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خبر كوتاه
نگاهی بر مهمترین اخبار فوتبال ایران؛

از واکنش سازمان لیگ به کناره گیری
استقالل تا بازگشت کاپیتان نوری

رضا صالحی

چرا پروتکل بهداشتی در اهواز با ضعف
همراه بود

سهیل مهدی با اشاره به اینکه دیدار معوقه
استقالل و فوالد اولین دیدار بعد از تعطیلی چند
ماهه فوتبال ایران بوده که قرار بوده تحت تدابیر
پروتکل های بهداشتی انجام شود در خصوص
برخی ضعفها در اجرای کامل آن که با برخورد
کامل بازیکنان و اعضای تیمها در زمین و کنار
آن همراه بود اینطور پاسخ داد :طبق روال
گذشته بنا بر این است که کمیته مسابقات
نظارت بر اجرای صحیح مسابقات را داشته باشد.
خوشبختانه مشارکت دو ارگان وسازمان پزشکی
معتبر که شامل ایفمارک و ستاد مقابله با کرونا
در ورزش است ،نظارت بر امور و اصول بهداشتی
در رعایت پروتکلهای کرونا را دنبال میکنیم.
واکنش مسئول کمیته برگزاری به کناره
گیری استقالل

اتفاقات دیدار دو تیم فوالد خوزستان و
استقالل با اعتراض باشگاه استقالل همراه شده و
آنها تصمیمات داوری را در شکست خود سهیم
میدانند .موضوعی که باعث شده تا این باشگاه
در بیانیهای ضمن گالیه و اعتراض نسبت به
این موضوع ،تهدید کند در صورت تکرار آن از
مسابقات کناره گیری خواهد کرد!
سهیل مهدی ،مسوول کمیته مسابقات
سازمان لیگ برتر در واکنش به بیانیه استقالل
گفته :اخبار رسانهای گمانهزنی است و هنوز
چنین به دست ما نرسیده است .خودم صبح از
اهواز آمدم و تا ظهر که در دفتر حضور داشتم
هیچ نامهای دریافت نداشتهام.
دورقی بازی با نفت فینال بزرگ ماست

میثم دورقی ،هافبک تاثیر گذار شاهین
بوشهر درباره دیدار با نفت مسجد سلیمان گفت:
بزرگترین دغدغه ما غیبت هواداران هستند.
مطمئنا حضور آنها میتوانست پوئن مثبتی برای
ما باشد و یک برگ برنده و انگیزه ویژه مقابل
حریفان بودند .با این حال این شرایطی است که
تمام تیمها یکسان هستند و ما نیز خودمان را
آماده آن کردهایم .دیدار با نفت مسجد سلیمان از
شرایط خاصی برای ما برخوردار است و میتواند
شانس ما را برای بقا افزایش دهد .مسلما یک
فینال بزرگ برای ما محسوب میشود که برتری
در آن در ادامه مسابقات به سود ما خواهد بود.
سیامک نعمتی و رویای شادی مقابل پیکان
سیامک نعمتی که پیش از دوران کرونا
دچار آسیب دیدگی شده بود ،از تعطیلی به
وجود آمده بهترین فرصت را برای آماده سازی
خود برده و اکنون در دور جدید تمرینات یکی
از بازیکنانی بوده که توانسته نظر یحیی گل
محمدی و دیگر اعضای کادرفنی را جلب کند.
هافبک شوتزن و تکنیکی سرخپوشان
تهران که در دیدار با پیکان با توجه به غیبت
مهدی ترابی وظیفه سنگینی برای دستیابی به
نتیجه برای تیمش خواهد داشت ،باید دید بعد
از مدتها قادر خواهد بود قفل دروازه حریف را
باز کرده و جشن گل خود را مقابل تیم سابق به
نمایش بگذارد یا خیر.
تغییر یک عضو هیئت مدیره باشگاه ذوب آهن

برشان که عضو شورای شهر اصفهان هم
به شمار میرود و طی سال های گذشته یکی از
اعضای هیئت مدیره باشگاه ذوبآهن بوده ،جای
خود را به محمد کاظمی داد.
عضو جدید هیئت مدیره ذوب آهن که
در محافل ورزشی با نام دکتر کاظمی شناخته
میشود ،از دانش آموختگان رشته تربیت بدنی
و اساتید این دانشگاه محسوب میشود .اما اگر
فوتبالیها بخواهند چیز بیشتری از او بدانند،
باید درباره وی گفت که او مدیر برنامههای
گابریل کالدرون سرمربی سابق پرسپولیس
بوده؛ چهرهای که در کنار فعالیتهای دانشگاهی
دستی هم در آتش نقل و انتقاالت فوتبال ایران
داشته است.
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می دانستید می خواهند سر ب ُبرند؛

اخبار

آنها زدند،خودزنی دیگر چرا...؟

حامد فرضعلی بیک

طی دو سه روز اخیر ،صحبتهای زیادی در
ارتباط با باخت استقالل در اهواز مطرح شده و در
این بین فرهاد مجیدی در کنار داوری به نام سید
علی ،سوژه اصلی بحث ها بوده اند.
درمورد سرمربی جوان آبی ها اظهارات و نظرات
مختلفی وجود داشته و عده ای انتقاد کرده اند که وظیفه
او آرام کردن بازیکنانش بعد از اخراج علی کریمی بود ،نه
اینکه بازیکنان سعی در مهار کردن وی داشته باشند و
خواهش و التماس کنند که از اعتراضاتش دست بکشد
اما گروهی نیز عنوان می کنند مگر امثال کیروش و قلعه
نویی و دایی با همین حربه ،کارشان را پیش نمی برند و از
تیم خود دفاع نمی کنند؟
دسته دوم به زعم خود ،پر بیراه هم نمی
گویند .آنها معتقدند با عنایت به آنچه از ابتدای
لیگ بر استقالل گذشته ،فرهاد در آن صحنه
مطمئن بوده که می خواهند باز سر استقالل را
ببرند و چون چیزی برای از دست دادن نداشته،
داخل زمین رفته و به داور معترض شده است.
آنها می گویند اگر خودمان را جای فرهاد
بگذاریم و در عمل تمام شرایط را درک کنیم،
شاید حق را به او بدهیم و بگوییم ما هم در
موقعیت مشابه همین کار را می کردیم تا به سبک
نامبردگان ،احقاق حق کنیم.
این نوع استدالل ،به نوعی دور از منطق نیست

و قابل تامل می نماید اما اگر بخواهیم این حق را
برای مجیدی قائل شویم ،یک سوال نیز خطاب به
او مطرح می شود...
وقتی برای فرهاد محرز بوده که می خواهند
به هر بهانه ای شده ،مانع موفقیت تیمش بشوند و
دنبال جرقه بوده اند تا ضربه خودشان را بزنند ،چرا
بازیکنان خود را توجیه نکرده بود که حواسشان
کام ً
ال جمع باشد و گزک دست داور ندهند؟
نوع واکنش مجیدی بعد از اخراج علی کریمی،
صحه بر این مورد می گذارد که وی پیشتر پیش
ّ

بینی چنین اتفاقی را می کرده ،پس چرا در چنین
شرایطی شاگردانش را توجیه یا حتی تهدید نکرده
بود که مراقب تک تک رفتار و تحرکاتشان باشند؟
علی کریمی عنوان می کند آبشک از
ابتدای بازی فحاشی می کرده و روی اعصابش
راه میرفته؛آیا این چیز جدیدی در فوتبال ایران
است؟آیا بازیکنی در حد و اندازه کریمی ،در عین
اینکه می داند در فوتبال ایران تالشهای غیرفنی و
فوتبالی ،سهم پررنگ و غیرقابل انکاری دارد ،باید
چنین ناشیانه و غیرحرفهای واکنش نشان دهد و

نگاهی بر مهمترین اخبار ورزش های ایران و جهان؛

شرایط را برای تحقق اهداف بدخواهان (اگر واقعاً
چنین باوری دارند) فراهم کند؟
مجیدی پیش از بازی ،آیا در این ارتباط با
بازیکنانش صحبت کرده بود؟ اگر نه ،پس حق
شلوغکاری کنار زمین را هم نداشت و مقصر اصلی،
شخص اوست .اگر هم شفاف و صریح گفته ،پس
اتفاقات بازی با فوالد نشان از آن دارد که بازیکن
تره هم به ریش سرمربی خرد نمی کند.جز این
است؟
یک سوال دیگر؛بزرگ ِ استقالل داخل زمین
کیست؟اگر قرار باشد بازیکن ملی پوش و اروپا رفته
ای همچون علی کریمی ،تیمش را چنین خلع
سالح کند ،از بقیه چه انتظاری می رود؟
اخراج علی کریمی ناحق بود؟ آیا نمی شد ده
نفره بازی را حفظ کرد و حتی به پیروزی رسید؟
مگر وقتی تیم ده نفره می شود ،دنیا به پایان
می رسد؟ مجیدی اگر بعد از اخراج بازیکنش آن
شلوغکاری ها را انجام نمی داد و بین دو نیمه به
بازیکنانش آرامش می داد ،چه بسا غالمی اخراج
نمی شد و تیم از هم نمی پاشید...
گیریم سیدعلی کمر به قتل استقالل بسته
بود ،آیا در چنین شرایطی توسط خود آبی ها
«خودزنی» هم باید انجام می شد؟همه جای کار
ایراد دارد...کاش فرهاد به گونه ای دیگر عمل
می کرد تا امروز اشتباهات داوری ،پشت اقدام
غیرحرفهای او پنهان نشود و رنگ نبازد...

راز بقا در لیگ برتر؛  ۹هفته برزخی
از هفته آینده ادامه رقابتهای فصل نوزدهم لیگ برتر برگزار
خواهد شد ۹ ،هفتهای که بعد از وقفه حدود  ۴ماهه ادامه خواهد
یافت .بدون شک رقابت بین تیمهای پایین جدولی برای بقا در لیگ
برتر حساسیت دیدارها را باال خواهد برد و تیمها با تالش مضاعف
سعی میکنند از سقوط به دسته پایینتر یعنی لیگ دسته اول
جلوگیری کنند .وضعیت  ۶تیم پایین جدولی در حال حاضر چنین
است.
ذوبآهن؛ مأموریت کاپیتانهای سابق

ذوب آهن با  ۲۲امتیاز در رده یازدهم جدول است .این
تیم اصفهانی بعد از کنار گذاشتن علیرضا منصوریان ،رادولوویچ
مونتهنگرویی را برای نیمکت خود برگزید ،اما تعطیلی لیگ به دلیل
شرایط کرونا باعث شد این مربی خارجی قید بازگشت به ایران را بزند.
مدیران باشگاه نیز به ناچار تیم را به دستیاران او یعنی حسن استکی
و محمد صلصالی سپردند .این دو مربی جوان زمانی کاپیتانهای
ذوبآهن بودند و حاال وظیفه دارند بقای این تیم با سابقه را در لیگ
برتر تضمین کنند .با توجه به بازیکنان باتجربه و جوانی که ذوبآهن
دارد ،مسئوالن باشگاه امیدوارند تا استکی و صلصالی در این مأموریت
سربلند باشند .ذوبآهن در  ۹دیدار پیش رو باید به ترتیب با تیمهای
شهر خودرو ،پیکان ،شاهین بوشهر ،ماشینسازی ،فوالد خوزستان،
نفت مسجد سلیمان ،پرسپولیس ،نساجی مازندران و گلگهر سیرجان
بازی کند که قطعاً دیدار با  ۳تیم پایین جدول یعنی پیکان ،شاهین
بوشهر و گلگهر سیرجان برای ذوبیها بسیار حساس و مهم است.
پیروزی در این سه دیدار برای ذوب آهنی که میخواهد فصل آینده
لیگ برتر را تجربه کند ،از نان شب واجبتر است.
پارس جنوبی؛ در انتظار مساعدت مالی!

شرایط مالی پارس جنوبی در بدترین وضعیت ممکن است و به
دلیل عدم حمایت وزارت نفت و همچنین مسئوالن استان این تیم
تا مرز انحالل هم پیش رفت .این تیم با بضاعت کم خود با هومن
افاضلی  ۹دیدار حساس و البته برزخی پیش رو دارد؛ تیمی که حتی
پول فیزیوتراپی و هتل بازیکنانش را هم ندارد! قبل از تعطیلی لیگ،
پارس در خانه تیم مدعی تراکتور را شکست داد تا  ۲۰امتیازی شود
و به رده یازدهم جدول صعود کند ،ولی تعطیلی لیگ باعث شد تا این
تیم از آن شرایط خوب خود خارج شود .هومن افاضلی بسیار خوب
میداند که کار بسیار مشکلی با این تیم برای بقا در لیگ برتر دارد،
ولی او کار کردن در این تیم با مشکالت را به خانه نشینی ترجیح
داد .او باید از  ۹بازی باقی مانده حداقل  ۱۴یا  ۱۵امتیاز بگیرد تا در
مأموریت خود پیروز شود .پارس جنوبی باید مقابل تیمهای صنعت
نفت آبادان ،استقالل ،سپاهان ،شهر خودرو ،پیکان ،شاهین بوشهر،
ماشینسازی ،فوالد خوزستان و نفت مسجد سلیمان به میدان برود .با
یک نگاه اجمالی باید گفت ،پارس و افاضلی کار بسیار مشکلی برای بقا
دارند .بازی با تیمهایی مثل استقالل ،فوالد خوزستان ،سپاهان و شهر
خودرو که مدعی کسب نایبقهرمانی و سهمیه آسیایی هستند ،دشوار
و کسب امتیاز نیز بسیار سخت است؛ تازه پیکان و شاهین بوشهر هم
در برنامه پارس جنوبی هستند!
گلگهر سیرجان؛ با امکانات نامحدود!

گلگهر سیرجان با کسب  ۱۹امتیاز و به دلیل تفاضل بهتر نسبت
به سایپا در رده سیزدهم جدول قرار دارد .گلگهر با بگوویچ خیلی

تراکتور از این مهاجمان گل می خواهد

زود به بنبست رسید تا مجید جاللی جانشین او شود و در نیمفصل
چند مهره تأثیرگذار به خدمت گرفت تا روند صعودی خوبی را طی
کند .این تیم قبل از تعطیلی با برد ارزشمندی که مقابل استقالل
کسب کرد نشان داد توانایی پیروزی مقابل حریفان نامدار را دارد.
تیمی که نه فقط خود هیچ مشکل مالی ندارد بلکه میتواند به دیگران
هم کمک کند! حتی شایعه شده بود که این باشگاه مبلغ  ۱۰میلیارد
تومان ویلموتس ،سرمربی سابق تیم ملی را پرداخت کرده است!
مجید جاللی ،برنامهریزی مفصلی برای  ۹دیدار باقی مانده لیگ
انجام داده و برای هر بازی امتیازی پیشبینی کرده است .این تیم
که در نیمفصل به خوبی تقویت شده ،به ترتیب باید مقابل سپاهان،
شهر خودرو ،پیکان ،شاهین ،ماشینسازی ،فوالد خوزستان ،نفت
مسجد سلیمان ،پرسپولیس و ذوبآهن به میدان برود .طبیعی است
که جاللی روی حداکثر امتیازات دیدارهای پیکان ،شاهین بوشهر
و ذوبآهن حساب ویژهای باز کرده و در بازی با تیمهایی مثل
ماشینسازی و نفت مسجد سلیمان نیز چنین برنامهای دارد تا فصل
آینده نیز دوباره در لیگ برتر باشد.
سایپا؛ برزخی برای مربی جوان

در بین  ۶تیم پایین جدولی ،سایپا تنها تیمی است که از ابتدای
فصل دست به کادر فنی خود نزد و به رغم سیر نزولی که داشته،
مدیران باشگاه به ابراهیم صادقی ،کاپیتان سابق تیمشان وفادار
ماندهاند .سایپا با  ۱۹امتیاز جایگاه چهاردهم جدول را در اختیار
دارد .حاال ابراهیم صادقی در اولین فصل تجربه مربیگری خود ۹
هفته فرصت دارد تا تیمی که تمام جوانیاش را در آن گذرانده را در
لیگ برتر حفظ کند .صادقی امیدوار است تا در این  ۹هفته با کسب
امتیازات الزم جواب اعتماد مدیران باشگاه را بدهد .اما با نگاهی به
 ۹حریف ادامه رقابتهای لیگ برتر ،باید اذعان داشت سایپا هم مثل
پارس جنوبی باید  ۹هفته برزخی را تجربه کند! استقالل ،سپاهان،
شهر خودرو ،پیکان ،شاهین بوشهر ،ماشینسازی ،فوالد خوزستان،
نفت مسجد سلیمان و پرسپولیس تیمهایی هستند که سایپا باید
از آنها امتیاز کسب کند .استقالل ،سپاهان ،شهر خودرو و فوالد
خوزستان همگی به دنبال رتبه دومی هستند تا عالوه بر نایبقهرمانی
جواز حضور در لیگ قهرمانان آسیا را کسب کنند .سایپا دو بازی با
رقبای مستقیم خود یعنی پیکان و شاهین بوشهر هم دارد! سه بازی
اول برای صادقی بسیار حیاتی است و شاید اگر نتیجه الزم را کسب
نکند ،مدیران باشگاه تصمیم دیگری را اتخاذ کنند.
شاهین بوشهر؛ پرواز بدون مربی!

شاهین بوشهر با  ۱۶امتیاز جایگاهی بهتر از رتبه پانزدهمی
جدول ندارد .تیمی که بعد از چند سال دوباره به سطح اول فوتبال
ایران صعود کرد ،حاال در وضعیت قرمز جدول قرار دارد .این تیم با
عبدا ...ویسی لیگ را استارت زد ،ولی با ادامه نتایج بسیار ضعیف
میشو کریستیچوویچ کروات جای او را گرفت .میشو عملکرد بدی
نداشت و  ۱۳امتیاز برای این تیم کسب کرد ،اما تعطیلی لیگ
به خاطر کرونا باعث بازگشت او به کشورش شد و او هم مثل
رادولوویچ دیگر خیال بازگشت ندارد .مدیران باشگاه شاهین هم
مهرداد کریمیان دستیار میشو را دوباره سرمربی تیم کردهاند و
در انتظار نتایج  ۳هفته اخیر هستند .خیلیها اعتقاد داشتند اگر
میشو به تیم برمیگشت ،شاهین امیدوار به بقا در لیگ برتر بود،

اولین بازی لیگ برتر پس از تعطیلی حاصل
از شیوع ویروس کرونا ،یک بازی پرحادثه از آب
در آمد و می توان پیش بینی کرد که بازی های
آینده لیگ برتر نیز در همین تم برگزار شود .جالل
چراغپور کارشناس فوتبال ایران به بهانه برگزاری
مجدد لیگ برتر نقطه نظراتی دارد که در زیر می
خوانید:
می توان حدس زد که چهره بازی ها چگونه
خواهد شد؟ وقتی یک متغیری که تعیین کننده
است مثل تماشاگران در ورزشگاه نباشد این
مسابقات را متاثر خواهد کرد .همه می دانیم
که در فوتبال دنیا وقتی می خواهند جریمه
ای جدی برای یک تیم در نظر بگیرند او را از
حضور تماشاگرانش محروم می کنند .فوتبال
بدون تماشاچی مثل حبس ابد می ماند که
تنها یک کمی از اعدام بهتر است؛ فوتبال بدون

محمد نوری ،هافبک گلزن و کاپیتان اول
طالیی پوشان جمی که در تعطیالت لیگ دچار
مصدومیت شده بود ،طی چند هفته اخیر قادر به
حضور در تمرینات گروهی این تیم نبود.
نوری اکنون بعد از گفتگویی که با هومن
افاضلی داشت و تشریح وضعیت خود ،در جمع
دیگر بازیکنان حضور یافت و از امروز تمرینات
گروهی اش را استارت زده تا در صورت
صالحدید کادرفنی بتواند در ادامه فصل آنها را
همراهی کند.

منابع آگاه از انتخاب رضا مهاجری به عنوان سرمربی ذوب آهن
خبر می دهند ولی باشگاه اصفهانی هنوز این خبر را تایید یا تکذیب
نکرده است .تالش های گسترده باشگاه ذوب آهن برای برگرداندن
میودراگ رادولوویچ به اصفهان بی فایده بود و ذوب آهن تقریبا قید
این سرمربی خارجی که از ترس کرونا حاضر به ادامه همکاری با
اصفهانی ها نیست را زده است .ذوب آهن این روزها با حسن استکی،
دستیار بومی رادولوویچ تمرین می کند و بازیکنان باتجربه این تیم
اصفهانی هم حامی استکی هستند تا حاال که میودراگ رادولوویچ به
اصفهان برنگشته ،استکی که بازیکن اسبق این تیم است ،به عنوان

تماشاگر هم کمی از تعطیلی فوتبال بهتر است.
بازیکنان عاشق دیده شدن هستند و این دیده
شدن و هیجان باعث ترشح هورمون های درونی
و آدرنالین می شود .انسان به هورمون زنده است
و این واقعیت است که بازیکنان کیفیتی که در
برابر هزاران تماشاچی دارند در ورزشگاه خالی
نخواهند داشت.

پیکان؛ فرار ویسی با پیکان

پیکان که با حسین فرکی لیگ را استارت زد به دلیل چند
شکست پیاپی ،نیمکت خود را به عبدا ...ویسی سپرد .شاید ندانید،
ولی آخرین پیروزی پیکان به  ۱۶آبان سال  ۹۸در لیگ برتر
برمیگردد ،در دیدار رفت مقابل سایپا که این تیم با گل فراز امامعلی
به پیروزی رسید و در  ۱۲هفته بعد از آن دیگر رنگ برد را ندیده
است! حاال عبدا ...ویسی برای انجام مأموریت غیر ممکن سوار پیکان
شده است و دل به خط حمله تیمش که چهارمین خط حمله لیگ
است ،بسته تا پیکان را در لیگ حفظ کند .بدون تعارف کار سرمربی
خوزستانی پیکان بسیار سخت و دشوار است چرا که باید در اولین
دیدار به مصاف پرسپولیس صدرنشین برود ،تیمی که برای قهرمانی
نیاز به هر  ۳امتیاز دارد و  ۳بازی هم با دیگر تیمهای مدعی که بعد
از پرسپولیس به فکر سکوی دومی هستند ،دارد .بازی مقابل تیمهایی
مثل تراکتور ،استقالل و سپاهان هم دشوار است .تنها امید ویسی
کسب امتیاز مقابل ذوبآهن ،گلگهر ،سایپا و پارس جنوبی است
تا در مأموریت خود با پیکان آن هم در جاده لیگ برتر موفق باشد.
پرسپولیس ،ذوبآهن ،گلگهر ،سایپا ،پارس جنوبی ،تراکتور ،صنعت
نفت آبادان ،استقالل و سپاهان تیمهایی هستند که پیکان باید به
مصاف آنها میرود.
با توجه به برنامه بازیهای  ۹هفته پایانی این  ۶تیم باید گفت
که  ۴تیم پیکان ،شاهین بوشهر ،سایپا و پارس جنوبی کار به مراتب
سخت و نفسگیری نسبت به ذوبآهن و گلگهر دارند و  ۹هفته
پراسترس و برزخی را باید سپری کنند ۹ .هفتهای که باید در آن
مأموریت غیر ممکن را ممکن و بقای خود را در باالترین سطح اول
فوتبال کشورمان تضمین کنند.

شکل جدید بازی ها

درعمل بازی هایی که برگزار می شوند نوع
جدیدی هستند که از نظر انگیزه  ،شدت و میزان
تکنیک و برخورد و دوندگی متفاوت خواهد بود.
در جنگ های بدنی تیم ها بی احتیاطی بیشتر و
آسیب ها زیادتر شده است .یک سد اخالقی نیز
انگار برداشته شده است .شاید خیلی از خطاها و
عکس العمل ها که در حضور تماشاگر انجام نمی
شد االن اتفاق بیفتد .زیبایی بازی ها نیز تحت

تاثیر قرار گرفته و افت می کند .درواقع بازی ها
یک چیزی بین بازی های دوستانه و تدارکی و
بازی های رسمی است .یک نوع سومی از مسابقه
تعریف شده است که تماشاچی حضور ندارد ،
شرایط شبیه بازی تدارکاتی است اما نتایج آن
جدی است.

یکی از مسایلی که داریم بحث آمادگی
جسمانی است که این آمادگی جسمانی ریشه
اش در ذهن است .یک دونده استقامت که 42
کیلومتر می دود به خاطر استقامت ذهنی است
که دارد .در حین دویدن ممکن است میلیون ها
سوال به ذهن دوند بیاید و او باید از نظر ذهنی
بتواند در شرایطی باشد که این مسافت را بدود.
در حال حاضر شیوع کرونا آن آرامش ذهنی را از
بازیکنان و مربیان می گیرد .آن ها در رختکن کنار

حس می کنم این رقابت ها ادامه پیدا نمی
کند و تعطیل می شود .اگر چه ما (فدراسیون)
بازی ها را شروع کردیم اما اگر کرونا لیگ را دوباره
تعطیل کند دیگر کسی شهامت شروع مجددش
را نخواهد داشت .اگر اتفاقی خدای نکرده برای
یکی از جوان ها در یکی از لیگ ها بیفتد آن وقت
مجبور هستیم لیگ را تعطیل کنیم .به نظرم در
حال حاضر برگزاری بازی ها روی مرز وضعیت
قرمز است.

بازی ها تعطیل می شود

رضا مهاجری جانشین رادولوویچ در ذوبآهن؟
سرمربی در هفته های پایانی لیگ برتر نوزدهم باالی سرشان باشد اما
در محافل فوتبالی این خبر به گوش می رسد که مدیران باشگاه ذوب
آهن با محمد رضا مهاجری سرمربی سابق نساجی به توافق رسیده
اند و اگر اتفاق خاصی رخ ندهد ،محمدرضا مهاجری سرمربی ذوب
آهن می شود.
هنوز معلوم نیست ذوب آهن اولین بازی اش در شروع دوباره
لیگ برتر نوزدهم را با استکی مقابل شهر خودرو مشهد برگزار خواهد
کرد یا در همین بازی هم رضا مهاجری که اتفاقا سابقه سرمربیگری
شهر خودرو (البته با نام پدیده مشهد) را هم دارد ،در این بازی روی

رضا صالحی

کشتی در جایگاه دوم فدراسیونهای بین
المللی المپیک

به گفته فدراسیون کشتی ،اتحادیه جهانی
کشتی در ارزشیابی که توسط انجمن فدراسیون
های بین المللی بازیهای المپیک تابستانی
( )ASOIFصورت گرفته ،از منظر مدیریت
صحیح فدراسیون های بین المللی در کنار
فدراسیون های ورزشهایی چون بسکتبال و
دوومیدانی و  ...موفق به احراز جایگاه دوم شد.
این گزارش نتیجه ارزیابی ASOIF
پیرامون اصول مهم مدیریتی مربوط به نوع اداره
فدراسیون های بین المللی می باشد که هر کدام
از این اصول خود از چند شاخص قابل اندازه
گیری تشکیل شده بوده اند.
صعود کاظمی به فینال انتخاب برترین اسلم
دانک جهان

نظرسنجی انتخاب برترین اسلم دانک دهه
اخیر جهان از نگاه کاربران سایت فیبا بامداد
امروز (جمعه) به پایان رسید.
بر همین اساس ،ارسالن کاظمی با کسب
 ۵۵درصد آرای این نظرسنجی ،رافائل مینیرو
از برزیل را که  ۴۵درصد آرای کاربران را به
خود اختصاص داده بود ،شکست داد و به فینال
راه یافت.
با وجود اینکه قرار است حدود یک ماه دیگر
رقابت های لیگ بسکتبال  NBAاز سر گرفته
شود ،بازیکنان بیشتری به ویروس کرونا مبتال
شده اند.
در جدیدترین مورد تست کرونای بادی
هیلد گارد تیم ساکرامنتو کینگز مثبت اعالم
شد.
پیش از این جاباری پارکر باز هم از
ساکرامنتو ،مکلوم براداون از ایندیانا پیسرز و
نیکوال یوکیچ ستاره دنور ناگتز به کرونا مبتال
شده بودند.
باباصفری:فدراسیون هندبال باید مهرابانانه
تر رفتار کند

محسن باباصفری در باره مبلغ قرارداد
بازیکنان در ایران گفت :متاسفانه قراردادها از
وضعیت خوبی برخوردار نیست ،اما شنیدهام
امسال چند تیم آمدهاند که قراردادها را باالتر
بردهاند .با توجه به نرخ ارز فکر میکنم اگر
بازیکنان با مبلغ خیلی کم هم به اروپا بروند
از نظر مالی سود میکنند .پس بهتر است که
باشگاههای داخلی سقف قراردادها را باال ببرند.
سطح توقع از فدراسیون باالتر است .میدانم که
مسئوالن تالش میکنند تا اوضاع بهتر شود،
اما باید به فکر بازیکنان و زندگی آنها هم بود.
فدراسیون باید مهربانانهتر نسبت به قرارداد
برخی از بازیکنان نگاه کند ،چون شنیدهام چند
بازیکن آیندهدار از تیمهای اروپایی پیشنهاد
داشتند و به دلیل تدوین شیوهنامه جدید،
نتوانستند با تیمهای خارجی به توافق برسند.
از طرفی هم فدراسیون خواستههایی دارد که
شرایط آنها را هم باید درک کرد.
کانال المپیک:حسن یزدانی به دنبال
جوادانگی در کشتی

به گفته روابط عمومی فدراسیون کشتی،
در گزارشی که در کانال المپیک درج شده و
روی سایت اتحادیه جهانی نیز بازتاب داشته،
آمده است :حسن یزدانی با داشتن یک مدال
طالی المپیک 2 ،مدال طالی جهانی و بیش از
 500هزار دنبال کننده در پیج اینستاگرام ،یک
قهرمان ایرانی است.
کشتی ورزش ملی ایران است ،بنابراین
وقتی حسن یزدانی در المپیک ریو در وزن 74
کیلوگرم صاحب مدال طال شد ،فورا بعنوان یک
قهرمان ملی شناخته شد .او در وزن  86کیلوگرم
حضور یافت تا بهتر بتواند رشد کند و توانست 2
مدال طالی جهان را از آن خود کند.
درسهایی که تنیس از یک اتفاق تلخ
گرفت

هم هستند ،با هم زمان هایی را زندگی می کنند،
درون زمین با بازیکن حریف برخورد دارند و...دیگر
نمی توانی بهترین دوستانت را هم مثل قبل دوست
داشته باشی .ذهن در این شرایط متالشی می شود
و به نظرم یک انسان جدید دارد متولد می شود.
این موضوع روی آمادگی جسمانی تاثیر می گذارد.

تاثیر کرونا روی ذهن

از ناتمامی تست های مثبت کرونا در
 NBAتا درسهایی که تنیس از یک
اتفاق تلخ گرفت

ادامه تستهای مثبت کرونا در لیگ NBA

ولی حاال دستیار جوان او باید این وظیفه مهم را به سرانجام
برساند .تنها نکته مثبت که یک امتیاز مهم برای شاهین محسوب
میشود این است که برنامه بازیهای این تیم این جوری رقم
خورده که شاهین هر هفته با تیمی بازی میکند که هفته گذشته
مقابل پیکان قرار گرفته و این یعنی  ۸بازی از  ۹هفته باقی
مانده شاهین و پیکان یکسان است .تیمهای نفت مسجد سلیمان،
پرسپولیس ،ذوبآهن ،گلگهر سیرجان ،سایپا ،پارس جنوبی،
تراکتور ،صنعت نفت آبادان و استقالل حریفان این  ۹هفته باقی
مانده لیگ مقابل شاهین هستند .بازی مقابل ذوبآهن ،گلگهر،
سایپا و پارس جنوبی که رقبای مستقیم شاهین پایین جدول
هستند ،برای شاهین و کریمیان بسیار حساس و سرنوشتساز
است .بدون شک پیروزی در این  ۴دیدار ،شاهین را برای بقا بسیار
امیدوار خواهد کرد .به خصوص دیدار مقابل ذوبآهن و سایپا که
در خانه برگزار میشود.

پیشبینی چراغپور؛ لیگ تعطیل میشود

تراکتور چهارمین خط حمله لیگ برتر
را در اختیار دارد و با ثبت  20در  21بازی،
میانگین کمتر از یک گل در هر بازی را از
خود به جای گذاشته است .این در حالی است
که تی تی های شهر تبریز سال های گذشته
عملکرد بسیار بهتری از نظر هجومی داشتند
و حتی دو سال پیاپی بازیکنان این تیم کفش
طال را به دست آوردند .فصل گذشته نیز آنتونی
استوکس تا آستانه کسب این عنوان پیش رفت
اما غیبت در تمرینات و از دست رفتن آمادگی
باعث شد که صدرنشینی اش را در جدول گلزنان
ازدستبدهد.
در تابستان تراکتوری ها کوین فورچونه
را به عنوان گران ترین خرید تاریخ لیگ برتر
به خدمت گرفت اما این مهاجم فرانسوی تنها
یک گل زد و از تراکتور رفت .در نیم فصل دوم
حمزاوی عکاشه جوان و با انگیزه از الجزایر
آمد اما او نیز اکنون در تبریز حضور ندارد و
به خاطر مسئله کرونا در آفریقا گرفتار شده
است.
بازگشت کاپیتان نوری به تمرینات پارس جم

ورزش

نیمکت ذوب آهن می نشیند؟
البته در بازار گرمی ها ،چند مربی بیکار دیگر هم مدعی داشتن
پیشنهاد از ذوب آهن هستند اما به گفته یکی از بازیکنان این تیم،
باشگاه یا با حسن استکی وارد لیگ برتر می شود و یا مهاجری را
به خدمت می گیرد .به گفته این بازیکن ،یکی از مربیان مطرح
لیگ برتری که طرف مشورت مدیرعامل ذوب آهن قرار گرفته ،رضا
مهاجری را به او پیشنهاد کرده و همین توصیه باعث شده مهاجری
شانس اول نشستن روی نیمکتی باشد که برخی بازیکنان ذوب آهن
عالقه مندند در اختیار حسن استکی بماند.

مسئوالن برگزارکننده تنیس استرالیا که
یکی از  ۴گرنداسلم معتبر سال در تقویم تنیس
به حساب میآید گفتهاند که درسهای خوبی
از تورنمنت آدریا تور گرفتهاند و قطعاً آنها را به
کار خواهند گرفت .مشکل این تورنمنت این بود
که جمعیت زیادی از بازیکنان و هواداران در آن
بدون رعایت فاصله اجتماعی حضور پیدا کردند.
تام الرنر یکی از مدیران اجرایی گرنداسلم
استرالیا در این مورد گفت« :درسهایی در مورد
آدریا تور وجود داشت که ما از آنها استفاده
خواهیم کرد .در حالی که این تورنمنت با نیت
خیرخواهانه و برای جمعآوری پول جهت امور
خیریه برگزار شد اما اجرای آن خیلی خوب نبود
و اشتباهاتی در این فرآیند وجود داشت».
علی حسینی:خوب شد آیان رفت کشتی
افول کرده بود

سعید علی حسینی در مورد تغییر و
تحوالت در فدراسیون جهانی تاکید کرد :اتفاقاتی
که افتاد و تاماش آیان رفت برای وزنهبرداری
خیلی خوب شد .چون وزنهبرداری افول کرده بود
و هیچ پیشرفتی از لحاظ اقتصادی و اجتماعی
نداشت و بیشتر تمرکزها روی مسئله دوپینگ
بود .تفکر بدی وجود داشت و باعث شده بود
برخی کشورها برای باال کشیدن خودشان از
دوپینگ استفاده کنند .همچنن یک گروه نیز
از مسئله دوپینگ استفاده کردند و باال رفتند
و گروهی دیگر زمین خوردند و مدالهایی باال
و پایین شد .امیدوارم دید جدیدی وارد شود
که وزنهبرداری را بزرگ کند و آن را به سمت
پیشرفت ببرد.

