها نيســت. مشخص 
نيست چطور فدراسيونی كه قرار بوده انتخاباتش 
قبل از همه برگزار شود، حاال عزمی برای معرفی 
شدن رئيس جديدش وجود ندارد. اين اتفاقات و 
اظهارات نيكوخصال به عنوان سرپرست فدراسيون 
اين شــائبه را ايجاد كرده كه وزارت ورزش گزينه 
جديدی برای انتخابات فدراســيون شطرنج دارد 
و نمی خواهــد در اين دوره تكليــف رئيس آن را 
مشــخص كند. به هر حال به نظر می رسد وزارت 
ورزش برای پايان دادن به اين حاشيه ها و جلوگيری 
از يك ساله شدن بالتكليفی فدراسيون شطرنج 
هرچه سريع تر انتخابات اين فدراسيون را با همان 

كانديداهای قبلی برگزار كند.

منهای فوتبال

آریا طاری

اوليــن برد خــارج از خانــه فصل 
استقالل، در مشــهد رقم خورد. جايی 
كه آبی ها توانستند روبه روی شهرخودرو 
دروازه شان را بســته نگه دارند و دو بار 
هم در بهترين دقايق بــازی، حريف را 
تسليم كنند. 10 نفره شدن تيم مهدی 
رحمتــی، كمك بزرگی به اســتقالل 

كرد اما شــايد حتی اگر اين اتفاق هم 
رخ نمی داد، آبی ها مشكلی برای بردن 
بازی نداشــتند. اســتفاده از سبحان 
خاقانی جوان، يك تصميــم جذاب و 
جسورانه از ســوی محمود فكری بود. 
تصميمی كه كامال هم نتيجه بخش به 
نظر می رســيد. چراكه سبحان موفق 
شــد گل اول بازی را وارد دروازه حريف 
كند. عــالوه بر اين، درخشــش دوباره 

رشيد مظاهری روی خط دروازه، اتفاق 
دلگرم كننده ديگری برای استقالل به 
شمار می رفت. وقتی بازی با برتری يك بر 
صفر دنبال می شد، شهرخودرو صاحب 
يك موقعيت فوق العــاده برای گل زنی 
شد اما با درخشش مظاهری، اين توپ 
راهی به درون دروازه استقالل نداشت. 
استقالل تا پايان هفته ششم ليگ برتر، 
صدرنشين جدول ليگ به شمار می رود. 

پرســپوليس، تنها تيمی است كه در 
صورت بردن ديدارهای معوقه، می تواند 
صدرنشينی اســتقالل را تهديد كند. 
بزرگ ترين نكته اميدواركننده در مورد 
استقالل ليگ بيســتم، كيفيت خط 
دفاعی اين تيم است. آنها در 6 مسابقه 
فقط ســه گل دريافت كرده اند و بعد از 
پرسپوليس، صاحب دومين خط دفاعی 
برتر ليگ هستند. آنها به خوبی می دانند 

كه برای بردن ليگ در درجه اول به يك 
دفاع مستحكم نياز دارند و فعال در چند 
آزمون گذشته، توانســته اند آمادگی 
قابل قبولی را در خط دفاعی به نمايش 
بگذارند. شهرخودرو به تنهايی يك محك 
كافی برای استقالل به شمار نمی رود اما 
برد اين هفته آبی ها، آرامش زيادی برای 
اين تيم به وجود آورده است. تيمی كه 
اگر با همين روند ادامه بدهد، شــانس 
خوبی برای موفقيت در ليگ برتر بيستم 

خواهد داشت.
قبل از صدرنشينی اين هفته در ليگ 
برتر، آخرين تجربه ايستادن استقالل در 
رده اول جدول به فصل گذشته و ديدار با 
شهرخودرو برمی گشت. جايی كه آبی ها 
در اســتاديوم آزادی حريف را شكست 
دادند و رفتن به رده اول جدول را جشن 
گرفتند. آن روزها مهدی رحمتی هنوز 
بازيكن بود و درون دروازه شــهرخودرو 
ديده می شــد. تبديل شدن رحمتی از 
بازيكن به مربی اما مقابل همه اتفاق های 
مهمی كه در يك ســال گذشته برای 
تيم رقيب او اتفاق افتاده، مساله چندان 
عجيبی هم به نظر نمی رسد. در فاصله 
دو ديدار رفت با شهرخودرو در ليگ های 
نوزدهم و بيستم، ســه مربی مختلف 
روی نيمكت آبی ها نشســته اند. پس از 
اســتراماچونی، تيم برای مدتی بدون 
مربی به كار ادامه داد و ســپس فرهاد 
مجيدی، مرد اول نيمكت باشگاه شد. 
مردی كه استقالل را فاتح دربی حذفی 
كرد و اين تيم را به فينال جام حذفی برد 
اما پس از شكست در مسابقه فينال، از 
سمتش استعفا داد و از باشگاه جدا شد. 
حاال نوبت مجيد نامجومطلق بود كه در 
ليگ قهرمانان آسيا سرمربی استقالل 
شود. او به عنوان سرمربی، تيم را از دور 
گروهی آســيا هم رد كرد اما شكست 
روبه روی پاختاكور و رابطه ناخوشايند 
چند ستاره تيم با او، موجب شد كه كار 
اين مربی هم خيلی زود تمام شود. حاال 
محمود فكری، سومين سرمربی آبی ها 
در دوران پس از استراماچونی محسوب 
می شود. باشــگاه در مسائل مديريتی 

هم به همين اندازه شلوغ و پررفت و آمد 
بوده اســت. پس از صدرنشينی با مرد 
ايتاليايی و جدايی غيرمنتظره او، فتحی 
ناچار به ترک باشگاه شد، سعادتمند با 
وعده های بزرگ از راه رسيد و باز هم در 
اين زمينه موفق نبود و نتوانست گرهی 
از مشكالت بزرگ استقالل باز كند. در 
نهايت هم نوبت به مددی رســيد كه به 
عنوان مدير جديد باشگاه معرفی شد. 
استقالل در ماه های گذشته بارها و بارها 
با تغييرات مداوم روبه رو شده و حاال بد 
نيست اگر برای مدتی هم راه »ثبات« را 

امتحان كند!
شــايد محمود فكری نقاط ضعف 
بزرگی داشــته باشــد، شــايد زياد از 
»دشــمن« حرف بزند و بيــش از حد 
موردنياز به منتقدانش »پرخاش« كند. 
شــايد هنوز به طور كامل رسم و رسوم 
ســرمربيگری در ليگ برتر را نشناسد 
اما با اين همه، شــروع او اميدواركننده 
به نظر می رسد. شايد اگر اين مربی هم 
پاسپورت ايتاليايی داشت، خيلی بيشتر از 
اين تحويل گرفته می شد و خيلی بيشتر 
از اين، با تيترهای مثبت روبه رو می شد. 
شايد اگر او هم اروپايی بود، حاال رسانه ها 
برايش تيترهای بزرگ و جذاب می زدند 

و حسابی موفقيتش را بزرگ می كردند.

فکری در موقعیت استراماچونی

حیف که ایتالیایی نیستی!

اتفاق روز

چهره به چهره

استقالل، صدرنشینی و شهرخودرو، آخرین بار وقتی در یک جمله کنار هم آمدند که آندره آ استراماچونی هنوز 
سرمربی این باشگاه بود. حدود یک سال طول کشید تا آبی ها دوباره با کنار زدن همین حریف، صدرنشین جدول لیگ 
برتر شوند. بین این دو صدرنشینی، به اندازه یک دهه اتفاق برای باشگاه استقالل رخ داده است. باشگاهی که هر روز با 

ماجراهای جدید و عجیبی روبه رو می شود و هوادارانش تقریبا هیچ وقت نمی دانند که قرار است چه چیزی در انتظار تیم 
محبوب شان باشد. با رسیدن به 11 امتیاز در 6 مسابقه، استقالل شروع خوبی را در لیگ بیستم تجربه کرده است.

قرعه كشی مرحله يك هشتم نهايی ليگ قهرمانان انجام 
شد و همه تيم ها، رقبای شان را در اين مرحله شناختند. يووه 
كه در آخرين ديدار مرحله گروهی توانسته بود صدرنشينی 
را از بارســا بگيرد، در اين مرحله روبه روی پورتو قرار خواهد 
گرفت. رويارويی مهدی طارمی كه اين روزها در اوج آمادگی 
است با كريس رونالدو، برای اهالی فوتبال در ايران فوق العاده 
جذاب خواهد بود. مهدی البته در بيشتر ديدارهای اروپايی 
پورتو، روی نيمكت حضور داشته و بيشتر در ديدارهای داخلی 
تيمش فيكس بوده است. همگروهی يووه يعنی بارسا در اين 
مرحله بايد روبه روی پی اس جی قرار بگيرد. تيم كومان اين 

روزها با فرم ايده آل فاصله دارد و حريفش فيناليست فصل 
گذشته ليگ قهرمانان است. با اين حال نبايد فراموش كرد 
كه نيمار به دليل مصدوميت شــديد، اين ديدار را از دست 
می دهد و پی اس جی نيز اين روزها شــرايط ايده آلی ندارد و 
پس از باخت به ليون به رده سوم جدول سقوط كرده است. 
پاريسی ها عالقه زيادی به لئو مسی داشتند و اميدوار بودند او 
را به پارک دو پرنس ببرند اما لئو حاال به عنوان كاپيتان بارسا به 
اين استاديوم خواهد رفت. دورتموند كه به تازگی سرمربی اش 
را تغيير داده و لوسين فاوره را بركنار كرده، در اين مرحله با 
قهرمان فصل قبل يوروليگ يعنی ســويا مسابقه می دهد. 

تيمی كه از همين حاال نيز دلتنگ رقابت های يوروليگ است. 
برخورد بعدی در اين مرحله، بين تيم احياشــده زيزو با تيم 
آماده و غيرقابل پيش بينی آتاالنتا برگزار می شود. تيمی كه 
در خانه روبه روی ليورپول تحقير شده اما در آنفيلد اين حريف 

را شكست داده است!
قرعه ســيتی و برخورد با گالدباخ در نگاه اول برای پپ و 
شاگردها ايده آل به نظر می رســد اما نبايد فراموش كرد كه 
گالدباخ در مرحله گروهی تيم سمجی نشان داده و موجب 
حذف اينتر از اروپا شده است. پپ در اين فصل به جز قهرمانی 
ليگ قهرمانان، با هيچ نتيجه ديگری راضی نخواهد شــد. 
بدترين قرعه شايد برای التزيو رقم خورده است. تيمی كه از 
سال ۲000 ديگر در اين مرحله حضور نداشته و حاال بايد در 
اولين مسابقه حذفی روبه روی مدافع عنوان قهرمانی يعنی 
بايرن قرار بگيرد. بايرن فليك به هيچ تيمی رحم نمی كند و 

حاال هم، مدعی شماره يك بردن جام به شمار می رود. يكی 
از جذاب ترين و پرحرارت ترين دوئل ها در اين مرحله، بين 
چلسی و آتلتی برگزار خواهد شد. مسابقه ای كه يك طرف اش 
فرانك لمپارد ايستاده و سيمئونه و تيمش در طرف مقابل، 
زهردارتر از هميشه به نظر می رســند. ديدارهای چلسی و 
آتلتی در ليگ قهرمانان، هميشه فوق العاده جذاب و تماشايی 
بوده است. آخرين مسابقه نيز با دوئل دو مربی آلمانی شكل 
خواهد گرفت. جايی كه يوليان ناگلزمان در برابر يورگن كلوپ 
می ايستند. اليپزيش در اين فصل از ليگ قهرمانان، يونايتد 
را كنار زده و انگيزه های زيادی برای تكرار اين كار با يك تيم 
انگليسی ديگر خواهد داشــت. ليورپول اما هنوز هم تيمی 
نيست كه به سادگی از يك رقابت اروپايی كنار برود. ديدارهای 
اين مرحله اواخر بهمن شروع می شوند و ديدارهای برگشت 

نيز اوايل اسفند برگزار خواهد شد.

آریا رهنورد

روی كاغذ، آمار اولســان هيوندای در ليگ 
قهرمانــان فوق العاده به نظر می رســد. آنها از 
زمان شروع تورنمنت قطر، در هشت مسابقه 
به هشت پيروزی متوالی دست پيدا كرده اند. 
اين تيم در اوج اقتدار به فينال ليگ قهرمانان 
رسيده اما همه اين ها، دليل بر »شكست ناپذير« 
بودن اولسان هيوندای نيست. تجربه ديدار اين 
تيم كره ای با ويسل كوبه ژاپن، نشان می دهد 
می توان به آنها ضربه زد. اگر قرمزها در ديدار روز 
شنبه جسور و دقيق باشند، شانس خوبی برای 
بردن اين مسابقه خواهند داشت. شايد اولسان 
حريف دشواری به نظر برسد اما بردن اين تيم، 

هرگز غيرممكن نخواهد بود.
ليگ قهرمانان برای اولسان، با يك تساوی 
آغاز شــد. در پايان آن مســابقه كه بهمن  ماه 
سال گذشته انجام شــده، كم تر كسی تصور 
می كرد تيــم كره ای حدود يك ســال بعد در 
ديدار نهايی ليگ قهرمانان بــه ميدان برود. از 
زمان شروع تورنمنت متمركز ليگ قهرمانان 
در قطر، اولسان هيوندای كره هيچ نتيجه ای را 
به جز پيروزی به رسميت نمی شناسد. آنها در 

دور گروهی هر پنج مسابقه شــان را با پيروزی 
پشت سر گذاشــتند تا در مجموع با 16 امتياز 
از 18 امتياز ممكن، راهی دور حذفی شــوند. 
اولســان در يك گروه بسيار سخت قرار گرفته 
بود اما با اقتدار كامــل و باالتر از تيم هايی مثل 
اف ث توكيو، شانگهای شنهووا و پرث گلوری، 
خودش را به مرحله يك هشــتم نهايی رساند. 
در اولين دور حذفی، اولســان هيوندای رقيب 
چندان سرســختی نداشــت. آنها با ملبورن 
ويكتوری استراليا روبه رو شدند و در يك نبرد 
كامال بی دردســر، اين تيم را با سه گل در هم 
كوبيدند. حريف بعدی آنها، تيم سخت تری به 
نظر می رسيد. با اين حال آنها با دو گل بيجينگ 
چين را هم شكســت دادند تا به فينال شــرق 
آسيا برسند. فينالی كه بايد مقابل ويسل كوبه 
ژاپن برگزار می شــد. روبه روی حريف ژاپنی، 
اولسان فوق العاده نشان نداد. به نظر می رسيد 
فشردگی باالی بازی ها، اين تيم را كمی خسته 
كرده است. آبی های كره تا دقايق پايانی بازی 
در يك قدمی شكســت بودند و اگر دو تصميم 
كمك داور ويدئويی نبود، شانسی برای بردن 
بازی پيدا نمی كردند. آنها به سختی به مسابقه 
برگشتند اما نشــان دادند كه اساسا رابطه ای 

با نااميــدی ندارند. در چنــد مقطع مختلف 
اين مسابقه، به نظر می رســيد كه اولسان در 
آستانه شكست قرار دارد اما اين تيم سرانجام 
با تيزهوشی مهاجم مركزی اش و البته به لطف 
اشتباه بزرگ گلر حريف، در آخرين ثانيه های 
وقت اضافه دوم به پيروزی دست پيدا كرد تا در 
فينال آسيا به ميدان برود. پرسپوليس و اولسان 
يك وجه اشتراک جالب دارند. هر دو تيم قرار 
است »دومين« حضور در فينال آسيا را تجربه 
كنند. با اين تفاوت كه اولسان تجربه قبلی اش 
را با پيروزی پشت سر گذاشته و اين اتفاق برای 

پرسپوليس، رخ نداده است.
نتايج اولسان هيوندای در ديدارهای گذشته، 
استثنايی هستند اما نبايد اين موضوع را ناديده 
گرفت كه هيچ كدام از رقبای اين تيم در ليگ 
قهرمانان، به اندازه پرسپوليس آماده نبوده اند. 
شايد اولسان در شرق آسيا رقيبی نداشته باشد 
اما ديدار با قرمزهای ايران برای اين تيم متفاوت 
خواهد بود. آنها در فاز هجومی، تيم درخشانی 
به نظر می رســند. تيمی كه به خاطر تحرک 
دائمی مهاجمانش، دفاع حريف را به شدت به 
دردسر می اندازد. آنها هم در سانتر كردن توپ 
كم نقص نشان می دهند و هم به خوبی می توانند 
با حركت در عرض، دفاع مقابل را به هم بريزند. 
پرسپوليس بايد مراقب قدرت شوت زنی اين تيم 
كره ای هم باشد. چراكه اولسان در چند بازی 
مهم، گره مسابقه ها را با همين شوت ها باز كرده 

است. حتی در فينال شرق هم آنها به كمك يكی 
از همين توپ ها گل تساوی را به ثمر رساندند. با 
اين حال هيچ دليلی برای »ترسيدن« از اولسان 
وجود ندارد. اگر اين باشــگاه با كنار زدن همه 
رقبای شــرقی به ديدار نهايی ليگ قهرمانان 
رسيده، پرسپوليس هم با عبور از همه رقبای 
غربی با انبوهی از ســتاره ها توانسته در چنين 
ســطحی از رقابت ها حاضر شود. عالوه بر اين، 
اولسان در خط دفاعی تيم آسيب پذيری به نظر 
می رسد. در جدال با ويسل كوبه، آنها حداقل 
چهار موقعيت فوق العاده گل زنی به حريف دادند 
و هر بار توپ در نهايت با بی دقتی تيم ژاپنی از 
دست رفت. اگر پرسپوليس در خط حمله كمی 
دقت از خودش نشان بدهد و قدر موقعيت های 
خوب را بداند و اگر مهره های اين تيم با دوندگی 

باال روی حريف فشــار بگذارنــد، گل زدن به 
اولسان كامال محتمل خواهد بود.

اســتراتژی يحيی برای بازی روز شــنبه، 
احتماال چيزی شبيه همان استراتژی ديدارهای 
آسيايی قبلی است. او و تيمش عقب می نشينند 
و منتظر فرصت می مانند تا در بهترين لحظه، 
يك ضربه بزرگ به حريــف وارد كنند. با اين 
استراتژی، پرسپوليس شــانس خوبی برای 
بردن مسابقه خواهد داشت. قرمزها به لحاظ 
فنی، قابليت های زيادی دارند اما بايد به لحاظ 
روحی نيز، آماده اين جدال باشــند. آنها بايد 
هراس از نام حريف را كنــار بگذارند و با همه 
توان، برابر رقيب بايســتند. رقيبی كه به هيچ 
وجه ضدگلوله نيســت و می تواند در پايان اين 
مسابقه با برچسب »بازنده« زمين را ترک كند.

نگاهی به دیدارهای یک هشتم نهایی لیگ قهرمانان 

مسی و پی اس جی؛ ديدار  زودرس!

پرسپولیس می تواند »برنده« باشد

از اولسان نترسيد!

اولین برد خارج از خانه 
فصل استقالل، در مشهد 

رقم خورد. جایی که 
آبی ها توانستند روبه روی 
شهرخودرو دروازه شان را 
بسته نگه دارند و دو بار هم 

در بهترین دقایق بازی، 
حریف را تسلیم کنند. 

10 نفره شدن تیم مهدی 
رحمتی، کمک بزرگی به 

استقالل کرد اما شاید 
حتی اگر این اتفاق هم رخ 

نمی داد، آبی ها مشکلی 
برای بردن بازی نداشتند
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