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فدراسیون جهانی جودو گروگانگیری کرده است

درخواست حسن یزدانی :لطف ًا کشتی را تعطیل نکنید

حســن یزدانــی ،نابغه جویباری کشــتی ایــران بعد از مشــخص کردن تیم
جدید خود در لیگ کشــتی (ایران مال) از وزارت بهداشت درخواست کرد
اجازه برگزاری مسابقات کشتی را بدهد .او در گفتوگو با ورزش سه اظهار
داشت« :لیگ برتر تنها منبع درآمدی ورزشکاران بویژه کشتیگیران است.
از مسئوالن وزارت بهداشت و ستاد مقابله با کرونا میخواهم که تدابیری
بیندیشــند تا این مســابقات در زمان مقرر برگزار شــود و شــور و هیجان به
کشــتی برگردد .کشــتی گیران از همیــن لیگ میتوانند درآمد کســب کنند
و در صورت برگزار نشدن مسابقات وضعیت خوبی نخواهند داشت».

سیدعلی :خیلیها به دنبال آدرس خانه ما میگردند

بــا اینکه لیورپول به قهرمانی زودهنگام
لیــگ برتــر جزیــره رســیده و بــه نظــر
میرسد خود را برای فصل بعد تقویت
کنــد ،یورگــن کلــوپ ســرمربی آلمانــی
تصمیمــی بــرای خریــد بــزرگ در نقل
وانتقاالت تابســتانی ندارد .این روزنامه
هم با اشــاره به همیــن موضوع ،عنوان
«کلــوپ نمیخواهد خرید کند» را برای
تیتر یک برگزیده است.
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موندو دپورتیوو (اسپانیا)

گاتزتا دلو اسپورت (ایتالیا)

بارســلونا ســاعت  30دقیقــه بامــداد
امــروز (سهشــنبه) بــه مصــاف
اتلتیکومادریــد رفــت و امیــد داشــت
این تیم را ببرد تا امید برای قهرمانی
در اللیــگا برایــش باقــی بمانــد .ایــن
روزنامه هم با انتشــار عکسی از لیونل
مسی در بازی قبل برابر اتلتیکو و تیتر
«اللیگا جریان دارد» به اســتقبال این
مسابقه رفته بود.

جیــان لوئیجی بوفــون تا ســال ۲۰۲۱
در یوونتــوس میمانــد و این یعنی تا
 ۴۳ســالگی فوتبال بازی خواهد کرد.
از طرفــی جیــان لوئیجــی دونارومــا
دروازهبــان میــان هم بــرای تمدید
قــرارداد بــا ایــن تیــم تــا ســال ۲۰۲۳
برنامــه دارد .ایــن ســوژهای اســت که
ایــن روزنامــه بــا عنــوان «جیجــی و
جیجو» به آن پرداخته است.

کنکاشی درباره سرمربی استقالل که روزهایی بحرانی را تجربه میکند

فرهاد مجیدی و جذابیت بر باد رفته
مهدی ملکی

دبیر گروه ورزشی

تساوی خانگی استقالل مقابل تیم کم ستاره
و جــوان ســایپا ،پایــان دنیــا نیســت .احتماالً/
قطعــاً پایــان زوج مجیــدی -اســتقالل هــم
نیست .اما پایان جذابیت طرفین است .دیگر
مجیدی ســرمربی آن نام جذاب برای
فرها ِد
ِ
بخش زیادی از هواداران اســتقالل نیست و از
ســویی فرهاد هم بخوبی دریافته که استقالل
فقط جذابیت و هورا شــنیدن نیســت .او حاال
لمس کــرد گاهــی روزهای ســختی انتظارش
را میکشــد کــه تیغ تیز انتقــادات هــواداران و
رســانهها ،زخمهایی عمیق برجای میگذارد
و دردی کــه جــای هورا و زنده بــاد را میگیرد.
ایــن خاصیــت تیمهــای بــزرگ و پرهــوادار
اســت؛ چیزی شــبیه شمشــیر دولبه .بنابراین
بدیهی اســت کــه نشســتن روی نیمکت یکی
از دو قطب فوتبال ایران آن هم به عنوان نفر
اول ،روی دیگــری هم دارد .حتی اگر مجیدی
مشــابه چنیــن روزهایــی را در زمان پوشــیدن
پیراهــن تیم محبوبش تجربه کرده باشــد اما
اوضاع در قامت سرمربی شکل دیگری است.
چه بســا فرهــاد در یکــی ،دو مقطع حســاس
اســتقالل را رهــا کــرد و رفــت اما هیــچ گاه به
انــدازه امروز بــا مقوله نــزول محبوبیت میان
هواداران دست و پنجه نرم نکرد.

فوتبــال باشــگاهی ایــران پــس از حدود ۴
ماه وقفه به دلیل شیوع ویروس کرونا با بازی
معوقــه اســتقالل و فــوالد از ســر گرفته شــد.
اســتقالل در یک بازی جنجالی باخت و پس
از آن مجیدی و شــاگردانش در بازی با ســایپا
هــم نتوانســتند انتظــارات را بــرآورده کننــد.
نکتــه حائــز اهمیت اینکــه آبیپوشــان در هر
 ۲دیدار گل نخســت بازی را به ثمر رســاندند
امــا نتوانســتند برتریشــان را حفــظ کننــد.
مجیــدی پس از شکســت برابر فوالد ،پســتی
در اینســتاگرامش با هشــتگ «فوتبــال پاک»
منتشــر کــرد .او کدهایــی داد کــه اگرچه قابل
بررســی و پیگیری توســط نهادهــای مربوطه
اســت امــا واقعیــت این اســت کــه هــوادار با
ایــن اتفاقــات ســرگرم نمیشــود .بخصوص
اگــر بازی بعــدی را هــم پیروز نشــوی .فرهاد
بعــد از بازی با ســایپا هم همــه را در صفحه
شــخصیاش آنفالو کرد .موضوعی که نشان
میدهــد بخشــی از تمرکــز او روی فضــای
مجازی اســت .در روزهای ســخت تمام اینها
ســوژهای برای نقد و انتقاد میشــود .چه بسا
در حــال حاضر کمتر کســی در جبهــه فرهاد
قــرار دارد ،کمتــر هــواداری تمــام و کمــال
حامــی ســرمربی تیمش اســت و میگوید که
بــه واســطه لشــکری از بازیکنــان مصــدوم و
محروم ،دست او بسته بود .این یک واقعیت
اســت امــا مســئولیت همین لشــکر مصدوم

هــم در کنــار بدشانســی ،برعهــده ســرمربی
اســت .فرهــاد حتــی تذکــر و توصیه پزشــک
تیم را هم برنتابید تا باشــگاه بعد از چند روز
مجبور به برگزاری مراســم آشــتیکنان میان
پزشــک و بدنســاز شــود .پــس از پارگــی رباط
صلیبــی مرتضی تبریزی در یکی از بازیهای
دوســتانه ،دکتــر ســتوده در مصاحبــهای بــه
همکارانــش در بخــش بدنســازی و آمادگــی
جســمانی توصیــه کرد کــه با توجه بــه دوری
طوالنــی مــدت بازیکنــان از شــرایط تمرینی
و بــازی ،تمرینــات بدنســازی ویــژه بــرای
جلوگیــری از مصدومیتهــا طراحــی و اجــرا
شــود .امــا ایــن جمــات و انتقــاد تلویحی از
بدنســاز تیم به مذاق مجیدی خوش نیامد و
اوضاع به گونهای پیش رفت که دکتر ســتوده
پــس از چنــد روز در مصاحبــهاش موضعــی
گرفــت کــه نشــان از عقبنشــینی او داشــت.
نتیجــه جــدی نگرفتن و بی اعتنایــی به تذکر
پزشــک هــم چیزی جــز پارگی ربــاط صلیبی
 ۲بازیکــن ( ۶مــاه خانهنشــینی) و کشــیدگی
همسترینگ  ۲بازیکن دیگر (دوری یک ماهه
از تیم) نبود .این تعــداد مصدومیت تنها در
 ۱۰روز اتفاق افتاد و باعث شد دست مجیدی
حســابی خالی شود .به اینها محرومیت علی
کریمی و سفر دیاباته ناآماده به فرانسه را هم
اضافه کنیــد .بله! فرهاد مجیدی بدشانســی
هــم آورده امــا واقعیت این اســت که خود او

و دســتیارانش در شــکلگیری این بدشانسی
ســهم داشــتهاند .از سویی اســتقالل در بازی
مقابل فــوالد با تصمیمات ســختگیرانه داور
مواجــه شــد امــا هیــچکــس متوجه نشــد که
دلیل آن همه عصبی بودن و نداشتن تمرکز
مجیــدی و شــاگردانش چــه بــود .مجیــدی
نبایــد فراموش کند که به واســطه جایگاهش
ســهمی غیرقابل انکار در این اتفاقات دارد و
مســئولیت پذیری را به تک تک شــاگردانش
هــم انتقال دهد ،نه اینکــه جملگی به دنبال
یافتن مقصری خارج از مجموعه تیم باشند.
بــا تمام این اوصاف هنــوز همه چیز تمام
نشــده است .اگر مجیدی و همکارانش تمرکز
صد درصدیشــان را روی تیــم و یافتن راهی
برای برون رفــت از وضعیت فعلی بگذارند،
مطمئنــاً میتواننــد آب رفتــه را بــه جــوی
بازگرداننــد .اگر اســتقالل در بازیهــای آینده
نتایج خوبی بگیرد ،فرهاد یکبار دیگر محبوب
میشــود .چرا که هــوادار میبینــد او در غیاب
چنــد بازیکن کلیــدی و مصدوم ،تیم را ســرپا
نگه داشــت و بنایرایــن ارزش اعتماد بیشــتر
را خواهد داشــت .این اتفاق تنها در شرایطی
میافتــد کــه فرهــاد موفــق شــود خــودش و
شاگردانش را از لحاظ ذهنی و تمرکز به نقطه
مطلوب برساند و در کنار آن انگیزه مجموعه
تیم را برای جبران و کســب نتایج ایدهآل ،در
حد یک مدعی قهرمانی باال ببرد.

فارس

سیدمهدی سیدعلی ،داور بازی جنجالی استقالل و فوالد ،صحبتهای
قابل تأملی داشته است .او درخصوص سؤالی مبنی بر اینکه آیا قضاوت
عجیب و غریب داشته و باعث تحریک تماشاگران شده ،اظهار داشت:
«قضاوت عجیب و غریب نداشــتم .طرفداران احساسی عمل میکنند
و عالقهمند به این هســتند که تیمشــان نتیجه دلخواهشــان را به دست
بیاورد و قاعدتاً خیلی از تصمیمات داور به مذاق آنها خوش نمیآید و
باعث کدورت میشــود .در فضای مجازی تهدید میشویم .خیلیها به
دنبال آدرس خانه ما میگردند .با افتخار اهل شهرری هستم».

اخبــــار

سیدرضا صالحی امیری ،رئیس کمیته ملی المپیک در پاسخ به این سؤال
که آیا المپیک برگزار میشــود ،گفت« :ارزیابی همه نهادهای رســمی این
اســت که تا زمان المپیک واکســن کشــف خواهد شــد .نکته دیگر اینکه اگر
شــرایط دوباره برگردد و وضعیت مثل اســفند شــود ،چه اتفاقی میافتد؟
ما هیچ جوابی نداریم اما اراده ژاپنیها به برگزاری است .ژاپن رسماً اعالم
کرده ما از مرحله بحران رد شــدهایم ».او عنوان کرد« :بودجه فدراسیونها
 ۳دســته اســت؛ کمک مســتقیم برای هزینه جاری به جز فوتبال .این عدد
 ۳۰میلیــارد اســت .در ســال  ۹۹کمــک  ۳۰میلیــاردی غیرمســتقیم بــرای
اعزامهــا ،پاداشهــا ،بلیــت ،لبــاس و ...خواهیــم داشــت ۵ .میلیــارد هم
بودجــه ویــژه بــرای المپیکیهاســت .در ســال  ۹۹در مجمــوع  ۶۰میلیــارد
کمک خواهیم کرد .فدراســیون کشــتی توانســته از محل اسپانسر بخشی از
بودجه خود را دریافت کند .سازمان برنامه و بودجه مبلغ  ۲میلیارد تومان
به کشــتی کمک کــرد .وزارت ورزش  ۱۳تا  ۱۵میلیــارد و کمیته  ۲.۵میلیارد
کمک کرده اســت ».وی درخصوص تعلیق فدراســیون جودو تصریح کرد:
«مناقشــهای بیــن ما و فدراســیون جهانی شــکل گرفت و رفتار فدراســیون
جودو سیاســی و خــارج از دایره اخالقــی بود .این فدراســیون به دنبال یک
مأموریــت سیاســی اســت .ویــزر (رئیس فدراســیون جهانی جــودو) قبل از
انتخابــات با فدراســیون جودو کشــورمان مکاتبه کرد که نبایــد تغییرات در
فدراسیون انجام شود ،بالفاصله بعد از انتخابات نامه تعلیق را بدون هیچ
مقدمهای فرستاد .من جواب دادم این رفتار عجوالنه است و باید گفتوگو
کنیــم .آنهــا حاضر به مذاکره عقالنی نشــدند .ما به  IOCشــکایت کردیم.
 ۲۳شــهریور بــه  CASخواهیــم رفت .از ایــران  ۳نماینده خواهنــد رفت از
آن ســو هم  ۳ایرانی هســتند .این نشــان میدهد ویزر به هر چیزی متوسل
شــده است .ما پیامهایی داشتیم که ورزشــکار عالقهمند بود برگردد .رفتار
فدراســیون جهانی گروگانگیری است .ویزر هم شهود خود را معرفی کرده
است .در صورت رسیدگی عادالنه جودو رفع تعلیق خواهد شد».

استار اسپورت (انگلیس)
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ماجرای آنفالوی دستهجمعی توسط مجیدی چیست؟

شایعات پیرامون فرهاد؛ استعفا ،برکناری و ناراحتی

فرهــاد مجیــدی شــرایط ویــژهای را تجربــه میکنــد.
ســرمربی جوان آبیها که ترجیــح میدهد واکنشها
و مواضــع خــود نســبت بــه اتفاقــات را در صفحــه
مجازیاش داشــته باشد ،بعد از شکســت برابر فوالد
پســت اینســتاگرامی معنــاداری منتشــر و از ویــای
امیردشــت و فوتبــال ناپاک نوشــت .گرچــه چیزی به
روشــنی مشــخص نیســت اما به نظر میرســد اشــاره
او به ســیدمهدی ســیدعلی ،داور بــازی و رابطهاش با
جــواد نکونام ،ســرمربی فــوالد و بهنام ابوالقاســمپور
است .صفحه اینستاگرام فرهاد بعد از تساوی تیمش
برابر ســایپا هم خبرساز شــد .او تمامی فالوینگهای
اینســتاگرامش را آنفالــو کــرد و باعــث شــکلگیری
گمانهزنیهایی در فضای مجازی شد .البته مشخص
نیســت ایــن اقدام مجیــدی به چــه دلیلی بــوده ولی
نکتــهای کــه وجــود دارد ،این اســت کــه او از عملکرد

شــاگردانش راضــی به نظــر نمیرســد و انتقــادات از
مجیــدی هم در میــان هواداران اســتقالل بــاال گرفته
اســت .در ایــن بیــن ،احمــد ســعادتمند مدیرعامــل
باشگاه اســتقالل در صفحه شــخصیاش از هواداران
ایــن تیم به خاطــر نتیجهای که در بازی با ســایپا رقم
خــورد عذرخواهــی کــرد و نوشــت« :فقــط میتونــم
بگــم از شــما پــوزش میخــوام که دلتون شــاد نشــد
امــا تالشــم دو برابــر خواهــد شــد ».فضایی کــه بر اثر
نتایج اســتقالل بــه وجود آمــده باعث شــده تا بحث
اســتعفا یا برکناری مجیدی هم به وجود بیاید و حتی
شــایعات به جایی رسیده که گفته میشود در صورتی
که اســتقالل در بازیهــای بعد مقابل پــارس جنوبی
و تراکتــور نتیجه نگیرد ،از ســمت خــود برکنار خواهد
شــد .موضوعی کــه ناراحتی بازیکنان اســتقالل را هم
در پی داشــته اســت .در این شرایط ،ســعید رمضانی

به شایعه اســتعفای مجیدی از سرمربیگری این تیم
که در فضای مجازی مطرح شــده ،واکنش نشان داد.
سرپرســت تیم اســتقالل در این باره بــه فارس گفت:
«وقتی چیزی شایعه است چرا باید در موردش حرف
بزنــم؟ خــود شــما میگوییــد ایــن شــایعه در فضای
مجــازی مطــرح شــده اما اگــر از مــن ســؤال میکنید،
میگویــم کــه ایــن موضــوع صحــت نــدارد و شــایعه
است ».این شرایط باعث شده تا در صفحات مجازی
بحث بازگشت آندرهآ استراماچونی هم مطرح شود.
این در حالی اســت که سرمربی ایتالیایی سابق آبیها
شــکایت سنگینی از این باشــگاه کرده است .برخی بر
این باورند که خبرســازی و کمپین سازیهای مجازی
ریشــه در واقعیــت ندارد و دارای جهتدهی از ســوی
یک جریان خاص اســت که افشاگریهای گستردهای
دربارهاش صورت گرفته است.

بررسی  3بازی پایانی هفته بیست و دوم لیگ برتر

ناگهان فوالد مدعی شد

گروه ورزشــی /هفتــه بیســتم و دوم لیگ برتــر در حالی
دوشنبه شب با برگزاری  3دیدار به پایان رسید که تمام
تیمهــا بــرای یک بــار و اســتقالل و فــوالد دو بــار بعد از
تعطیالت کرونایی به میدان رفتند تا میزان آمادگیشان
بعد از  4ماه وقفه تاحدودی مشخص شود .در این شب،
سپاهان  0-2گل گهر را شکست داد تا  40امتیازی شده و
بــه رده دوم جدول بازگردد .امیر قلعهنویی با برتری در
ی را به
این مسابقه مجموع امتیازاتش در زمان مربیگر 
عدد  949رساند و تنها  51امتیاز با رسیدن به امتیاز هزار
در لیگ برتر فاصله دارد .از سویی این بازی ،پایان رکورد
 5سال شکست ناپذیری مجیدجاللی مقابل سپاهان در
اصفهان بود .آخرین بار او در شــهریور  94برابر سپاهان
در اصفهــان باخته بود .ضمن اینکه آقا معلم بعد از 8
سال هر دو بازی رفت و برگشت را به سپاهان واگذار کرد.
جاللــی آخرین بــار در لیگ یازدهــم و زمانی که هدایت
فوالد را برعهده داشــت ،در هر دو بازی رفت و برگشــت
مقابل زردپوشان اصفهانی شکست خورد.
ëëنکونام طلسم ماشینسازی را شکست
فــوالد در روزهــای پســاکرونایی ،نام خــود را به عنوان
مدعی مطرح کرده است .شاگردان جواد نکونام در حالی
در ورزشــگاه شهدای فوالد اهواز مقابل ماشینسازی قرار
گرفتند که همانند بازی با استقالل ،گل اول را از میهمان
خود دریافت کردند ولی توانستند به بازی برگردند و 1-2
حریف را شکست دهند .سرخپوشــان اهوازی با این برد،
به پنجمین پیروزی پیاپی خود دست یافتند تا با 39امتیاز
در رده ســوم جدول قــرار بگیرند .نکته قابل اشــاره اینکه
فوالد پیش از این در اهواز مقابل ماشینسازی به پیروزی
نرسیده بود اما در لیگ جاری هر دو بازی رفت و برگشت
را برد و به طلسم نبردن ماشینسازی در اهواز پایان داد.

ëëاستقالل؛  7بازی ،یک برد
اســتقالل هم در روزی کــه تعداد زیــادی از بازیکنان
خــود را در اختیــار نداشــت و فرهــاد مجیــدی را هــم به
دلیل اخراج در بازی قبل روی ســکوهای آزادی میدید،
برابر ســایپا به تســاوی دســت یافــت تــا در دومین بازی
خــود بعد از شــروع مجــدد رقابتها به پیروزی نرســد.
آبیهــا در  7بازی اخیر خود (آســیا و لیگ برتر) ،تنها در
یک بازی به پیروزی رســیدهاند و  3شکست و  3تساوی
در کارنامهشــان ثبت شــده اســت .حاال کســب ســهمیه
لیــگ قهرمانان آســیا توســط اســتقالل رده پنجمی نیز
در خطر اســت .در این مســابقه مســعود ریگی،هافبک
دفاعی کم حاشــیه و جنگنده اســتقالل با ضربهای زیبا،
توپ را وارد دروازه حامد فالحزاده کرد و آبیها را به گل
رســاند .او کــه در غیاب علــی کریمــی ،فرماندهی میانه
میدان تیمش را برعهده داشــت ،روز خوبی را در مقابل
کمربنــد میانی ســایپا تجربه کرد و حتــی در حملههای
تیمش هم مشــارکتی قابل توجه داشت تا نگاه بسیاری
را بــه خود جلــب کند .ریگی که هــزار و  502دقیقه بازی

در  19مســابقه برای استقالل در لیگ انجام داده ،عالوه
بر موفقیت در دوئل با بازیکنانی چون شاهعلیدوســت
و بارانــی 2 ،قطــع توپ داشــت و  53پاس صحیح برای
همبازیانش ارســال کــرد .او در روزی که بازیکنانی مانند
شیخ دیاباته و امیرارسالن مطهری نبودند ،اولین گلش
بــا پیراهــن اســتقالل را به ثمر رســاند.هافبک شــیرازی
آبیها با این گل ،چهاردهمین گلزن فصل استقالل شد
و حــاال آبیهــا با داشــتن  14گلزن مختلــف از این حیث
رکورددار لیگ نوزدهم شــدند و جایگاه خود را به عنوان
بهتریــن خط حملــه لیگ بــا  41گل زده تثبیــت کردند.
در این بازی ،فرشــید باقــری به اشــتباه دروازه خودی را
باز کرد تا بازهم اســتقالل نتواند از برتری اقتصادیاش
محافظــت کند .اشــتباه فرشــید باقری ،ســومین گل به
خــودی بازیکنــان اســتقالل در لیــگ جــاری محســوب
میشــود.به نوعــی تاریــخ بــرای اســتقالل تکرار شــده؛
اتفاقی که به  12ســال قبل و لیگ هفتم باز میگردد .در
لیگ مورد اشاره استقاللیها در طول  34بازی 3 ،بار به
اشتباه دروازه خودشان را گشودند.

