
t oseei r ani . i r
7 آدرنالین

اولین بازی هفتــه دهم لیگ برتر، 
برنده داشت و اســتقاللی ها که در هر 
دو مسابقه قبلی شان به سپاهان باخته 
بودند، از این حریف انتقــام گرفتند. 
شکســت دادن تیم محرم، یک اتفاق 
بسیار کلیدی برای فرهاد بود. چراکه 
اســتقالل با این بــرد نشــان داد که 
می خواهد خودش را در قامت مدعی 
شــماره یک قهرمانی فوتبــال ایران 
تثبیت کند. یک گل سه امتیازی دیگر 
از جعفر سلمانی، برد حساسی را برای 
این تیم رقم زد. یک نتیجه دلچســب 
برای هواداران استقالل که نکته های 

جالبی هم در آن نهفته است.

رهبری به نام سیاوش
دکتر خط دفاعی استقالل، معنی 
واقعی »تحول« را در ترکیب این تیم به 
نمایش گذاشته است. او از یک بازیکن 
همیشه مصدوم، پرحاشیه و کم تمرکز 
به فوتبالیستی تبدیل شده که می تواند 
یک تنه بار دفاعی تیم را به دوش بکشد. 
اصال مهم نیســت چه کســی در کنار 
سیاوش یزدانی در ترکیب قرار بگیرد. او 
این روزها به بهترین شکل ممکن فوتبال 
بازی می کند و آمادگی جالب توجهی را 
از خودش به نمایش می گذارد. سیاوش 
روبه روی ســپاهان هم نمایش بسیار 
خوبی داشت و نشان داد که الیق حضور 
در آخرین اردوی تیم ملی بوده اســت. 
مدافع خوش استیل استقالل با حفظ 

این فرم، می تواند حتی به رســیدن به 
ترکیب ثابت تیم ملی هم امیدوار باشد. 
ســیاوش این روزها یکی از بهترین و 
کم اشتباه ترین ستاره های تیم فرهاد به 

شمار می رود.
بازنده نبردهای بزرگ

محرم نویدکیــا بعد از مســابقه با 
اســتقالل، به شدت از ســبک فوتبال 
تیمش راضی بود و بازیکنانش را مورد 
ستایش قرار می داد. در این که سپاهان 
در این فصل یک تیم جذاب و هجومی 
اســت تردیدی وجود ندارد اما مساله 
نگران کننده اینجاست که آنها در هر سه 
مسابقه بزرگ شان روبه روی استقالل، 
ذوب و گل گهــر شکســت خورده اند. 
ســه شکســت در 10 هفته اصال آمار 

امیدوارکننده ای برای محرم نیســت. 
تیمی که هفت سال است قهرمان لیگ 
برتر ایران نشده، بیشتر از هر چیزی به 
بردن و قهرمان شــدن نیاز دارد. خوب 
فوتبال بازی کردن آن هم بدون گل زده، 
چیزی نیســت که در نهایت هواداران 
باشگاه سپاهان را چندان راضی نگه دارد.

رودی ایز بک! 
ستاره خارجی خط حمله استقالل 
روبه روی ســپاهان برای دومین هفته 
متوالی پاس گل داد. پاســی که کامال 
حساب شده و با یک ضربه دقیق به توپ 
به دست آمد. حاال دیگر می توان برای 
آینده استقالل روی رودی حساب باز 
کرد. فوتبالیستی که مسابقه به مسابقه 
بهتر می شود و بیشــتر با شرایط بازی 

در فوتبــال ایران خو می گیــرد. با این 
حال اینکه او هنوز نتوانسته گلی برای 
استقالل به ثمر برساند، فشارها را روی 
این مهاجم حفظ می کنــد. رودی قرار 
است امید اول گل زنی تیم باشد و همه 
توقع دارند بتواند در بــاز کردن دروازه 
هم موفق نشان بدهد. با این حال شکی 
نیست که او فوتبالیست بسیار موثری 
است و به خوبی به حمالت استقالل در 

این فصل جهت می دهد.
سکوت شاه ماهی

ســپاهانی ها شــهریار مغانلو را با 
سروصدای بسیار زیادی جذب کردند 
و بــرای ایــن بازیکن رقم ســنگینی 
پرداختند. شهریار اما در این فصل اصال 
در قد و قواره یک ســتاره برای سپاهان 
ظاهر نشده اســت. او فقط در یک بازی 
برای تیمــش گل زده و حــاال حتی به 
نیمکت ســپاهان دوخته شده است. 
خراب کردن یک پنالتی روبه روی گل 
گهر و یک نمایش ضعیف در نیمه دوم 
جدال با استقالل، شرایط سختی برای 
مغانلو در سپاهان ساخته است. بازیکنی 
که اگر این روند را تغییر ندهد، شانسی 
برای دوام آوردن در ترکیب ســپاهان 

برای فصل آینده نخواهد داشت.
مدعی شماره یک

حــاال دیگــر می تــوان گفت که 
استقالل مدعی شماره یک قهرمانی 
در لیگ برتر بیست و یکم است. تیمی 
کــه در 10 هفتــه حتی یــک بار هم 
شکست نخورده و در 900 دقیقه، فقط 
دو گل خورده داشته است. استقالل با 
حفظ این فرم می تواند طلسم قهرمان 
نشدن در لیگ برتر در سال های متوالی 
را باطل کند. تیم فرهاد البته در زمین 
فوق العاده نیســت و هنوز مشکالتی 
دارد اما به نظر می رســد آنها مدام در 
حال پیشرفت و حرکت کردن به جلو 

هستند. این اســتقالل تیمی نیست 
که به سادگی نتیجه مسابقه را به هیچ 
حریفی واگذار کند. این استقالل حتی 
به تیم های حریف اجازه نمی دهد که 

کامال روی بازی مسلط شوند.
چغر مثل جعفر

جعفر ســلمانی در ســمت راست 
خط دفاعی تیم ملی، به شــدت مورد 
انتقاد قرار داشــت اما حاال عملکرد او 
به عنوان وینگ بک چپ اســتقالل، 
فوق العاده به نظر می رسد. جعفر در دو 
مسابقه این فصل، توانسته برای تیمش 
گل ســه امتیازی به ثمر برساند. این 
بار هم جاگیــری او، فرصت طلبی اش 
و البته ضربه نهایی اش از همه ضربات 
مهره های هجومی درون زمین بهتر به 
نظر می رسید. سلمانی یکی از بهترین 
خریدهای این فصل باشگاه استقالل 
بوده و تا اینجا عملکــردی فراتر از حد 
انتظار در این باشــگاه داشــته است. 
او با این کیفیت، امید زیــادی دارد تا 
دوباره به تیم ملی برگردد و شاید این 
بار در پســت متفاوتی برای این تیم به 

میدان برود.

6 نکته درباره حساس ترین بازی این هفته لیگ برتر
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یک برد جذاب دیگر برای اســتون ویال، آنها 
را به بهتریــن تیم این روزهــای لیگ انگلیس 
تبدیل کرده اســت. بعید نیســت که استیون 
جرارد در اولین ماه مربیگری اش در لیگ برتر، 
جایزه بهترین مربی ماه را هم به دســت بیاورد. 
تیم او فقط در دو مســابقه روبــه روی دو تیم 
مدعی شکست خورده اما در همان دو مسابقه 
هم عملکرد بی نقصی داشته است. استیوی در 
رنجرز و حاال در ویال، سیمای یک مربی بزرگ را 
به نمایش گذاشته است. حاال همه انتظار دارند 
او به یکی از بزرگ ترین مربیان سال های آینده 
فوتبال انگلیس تبدیل شود. مردی که می گویند 
دیر یا زود به نیمکت تیم محبوبش لیورپول هم 

خواهد رسید.
استیون جرارد در شــرایطی هدایت باشگاه 
استون ویال را بر عهده گرفت که این تیم در پنج 
مســابقه متوالی روبه روی رقبا شکست خورده 
بود. تیمی که کامال بحران زده به نظر می رسید 
و اصال شرایط ایده آلی نداشــت. همین تیم اما 
با ســرمربی جدیدش در 6 مسابقه چهار برد به 
دســت آورده و فقط روبــه روی ابرقدرت هایی 
مثل لیورپول و سیتی شکســت خورده است. 

جرارد کارش را با شکســت دادن برایتون با دو 
گل لحظه آخری شروع کرد. او اولین برد خارج از 
خانه اش را هم چند روز بعد روبه روی کریستال 
پاالس جشن گرفت تا بهترین شروع ممکن را 
در ویالپارک تجربه کرده باشد. آنها در مسابقه 
ســوم هم تا یک قدمی امتیاز گرفتن از سیتی 
پیش رفتند اما خراب شدن توپ دقایق پایانی، 
این فرصت را از استون ویال گرفت. روند رویایی 
این تیم در لیگ برتر اما ادامــه پیدا کرد. ویال با 
تحمیل کردن یک شکست به لستر، نشان داد که 
چقدر متحول شده و حاال چه تیم فوق العاده ای 
است. هیچ کس انتظار نداشت استیون جرارد، 
مربی سابقش در لیورپول یعنی برندان راجرز را 
شکست بدهد. این دو نفر در کنار هم در آستانه 
قهرمانی لیگ برتر بودند اما سر خوردن بد موقع 
استیوی مقابل دمبا با، همه چیز را تغییر داد. با 
این وجود رابطه دوستانه آنها هرگز دستخوش 
تغییر نشد. او تنها مربی سابق استیوی نبود که در 
بازگشت دوباره این ستاره به لیگ برتر روبه روی 
او قرار گرفت. جرارد چند روز بعد از شکســت 
دادن راجرز به آنفیلد رفت و در استادیوم خانگی 
لیورپول روبه روی کلوپ قرار گرفت. به محض 
ورود استیوی به آنفیلد، ســکوها او را ایستاده 
تشویق کردند و اســتقبال فوق العاده ای از این 

ستاره داشتند. چراکه او همواره به عنوان یکی 
از مهم ترین اسطوره های تاریخ باشگاه لیورپول 
شناخته می شود. نمایش اســتون ویال در این 
مسابقه هم فراتر از حد انتظار بود. آنها روبه روی 
تیم بی رحم کلوپ، فقط یک گل دریافت کردند 
و تا آخرین لحظات پا به پای این تیم پیش آمدند. 
ویال همان طور که انتظار می رفت در مسابقه این 
هفته هم به نوریچ غلبه کرد تا برد مهم دیگری را 
جشن گرفته باشد. جرارد تا اینجا در 6 مسابقه، 
چهار برد و دو شکست را با ویال پشت سر گذاشته 
اســت. ویال در حالی با این آمار به رده هشــتم 
جدول رسیده که قبل از ورود استیوی جی در 11 
مسابقه، فقط 10 امتیاز گرفته بود! با این حساب 
اگر جرارد از شروع فصل سرمربی ویال می شد، 
این تیم حاال شانس زیادی برای قرار گرفتن در 

جمع چهار تیم برتر لیگ داشت.
انگلیسی ها اساسا معروف به روبه رو شدن با 
»هیجان کاذب« در مورد درخشش ستاره های 
جوان هستند. در حقیقت آنها فوتبالیست ها را 
خیلی زود هایپ می کنند و فشــار زیادی روی 
دوش این فوتبالیســت ها قرار می دهند. با این 
حال استیوی از همان ابتدا با خیلی از مهره های 
جوان دیگر فرق داشت. او آمده بود تا در لیگ برتر 
به یک اسطوره تبدیل شود و به این هدف بزرگ 
هم رســید. جرارد حاال با نقش کامال متفاوتی 
به لیگ برتر برگشته اســت. یک دوران کامال 
موفقیت آمیز در رنجرز اسکاتلند، استیوی را برای 
پذیرفتن هدایت یک تیم لیگ برتري آماده کرده 

است. او برخالف همبازی قدیمی اش در تیم ملی 
یعنی فرانک لمپارد، برای رسیدن به نیمکت تیم 
محبوبش عجله نداشت و همین موضوع تبدیل 
به رمز مهمی برای موفقیتش در دنیای فوتبال 
شد. البته که برای قضاوت استیوی هنوز زود به 
نظر می رسد اما او شخصیت و توانایی فنی تبدیل 
شدن به یکی از مربیان بزرگ فوتبال انگلیس را 
دارد. جرارد سال ها با مربیان مختلف کار کرده و 
حاال خودش مسیر تبدیل شــدن به یک مربی 

بزرگ را طی می کند.
پیش بینی آینده اســتیوی چندان سخت 
نیســت. همه می دانند که او یک روز سرمربی 

لیورپول می شــود. هر وقت که دوران کلوپ در 
این باشگاه به پایان برسد، لیورپولی ها یک گزینه 
حاضر و آماده برای جانشینی او در آستین دارند. 
جرارد در دوران فوتبال، جام های بسیار زیادی 
را فتح کرده اما همیشــه یک حســرت بزرگ 
داشته است. او هیچ وقت نتوانسته قهرمان لیگ 
برتر شود و امیدوار اســت یک روز روی نیمکت 
لیورپول، این جام را به عنوان سرمربی به دست 
بیاورد. این مهم تریــن آرزوی باقی مانده برای 
استیوی خواهد بود. ســتاره ای که می خواهد 
چشم ها را خیره  کند و در دوران مربیگری حتی 

از دوران بازی هم بهتر و ایده آل تر شود.

روند رویایي استون ویال در لیگ انگلیس

انقالب به سبک استیوی

حاال دیگر می توان گفت 
که استقالل مدعی شماره 
یک قهرمانی در لیگ برتر 

بیست و یکم است. تیمی که 
در 10 هفته حتی یک بار هم 

شکست نخورده و در 900 
دقیقه، فقط دو گل خورده 

داشته است. استقالل با 
حفظ این فرم می تواند 

طلسم قهرمان نشدن در 
لیگ برتر در سال های 

متوالی را باطل کند
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 پناهنده جديد
 اين بار در هندبال بانوان؟!

مســابقات هندبال قهرمانی زنــان جهان به 
میزباني اســپانیا برگزار شد و تیم ملي کشورمان 
در نخستین تجربه خود در رده 31 این مسابقات 
ایستاد. تیم ملي ایران با 16 بازیکن راهي اسپانیا 
شد اما روز گذشته اعالم شد که یکي از ملي پوشان 
کشورمان از سه شنبه شب و پس از جدایی از تیم 
به هتل محل اقامت خود بازنگشته و تا عصر دیروز 
هــم اطالعاتي درباره وضعیتش وجود نداشــت 
تا احتمال یک پناهنده جدید خیلي ســریع رقم 
بخورد. مهاجرت ورزشکاران ایران به کشورهاي 
دیگر یکي از مشــکالت عمیق ورزش کشورمان 
اســت. به خصوص طــي ســال هاي اخیر موج 
پناهنده شدن ورزشکاران ایراني شدت بیشتري 
یافته و به نظر مي رســد مســئوالن نیــز دنبال 
راهکار موثر براي جلوگیري از این اتفاق نیستند. 
ورزشکاراني که پرچم کشورهاي دیگر را انتخاب 
مي کنند و به دنبال رسیدن به اهداف شان جایي 
بیرون از مرزهاي کشــور هســتند. کساني مثل 
علیرضا فیروزجا نابغه شــطرنج جهان که رقابت 
براي صدرنشیني در رنکینگ را با پرچم فرانسه 

دنبال مي کند... 
    

 قهرماني آسیا؛ 
هدف كاراته بانوان

مســابقات کاراته قهرمانی آســیا ۲0۲1 در 
تمام رده های ســنی )نوجوانــان، جوانان، امید و 
بزرگســاالن( در دو بخش کاتا و کومیته از بیست 
و هفتم آذر تا اول دی در شــهر آلماتی قزاقستان 
برگزار می شــود. تیم ایران نیز که با ترکیب کامل 
و با بیش از یکصد ورزشــکار، مربی و داور در این 
رقابت ها حضور دارد، بامداد روز گذشــته با پرواز 
اختصاصي تهران را به مقصد آلماتي ترک کرد. این 
اعزام پرتعداد در حالي صورت گرفته که به تازگي 
کاراته ایران در قهرماني جهان شرکت نکرد و این 
در شرایطي بود که کاراته مردان کشورمان براي 
ســه دوره متوالي فاتح سکوي نخست جهان بود. 
در هر حال آسیا میداني اســت که کاراته ها قصد 
دارند نشــان دهند که چقدر جاي شان در جهاني 
خالي بوده. در این بین تیم کومیته بانوان ایران نیز 
چشم به سکوي نخست آسیا دوخته است. فرحناز 
ارباب سرمربي این تیم در این باره عنوان کرده که 
در رده بزرگساالن حریفان قدرتمندي انتظارشان 
را مي کشند و با این حال هدف آنها قهرماني در قاره 
است. ارباب بعد از المپیک توکیو جایگزین سمانه  
خوش قدم شد و براي اینکه نشان دهد فدراسیون 
انتخاب درستي داشــته، اراده بسیاري دارد. سارا 
بهمنیار در وزن ۵0- کیلوگرم، طراوت خاکســار 
در وزن ۵۵- کیلوگــرم، رزیتا علیپور در وزن 61- 
کیلوگرم، مبینا حیــدری در وزن 6۸- کیلوگرم 
و لیال برجعلی در وزن 6۸+ کیلوگرم ملی پوشــان 
کاراته کشورمان در کومیته انفرادی بانوان هستند 
و در ترکیب کومیته تیمی نیز رزیتا علیپور، طراوت 
خاکســار، مبینا حیدری، معصومه محسنیان و 

فاطمه سعادتی حضور دارند.
    

مصائب چین با كرونا و میزباني
بیست و پنجمین دوره مسابقات قهرمانی جهان 
تکواندو قرار بود اواخر فروردین ماه در »ووشــی« 
چین برگزار شود، اما بار دیگر کرونا مصائب خودش 
در این کشور را نشان داد و انصراف از میزباني، این 
رقابت ها را عقب انداخت. با اعالم فدراسیون جهانی، 
با انصراف چین از میزبانی مسابقات جهانی، تاریخ 
برگزاری نیز به تعویق افتاد و مقرر شد این رقابت ها 
در ســه ماهه پایانی ســال ۲0۲۲ برگزار شــود. 
مسابقات قهرمانی جهان هر دو سال یک بار برگزار 
می شــود؛ پیش از این قرار بود این رقابت ها اکتبر 
۲0۲1 )مهرماه 1۴00( برگزار شود که با توجه به 
شیوع ویروس کرونا تاریخ برگزاری به آوریل ۲0۲۲ 
)فروردین 1۴01( موکول شد و هم اکنون نیز بار 
دیگر به تعویق افتاده اســت. رقابت های جهانی، 
G۱۴ است و به نفرات اول تا سوم به ترتیب 1۴0، 
۸۴ و ۵0.۴0 امتیاز در راســتای افزایش رنکینگ 
المپیکی تعلق می گیرد. چین که به عنوان کشور 
مبدا ویروس کرونا شــناخته شــده است و البته 
جزو اولین کشــورهایي بود که با تزریق واکسن و 
پروتکل هاي بسیار سخت بهداشتي تقریبا به روال 
عادي برگشت، به دلیل ادامه انتشار این ویروس 

در قهرماني جهان وزنه برداري هم شرکت نکرد. 

منهایفوتبال

آریا رهنورد

آریا طاري 

سنت تجمع هواداران تیم های مختلف و به 
خصوص سرخابی های پایتخت مقابل ساختمان 
وزارت ورزش، دیگر آنقدر کهنه و تکراری شده که 
اصال هیچ تاثیری هم روی شرایط دو باشگاه ندارد. 
استقاللی ها بسیاری از هفته های دو فصل گذشته 
را در همین موقعیت مکانی سپری کردند اما این 
مساله هیچ اتفاق مثبتی را در تیم شان رقم نزد. 
حاال نوبت پرسپولیسی ها شده که خودشان را 
به این موقعیت برسانند و فقط مشکالت دیگری 
را به مشکالت تیم شان اضافه کنند. این تجمع ها 
تا امروز اصال کارکرد مثبتی در باشگاه های ایرانی 
نداشته است. به خصوص با دانستن این حقیقت 

که این کار در آستانه نبردهای لیگ برتری تیم ها، 
فقط تمرکز و ذهنیت بازیکنان را به هم می ریزد. 
البته که پرسپولیس مشــکالت بسیار زیادی 
دارد اما نبردن تیمی مثل هوادار را نمی توان به 
مشکالت مدیریتی تیم ربط داد. حتی غیبت و 
امضا نشدن قرارداد رسمی تاجیکستانی ها هم 
دلیل نبردن تیمی مثل هوادار نیست. پرسپولیس 
در آن نبرد برنده نشد، چون به اندازه کافی برای 

این کار آماده نبود. پرسپولیس برنده نشد چون 
مهره های این تیم، نتوانستند از موقعیت های 
گل زنی شان به خوبی استفاده کنند. پرسپولیس 
در این نبرد برنده نشــد، چون همین رفتارهای 
اعتراضی آرامش و تمرکــز را از این تیم گرفته 
است. این تجمع ها نه تنها تاثیر مثبتی روی تیم 
ندارد، بلکه در عمل موجب می شود که تیم باقی 
مانده تمرکزش را از دست بدهد و بازیکنان تیم 

هم همیشه آماده توجیه کردن ناکامی های شان 
باشند.

هیچ نقطه ای از دنیا، شاهد برگزای چنین 
تجمع هایی در بین هواداران فوتبال نیســت. 
منچستری ها برای اعتراض به مالکان باشگاه، 
از شال گردن ســبز و زرد استفاده می کردند و 
هواداران اورتون در واکنش به ۲7 ســال جام 
نگرفتن باشگاه محبوب، در دقیقه ۲7 مسابقه 
با آرسنال تصمیم به ترک ورزشگاه گرفتند. هر 
چقدر این اعتراض ها خالقانه بودند، در فوتبال 
ایران هر نوع تجمع و اعتراضی از مدار خالقیت 
خارج شده است. عده ای هوادار عادت کرده اند 

بعد از هر نتیجه بد، خواهان تغییر در باشــگاه 
باشند و علیه وزارت شعار بدهند. آن هم با علم 
به اینکه این اتفاقات هیچ چیز را تغییر نخواهد 
داد. آش آنقدر شور شده که حتی عده ای مثل 
وحید قلیچ قاطی جماعت شــده اند و توسط 
دوربین تلفن های همراه به محاصره درآمده اند. 
یک بار برای همیشه این روند باید تغییر کند و 
تماشاگرها کمی به سراغ خالقیت بیشتر برای 
اعتراض بروند. این اتفاقی است که فوتبال ایران 
در حال حاضر به آن نیاز دارد. تا وقتی این شرایط 
تغییر نکند، هیچ اتفاق مثبتی در روند مدیریت 

فوتبال ایران رخ نخواهد داد.

سنت تکراري تجمع هواداران مقابل وزارت ورزش

هیاهو برای هیچ!


