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نگیــز و  یــک فصــل هیجان ا
فراموش نشدنی از فوتبال باشگاهی در 
انگلیس و ایتالیا امشب به پایان می رسد. 
در انگلیس، رقابت بین سیتی و لیورپول 
به اوج خودش رســیده و امشب برنده 
نهایی این جام مشخص خواهد شد. در 
ایتالیا هم جام در شــهر میالن می ماند 
تا از بین دو تیم همشــهری، یک تیم 
قهرمانی را به دست بیاورد. این یک شب 
دیوانه وار برای فوتبال اروپا خواهد بود. 
شبی که سرنوشــت قهرمانی آخرین 
لیگ های معتبر باقی مانده در اروپا نیز 
روشن می شود. شــبی که دو جام روی 

دست های دو کاپیتان باال خواهد رفت.
انگلیس؛ شب بزرگ استیوی

اســتیون جرارد موفقیت های ریز 
و درشــت زیادی با لیورپول داشته اما 
هرگز طعم قهرمانی لیــگ برتر با این 
تیم را نچشــیده اســت. او در آخرین 
ســال های بازی یک بار بــه بردن این 
لیگ نزدیک شــد اما خیلی بدموقع 
تعادلش را از دست داد تا جام قهرمانی 
از دستانش لیز بخورد. جرارد حاال در 
قامت سرمربی این شــانس را دارد که 
قهرمانی لیگ را به لیورپول هدیه بدهد. 
کافی اســت او و تیمش یک امتیاز از 
مسابقه حساس امشب با سیتی بگیرند 
تا قرمزهای آنفیلد در صورت برتری در 
دیدار همزمــان، قهرمانی رقابت های 

لیگ برتر انگلیس را به دست بیاورند. 
سیتی در 9 مســابقه از 10 بازی لیگ 
برتری اخیرش با اســتون ویال برنده 
بوده و در 6 بازی متوالــی قبلی اش با 
این حریف، نتیجه ای به جز برد کسب 
نکرده اســت. آنها در 16 بازی خانگی 
اخیر با ویــال 15 بار برنده شــده اند و 
همه چیز کامال به سود این تیم به نظر 
می رسد. جالب است بدانید که سیتی 
در 13 سال گذشــته، فقط و فقط یک 
بار فصل را با شکست تمام کرده است. 
استون ویال نیز از فصل 97-1996 دیگر 
نتوانسته دو لیگ متوالی را با برد به پایان 
ببرد و با توجه به پیروزی اش در آخرین 
هفته لیگ گذشته، حاال می خواهد بعد 
از سال ها دســت به چنین کار بزرگی 
بزند. پپ و تیمش امسال به بردن چند 
جام نزدیک شــدند اما در نهایت هیچ 
جامی به دست نیاوردند. آنها در فینال 
جام اتحادیه به لیورپول باختند، از جام 

حذفی کنار رفتند و در لیگ قهرمانان 
هم روبه روی رئال زانو زدند. حاال بردن 
لیگ برتر آخرین شــانس منچســتر 
سیتی برای پایان دادن به کابوس یک 
فصل بدون جام خواهد بود. یک هراس 
بزرگ که به جان پپ و شاگردها افتاده و 
شاید اضطراب زیادی در جریان بازی 
به آنها بدهد. در سمت مقابل، لیورپول 
تا امروز همه جام هــای ممکن را فتح 
کرده اســت. آنها قهرمان رقابت های 
جام اتحادیه شدند، در پنالتی ها اف.ای 
کاپ را نیز بردنــد و حاال به فینال لیگ 
قهرمانان هم رسیده اند. اگر تیم کلوپ 
دو جام باقی مانده را نیز ببرد، تبدیل به 
اولین تیم تاریخ فوتبال انگلیس می شود 
که در یک فصل توانسته چهارگانه را فتح 
کند. لیورپول 89 امتیازی آخرین بازی 
فصل را روبه روی وولورهمپتون پشت 
سر خواهد گذاشت. آنها در 10 مسابقه 
اخیر با این حریف، همیشه برنده بوده اند 
و هشت بار نیز توانسته اند دروازه شان را 
بسته نگه دارند. ولوور از سال 2010 به 
بعد دیگر نتوانســته قرمزهای مرسی 
ساید را شکست بدهد. جالب اینکه آنها 
در 19 حضور آخرشــان در استادیوم 
آنفیلد، 17 بار با شکست بدرقه شده اند. 
لیورپول با کلوپ، هرگــز یک فصل از 
لیگ برتر را با شکست تمام نکرده است. 
این تیم در پنج سال اخیر همیشه در 
آخرین هفته لیگ برنــده بوده و از این 
حیث شرایط ایده آلی داشته است. در 
نقطه مقابل اما حریــف نارنجی پوش 
لیورپول در 6 فصل از هفت فصل اخیر، 
در بازی پایانی بازنده بوده است! قابل 
پیش بینی ترین نتیجه برای دیدارهای 
حساس امشب، برتری هر دو تیم سیتی 
و لیورپول است. اگر این اتفاق رخ بدهد، 
پپ و تیمش دوباره قهرمان می شود و 
فصل برای کلوپ در رده دوم جدول به 
پایان می رسد. با این حال نباید فراموش 
کرد که لیگ برتر خیلی وقت ها درست 
در مســیر مخالف پیش بینی ها قدم 

برمی دارد.

ایتالیا؛ میعاد در میالن
درباره رقابت های این فصل سری آ، 
دو حقیقت انکارناپذیر وجود دارد. اول 
اینکه این فصل بی نهایت جذاب و مهیج 
بوده و دوم اینکه جام قهرمانی امشب به 
یکی از دو تیم شهر میالن خواهد رسید. 
در این فصل از لیگ فوتبال ایتالیا صدر 
جدول بارها بین تیم های مختلف دست 
به دست شــد. در مقطعی از این لیگ، 
ناپولی شانس اول قهرمانی بود و با لغزش 
این تیم در سال افت فاحش یوونتوس، 
این اینتر و میالن بودند که چندین بار 
صدر را بین خودشــان دست به دست 
کردند. حاال تیم پیولی بــا 83 امتیاز 
صدرنشین جدول است و تیم سیمونه 
اینزاگی در رده دوم دیده می شود. اینتر 
در ایــن فصل به لحــاظ هجومی تیم 
بســیار بهتری بود اما میالن در دفاع، 
عملکرد مطلوب تری داشــته است. 
با توجه به برتری روســونری در بازی 
رودررو روبــه روی اینتر، میالن حتی 
با یک تساوی در دیدار امشب نیز بعد 
از 11 سال  قهرمان رقابت های سری آ 
خواهد شد. سرنوشت قهرمانی قبل از 
بازی با ساسولو، کامال در دستان قرمز 
و مشکی ها قرار گرفته است. با این حال 
جالب است بدانید که ساسولو در هر دو 
بازی آخرش با این تیم به پیروزی رسیده 
و همه امتیازها را به دست آورده است. 
اگر سبزها برنده نبرد امشب باشند، برای 
اولین بار در تمام تاریخ سه برد متوالی را 
روبه روی میالن جشن می گیرند. آنها 
در طول تاریخ فقط یک بار در هر دو بازی 
رفت وبرگشت موفق به شکست میالن 
شده اند. با این حال میالن در پنج مسابقه 
آخری که در زمین ساسولو برگزار کرده، 
به عنوان تیم برنده به مسابقه پایان داده 
است. میالن تا امروز در این فصل به 83 
امتیاز رســیده و این بهترین عملکرد 
باشگاهی این تیم در یک فصل از سری 
آ به حساب می آید. میالن تا امروز برنده 
25 بازی در این فصل ســری آ شــد و 
کافی است در مسابقه امشب به برتری 

برسد که به رکورد مشترک بیشترین 
تعداد پیروزی اش در یک فصل سری 
آ دســت پیدا کند. در مقابل اینتری ها 
برای بردن »دو گانه« در این فصل دست 
به مبارزه می زنند. اینتر فصل گذشته 
بعد از مدت ها، با هدایت آنتونیو کونته 
قهرمان فوتبال ایتالیا شــد. خیلی ها 
تصور می کردند بعد از جدایی کونته و 
ستاره مهمی مثل لوکاکو، اینتر دچار 
فروپاشی می شود اما این باشگاه همین 
حاال شانس بردن هر دو جام داخلی این 
فصل را دارد. آنها قهرمان جام حذفی 
شده اند و در یک قدمی قهرمانی سری آ 
هستند. هرچند که برای این قهرمانی به 
لغزش میالن نیاز خواهند داشت. اینتر 
امشب روبه روی سمپدوریا به میدان 
می رود. جالب اینجاست که در 6 تقابل 
اخیر دو تیم، همواره حداقل سه گل به 
ثمر رسیده و انتظار می رود بازی امشب 
نیز پرگل و جذاب از کار دربیاید. در 19 

تقابل اخیر دو تیــم در جوزپه مه آتزا، 
سمپدوریا فقط یک بار در سال 2017 
طعم برد را چشیده است. اینتر تا امروز 
صاحب 81 امتیاز در جدول مسابقه ها 
شده است. نکته قابل توجه اینجاست 
که همین تیم در پنج فصل با امتیاز 80 
توانسته قهرمانی را جشن بگیرد اما حاال 
حتی این احتمال وجود دارد که با امتیاز 
81، این عنوان مهم را به دست نیاورد. 
نتایج امشب یکی از مهم ترین شب های 
عمر مربیان دو باشگاه را خواهند ساخت. 
یک طرف ماجرا استفانو پیولی ایستاده 
که می خواهد با قهرمان کردن میالن 
بعد از سال ها جاودانگی را تجربه کند 
و طرف دیگر، سیمونه اینزاگی با انگیزه 
و جوان که قصــد دارد اولین قهرمانی 
در قامت یک مربــی در فوتبال ایتالیا 
را به دســت بیاورد. دیدارهای امشب 
سری آ سرشار از حساسیت و هیجان 
خواهد بود. یک شب جادویی در لیگی 
که امسال به لحاظ جذابیت و حساس 
بودن بازی ها چشــم ها را خیره کرد و 
یکی از بهترین فصل هایش را پشت سر 
گذاشت. با هر نتیجه ای، جشن خیابانی 
امشب در شهر میالن تا صبح ادامه دارد. 
جشنی که یا نیمه قرمز شهر را به تکاپو 
می اندازد و یا نیمه آبی این شــهر را در 
خودش غرق خواهــد کرد. یک رقابت 
نفس گیر بین دو تیمی که فاصله زیادی 

با یک موفقیت تاریخی ندارند.

یک شب فوق تاریخی برای چهار باشگاه

 چهار بازی، 
دو قهرمان!

روزنامه صبح 
 سياسي، اجتماعي، اقتصادي

به نظر می رســد همین روزها خبر رســمی 
جدایی کریم باقری از تیم ملی را خواهیم شنید. 
مهم تر از این خبر اما نوع برخورد فدراسیون با یک 
چهره موجه ملی است. کریم از همان ابتدا هم نباید 
مربی تیم ملی می شد و به این جایگاه می رفت. در 
حقیقت فدراسیونی که کریم را در این موقعیت قرار 
داد اشتباه کرد و فدراسیونی که تصمیم به برکناری 
او گرفته نیز به دنبال رقم زدن یک اشــتباه دیگر 
است. این بار بیشتر از خود تصمیم، شیوه اجرای 

تصمیم قابل نقد به نظر می رسد.
کریم باقــری به دالیل بســیار مختلف، یک 
شخصیت بسیار قابل احترام در فوتبال ایران است. 
او ســال ها به عنوان نفر دوم یا سوم در کادرهای 
فنی مختلف نیز حضور داشته و از سوی بازیکنان 
نیز احترام دیده است. کریم با چند عصبانیت به 
موقع، نیمکت پرسپولیس را جمع و جور کرده و 
جلوی سازهای ناکوک این تیم را گرفته است. تا 
اینجا مشکلی وجود ندارد اما دیگر همه می دانند 
که کریم قرار نیست به لحاظ فنی نیز یک مربی 
درجه یک باشــد. او هیچوقت به سرمربیگری 

عالقمند نبوده و به همین خاطــر خودش را در 
معرض چالش های فنی قرار نمی دهد. حتی در 
پرسپولیس هم چنین نقشی برای او وجود نداشته 
و طبیعتا در تیم ملی کار حتی سخت تر هم هست. 
دلیل واضحی دارد که همه مربیان دوست دارند 
با باقری کار کنند. او دستیاری است که هرگز به 
جایگاه سرمربی ها چشــم نمی دوزد و به همین 
خاطر نزد آنها محبوب می شــود. طبیعتا همه از 
داشتن چنین دســتیار کم دردسری استقبال 
می کنند اما آیا پروســه انتخاب دستیار باید به 
همین سادگی طی شود؟ کریم حتی اگر به لحاظ 
فنی یک مربی بســیار بزرگ بود، هرگز نباید به 
صورت همزمان در تیم ملی و پرســپولیس کار 
می کرد. حتی اگر او یک دستمزد ناچیز از هر دو 
طرف می گرفت، باز هم نباید دســت به چنین 
کاری می زد. قرارداد باقری با پرســپولیس، یک 
قرارداد میلیاردی اســت و او به ازای هر مسابقه 
تیم ملی نیز منهای پاداش ها صد میلیون دریافت 
کرده است. همه این ها نشــان می دهد که این 
انتخاب از همان ابتدا اشتباه بوده است. اگر غیر از 
این است، سرمربی تیم ملی توضیح بدهد که کدام 
تصمیم فنی را با دخالت باقری گرفته است؟ کدام 

بازیکن با توصیه مستقیم فنی کریم به اردوی تیم 
ملی راه پیدا کرده است؟ این روند باید از یک جایی 
تمام می شد اما می توانست پایان بهتری هم داشته 
باشد.مشکل این نیست که چرا فدراسیون عذر 
کریم باقری را خواسته؛ مشکل این است که آنها 
در مدل اجرای این کار احترام یکی از بهترین های 
تاریخ تیم ملی را حفظ نکرده انــد. مردی که به 
تنهایی بیشتر از همه فدراسیون نشین های سابق 
و فعلی در این فوتبال عرق ریخته و زحمت کشیده 
است. اصال خود دراگان اســکوچیچ نباید اجازه 
بدهد چنین رفتاری با دستیارش صورت بگیرد. 
حذف ناگهانی اسم او از فهرست مسافران کانادا 
در نوع خودش عجیب است. فدراسیون به درستی 
تصمیم گرفته این ابهام همیشگی در مورد تیم 
ملی را روشن کند و به حضور همزمان باقری در رده 
باشگاهی و ملی پایان بدهد اما این کار می توانست 
در فضــای احترام آمیزتری رقم بخــورد. کریم 
می توانست با احترام از جمع مهره های تیم ملی 
جدا شــود و کارش را در پرسپولیس ادامه بدهد. 
اینکه فدراسیون این موضوع را به رسانه ها بکشاند، 
مدام درباره این اتفاق خبرسازی کند و نوعی از لحن 
تهدیدآمیز را علیه این مربی به کار ببرد، حقیقتا 
تلخ به نظر می رسد. کریم در همین مدت هم به 
سهم خودش برای تیم ملی تالش کرده و سزاوار 
قدرشناسی بیشتری اســت. در فوتبال ایران اما 
هرگز چنین کلمه ای در هیچ سطحی جدی  گرفته 

نشده اســت. از آن بدتر که حتی احتمال حضور 
خداداد عزیزی به تیم ملی به جای کریم مطرح 
شده است. کسی که نه رزومه فنی قابل توجهی داره 
و نه حتی به عنوان بازیکن منشا نظم در اردوهای 
تیم ملی بوده است! رســیدن از کریم به خداداد 
نه تنها به بعد فنی تیم ملی چیــزی نمی افزاید، 
بلکه از بعد نظم و آرامش تیم هم کم می کند. این 
تصمیمی است که فدراسیون باید حتما در مورد 

آن تجدیدنظر به خرج بدهد.
کریــم کارش را در تیــم ملی انجــام داده و 
مقصر هیچ چیز نیست. او مقصر قرارداد عجیب 
فدراســیونی ها نیســت. او مقصر برخوردهای 

عجییب آنها نیست و در این مدت هیچوقت از دایره 
احترام خارج نشده است. افسوس که در فوتبال 
ایران هیچ تصمیمی به درستی گرفته نمی شود. نه 
آنها که این موقعیت را به کریم پیشکش کردند کار 
درستی انجام دادند و نه آنها که این شیوه را برای 
برکناری او در نظر گرفتند رفتار درستی داشتند. 
این اتوبانی بود که در کمال نابــاوری به راحتی 
بن بست شد. این اولین بار نیست که چنین اتفاقی 
در تیم ملی رخ می دهد و آخرین بار نیز نخواهد بود 
که فوتبال ایران در چنین موقعیتی قرار می گیرد. 
رفتارهایی که بدون عبرت، بارهــا و بارها تکرار 

خواهند شد.

در نقد یک اشتباه برای جبران یک اشتباه

اتوبانی که بن بست شد! 

اتفاق روز

بردن لیگ برتر آخرین 
شانس منچستر سیتی برای 

پایان دادن به کابوس یک 
فصل بدون جام خواهد بود. 
یک هراس بزرگ که به جان 

پپ و شاگردها افتاده و شاید 
اضطراب زیادی در جریان 

بازی به آنها بدهد

درباره رقابت های این 
فصل سری آ، دو حقیقت 

انکارناپذیر وجود دارد. اول 
اینکه این فصل بی نهایت 
جذاب و مهیج بوده و دوم 

اینکه جام قهرمانی امشب 
به یکی از دو تیم شهر میالن 

خواهد رسید
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 جشن جهانی شدن والیبال
 در اختتامیه نه چندان دلچسب

اشک معروف
مســابقات جام باشــگاه های والیبال آسیا روز 
گذشــته قهرمان خود را شکست. شــاید از همان 
ابتدا هم مشــخص بود که کدام تیم قرار است چهره 
قهرمان این رقابت ها باشد. تیم پیکان تهران با یک 
ترکیب پرســتاره و قدرتمند وارد مســابقات شد و 
درنهایت توانست سکوی اول را از آن خود کند. شاید 
به جرات بتوان گفت دیدنی ترین مسابقه پیکان در 
فینال رقم خورد. جایی که تیم ژاپنی بعد از کنار زدن 
شهداب یزد، مقابل دیگر تیم میزبان مسابقات بسیار 
پرقدرت ظاهر شد اما درنهایت نتوانست مانع پیروزی 
ستاره های این تیم شود. دیدار فینال عصر روز جمعه 
بین پیکان و سانتوری ســانبردز ژاپن در سالن 12 
هزار نفری آزادی آغاز شد. در این مسابقه ژاپن برنده 
دو ست اول شد تا کار برای شاگردان پیمان اکبری 
سخت شود. پیکان اما که هیچ قصدی برای از دست 
دادن جام نداشت، ست سوم و چهارم را به سود خود 
تمام کرد تا سرنوشت قهرمانی به ست پنجم کشیده 
شود. درنهایت ســت پنجم با نتیجه 15 بر 12 برای 
پیکان شد تا سالن آزادی سرشار از شادمانی شود. در 
این جشن اشک های سعید معروف بیش از هر چیزی 
به چشم آمد. کسی که انگار تمام شدنی نیست و با این 
حال بعد از المپیک توکیو تصمیم گرفت با تیم ملی 
وداع کند. این اشک ها برای معروف و اهالی والیبال 
معنای بسیار زیادی دارد. آخرین باری که یک تیم 
خارجی جام قهرمانی باشگاه های آسیا را از آن خود 

کرده به ســال 2015 برمی گردد کــه تیم تایچون 
بانک چین تایپه قهرمان شد. از سال 2016 تا 2021 
نماینده هایی از ایران جام قهرمانی را به دست آورده 
بودند. البته این مسابقات در ســال 2020 به دلیل 
کرونا لغو شد. حاال جام در خانه مانده و سهمیه جام 
باشگاه های جهان هم در جیب پیکان است. پیکانی 
که با جذب سعید معروف، سیدمحمد موسوی، اروین 
انگاپت و نیمیر عبدالعزیز حسابی پر سروصدا بود. اما 
قطعا از فدراسیون انتظار می رفت مراسم اختتامیه را 
بسیار شکیل تر و زیباتر برگزار کند. در مراسم پایانی 
نه هیجان خاصی دیده شد و نه زیبایی در کار بود. به 
عنوان مثال فدراسیون می توانست سلیقه بیشتری 
در تهیه دسته گل ها به خرج دهد و سکوی زیباتری 
برای تیم های برتر تدارک ببیند. هرچند تماشاگران 
تلویزیونی درست زمانی که نوبت حضور تیم قهرمان 
روی سکو شد، به تماشــای اخبار ساعت 22 دعوت 
شــدند! با عبور از این صحبت ها باید منتظر حضور 
پیکان در رقابت جهانی باشــیم. باید دید پیکان که 
برای قهرمانی در این جام هزینه  سنگینی کرده، چه 
برنامه ای برای میدان جهانی دارد. طبیعتا فکر کردن 
به جام قهرمانی جهان بــا حضور تیم های قدرتمند 
قابل انتظار نیســت، اما اگر پیــکان بخواهد باز هم 
ترکیب پرستاره ای جمع کند، تماشای مسابقاتش 
با تیم های رقیب در جام باشــگاه های جهان، قطعا 

دیدنی  خواهد بود.  
    

 صعود دومین زن ایرانی
 به اورست

بعد از افسانه حسامی فرد بانوی کوهنورد ایرانی که 
به قله اورست صعود کرد و در فضای مجازی دست به 
دست چرخید، صعود دومین زن کوهنورد ایرانی به 
این قله نیز به گوش رسید. الهام رمضانی دومین بانوی 
ایرانی است که در سال جاری موفق شده بر فراز اورست 
بایستد. رمضانی که عضو سابق تیم ملی اسکواش است 
خبر داد که موفق شده اورست را فتح کند. او با انتشار 
پستی اعالم کرد که در 25 اردیبهشت و در ساعت 9 
صبح به اورست رسیده است. طی چند روز اخیر همراه 
حسامی فرد عزیز عبدی و ســامان طهمورثی موفق 
شدند قله 88۴8 متری  اورســت را فتح کنند. صعود 
به اورست کاری بسیار ســخت و البته هزینه بر است. 
بسیاری از عالقمندان کوهنوردی برای فتح این قله 
تالش بسیاری به خرج می دهند اما در میانه های راه 
از مســیر برمی گردند و هدف شان محقق نمی شود. 
حسامی فرد و رمضانی دست به کار بزرگی زدند و نام 

ماندگاری در ورزش به جای گذاشتند. 

منهای فوتبال

آدرنالین

آریا رهنورد

آریا طاري 


