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لیــگ برتر بیســت و یکــم برای 
استقالل و تراکتور، کامال متفاوت شروع 
شد. آبی ها در همان اولین مسابقه، میخ 
را محکم کوبیدند و هــوادار تهران را 
شکســت دادند. این تیم در بازی دوم 
حتی بهتر هم شــد و این بار توانست 
بعد از چندین ســال در فوالدشهر به 
برتری برســد. دو هفته بعد از شروع 
لیگ برتر، اســتقالل یکی از چهار تیم 

6 امتیازی این رقابت ها به شمار می رود 
و خیلی زود برچســب »مدعی« را به 
دست آورده اســت. طرف مقابل این 
ماجرا، تراکتوری ایستاده که فصل را 
با شکست وحشــتناک چهار بر یک 
در زمین گل گهر شــروع کرده است. 
تیمی که در آغاز لیگ، نمایش بسیار 
بدی داشت و در همان 30 دقیقه اول 
بازی، گلباران شد اما در مسابقه دوم به 
خودش آمد و با یک نمایش بسیار خوب 
و زدن ســه گل به صنعت نفت آبادان، 

دوباره از وسط بحران به شرایط عادی 
برگشــت. دوئل اســتقالل و تراکتور 
همیشه جذاب و تماشایی بوده و این بار 
هم جذابیت های بسیار زیادی خواهد 
داشت. آبی ها در پنج مسابقه خانگی 
اخیر لیگ برتری، چهار برد به دســت 
آورده اند و تنها یک شکست را تجربه 
کرده اند. شکستی که در آخرین هفته 
فصل گذشته روبه روی سپاهان اصفهان 
رقم خورد. آمار تراکتور در دیدارهای 
اخیر خارج از خانه اش در لیگ برتر هم 

اصال جالب توجه به نظر نمی رسد. آنها 
در پنج مسابقه خارج از خانه آخرشان 
در لیگ برتر فوتبال ایــران، چهار بار 
بازنده بوده اند و فقط موفق به کســب 
یک برد شده اند. اگر این روند برای هر 
دو تیم ادامه داشته باشد، شرایط در این 
مسابقه به ســود استقالل خواهد شد. 
استقاللی ها در فصل گذشته هم موفق 
به »دبل کردن« حریف تبریزی شان در 
لیگ برتر شدند. در مسابقه رفت آنها 
تراکتور را با درخشش شیخ و قایدی، 

سه بر یک بردند. این همان مسابقه ای 
بود که افراطی ترین شادی های محمود 
فکری را در کنار زمین به همراه داشت 
و جنب و جوش بی سابقه ای را از سوی 
این مربی رقم زد. مسابقه برگشت دو 
تیم در آزادی هم با درخشــش دوباره 
قایــدی و البته گل به خــودی هادی 
محمدی، باز هم به سود استقاللی ها 

به پایان رسید.
استقاللی ها در شرایطی به استقبال 
هفته ســوم لیگ برتــر می روند که 
عملکرد کوین یامگا در مسابقه قبلی 
با ذوب، هواداران این باشگاه را به شدت 
به وجد آورده اســت. این فوتبالیست 
فرانسوی در اولین مســابقه با لباس 
آبی ها، دبل کرد و شروعی فراتر از حد 
انتظار داشــت. او تنها مهره خارجی 
این فصل اســتقالل نخواهــد بود اما 
خرید دیگر این تیم برای خط حمله، به 
مسابقه امروز با تراکتورسازی نمی رسد. 
به جز کوین یامگا، سایر نفرات تازه وارد 
استقالل در این فصل هم عملکرد قابل 
قبولی داشته اند و توانسته اند انتظارات 
را بــرآورده کنند. در مقابل شــرایط 
تراکتور در بازار نقل و انتقاالت متفاوت 
بوده است. این باشگاه چند مهره بسیار 
مهم را از دست داد و تا همین چند روز 
قبل به دلیل بسته بودن پنجره نقل و 
انتقاالت، نتوانسته بود خرید خاصی 
انجام بدهد. پنجره نقــل و انتقاالتی 
این باشــگاه به تازگی باز شده و حاال 
انتظار می رود آنها چنــد خرید موثر 
در بازار را تجربه کنند. مســابقه امروز 
در آزادی، چهل و هشــتمین برخورد 
تاریخ دو باشگاه به حساب می آید. در 
47 تقابل این دو تیم با هم 21 برد برای 
استقالل به دست آمده و تراکتور تنها 
فاتح 12 بازی شده است. جالب اینکه 
از لیگ برتر هجدهم به بعد، قرمزهای 

تبریز دیگر نتوانسته اند زمین مسابقه 
با استقالل را به عنوان تیم برنده ترک 
کنند. در حقیقت در دو فصل گذشته، 
تراکتور هیچ بردی را روبه روی استقالل 
تجربه نکرده و این اتفاق، تیم میزبان 
مســابقه امروز را به لحــاظ ذهنی در 
شرایط برتری نســبت به حریف قرار 

می دهد.
فرهاد و فیروز کــه زمانی به عنوان 
بازیکــن و مربی در همین اســتقالل 
حضــور داشــتند، به لحــاظ تجربه 
تفاوت های بزرگی با هــم دارند. چند 
دهه از شروع دوران سرمربیگری فیروز 
گذشــته اما فرهاد بــرای اولین بار در 
شــروع یک فصل لیگ برتر، هدایت 
یک تیم را بر عهــده دارد. با این حال 
می توان ادعا کرد کــه مجیدی، یک 
مربی جاه طلب تر و به روز تر است. او ابزار 
به مراتب بهتری را نیز نسبت به سرمربی 
حریف در اختیار دارد. ســتاره ای که 
یک روز در واکنش بــه تصمیم فیروز 
کریمی، با اخــم و عصبانیت آزادی را 
ترک کرده بود، حاال به همین ورزشگاه 
برمی گردد تا در نقشــی تازه، با همان 

مربی مچ بیندازد.

درباره مهیج ترین نبرد این هفته لیگ برتر

فیروز، تیم دیروز و فرهاد پیروز

چهرهبهچهره

انگار همین دیروز بود که فرهاد مجیدی در واکنش به تعویض شدنش توسط فیروز کریمی در استقالل، از استادیوم 
بیرون رفت و فیروز به کنایه گفت که او حتی می تواند از شهر، کشور و کره زمین هم خارج شود. حاال این دو نفر برای اولین 

بار در قامت دو سرمربی روبه روی هم قرار گرفته اند. فرهاد مجیدی و تیمش با دو برد متوالی به این دوئل رسیده اند و فیروز 
کریمی با یک برد و یک شکست در شروع لیگ برتر، روبه روی یکی از تیم های سابقش در این لیگ خواهد ایستاد.

خبر قــرار گرفتن مهدی طارمی و ســردار 
آزمون در فهرســت 32 فوتبالیست برتر دنیا، 
اهالی فوتبال ایران را حســابی سر ذوق آورده 
است. تقریبا از همه جا برای این دو نفر تبریک 
می بارد و همه مشــغول ســتایش دستاورد 
بزرگ آنها هســتند. در اینکه مهدی طارمی و 
سردار، فوتبالیســت های درجه یکی هستند 
شــکی وجود ندارد اما اگر کمی واقع بینانه تر 
به ماجرا نگاه کنیم، متوجه خواهیم شــد که 

انتشــار چنین فهرستی اساســا خبر چندان 
مهم و تکان دهنده ای نیســت. اعالم فهرست 
بازیکنان برتر سال، زمانی اهمیت بسیار زیادی 
دارد که از ســوی نهادی مثل فیفا یا نشریه ای 
مثل فرانس فوتبال که هر ســال توپ طال را به 
یک بازیکن اهدا می کند، صــورت بگیرد. این 
فهرست اما از سوی »فدراسیون بین المللی آمار 
و ارقام فوتبال« منتشر شده که اساسا یک نهاد 
باالدســتی در دنیای فوتبال نیست و هر سال 
فهرســت های زیادی را در زمینه های مختلف 
منتشر می کند. ماجرا زمانی جالب تر می شود که 
این فهرست را از نمای نزدیک تر برررسی کنیم. 
اگر روی این لیست کمی دقیق تر شویم، نام هایی 
مثل اکرم عفیف و علی مبخوت را از تیم های ملی 

امارات و قطر در آن می بینیم. بازیکنانی که حتی 
در اروپا به میدان نمی روند و همچنان بخشی از 
فوتبال باشگاهی آســیا هستند، هرگز و تحت 
هیچ شرایطی نمی توانند جزو 30 فوتبالیست 
برتر دنیا باشــند. به نظر می رســد فدراسیون 
بین المللی آمار و ارقام، تــالش کرده تا از نقاط 
مختلف دنیا بازیکن در این لیســت قرار بدهد. 
به همین خاطر اســت که حتی بازیکنی مثل 
رائــول خیمنز مکزیکی با وجــود مصدومیت 
طوالنی مدتش در این لیست قرار گرفته است. 
باید بپذیریم که چنین فهرســتی، اصال معتبر 
نیست و مهدی و سردار با وجود همه قابلیت های 
پرشــمار فنی، جزو 30 فوتبالیست برتر سال 
جاری دنیای فوتبال نبوده اند. غیبت بسیاری از 

بازیکنان حاضر در فهرست 30 نفره توپ طال در 
این لیست، اعتبار آن را به وضوح نشان می دهد.

قرار گرفتن طارمی و آزمون در این فهرست، 
تنها یک دلیــل دارد. آنها فصل گذشــته جزو 
بهتریــن گل زنان لیگ های پرتغال و روســیه 
بوده اند و بــه همین خاطر توجه فدراســیون 
آمــار و ارقام را به خودشــان جلــب کرده اند. 
همین اتفاق هم البته جذاب به نظر می رســد 
اما برخالف آن چه بعضی رسانه ها اصرار دارند 
نمایش بدهند، ماجرا آنقدرها هم مهم نیست. 
فدراســیون بین المللی آمار وارقــام، بارها نام 
فوتبالیســت های ایرانــی را در موقعیت های 
مختلف در فهرســت های مختلف قرار داده اما 
این ماجرا، این بازیکنان را به بهترین مهره های 

دنیا تبدیل نمی کند. زوج خط حمله تیم ملی 
زمانی در جمع بهترین های دنیا قرار می گیرند 
که بتوانند بــرای باشــگاه های بزرگ تر و در 
لیگ های درجه یک اروپایــی به میدان بروند. 
این دو نفر آنقدر قابلیت دارند که بتوانند دست 
به چنین کاری بزنند و چنین موقعیتی را برای 
خودشان به دست بیاورند. این دو نفر آنقدر توانا 
هستند که برای به چشــم آمدن، نیازی به این 
فهرســت های عجیب و غریب نداشته باشند. 
قابلیت تبدیل شدن به یکی از 30 فوتبالیست 
برتر سال، در هر دوی آنها وجود دارد. آن هم به 
صورت واقعی و بدون نیاز به فهرست هایی که 
می دانیم در دنیای فوتبال، به سرعت فراموش 

می شوند.

درباره واکنش ها به یک فهرست فوتبالی

هیجان کاذب
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 چین، همگروهي پرافتخار 
در جام ملت ها

بیســتمین دوره جام ملت هــاي فوتبال زنان 
آســیا در حالي از 30 دي 1400 بــه میزباني هند 
آغاز مي شود که تیم ملي فوتبال بانوان ایران براي 
نخستین بار جواز حضور در این مسابقات را به دست 
آورده اســت. این رقابت ها با حضور 12 تیم در سه 
گروه برگزار مي شود و در پایان دور گروهي دو تیم 
برتر به همراه دو تیم از برترین تیم های سوم راهی 
مرحله یک چهارم نهایی خواهند شــد. در همین 
راستا قرعه کشی این مسابقات انجام و گروه بندی 
تیم ها مشخص شده اســت. به این ترتیب ایران در 
گروه A با تیم های چین، هند و چین تایپه همگروه 
شد، اســترالیا، تایلند، فیلیپین و اندونزی در گروه 
B قرار دارند و تیم هــاي ژاپن، کره جنوبی، ویتنام 
و میانمار هم در گــروه C قرار گرفتند. جام ملت ها 
هر دو سال یک بار برگزار مي شــود و طي 19 دوره 
گذشته ژاپن و تایلند در 16 دوره حضور داشته اند و 
چین و هنگ کنگ هم در 14 دوره شرکت کرده اند. 
در میان سه همگروهي ایران اما یک مدعي قهرماني 
دیده مي شود. تیم چین که در رده هفدهم رنکینگ 
جهاني قرار دارد، با هشت عنوان قهرماني جام ملت ها 
پرافتخارترین تیم این مسابقات است. عنوان دومی، 
چهارمی و سه بار سومی دیگر نتایج این تیم است. 
چین تایپه هم که االن تیم چهلم رنکینگ اســت، 
رقیب قدرتمندي است. آنها دو بار قهرمان این جام 
شــده اند و دو مقام دومي، دو مقام سومي و دو مقام 
چهارمي تا سال 1999 به دست  آورده اند. نکته مهم 
درباره چین تایپه اینکه این تیم بعد از سال 1999 
در چهــار دوره بعد موفق به صعــود از دور گروهی 
نشد و از ســال 2010 هم در این مسابقات شرکت 
نکرد تا اینکه در سبد رقابت های 2022 قرار گرفت. 
هندي ها هم در نهمین دوره حضور خود و در حالي 
که در رده 57 رنکینگ ایســتاده اند، میزبان دوره 
بیستم شدند. این تیم هیچ گاه قهرمان جام ملت ها 
نشــده اما در اولین حضور خود در سال 1979 در 
جایگاه دوم قرار گرفــت و در دو دوره بعدی هم به 
ترتیب سوم و دوم شــد. هند در چهار دوره بعدی 
حضور نداشت و پس از ورود دوباره در پنج دوره به 
کار خود در مرحله مقدماتی پایان داد. در ادامه هم 
در 6 دوره دیگر شرکت نکرد تا اینکه به جام ملت های 
2022 راه یافت. در هر حال باید دید شاگردان مریم 
ایراندوست که تیم هفتاد و دوم جهان هستند، بعد 
از تاریخ سازي صعود به جام ملت ها چه عملکردي 
از خود برابر رقباي باتجربه و پرقدرت شــان در این 

میدان نشان مي دهند.

بدون اردو تا المپیك زمستاني!

در فاصله 100 روز تا آغاز المپیک زمســتاني 
2022 پکن و با وجود سه سهمیه اي که ایران براي 
این رقابت هــا دارد، خبري از برگــزاري اردوهاي 
تیم ملي نیســت! البته بهرام  ساوه شمشکي دبیر 
فدراسیون اســکي اعالم کرده که براي آغاز اردوها 
با کمیته ملي المپیک هماهنگ شده که آکادمي 
در اختیارشــان قرار بگیرد. او همچنین از اعزام به 
ترکیه براي کسب امتیاز و آمادگي ورزشکاران خبر 
داده اســت. طبق اعالم ساوه شمشکي مسابقات 
انتخابي هم در دي ماه برگزار مي شــود و تمرینات 
تا زمان المپیک ادامــه خواهد داشــت. او درباره 
اینکه چرا اردوهای بدنسازی از قبل شروع نشده؟ 
گفت:»ورزشــکاران ملی در تهران و البرز متمرکز 
شده اند و این مقداری کار ما راحت کرد. با توجه به 
شرایط کرونا عمده ورزشکاران درخواست داشتند 
که تمرینات شبانه روزی نباشــد تا از آسیب های 
احتمالی دورتر باشــند. برخی هم ترجیح دادند با 
باشگاه های خود کار کنند به همین دلیل به دو هیات 
تهران و البرز اعالم کردیم که اردوها را شروع کنند. 
این کار هم انجام شد و هفته قبل هم با آقای نظریان 
به سالن شمشک رفتیم که 36 ورزشکار، کل تابستان 
آنجا اردوی بدنسازی داشتند و مربی قبلی تیم ملی 
ژیمناســتیک کار می کردند. ورزشکاران شرایط 
خوبی داشتند و این به ما کمک کرد که ورزشکاران 

اقامت متمرکز نداشته باشند.« 

ورزشبانوان

منهایفوتبال

آریا رهنورد

آریا طاري 

دقیقا یک ســال بعد از روز برکناری بارتومئو از مدیریت 
باشگاه بارسلونا، آخرین سرمربی انتخاب شده توسط این مدیر 
هم شغلش را از دست داد. دوران تاریک بارسا با رونالد کومان 
هم رسما به پایان رسید. شاید بعدها هواداران بارسا، باید قدردان 
رادامل فالکائو باشند که با زدن تنها گل رایووایکانو به بلوگرانا، 
آخرین تیر را به طرف پیکر کومان پرتاب کرد. درباره فجایع این 
دوران، دانستن همین حقیقت کفایت می کند که مرد هلندی 
از »18 امتیاز« ممکن در تقابل با رئال مادرید و اتلتیکو، فقط 

»یک امتیاز« به دست آورده است. 
رونالد کومان در شــرایطی کامال خوش بینانه سرمربی 
بارسلونا شد. او قبال هم از این باشگاه پیشنهاد دریافت کرده 
بود اما قصد داشت تا پایان رقابت های جام ملت های اروپا روی 
نیمکت هلند باقی بماند. ماجراهای کووید اما یورو را یک سال 
به تعویق انداخت و در نهایت این سرمربی تصمیم گرفت تیم 
ملی کشورش را به مقصد باشگاه دوران بازی اش ترک کند. 
کومان در بارسا، همواره یک چهره به شدت قابل احترام بود. 
اول به خاطر دوران درخشــش در این تیــم و زدن گل اولین 
قهرمانی تاریخ این باشــگاه در لیگ قهرمانان اروپا و دوم، به 
خاطر اینکه پذیرفته بود در یک شــرایط به شدت بحرانی، 
سرمربی بارسا شود و تیم ملی هلند را در موقعیتی بسیار ایده آل 
برای ملحق شدن به بارسا رها کند. در نتیجه در شروع رسمی 
کار این سرمربی بارســا، همه به انتخاب او خو ش بین بودند و 
امید داشتند مردی با دی.ان.ای بارسلونایی، تیم را به روزهای 
خوش گذشته برگرداند. اولین اتفاق هایی که در زمان پیوستن 
این مربی به بلوگرانا رقم خورد اما چندان امیدوارکننده نبود. 

چالش تلفنی او و سوارز، این ستاره را در شرایطی بسیار تلخ از 
بارسا جدا کرد. مشکالت مدیریتی باشگاه هم به اوج رسیدند و 

تنش ها در بارسلونا باال گرفت. لئو مسی هم تصمیم به ترک 
تیم گرفته بود اما نهایتا برای یک ســال دیگر در بارسا 

ماندگار شد. شــرایط برای کومان اصال خوب پیش 
نرفت. بزرگ ترین مشکل تیم او وقتی بیرون می زد که 
بارسا روبه روی رقبای بزرگ قرار می گرفت. این تیم 
اساسا فاقد کیفیت الزم، ستاره های متعدد، ساخت بازی 
پیچیده و مدرن و همچنین اعتماد به نفس بود. کومان 

در اولین فصل نشستن روی نیمکت بارسا، 
عمال هیچ تیم بزرگی را شکســت 

نــداد، در هر دو ال کالســیکو 
شکست خورد، خیلی زود از 
لیگ قهرمانان کنار رفت و 
شانس بردن اللیگا را هم 
از دست داد. رونالد تنها 

به یک دلیل برای فصل 
جدید هم در بارسا 
ماندگار شد و آن، 
بردن کوپا دل ری 
در فصل بدون جام 
باشگاه رئال مادرید 

بود. با این حال در شــروع فصل تازه با جدایی مسی، شرایط 
بدتر هم شد. حاال دیگر هیچ ســتاره ای هم وجود نداشت که 
مشکالت فنی پرشمار تیم این سرمربی را با درخشش 

در زمین مسابقه بپوشاند.
تنها اتفاق مثبت دوران کومان در بارسا را 
شــاید بتوان در میدان دادن به برخی نفرات 
جوان خالصه کرد. اتفاقی که البته بیشــتر 
از تصمیم یا »انتخاب«، ناشــی از »اجبار« 
بوده است. چراکه او اساسا مهره خاصی برای 
بازی دادن نداشــت و وادار به استفاده از 
نفرات جوان بود. به هر حال در این 
دوران نفراتی مثل مینگزا، 
آرائوخو، نیکو گونزالس، 
یوسف دمیر و... برای 
تیم به میدان رفتند و 
ستاره های جوانی 
مثل پدی و گاوی، 
با درخشش در 
بارسا حتی به 
ترکیــب تیم 
نیا  سپا ا ملی 
هم رسیدند. 

شاید این تنها یادگاری مثبت مردی باشد که از مدت ها قبل، 
دیگر اعتماد همه بارسلونایی ها را از دست داده بود. باختن به 
تیمی مثل رایووایکانو تنها چند روز بعد از چهارمین شکست 
متوالی در کالسیکو، تحمل مدیران بارسا را به انتها رساند. آنها 
در چند مقطع مختلف، به کومان فرصت داده بودند تا از بحران 
خارج شود اما این بار دیگر شــانس دوباره ای وجود نداشت و 
دوران سرمربی هلندی در بارسا به پایان رسید. مدیران باشگاه 
جانشین او را هم انتخاب کرده اند و یک چهره اسطوره ای قرار 
است به زودی روی نیمکت باشگاه دیده شود. ژاوی هرناندز، 
سرمربی جدید بارسا خواهد بود اما چند هفته طول می کشد 
تا او با ترک السد به نیوکمپ برود. در این مدت سرمربی تیم 
دوم باشگاه بارسا یعنی ســرجی بارخوان که خودش زمانی 
برای این تیم به میدان می رفته، ســرمربی موقت کاتاالن ها 
خواهد بود. گفته می شود از مسابقه سه هفته بعد با اسپانیول، 
سرمربی جدید بارسا رسما با ترک السد کارش را در این تیم 

کلید خواهد زد.
رونالد کومان به خاطر چهره اش، همیشه با شخصیت »تن 
تن« مقایسه شده اما کاری که تن تن بارسلونایی ها در این دوران 
انجام داد، اصال شگفت آور نبود. او با یک شکست بزرگ روبه رو 
شد و هرگز یک سرمربی مطمئن برای این باشگاه نبود. کومان 
با این انتخاب هم از تیم ملی هلند رانده شد و هم ادامه دوران 
مربیگری اش را کامال به خطر انداخت. با این عملکرد بعید است 
که هیچ باشگاهی در آینده نزدیک به سراغ مرد هلندی برود و او 
را به خدمت بگیرد. کومان حاال باید آماده ترک اسپانیا باشد. آن 
هم در روزهایی که هواداران بارسا با هیجان زیادی آماده معرفی 

سرمربی جدید هستند.

پایان ناامیدکننده کومان در بارسا

تن تن بدون معجزه

فرهاد و فیروز که زمانی 
به عنوان بازیکن و مربی 

در همین استقالل حضور 
داشتند، به لحاظ تجربه 
تفاوت های بزرگی با هم 

دارند. چند دهه از شروع 
دوران سرمربیگری فیروز 

گذشته اما فرهاد برای 
اولین بار در شروع یک 

فصل لیگ برتر، هدایت یک 
تیم را بر عهده دارد


