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 خداحافظي دختر پرنده 
با تيم ملي

سپیده توکلی، ورزشکار باســابقه دوومیدانی 
ایران در پایان مسابقات قهرمانی باشگاه های کشور 
که عصر یکشنبه ۱۳ مهر در ورزشگاه آفتاب انقالب 
به پایان رسید، از تیم ملی خداحافظی کرد. توکلی 
از ۱۷ سالگی عضو تیم ملی دوومیدانی ایران بود و 
در چهار دوره مســابقات قهرمانی آسیا و پنج دوره 
مسابقات داخل سالن آسیا شرکت کرد. او با رکورد 
۱.۸۴ رکورددار پرش ارتفاع دختران ایران است و 
در بازی های آسیایی گوانگجو و اینچئون نیز حضور 
داشت. بانوی پرنده ایران یک مدال طال، سه نقره و 
یک برنز قهرمانی داخل سالن آسیا، برنز جایزه بزرگ 
آسیا، پنج مدال طالی غرب آســیا و نقره انتخابی 
قهرمانی اروپا را در ماده های پرش ارتفاع، پنجگانه 

و دوی امدادی در کارنامه خود دارد.
    

كرونا، بمبي در ليگ واليبال
لیگ برتر والیبال باشگاه های کشور در شرایطی 
دنبال می شود که هر هفته بازیکنان چند تیم به کرونا 
مبتال می شوند. زمانی که شیوع کرونا استارت خورد، 
فدراسیون والیبال جزو نخستین فدراسیون هایی 
بود که مسابقات خود را نیمه تمام اعالم کرد. حاال 
در شــرایطی که اخباری مبنی بر شیوع موج سوم 
کرونا به گوش می رسد و مسئوالن سخت گیری های 
بیشــتری برای رعایت پروتکل های بهداشــتی 
درنظر گرفته اند، مســابقات لیگ برتر والیبال در 
حال برگزاری است. نکته نگران کننده در این بین 
اخباری است که از ابتالی بازیکنان تیم های لیگ 
برتری شنیده می شــود. برخی باشگاه ها صادقانه 
شــرایط بازیکنان خود را رسانه ای کرده و به گوش 
مســئوالن برگزار کننده می رسانند و برخی دیگر 
هم بدون توجه به این شرایط، تنها به فکر پیروزی 
هستند. برگزاری مسابقات به صورت عادی و سفر 
تیم ها در هر هفته به یک شهر امکان ابتالی بازیکنان 
و اعضای کادر فنی تیم ها به کرونا را باال می برد و اگر 
فدراسیون فکری به حال این موضوع نکند، شرایط 
بحرانی خواهد شد. حاال که فدراسیون والیبال به هر 
دلیلی اصرار به برگزاری مسابقات دارد، بهتر است با 
یک خرد جمعی بهترین تصمیم گرفته شود. گفته 
می شود با نزدیک شدن به فصل سرما انتقال کرونا هم 
راحت تر صورت می گیرد و اگر پروتکل ها به صورت 
جدی رعایت نشود، این موضوع می تواند برای ورزش 
کشور خطرناک باشد. این روزها رشته هایي همچون 
کشــتی و هندبال و ... تصمیم گرفتند تا مسابقات 
لیگ خود را به صورت متمرکز برگزار کنند. به نظر 
می رسد با توجه به اینکه اکثر تیم ها با کرونا دست 
و پنجه نرم می کنند و با استرس در مسابقات حضور 
پیدا می کنند، با پیشــنهاد متمرکز برگزار کردن 
هم موافق باشند. پیش از این هم درخصوص عدم 
رعایت پروتکل های بهداشــتی توسط بازیکنان و 
مربیان تذکراتی داده شد، اما توجهی به آن نشده بود.

    
ليگ كشتی تعطيل نشده 

محمدابراهیم امامی ســخنگوی فدراسیون 
کشتی با بیان اینکه هیچ مانع و مشکلی برای ادامه 
پیکارهای لیگ برتر کشــتی آزاد و فرنگی وجود 
ندارد، گفت:»ما طبق مجوزهایی که از سوی مقامات 
و مســئوالن ذیصالح دریافت کردیم، می توانیم 
رقابت های لیگ برتر کشــتی را مثــل هفته قبل 
برگزار کنیم. چراکه این هفته هم کشتی گیران و 
مربیان و عوامل اجرایی لیگ بعد از انجام تست کرونا، 
همچنان در شرایط قرنطینه هستند و مشکلی برای 
حضور در ادامه لیگ برتر ندارند.« رییس اســبق 
سازمان لیگ کشــتی در واکنش به محدودیت ها 
و تعطیلی های اخیر کرونایی که رشــته کشتی را 
هم شامل شده، گفت:»ممنوعیت فعالیت کشتی 
طبق مصوبه اخیر متولیان بهداشتی کشور مربوط 
به فعالیت باشگاه ها و سالن های کشتی است که به 
عنوان رشته های پربرخورد تلقی می شود. اما این 
محدودیت و ممنوعیت ها شامل لیگ برتر کشتی 
نمی شود، چراکه تمامی شرکت کنندگان در این 
مسابقات پس از انجام تســت های هفته گذشته 
همچنان در شــرایط قرنطینه هستند و مشکلی 
برای حضور در ادامه رقابت ها ندارند.« امامی عنوان 
داشت:»مطمئنا برگزاری لیگ برتر کشتی ایران 
بتواند مسیر برگزاری مســابقات از سوی اتحادیه 
جهانی کشتی را هم هموارتر سازد، چراکه ما نشان 
دادیم با انجام تســت های منظم و مداوم و رعایت 
دقیق پروتکل های بهداشتی می توان رقابت های 

کشتی را مثل گذشته برگزار کرد.« 

منهای فوتبال

آریا رهنورد

در شکل و شــمایل جدید برگزاری 
لیگ قهرمانان آسیا، تیم های ایرانی سه 
بار به دیدار نهایی رقابت ها رسیده اند و هر 
سه بار، نتیجه را به رقبای شرقی واگذار 
کرده اند. این موضوع نشان می دهد که 
عبور از این رقبا، در همه این سال ها برای 
فوتبال ایران دور از دسترس بوده و حاال 

پرسپولیسی ها باید در انتظار شکستن 
این طلسم باشــند. کار یحیی و تیمش 
هنوز تمام نشده و بدون تردید آنها یک 
رقیب بســیار ســخت در دیدار نهایی 
خواهند داشت. امتیاز بزرگ پرسپولیس، 
این اســت که دیدار نهایی را نیز در قطر 
برگزار می کند. بر اساس تصمیم ای.اف.

سی مسابقه فینال لیگ قهرمانان 2020 
به صورت تک بازی به میزبانی غرب آسیا 

برگزار خواهد شد. اگر نبود تماشاگر در 
طول تورنمنت برای فوتبال ایران کمی 
ناخوشایند بوده، غیبت تماشاگرها در 
دیدار فینال کامال به سود پرسپولیس 
است. چراکه این تیم دیگر ناچار نیست 
روبه روی هــواداران خســتگی ناپذیر 
تیم های حاضر در شرق آسیا به میدان 
برود. تماشــاگرانی که از دقیقه یک تا 
90 بدون حتی یک ثانیــه توقف، برای 

تیم شان فریاد می کشند. شرقی ها فصل 
گذشته قهرمانی آسیا را تقدیم منطقه 
غرب کرده اند و دوســت ندارند که این 
اتفاق دوباره تکرار شود. پرسپولیس اما 
برای رسیدن به اولین قهرمانی اش در این 

رقابت ها، کامال مصمم به نظر می رسد.
در اولین گروه منطقه شــرق آسیا، 
نام باشگاه اف ث سئول دیده می شود. 
باشــگاهی که 6 بار قهرمانی کی لیگ 

را به دســت آورده اســت. آنها دو بار در 
فینال آسیا حاضر بوده اند و هر دو بار در 
این نبرد شکســت خورده اند. اوسمار 
اسپانیایی و آدریانو از برزیل، مهم ترین 
مهره های خارجی این باشگاه به شمار 
می رونــد. در همین گــروه، بیجینگ 
گوان چین هم حضور دارد. تیمی که به 
لطف سرمایه های گسترده، ستاره های 
سرشناسی مثل رناتو آگوستو و فرناندو 
را جذب کــرده و به موفقیــت در لیگ 
قهرمانان آســیا امیدوار است. ملبون 
ویکتــوری اســترالیا هم دیگــر تیم 
سرشــناس این گروه به شمار می رود. 
تیمی که البته تنها یک بار توانسته از دور 
گروهی لیگ قهرمانــان عبور کند و در 
حد و اندازه های رسیدن به فینال به نظر 
نمی رسد. در گروه دوم منطقه شرق آسیا، 
اف ث توکیو از ژاپن حضور دارد که قبل از 
این، فقط دو بار در لیگ قهرمانان حاضر 
بوده و هر دو بار در یک هشــتم نهایی، با 
این جام وداع کرده است. آنها هم چند 
بازیکن برزیلی درجه یک دارند اما بعید 
به نظر می رسد که به خوبی رسیدن به 
فینال آسیا باشند. در این گروه، اولسان 
هیوندای از کره جنوبــی تیم به مراتب 
بزرگ تری به نظر می رســد. تیمی که 
در ســال 20۱2 روی سکوی اول لیگ 
قهرمانان قــرار گرفته اســت. جونیور 
نگرائو از برزیل، سرشناس ترین ستاره 
این باشگاه به شــمار می رود. سومین 
تیم مطرح این گروه، شانگهای شنهووا 
اســت که نفراتی مثل اســتفن ام بیا و 
الشعراوی را در اختیار دارد. آنها البته به 
تازگی الشعراوی را با یک قرارداد قرضی 
به رم فرستاده اند. این باشگاه هم تا امروز 
هیچ وقت نتوانسته از دور گروهی لیگ 

قهرمانان عبور کند.
اصلی ترین رقیب پرسپولیس برای 
قهرمانی آســیا را باید در سومین گروه 
منطقه شرق جست وجو کرد. جایی که 
تیم ویسل کوبه از ژاپن تا امروز با دو برد در 
دو بازی، صدرنشین جدول گروه است. 
این باشگاه با ستاره های سابق بارسا یعنی 
سرجی سمپر، دن آندرس اینیستا و یان 

فرتونگن و البته حضور داگالس برزیلی، 
مورد توجه ترین تیم این روزهای فوتبال 
ژاپن است. بعید نیست پرسپولیس که در 
این تورنمنت ژاوی را کنار زده، در مسابقه 
نهایی با اینیستا روبه رو شود. در این گروه، 
دو تیم سرشناس دیگر هم حضور دارند. 
گوانگژو اورگرند که هافبک سابق بارسا 
یعنی پائولینیو را در ترکیب می بیند و از 
سال 20۱۳ تا امروز دو بار قهرمان آسیا 
شده و سامسونگ بلووینگز کره که سابقه 
دو قهرمانی پیاپی در لیگ قهرمانان را در 

کارنامه دارد.
گروه چهارم منطقه شــرق هم یک 
گروه حساس و پیچیده به نظر می رسد 
که هر چهار تیم در آن، می توانند دست 
به کارهای بزرگی بزنند. از تیم پرستاره 
یوکوهاما مارینــوس ژاپن تا جونبوک 
موتورز که دو بار قهرمان آسیا شده و از 
شانگهای اس آی جی پی با ستاره های 
بزرگی مثل اســکار و هالــک تا اف ث 
سیدنی که در فوتبال استرالیا، یک تیم 
شناخته شده به شمار می رود. با این حال 
تجربه دیدارهای قبلی نشان می دهد که 
هیچ حریفی، برای پرسپولیس ترسناک 
نخواهد بود. آنها در این ســال ها همه 
جام های داخلــی را برده اند و حاال فقط 
با اولین قهرمانی شــان در تاریخ لیگ 
قهرمانان، می توانند این دوره زمانی را 

برای خودشان باشکوه تر کنند.

در جست وجوی حریف پرسپولیس در فینال آسیا

دن آندرس و هالک! 

اتفاق روز

چهره به چهره

فقط در قاره آسیا ممکن است که یک فینالیست لیگ قهرمانان مشخص شود و نیمی از تیم های حاضر در تورنمنت، 
همچنان در مرحله گروهی باشند! به هر حال پرسپولیس برای دومین بار در سه فصل اخیر، به دیدار نهایی این تورنمنت 

رسیده و در انتظار یک حریف شرقی برای مسابقه انتهای آذرماه خواهد بود. قرمزها پیش از این یک بار به فینال آسیا رسیده اند 
و روبه روی یک رقیب ژاپنی شکست خورده اند. آنها این بار به هیچ قیمتی نمی خواهند قهرمانی را از دست بدهند. احتماال 

اعضای کادر فنی پرسپولیس خیلی زود تورنمنت شرق را زیر نظر می گیرند تا فینالیست دیگر این رقابت ها را شناسایی کنند.

برای بــاور اینکه یونایتد و لیورپــول چه روز 
ترسناکی را در فوتبال جزیره پشت سر گذاشته اند، 
کافی اســت بدانید آنها در طــول تاریخ هرگز به 
صورت همزمان در یک روز، شــش گل یا بیشتر 
دریافت نکرده اند. یکشنبه شب برای هر دو باشگاه، 
به مهلک ترین حالت ممکن سپری شد. یونایتد در 
اولدترافورد میزبان تاتنهام بود و خیلی زود، گل اول 
بازی را نیز از روی نقطه پنالتی وارد دروازه حریف 
کرد. به نظر می رسید تیم اوله که وابستگی عجیبی 
هم به ضربات پنالتی دارد، در آستانه رسیدن به 
یک پیروزی ساده اســت اما بالفاصله شاگردان 
مورینیو به بازی برگشتند و خط دفاعی قرمزها 
را نابود کردند. تیم سرمربی سابق شیاطین سرخ، 
پاسخ تنها گل برونو را با 6 گل داد تا تاتنهام یکی از 

بهترین بردهای تاریخش را در لیگ برتر جشن 
بگیرد. تیمی که در سه هفته شروع رقابت ها فقط 
یک بار طعم برد را چشیده بود، حاال دومین پیروزی 
فصل را به بهترین شکل ممکن به دست آورد. جالب 
اینجاست که تاتنهام یا نمی برد و یا حریفش را به 
معنای واقعی کلمه خرد می کنــد. آنها این کار را 
با نیوکســل نیز کرده بودند. حاال سون هیونگ 
مین با 6 گل، بهترین گل زن این فصل لیگ برتر 
اســت و هری کین با 6 پاس گل، در صدر جدول 
پاسورها دیده می شود. این نتیجه اما فقط برای 
چند ساعت یک نتیجه »عجیب« تلقی می شد. 
چراکه در یک مســابقه باورنکردنی، استون ویال 
توانست قهرمان فصل گذشته لیگ برتر را با نتیجه 
حیرت انگیز هفت بر دو شکست بدهد. این سومین 

برد پیاپی استون ویال در سومین هفته لیگ برتر 
بود و حاال این تیم درست پشت سر اورتون، در رده 
دوم جدول دیده می شود. تیم کلوپ در این فصل 
هنوز به خودش نیامده و نمایش های درخشانی 
نداشــته اما در دیدارهای قبلی، »برنده« بوده و 
حاال، یک شکست تحقیرآمیز را تجربه کرده است. 
آنها در غیاب آلیسون با عملکرد ضعیف آدرین و 
همچنین نمایش فاجعه بار مدافعان شان، یک شب 
باورنکردنی را پشت سر گذاشتند. شبی که در آن 
حتی ویرجیل فن دایک هم ذره ای به یک مدافع 

فوق العاده شباهت نداشت.
این نتایج شاید فقط حاصل یک اتفاق باشند 
اما در حقیقت برای هواداران هر دو باشگاه، بیش از 
حد نگران کننده به نظر می رسند. حاال تردیدهای 
زیادی در مورد پروژه اوله در یونایتد به وجود آمده 
است. چراکه قرمزها در این فصل از لیگ برتر حتی 
یک نمایش خوب هم نداشته اند. در نقطه مقابل، 
لیورپول شرایط به مراتب بهتری از منچستر دارد 

اما این میزان از وابســتگی به آلیسون بکر، برای 
آینده باشگاه خطرناک خواهد بود. در روزهایی که 
تیم های مدعی هنوز خودی نشان نداده اند، صدر 
جدول به تیم هایی مثل اورتون و استون ویال سپرده 
شده است. دو تیم با یک حامی مالی مشترک که 
هم فوتبال چشــم نوازی بازی می کنند و هم راه 

بردن را خیلی خوب بلد هستند. آنها می خواهند 
راه شگفت انگیز لستر را در لیگ برتر دنبال کنند اما 
برای قضاوت در مورد پایان فصل، هنوز خیلی زود 
به نظر می رسد. پیروزی بزرگ ژوزه در منچستر و 
شکست تلخ کلوپ در ویال پارک، زنگ خطر جدی 

را برای یونایتد و لیورپول به صدا درآورده است.

آریا طاری

کار پرسپولیس در منطقه غرب لیگ قهرمانان تمام شده 
اما استرس، هنوز هم هواداران این باشگاه را رها نمی کند. آنها 
چند ساعت قبل از شروع مسابقه، با شوک بزرگ محرومیت 
عیسی روبه رو شــدند و پس از پایان نبرد هم، حاال اضطراب 
شکایت النصر به خاطر استفاده از مهره های جدید را تحمل 
می کنند. جالب اینجاست که هر دو اتفاق، از کمپین هایي در 
داخل ایران برای خبردار کردن باشگاه النصر کلید خورده اند. 
یعنی در این فوتبــال برای نمایش دشــمنی تا آن جا پیش 
رفته ایم که حاضریم ســر به تن رقیب مان نباشد. در این راه 

حتی از خبرچینی برای تیم های دیگر دریغ نمی کنیم! 
ناسیونالیزه کردن یک رقابت باشــگاهی، هیچ وقت یک 
اقدام منطقی به شمار نمی رود. نه پرسپولیس نماینده مطلق 
فوتبال ایران در لیگ قهرمانان است و نه نبرد این تیم با النصر، 
می تواند به معنای تقابل ایران و عربستان در سطح ملی باشد. 
در هیچ نقطه ای از دنیا هم طرفداران یک تیم باشگاهی در یک 
تورنمنت بین المللی برای رقیب داخلی شان هورا نمی کشند 

و حتی ترجیح می دهند این تیم در جام های مختلف، شکست 
بخورد. همه این ها درست اما باور کنید حجم نفرت و کینه ای 
که این روزها در فوتبال ایران شــکل گرفتــه، خیلی خیلی 
بیشتر از نمونه های معمول جهانی است. در انگلیس یا اسپانیا، 
تیم های زیادی با هم دشمن هستند اما هواداران تیم ها هرگز 
به صفحه یوفا مراجعه نمی کنند تا درخواســت محرومیت 
تیم  حریف را با اتحادیه فوتبــال در میان بگذارند. آنها هرگز 
به رقیب »گرا« نمی دهند و علیه رقیب داخلی شان روبه روی 
یک دشــمن خارجی، »مدرک« جمع نمی کنند. دشمنی 
پرســپولیس و اســتقالل هر چقدر که بزرگ باشد، قطعا از 
دشمنی ایدئولوژیک رئال و بارسلونا که بزرگ تر نیست. حتی 
آن باشگاه ها نیز با آن سابقه طوالنی در جنگ و دعوا، به محض 
موفقیت رقیب در اللیگا یا لیگ قهرمانان، پیام تبریک منتشر 
می کنند تا به اصول فوتبال حرفه ای وفادار باشــند. اینجا اما 

اساسا هیچ کس، موفقیت دیگری را نمی پذیرد.
این موضوع فقط شــامل حال فوتبال هم نمی شــود. در 
حقیقت این طور نیســت که فوتبال، چنین صحبت هایی را 
در جامعه کلید زده باشــد. این بحث ها از قبل شروع شده اند 

و فوتبال هم تحت تاثیرشــان قرار گرفته است. باید بپذیریم 
که ما صبح تا شب، در حال تکه تکه کردن هم هستیم و هیچ 
تفاوتی را هم برنمی تابیم. از یک طرف در شبکه های اجتماعی 
سلبریتی ها را تکه تکه می کنیم. کافی است یک نفر گاف بدهد 
تا مثل آوار روی سرش فرود بیایم و برای نابودی اش، دست 
به هر کاری بزنیم. در فضای فوتبال هم رقابت مان زشــت و 
آزاردهنده شده است. چراکه »موفقیت« را هم نمی پذیریم. 
چراکه چشــمی برای دیدن دســتاوردهای مثبت یکدیگر 
نداریم. هر کسی به یک نتیجه درخشان می رسد، او را متصل 
به جاهای دیگر می دانیم و اصال زیــر بار اینکه یک نفر یا یک 
مجموعه با تالش خودشان موفق شــده باشند، نمی رویم. 
شرایط ســخت اقتصادی تا حدود زیادی مردم را روبه روی 
هم قرار داده است. اوضاع آنقدر نگران کننده شده که هر کس 
فقط به نجات دادن خودش فکر می کند و برای هیچ کس مهم 
نیست که چند نفر این وسط قربانی خواهند شد. همین چند 
روز قبل بود که محرم نویدکیا در شــبکه اصفهان، به زیبایی 
هرچه تمام تر از موفقیت آسیایی پرسپولیس تقدیر کرد و این 
تیم را شایسته احترام زیادی دانست. صحبت های سرمربی 
ســپاهان اما آنقدر که باید و شاید، دیده و شــنیده نشدند. 
حاال اگر محرم زبان به دشــمنی گشــوده بود و پرسپولیس 
را به نهادهــا و وزارتخانه هــای مختلف وصل کــرده بود، 
میلیون ها نفر حرفش را می شنیدند و برای این بازیکن، هورا 
می کشیدند. این حکایت تلخ فوتبال ماست که در آن جمالت 

احترام برانگیز، خریــدار ندارند. درســت همان طور که در 
سینما هم فیلم هایی که به شعور مخاطب توهین نمی کنند، 

»بفروش« نیستند! 
بعضی ها هم می گوینــد که باید به عربســتان نگاه کرد. 
به اینکه طرفداران الهالل در روزهای گذشــته حســابی از 
خجالت النصری هــا درآمدند و برای آنها کــری خوانده اند. 
اینکه طرفداران الهالل، تالش کرده اند اســرار این تیم را به 
پرسپولیس لو بدهند و به هر قیمتی، جلوی موفقیت رقیب 
داخلی شــان را در یــک تورنمنت بین المللــی بگیرند. این 
موضوع کامال درست اســت اما در چنین موردی، می توان 
به یک جملــه تاریخی از فیلم فراموش نشــدنی عمر مختار 
برگشت:»آنها رقیب ما هســتند، نه معلم اخالق ما!« تلخ و 
گزنده است که بین این همه الگو، عربستان را به عنوان نمونه 
رفتاری مدنظرمان در دنیای فوتبــال در نظر بگیریم. تلخ و 
گزنده اســت اگر تصور کنیم فوتبال عربستان که به جز پول 
هیچ نوع برتری دیگری به فوتبال ایران ندارد، می تواند نقش 
»الگو« را برای ما بازی کند. نه رفقا. ما هرگز شبیه آنها نیستیم. 
ما هرگز نباید به شباهت با آنها افتخار کنیم. ما باید راه و روش 
دیگری را در این فوتبال برای خودمان در نظر بگیریم. رقابت 
سر جای خودش. دشمنی سر جای خودش. فوتبال سر جای 
خودش اما کاش کمی و فقط کمی نفرت مان را کنترل کنیم 
و شرایطی به وجود نیاوریم که چالش های فوتبالی در آن، به 

جنگ های داخلی ختم شوند.

درباره روز وحشتناک یونایتد و لیورپول

ســــــــــــيزده! 

درباره نفرتی که تیشه به ریشه فوتبال ایران می زند

لطفا تمامش كنيد! 

اصلی ترین رقیب 
پرسپولیس برای قهرمانی 

آسیا را باید در سومین گروه 
منطقه شرق جست وجو 
کرد. جایی که تیم ویسل 
کوبه از ژاپن تا امروز با دو 

برد در دو بازی، صدرنشین 
جدول گروه است. این 

باشگاه با ستاره های سابق 
بارسا مورد توجه ترین تیم 

این روزهای فوتبال ژاپن 
است
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