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گروه ورزشــی- با اتمام مرحله 
گروهــی لیگ قهرمانان آســیا، اکنون 
هواداران فوتبال در انتظار این بودند تا 
طبق برنامه اعالم شده از سوی سازمان 
لیگ برتر، شاهد برگزاری دربی باشند 
اما پرسپولیس با اشاره به اعتراضاتی که 
استقاللی ها بر سر برگزاری بازی های 
معوقه داشتند، خواهان انجام دیدار این 
تیــم مقابل صنعت نفت آبادان پیش از 
برگزاری دربی هســتند. پرسپولیس با 
صعود از مرحله گروهی لیگ قهرمانان 
در فصل 2020 در قطر به کار خود ادامه 
دادند و تا مرحله نیمه نهایی جام پیش 

رفتند. در بازگشــت به ایران 
اما اعتراض اســتقالل برای 
معوقه  دیدارهــای  انجام 
پرسپولیس پیش از برگزاری 

دربی به یک چالش بزرگ تبدیل شــد. 
در نهایت پرسپولیس با انجام سه بازی 
معوقه خود برابر نســاجی مازندران، 
ذوب آهن و سپاهان پا به دربی گذاشت.

نساجی؛ اولین حریف 
دیدار پرسپولیس و نساجی قرار 
بود در هفته پنجم لیگ برتر و در آذرماه 
برگزار شود. اما این بازی به دلیل مشکل 
چمن و شرایط کرونایی در آن مقطع لغو 
شد. باشگاه پرسپولیس در آن مقطع در 
نامه ای خواهان این شد که با تغییر برنامه، 
بازی رفت در تهران برگزار شود و بازی 
برگشت را در قائمشهر برگزار کنند که 

این موضوع مخالفت باشگاه مازنی را 
در پی داشت. در نهایت پرسپولیس در 
بازگشت از قطر این بازی را در هوایی 
بارانی به انجام رساندند و در نهایت به 

تساوی یک – یک رضایت دادند.
ذوب آهن؛ دیــدار جنجالی 

اینبار در تهران
پرسپولیس برابر ذوب آهن هم در 
شــرایطی که قرار بود این بازی پیش از 
سفر سرخ ها به فینال آسیا برگزار شود، با 
تاخیری تقریبا دو هفته ای مقابل حریف 
قرار گرفتند. در حالیکه پرسپولیس در 
هتل محل اســکان خود پیش از بازی 
با ذوب آهن حاضر شــده بود، ابالغیه 
فدراســیون مبنی بر حدنصاب کرونا 
در اردوی ذوب آهــن رای به لغو این 
بازی داد. باشگاه پرسپولیس آن زمان هر 
چه تالش کرد تا فدراســیون فوتبال و 
خصوصا فدراسیون پزشکی را مجاب 
به انجام راســتی آزمایی در خصوص 
ادعای ذوب آهن کند به نتیجه نرســید 
و در ادامه بازی معوقه خود را به انجام 
رساند و در ثانیه های پایانی با دریافت 
گل، به تســاوی در این جدال هم 

رضایت داد.
سپاهان؛ هت تریک در 

تساوی
سومین بازی معوقه پرسپولیس 
نیز از روزهای پایانی آذر به اواسط دی 
منتقل شد تا این تیم اینبار برابر سپاهان 
در آزادی قرار گیرد و به تســاوی مقابل 
حریف رضایت دهد. سومین تساوی 
شــاگردان یحیی گل محمدی که 
به نظر می رســید راه آنها را برای 
قهرمانی فصل ســخت و شاید 

غیرممکن کند.
دربی؛ از 10 اسفند تا 

22 اسفند
در حالیکــه دربی بــا تغییر زمان 
مواجه شــده بود، پرسپولیس با انجام 
سه بازی معوقه خود برابر استقالل قرار 
گرفت. آبی ها در آن مقطع نیز همچنان 
خواهــان این بودند تــا بازی های این 

تیم نیز لغو شــود تا تعداد بازی های دو 
تیم در زمان انجام دربی مســاوی شود. 
اما ســازمان لیگ اعالم کرد که پیش از 
زمان دربی، تنها دیدارهای معوقه تا آن 
مقطع از سوی پرسپولیس باید به انجام 
برسد. همین اتفاق هم باعث شد تا دیدار 
دربی در هفته هشتم در شرایطی برگزار 
شود که پرســپولیس7 بازی خود را به 
انجام رسانده بود و استقالل اما با انجام 
دیدارهای هفته نهم و دهم خود برابر گل 
گهر و آلومینیوم اراک و دو بازی بیشتر 
پا به مســابقه بگذارد. پرسپولیســی ها 
اعتقاد داشتند در این شرایط فدراسیون 
خواسته استقالل را برای انجام فشرده 
بازی های لیگ ) 12 روز و ســه بازی( 
شــرایط را برای حریف شکل داده و از 
سوی دیگر استقالل هم همچنان روی 
این مساله پافشاری داشت که دربی نباید 
در شرایطی برگزار شود که آنها 9 دیدار 
داشته و حریف هفتمین بازی را به انجام 

رسانده بود.
آغاز مجادالت؛ از اســتقالل 

اصرار، از پرسپولیس مخالفت
در آن مقطع بیشتر از اینکه سازمان 
لیگ موضع واضح و روشــنی در این 
خصوص اعالم کند، باشــگاه استقالل 
با فشــار و موضع گیری هــای خود به 
دنبال نتیجه  )برگزاری بازی های معوقه 
پرسپولیس( بود و در سمت مخالف نیز 
پرسپولیســی ها به دنبال این بودند که 
موضوع را به شــکلی دیگر دنبال کنند 
و زیر بار این فشــار سخت بازی های 
معوقه نروند.این یکی از مصاحبه های 
پرتعدادی اســت که در آن مقطع پرویز 
مظلومــی به عنوان سرپرســت وقت 
اســتقالل داشــت: " قبل از دربی باید 
بازی معوق سپاهان و پرسپولیس برگزار 
شود و ما زیر بار نخواهیم رفت. این یک 
بازی سنگین اســت که می تواند روی 
بازی دربی تأثیرگذار باشــد. ما منتظر 
می مانیم پرسپولیس ابتدا با سپاهان بازی 
کند تا بعد دربی برگزار شود.سرپرست 
استقالل در مصاحبه دیگری که در این 

زمینه از او منتشــر شده بود بعد از اینکه 
بازی هفته نهم آنها مقابل گل گهر هم در 
تقویم وارد شد با اشاره به اینکه احتمال 
دارد با انجام بازی های بیشتر بازیکنان 
ایــن تیــم دچار مصدومیــت یا حتی 
محرومیــت برای دیدار دربی شــوند 
گفت: ما خواهان این نبودیم که 12 روز 
بازی نکنیم. بــا اضافه کردن بازی گل 
گهر، ما نیز 3 بازی خارج از خانه برگزار 
می کنیم. ما خواهــش کردیم تا زمانی 
که پرســپولیس بازی هایــش را انجام 
نداده، دربی برگزار نشود چونکه بحث 
آســیب دیدگی و محرومیت بازیکنان 
مطرح است.مظلومی در مصاحبه های 
بعدی خود نیز با اشــاره به اینکه حتی 
با تعطیلی لیگ بــرای انجام دیدارهای 
معوقه پرسپولیس تا زمان دربی موافق 
بودند گفت: آقای ســهیل مهدی به ما 
قول دادند که تا زمانیکه تعداد بازی های 
تیم ها برابر نشود، دربی نیز برگزار نمی 
شود. ما به مصاف گل گهر می رویم ولی 
رقیبان ما دو بازی از ما عقب تر هستند. 
اکثر باشــگاه ها روی برنامه اعالم شده 
اعتراض دارند. آقای مهدی می گویند 
می توانســتند لیگ را تعطیــل کنند تا 
بازی های عقب افتاده برگزار شــود و 
ســپس لیگ را ادامــه دهند که تیم ما با 
این قضیه موافق بود. افشــین پیروانی، 
سرپرســت پرســپولیس هم با مثالی 
نســبت به فشردگی بازی ها در اروپا به 
این موضوع اشاره کرد: در لیگ انگلیس 
بازی عقــب افتاده وجود ندارد؟ اکنون 
در هفته پانزدهم لیگ اسپانیا هستیم، اما 
اتلتیکو مادرید 13 بازی انجام داده است. 
در ترکیه، فرانســه و روسیه هم برخی 
بازی ها به تعویق افتاده است. سرپرست 
پرســپولیس در مصاحبه دیگری نیز به 
موضوع خستگی بازیکنان بعد از فینال 
آسیا و فشــردگی بازی ها اشاره کرد و 
گفت: مگر می شــود پرســپولیس سه 
روز در میــان بازی کند، اما حریفان 20 
روز یــک بار؟ البته در آن حالت هم بار 
دیگر این دوســتان اعتراض می کردند. 

خود تیم استقالل چهارشنبه بازی هفته 
نهم خــود را با گل گهر برگزار می کند 
و دیدارش با تیم ما در هفته هشــتم چه 
می شــود؟ اگر قرار است صفر تا صد را 
ببینیم باید همه را به یک چشــم ببینیم.
محمود فکری، سرمربی وقت استقالل 
نیــز نکته جالبــی در مصاحبه خود در 
انتقاد به انجــام دربی بدون انجام بازی 
معوقه پرســپولیس اشاره داشته و گفته 
بود: اگر قرار بود ما بازی بیشــتر داشته 
باشــیم، همان زمانی که پرسپولیس از 
قطر برگشت، می توانستند بازی دربی 
و ســپس بقیه بازی های پرسپولیس را 
برگزار کنند و یا اینکه در آخر نیم فصل 
بازی های عقب افتاده پرســپولیس را 
برگزار کنند. اگر ما قرار باشد بازی های 
بیشتری نســبت به پرسپولیس داشته 
باشیم چه فرقی می کند؟ شاید باشگاه 
استقالل یک مقدار زورش کمتر باشد و 
این اتفاقات می افتد. به ما قول دادند که 
بازی های مان با پرسپولیس تا دربی برابر 
باشــد، نه اینکه دوباره ما 2 بازی بیشتر 
داشته باشــیم، خب این اتفاق از همان 

ابتدا می افتاد.
دربی برگشت؛ 22 اردیبهشت 

در آزادی؟
اکنون بار دیگر دو تیم بعد از انجام 
دیدارهای خود در لیگ قهرمانان آســیا 
به لیگ بازگشته اند. طبق آخرین برنامه 

اعالم شــده از سوی سازمان لیگ برتر 
این هفته باید برابر ســپاهان قرار گیرد 
و اســتقالل نیز برابــر ذوب آهن قرار 
خواهــد گرفت. بعد از ایــن دیدارها، 
دربی پایتخت قرار اســت در تاریخ 22 
اردیبهشت برگزار شود. این در حالیست 
که اینبار پرسپولیس خواهان این شده تا 
دیدار معوقه استقالل برابر صنعت نفت 
آبادان پیش از دربی برگشــت به انجام 
برسد. موضوعی که مصاحبه های تندی 
را از سوی یحیی گل محمدی، بازیکنان، 
سرپرست و هواداران این تیم را نسبت به 
تغییر موضع سازمان لیگ در پی داشته 
است و باید دید در نهایت در فاصله 11 
روز مانــده به انجام این بازی آیا حرف 
ســرخ ها به کرسی خواهد نشست و با 
لغو دربی، استقالل ابتدا دیدار معوقه اش 
را به انجام خواهد رساند یا طبق همان 
برنامه اعالم شــده، دربی در تاریخ 22 
اردیبهشت انجام می شود. طی روزهای 
آتی قطعا باید بار دیگر شــاهد طوفان 
واکنش و کنش ها همانند پیش از دیدار 
رفت دو تیــم در خصوص این قضیه 

باشیم.
سهیل مهدی: دربی در زمان 

اعالم شده برگزار می شود
و اما صحبت های ســهیل مهدی 
به عنوان مســوول برگزاری مسابقات 
لیــگ برتر در این خصوص هم جالب 

اســت. مهدی مدعی است که به هیچ 
عنوان قادر نخواهند بود برنامه بازی ها 
را تغییــر دهند و دربی طبق برنامه و در 
روز مشخص شده برگزار خواهد شد: 
مالک برگــزاری بازی های معوقه این 
اســت که این بازی ها در بهترین زمان 
ممکن برگزار شــود و بــه هیچ عنوان 
نمی شــود که تمام بازی ها را لغو کرد تا 
تیم  یا تیم هایی که بازی معوقه دارند، ابتدا 
آن را برگزار کننــد. در بازی رفت هم 
پرسپولیس با هفت بازی و استقالل با 9 
بازی در هفته هشتم لیگ برابر هم قرار 
گرفتند و به این شکل نبود که پرسپولیس 
تمام بازی های خود را به انجام رسانده 
باشد و با بازی برابر مقابل استقالل قرار 
گرفته باشــد. در آن مقطع هم استقالل 
خواهان این بود که بازی های لغو شود تا 
پرسپولیس دیدارهای معوقه اش را انجام 
دهــد اما ما زیر بار این موضوع نرفتیم. 
خود استقالل و کادرفنی اش هم متوجه 
شد که این خواسته یعنی اینکه آنها مدت 
زیادی دور از مســابقه باشند که از نظر 
فنی و حرفه ای بــه صالح آنها نبود. با 
این حال ما در برنامه ریزی مســابقات 
مصلحت اندیشی یا به قول آقایان رنگی 
فکر نمی کنیم. تقویم مسابقات به شکلی 
که بتواند علیرغم فشردگی مسابقاتی که 
در پیش داریم دنبال شود، را پی خواهیم 

گرفت.

بازگشت از لیگ قهرمانان آسیا و البته گره کور برگزاری دربی و اعتراضی که اینبار 
پرسپولیسی ها با اشاره به اتفاقات بازی رفت برای تعویق بازی دارند.

مشکل پرسپولیس و استقالل  چیست!

بررسی بزرگترین چالش 
لیگ؛ جدول در سال کرونا

تصمیم  ورزشــی-  گــروه 
فدراسیون والیبال برای اعزام تیم ملی 
با هدایت بهروز عطایی به مسابقات 
قهرمانــی جهان، عــده ای را نگران 
کسب سهمیه مسابقات جهانی کرده 
است. اما سوال اینجاست که آیا خطر 
جهانی نشــدن والیبال ایران را تهدید 

می کند؟
فدراسیون والیبال اعالم کرد که 
تیم ملــی ایران نه با هدایت والدیمیر 
آلکنو، بلکه با ســرمربیگری بهروز 
عطایی به مســابقات قهرمانی آســیا 
اعزام می شــود. این مسابقات از 21 تا 
2۸ شــهریور به میزبانی ژاپن برگزار 
خواهد شد و جنبه انتخابی رقابت های 

قهرمانی جهان را نیز دارد.
در ســال های گذشــته بــرای 
انتخــاب تیم های شــرکت کننده در 
مسابقات قهرمانی جهان، رقابت های 
انتخابی برگزار می شد اما فدراسیون 
بین المللی این بار شیوه جدیدی برای 
برگزیــدن تیم ها اعالم کرده اســت. 
در این شــیوه عالوه بر روسیه میزبان 
مســابقات و لهســتان قهرمان دوره 
گذشته، 2 تیم برتر مسابقات قهرمانی 
قاره ها و 12 تیم برتر رده بندی جهانی، 
2۴ تیم حاضر در مسابقات قهرمانی 
جهان را تشکیل می دهند. مسابقات 
قهرمانی آسیا پس از بازی های المپیک 
برگــزار می شــود و از همین امروز 
هم می توان انتظار داشــت که بیشتر 

ســتاره های کلیدی والیبــال ایران نه 
آمادگی حضور در رویدادی آسیایی 
را دارند و نه انگیزه کافی برای این کار. 
عطایی هم که سرمربیگری تیم جوانان 
ایــران را بر عهده دارد، قصد دارد تیم 
ملــی را با ترکیبــی از جوان ترها و با 
باتجربه ها به مسابقات قهرمانی آسیا 
اعزام کند. در این شــرایط و با توجه 
به انگیزه تیم های آسیایی برای رسیدن 
به مسابقات جهانی، مشخص است 
که عطایی کار دشواری برای رساندن 
ایران به جمع 2 تیم برتر مســابقات 
خواهد داشت. پس می توانیم بگوییم 
که حضور ایران در رقابت های جهانی 

به خطر افتاده است؟
برای پاسخ به این سوال ابتدا باید 
به رده بندی جهانی نگاهی بیندازیم. 
در این رده بندی تیم ملی والیبال ایران 
در مکان هشتم قرار گرفته است و در 
حال حاضر یکی از 12 تیمی است که 
به صورت مستقیم سهمیه مسابقات 
جهانی را کســب کرده اســت. البته 
نتایج لیگ ملت ها، المپیک و قهرمانی 
آســیا هم در امتیازات تیم ملی و رتبه 
نهایی ایران تاثیر خواهد گذاشت اما 
در بدترین حالت هم بســیار بعید به 
نظر می رســد که در پایان سال 2021 
ایران در میان تیم های صاحب سهمیه 
نباشد. لهستان و روسیه تیم های دوم 
و چهارم رده بندی که از ابتدا ســهمیه 
مسابقات جهانی را کسب کرده بودند. 

از میــان برزیل، آمریــکا، آرژانتین، 
فرانسه، ایتالیا، ژاپن، کانادا، صربستان 
و اسلوونی هم که در میان 12 تیم برتر 
دنیا هستند، بدون شک بیشتر آنها در 
مســابقات قاره ای سهمیه مسابقات 

قهرمان جهان را کسب خواهند کرد.
حتــی اگر ایران در مســابقات 
قهرمانی آســیا به فینال نرســد و در 
رده بندی جهانی هم چند پله سقوط 
کند، قرار نگرفتن تیــم ملی در میان 
بهترین های جهان بسیار بعید به نظر 
می رسد. ایجاد شــبهه درباره کسب 
ســهمیه این مســابقات، فقط فشار 
روانــی روی عطایی و تیم اعزامی به 
ژاپن را بیشــتر می کند. این رقابت ها 
فرصت خوبی است که هم بازیکنان 
جوان تر تجربه حضور در یک رویداد 
بین المللی را کســب کنند و هم اینکه 
پس از سال ها حاصل کار یک سرمربی 

ایرانی را در تیم ملی ببینیم.
تنها مشــکل کار اینجاست که 
عطایی بایــد از 31 شــهریور تا 11 
مهر، یعنی فقط ســه روز پس از پایان 
مســابقات قهرمانی آسیا، تیم جوانان 
ایران را در مسابقات قهرمانی زیر 21 
سال جهان هدایت کند. این مسابقات 
در ایتالیا و بلغارستان برگزار می شود.

اگر عطایی قصد داشته باشد با 2 
تیم متفاوت در این 2 رویداد شرکت 
کند، مشخص است که تمرکز کافی 
روی هیچکدام از آنها نخواهد داشت. 
اگر همان تیم جوانان به قهرمانی آسیا 
هم اعزام شــود، مشخص نیست چه 
برنامه ای برای مشــکل خســتگی، 
مصدومیت هــای احتمالــی، دوری 
طوالنی مــدت از خانــواده و هفت 
ســاعت اختالف میان ژاپن و ایتالیا 

دارد.

گروه ورزشــی-برای حضور 
در رقابت های بین المللی کشتی جام 
زیلکوفســکی ۸ آزادکار ایران راهی 

لهستان می شوند.
رقابت های بین المللی کشــتی 
آزاد جــام زیلکوفســکی لهســتان، 
روز های 1۸ تا 19 خردادماه در شــهر 

ورشو برگزار می شود.
اسامی تیم منتخب کشتی آزاد 
برای حضور در ایــن رقابت ها به 

شرح زیر است:

۶1 کیلوگرم: رضا اطری
7۴ کیلوگــرم: یونــس امامی – 

مصطفی حسین خانی
97 کیلوگــرم: محمدحســین 
محمدیــان، علی شــعبانی، علیرضا 

کریمی
12۵ کیلوگرم: امیرحسین زارع 

– امین طاهری
سرمربی: غالمرضا محمدی

مربیان: ابراهیم مهربان- حســن 
طهماسبی

شانس والیبال ایران برای صعود به مسابقات قهرمانی آسیا چقدر است؟

8 آزادکار ایران در راه لهستان

گروه ورزشــی- احتمال دارد 
مراحل یک هشــتم، یک چهارم و نیمه 
نهایــی لیگ قهرمانان فوتبال آســیا به 

صورت متمرکز برگزار شود.
در حالی که پیش از این مقرر بود 
مراحل یک هشتم و یک چهارم نهایی 
لیگ قهرمانان فوتبال آســیا به صورت 
تــک بازی برگزار شــود، اما خبرهای 
رســانه های امارات و عربستان حاکی 
است احتمال دارد کنفدراسیون فوتبال 

آسیا در برنامه خود تجدیدنظر کند.
روز گذشته روزنامه »االقتصادیه« 
عربستان مدعی شــد AFC در حال 
بررسی طرحی برای برگزاری مراحل 
پایانی لیگ قهرمانان آســیا به صورت 
متمرکــز اســت.روزنامه »االتحــاد« 
امارات هم با اشــاره به این طرح جدید 
کنفدراسیون آسیا، برنامه های این نهاد 

را تشریح کرد.
االتحــاد تاکید کــرد که تصمیم 

AFC به شــرایط ویــروس کرونا و 
تصمیم کمیته اضطرار و بحران بستگی 
دارد و سپس بر اساس آن برای مراحل 
پایانی لیگ قهرمانان آسیا تصمیم گیری 

می شود.
این روزنامه نوشــت: »برگزاری 
تلفیقی و متمرکز لیگ قهرمانان آســیا 
 AFC در مراحل پایانی هنوز روی میز
است. این به معنای برگزاری مراحل یک 
هشتم و یک چهارم به صورت متمرکز 

اســت؛ در صورتی کــه برگزاری این 
مراحل به صورت تک بازی امکان پذیر 
نباشد.«در بخش دیگری از این گزارش 
آمده است: »پیگیری ها نشان می دهد اگر 
به دالیل مربوط به همه گیری کرونا در 
قاره آسیا اجرای برنامه قبلی )برگزاری 
مراحل یک هشــتم و یــک چهارم به 
صورت تک بازی( امکان پذیر نباشد، 
برنامه جایگزین این رقابت ها در مرحله 
یک هشتم و یک چهارم، سیستم متمرکز 

خواهد بود. سپس باید در انتظار شرایط 
ماه اکتبر ماند. در صورت عدم برگزاری 
مســابقات نیمه نهایی به صورت بازی 
داخل و خارج از خانه، این مرحله هم به 
صورت متمرکز و با کاهش فاصله زمانی 
دیدار رفت و برگشت انجام می شود و 
ممکن است به تیم ها پیشنهاد بازی در 

زمین بی طرف داده شود. 
این امر بر اســاس پیشرفت های 
مربوط به ویروس کرونا تعیین می شود 

و اگر شرایط بهبود یابد، برنامه مسابقات 
بدون تغییر می ماند.«ایران در 

مرحله یک هشتم نهایی 
لیگ قهرمانان آسیا سه 

نماینده دارد. پرسپولیس 
باید با استقالل تاجیکستان 

بــازی کنــد، تراکتور به 
مصاف النصر عربســتان 

مــی رود و اســتقالل هم با 
الهالل عربستان دیدار خواهد کرد.

برگزاری متمرکز مرحله یک هشتم تا نیمه نهایی لیگ قهرمانان آسیا
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