
t oseei r ani . i r
7 آدرنالین

شــرایط اســتقالل و ذوب آهن 
در این فصــل، از بســیاری جهات 
اصال قابل مقایسه به نظر نمی رسد. 
اســتقالل هم مهره های بیشــتر و 
باکیفیت تری در اختیــار دارد، هم 
بهتر نتیجــه گرفته و هــم مدعی 
شــماره یک قهرمانی در این فصل 
به شــمار می رود. ذوب اما در اولین 
فصل روی کار آمــدن تارتار، هنوز 
به ثبات کافی نرسیده و فصل بسیار 
پرنوسانی را پشت سر گذاشته است. 
با این وجــود نبــرد اول آنها در این 
فصل، بسیار دیدنی بود و حاال انتظار 
می رود مســابقه برگشت هم جدال 

جذابی بین این دو تیم باشد.

یامگای دوم
کارت بازی صالــح حردانی هنوز 
صادر نشده و جدا از این خرید، معلوم 
نیســت که خرید دیگر آبی ها در این 
فصل هم چه زمانی مهیای نبرد خواهد 
شد. اگر عزیزبک اومانوف به این بازی 
برسد، فرهاد او را در ترکیب ثابت قرار 
نمی دهد اما بعید نیست که این بازیکن 
روی نیمکت تیم قــرار بگیرد و حتی 
برای دقایقی از بازی به زمین فرستاده 
شود. شاید سرنوشــت این بازیکن در 
استقالل درست شــبیه کوین یامگا 
شــود. بازیکنی که در نبرد با همین 
ذوب، یک شــروع رویایی را در جمع 
آبی ها تجربه کرد و دو بار موفق به گل 
زدن برای تیم شــد. اومانوف اتفاقا از 
چند نظر دیگر، به یامگا شباهت دارد. 

مهم ترین نکته در مورد خرید جدید 
استقالل، توانایی بازی او در چند پست 
مختلف است. او هم مثل یامگا می تواند 
از کناره های خــط دفاع تا نوک حمله 
برای تیمش بازی کند. اومانوف در تیم 
قبلی اش هم به عنوان مدافع کناری، 
هم بــه عنوان هافبک میانــی، هم به 
عنوان هافبک کنــاری و هم به عنوان 
مهاجم بازی کرده و ایــن یک امتیاز 
بسیار بزرگ برای او به شمار می رود. 
در حقیقت اومانوف هم می تواند مثل 
یامگا در استقالل هم یک وینگ بک و 

هم یک مهاجم باشد.
سفر اتوبوسی

قبل از مسابقه با استقالل، ذوبی ها 
برای انجام این بازی با اتوبوس به تهران 
سفر کرده اند. آنها البته نپذیرفته اند که 

این تصمیم دالیل مالی داشته و تنها 
دلیل این اتفــاق را جلوگیری از مبتال 
شــدن به اومیکرون در هواپیما اعالم 
کرده اند. به هر حال این سفر طوالنی 
طبیعتا تاثیــر خــودش را روی بدن 
بازیکنان تیم اصفهانی خواهد داشت. 
تیمی که در پنجره نقــل و انتقاالت، 
ســتاره ای مثل میالد جهانــی را نیز 
از دســت داد و خرید چندان بزرگی 
نداشت. شــرایط فعلی ذوب چندان 
امیدوارکننده نیست اما شاید مهره های 
جوان این باشگاه بتوانند اوضاع را تغییر 
بدهند. ایــن تیم در مســابقه رفت با 
استقالل، بسیار خوب و باطراوت بازی 
کرد اما در نهایت شکست خورد. حاال 
همه انتظار دارند آن نمایش روبه روی 

آبی ها دوباره تکرار شود.

رکورد فرهاد
شانزده هفته از شروع فصل جدید 
لیگ برتر گذشــته و فرهاد مجیدی 
هنوز در هیچ مسابقه اي بازنده نبوده 
است. با این روند او در مسیر رقم زدن 
یکی از بهترین نتایج تاریخ استقالل 
در رقابت هــای لیگ به ســر می برد. 
فرهاد تا همین جا هم بهترین شروع 
اســتقالل در یک فصل از لیگ برتر را 
خلق کرده و به زودی می تواند رکورد 
کم ترین بازی برای رســیدن به 100 
امتیاز روی نیمکت اســتقالل را بزند. 
او بعد از چالشــی که علیه اسکوچیچ 
داشــت و بعد از عقب نشــینی از آن 
صحبت ها، حاال روی استقالل تمرکز 
کرده تا خودش را مهیای ادامه رقابت ها 
کند. در ادامه نیم فصل نبردهای بسیار 
ســختی در انتظار فرهــاد و تیمش 
هســتند و طبیعتا انتظار می رود که 
او در بازی های ســاده تر و معمولی تر، 

امتیازهای بیشتری را جمع کند.
تشنه بازی

ارســالن مطهــری در هفته های 
گذشته ذخیره طالیی استقالل بوده 
اســت. جدایی ناگهانی قاسمی نژاد 
از اســتقالل هم نشــان می دهد که 
کادر فنی حاال حســاب ویژه ای روی 
ارسالن باز کرده اســت. او تشنه بازی 
در استقالل اســت و بعید نیست که 
در جدال امروز از ابتدا در ترکیب ثابت 
تیمش قرار بگیرد. مطهری یکی از آن 
نفراتی است که می تواند در ادامه فصل 
نقش مهمی در بردهای استقالل ایفا 
کند. او در چند نبرد گذشــته، ستاره 
بی چون و چرای آبی ها بوده و به عنوان 
مهره ذخیره، گل های مهمی برای این 
تیم به ثمر رسانده است. ارسالن حاال 

دست به هر کاری می زند تا بخشی از 
ترکیب ثابت تیمــش در فصل جدید 

باشد.
بحران ادامه دار

ذوبی ها در سه مســابقه گذشته 
در لیگ برتر فقط یک امتیاز به دست 
آورده اند. ایــن تیم روبــه روی نفت 
و نســاجی شکســت خورده و از گل 
گهر یــک امتیاز گرفته اســت. نکته 
نگران کننده در مورد ذوب، این است 
که آنها در سه هفته گذشته حتی یک 
گل هم نزده اند. رویارویی با خط دفاعی 
قدرتمند استقالل در چنین شرایطی، 
یک تجربه بسیار نفس گیر برای این تیم 
خواهد بود. با چهار شکست در هفت 
هفته گذشــته، ذوب امروز به مصاف 
تیمی می رود که حتی یک بار هم در 
لیگ برتر بازنده نبوده است. اگر آنها در 
این بازی هم بازنده باشند، بحران شان 
ادامه دار می شود و حتی احتمال تغییر 
و تحول روی نیمکت این تیم در همین 

مقطع تقویت خواهد شد.

5 نکته درباره تقابل امروز استقالل با ذوب

موشک روبه روی اتوبوس!
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حاصل کار درویــش به عنوان مدیرعامل 
پرســپولیس تا امروز، فقط ناکامی در خرید 
ستاره های جدید بوده است. او که مدت ها در 
انتظار رســیدن به این جایگاه بود، در همان 
شــروع کار همه هواداران باشــگاه را ناامید 
کرد. حاال پرســپولیس در حالی برای جدال 
با نساجی آماده می شــود که انتظارات کادر 
فنی این تیم در پنجــره نقل و انتقاالت اصال 
برآورده نشده است. دیدار با نساجی، شروعی 
از یک نیم فصل بسیار سخت و نفس گیر برای 
باشگاه پرسپولیس است. تیمی که می خواهد 
مدعی بماند اما در رقابتی نابرابر با استقالل و 

سپاهان قرار گرفته است.
حفــظ تمرکز برای یحیــی گل محمدی 
بعد از همــه ماجراهایــی که او ایــن اواخر 
پشت سر گذاشــته، اصال کار راحتی نیست. 
پرسپولیس در دوران کوتاه مدیریت صدری، 
با چند پرونده خاص مثل پرونده کالدرون یا 

اوساگونا روبه رو شد و درنهایت حکم حذف از 
لیگ قهرمانان آسیا را هم دریافت کرد. کمی 
بعد، درویــش در نقش مدیر جدید باشــگاه 
قرار گرفت و یحیی برای چند روز از سمتش 
اســتعفا داد اما باز هم تغییر قابل توجهی در 
پرســپولیس به وجود نیامد و این باشگاه به 
جز یک گلر برای نیمکت، خرید دیگری انجام 
داده است. سرخ ها در یک قدمی جذب رامین 
رضاییان بودنــد اما موفق به انجــام این کار 
نشــدند و پرونده انتقال رامین به این باشگاه 
بســته شــد. خرید یک مهاجم خارجی هم 
برخالف نظر یحیی اتفاق نیفتاده و باشــگاه 
حتی برای فروش مهدی شــیری با مشکل 
روبه رو اســت. اگر همه قطعه های این پازل 
را در کنار هم قرار بدهیــم، نتیجه ای به جز 
تصویری بــزرگ از یک ناامیــدی عمومی را 
تماشــا نخواهیم کرد. تصویــری که حاال در 
ذهن مربیان، هواداران و بازیکنان پرسپولیس 
هم وجــود دارد. آنهــا در نیم فصــل اول در 
شرایطي به مصاف نساجی رفتند که با شکست 

دادن فوالد در لیگ برتر با یک نتیجه پرگل، 
شــروع خوبی را در فصل برای خودشان رقم 
زده بودند. پرســپولیس اما حاال در شرایطی 
روبه روی تیم سختکوش ساکت الهامی قرار 
می گیرد که به تازگی در ســوپرجام شکست 
خورده و به لحاظ روحی در وضعیت خوبی قرار 
ندارد. بدون هیچ تردیدی، این ســخت ترین 
مقطع حضور یحیی روی نیمکت پرسپولیس 
خواهد بود. شاید حاال بهترین فرصت برای او 
اســت که توانایی های مربیگری اش را نشان 
بدهد. وقتی شرایط برای رسیدن به موفقیت 
کافی باشد، همه می توانند تیم را به سوی برد 
هدایت کنند اما درســت در میان یک توفان 
است که اهمیت یک ناخدای کاربلد، بیشتر 
معلوم می شود. حاال یحیی دو راه بیشتر مقابل 
خود ندارد. یا به همین واگویه های درست اما 
غیرضروری و این گالیه هــای تکراری ادامه 
بدهد و یا اینکه تصمیم بگیــرد ناخدای این 
دریای به شــدت توفانی برای پرســپولیس 

باشد.
تعطیالت نیم فصــل، تغییر چندانی را در 
ترکیب پرسپولیس به وجود نمی آورد. فقط 
صفروف جانشین مهدی شــیری می شود 
که به تازگی تیم را ترک کرده اســت. میالد 

سرلک هم همچنان مصدوم است تا شریفی 
یا اســدی به جای او در ترکیــب اصلی قرار 
بگیرند. با بازگشــت مهره های مصدوم، فرم 
و ترکیب پرسپولیس کمی بهتر می شود اما 
سرخ ها هنوز کار سختی برای نتیجه گرفتن 
در این فصل دارند. باشــگاه تا اینجا شرایط 
خوبی داشته و در این فصل از لیگ برتر فقط 
یک بار شکســت خورده اســت. آلومینیوم 
اراک همچنــان تنها تیمی اســت که موفق 
شــده در این فصل از لیگ برتر تیم یحیی را 
شکست بدهد. نســاجی هم در جدال رفت، 
عملکرد خوبی روبه روی پرسپولیس داشت 
اما درنهایت با درخشــش مهــدی عبدی، 
روبه روی میزبانش شکســت خورد. مسابقه 
امروز در ورزشــگاه امام رضا مشــهد انجام 
می گیرد. استادیومی که در چند هفته اخیر 
میزبان دیدارهای نساجی بوده است. جالب 
اینکه پدیده به عنوان تنها تیم مشهدی لیگ 
برتر، دیدارهایش را در استادیوم دیگری در 
شهر مشهد برگزار می کند! اگر پرسپولیس 
در فصل نقل و انتقاالت با بحران خرید روبه رو 
شده، نساجی از شروع فصل با بحران ورزشگاه 
خانگی روبه رو بوده و چندین بار اســتادیوم 
میزبانــش را در لیــگ برتر بین شــهرهای 

مختلف جابه جا کرده است. اینکه ورزشگاه 
وطنی از شــروع فصل هنوز آماده برگزاری 
دیدارهای این تیم نشده، خجالت آور به نظر 
می رسد. نساجی که اخیرا یک دیدار دوستانه 
با سپاهان داشــته، در فصل نقل و انتقاالت 
منظمی را برای خط حمله و متین کریم زاده 
را برای دفاع به خدمت گرفته است. مرتضی 
منصوری و مهرداد عبدی نیز غایبان مهم این 
تیم در جدال حســاس امروز با سرخپوشان 

پایتخت خواهند بود.
شرایط پرســپولیس اصال امیدوارکننده 
نیســت اما یحیی باید از یــک جایی به بعد، 
اعتماد به نفس تیمش را باال ببرد و بیشتر از 
این به مهره های فعلی تیم احساس »ناکافی 
بودن« ندهد. حقیقت آن است که پرسپولیس 
با همین ترکیب فعلی هم می تواند برای بردن 
لیگ تالش کند. شاید در قیاس با استقالل و 
سپاهان، اسکواد قرمزها عمق کم تری داشته 
باشد اما چند ســتاره ملی پوش و چند مهره 
باانگیزه، می توانند این تیم را به جلو هدایت 
کننــد. نیم فصل دوم لیگ برای ســرخ ها از 
همین امروز شروع می شود. نیم فصل سختی 
که هر لغزش در آن، پرســپولیس را از جام 

قهرمانی دور خواهد کرد.

پرسپولیس و نبردی در ناامیدکننده ترین روزها

کلبه درویشی!

شرایط فعلی ذوب چندان 
امیدوارکننده نیست اما 

شاید مهره های جوان این 
باشگاه بتوانند اوضاع را 
تغییر بدهند. این تیم در 
مسابقه رفت با استقالل، 

بسیار خوب و باطراوت بازی 
کرد اما در نهایت شکست 

خورد. حاال همه انتظار 
دارند آن نمایش روبه روی 

آبی ها دوباره تکرار شود
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 دختران فوتبال 
در تورنمنت کافا

بعد از تیم هاي ملي فوتبال و فوتسال بانوان ایران 
که به ترتیب در جام ملت هاي آسیا و تورنمنت کافا 
شــرکت کردند که البته تیم فوتسال به قهرماني 
هم رســید، حاال نوبت به دختران زیر 18 ســال 
فوتبال کشورمان رســیده که وارد میدان شوند. 
مسابقات فوتبال زیر 18 ســال دختران منطقه 
آسیای مرکزی )کافا( از 20 اسفند به میزبانی شهر 
دوشنبه برگزار می شود. در همین راستا گروه بندي 
این رقابت ها هم مشــخص شــده و ملي پوشان 
زیر 18 سال کشــورمان به مصاف تیم هاي ملي 
تاجیکستان، ازبکستان و قرقیزستان مي روند. بر 
اساس برنامه اعالم شده، جمعه 20 اسفند تیم ملي 
کشورمان در نخستین دیدار به مصاف ازبکستان 
مي رود، یکشــنبه 22 اســفندماه ملي پوشــان 
کشورمان با تاجیکستان دیدار مي کنند و سه شنبه 
24 اسفند دیدار ایران و قرقیزستان برگزار مي شود. 
اردوي تیم ملي براي حضور در تورنمنت کافا روز 
گذشته به پایان رســید و هنوز ترکیب ایران براي 
این رقابت ها مشخص نشده اســت. مریم آزمون 
سرمربي تیم ملي دختران زیر 18 سال نیز امیدوار 
اســت که ایران در ایــن دوره از رقابت ها صاحب 
یکي از سکوها شــود. هرچند با توجه به در پیش 
بودن قهرماني آسیا، هدف اول تیم کسب تجربه 
است. این تیم سال گذشــته به خاطر تفاضل گل 

نایب قهرمان شد. 
    

 فرزندهاي ناخوانده
 وزارت ورزش

به نظر مي رسد بازي هاي آسیایي هانگژو دلیل 
محکمي بــراي وزارت ورزش نیســت تا تکلیف 
فدراسیون هایي که در وضعیت نامشخصي قرار 
گرفته اند را روشــن کند. با وجود اینکه روزشمار 
ســایت کمیته ملي المپیک پنج ماه و 9 روز را تا 
آغاز المپیک آسیایي نشان مي دهد، اما همچنان 
برخي از فدراســیون ها مانند دوچرخه سواري، 
ژیمناستیک، بسکتبال و وزنه برداري در بالتکلیفي 
به سر مي برند. رشته هایي که شانس مدال بازي ها را 
دارند ولي در این مدت کم باقي مانده به فرزندهاي 
ناخوانده وزارت ورزش تبدیل شده اند. برگزار نشدن 
انتخابات فدراســیون  ژیمناستیک و لغو سه باره 
انتخابات بسکتبال که گفته مي شود به خاطر یک 
کاندیداي تایید صالحیت نشــده خاص است)!( 
و همچنین بدون سرپرســت ماندن وزنه برداري 
اصال اوضاع را خوب نشــان نمي دهد. انتخابات 
دوچرخه یک بار برگزار شد اما اتحادیه جهاني به 
این دلیل که انتخابات طبق اساسنامه مورد تایید 
این فدراسیون برگزار نشده بود، آن را باطل کرد. 
با اینکه اساسنامه جدید فدراسیون ها جهت تایید 
به اتحادیه جهاني دوچرخه سواري ارسال شده اما 
هنوز خبري از تایید نیست. طبق اعالم سرپرست 
این فدراسیون ایرادهاي متعددي از سوي اتحادیه 
جهاني به اساسنامه وارد شده و با توجه به پروسه 
طوالني برگزاري انتخابات، به نظر مي رســد این 
فدراسیون تا المپیک آسیایي بدون رییس بماند. 
فدراسیون ژیمناستیک هم که مدت ها در گیر و 
دار اختالفات بین اینچه درگاهي و وزارت ورزش 
بود، با وجود اینکه رییس سابق استعفا داد و حمید 
احمدي نایب رییس فدراسیون به عنوان سرپرست 
منصوب شــد، هنوز هیچ اقدامي براي برگزاري 
انتخابات از سوي وزارت ورزش دیده نمي شود و 
حتي ثبت نام کاندیداها هم انجام نشده است! در 
بسکتبال هم گویا کاندیداي تایید صالحیت نشده 
به دنبال ثبت نام دوباره از کاندیداها است تا هر طور 
شده خود را به مجمع برساند. وزنه برداري هم که به 
کل فراموش شده تا به همین سادگي چهار رشته اي 
که از شانس هاي مدال بازي هاي آسیایي هستند، 
زیر سایه قرار بگیرند. مشخص نیست چرا وزارت 
ورزش تا این حد در قرار دادن این فدراسیون ها در 
مسیر برگزاري انتخابات تعلل مي کند اما بهتر است 
که هرچه زودتر مجمع هاي این چند فدراسیون به 
صورت عادالنه و دور از حاشیه برگزار شود. هر کدام 
از این فدراسیون ها با مشکالت بسیار زیادي روبه رو 
هستند و اگر انتظار مدال از نمایندگان آنها مي رود، 
پنج ماه زمان زیادي براي حل مشکالت اساسي و 
برنامه ریزي نیست. روسایي که سال ها در مسند 
ریاست بوده اند، در توجیه ناکامي ها دم از مشکالت 
و عدم حمایت مي زنند، پس در نتیجه باید آماده 
هر توجیهي از روســاي جدید این فدراسیون ها 
در صورت نتیجه نگرفتن تیم ها در هانگژو باشیم. 

خبرورزشی

آریا رهنورد

آریا طاري 

پژمان جمشــیدی حاال دیگر بــه یکی از 
پدیده های انکارنشدنی سینمای ایران تبدیل 
شــده اســت. بعد از چند حضور درخشان در 
ســینمای ایران و بازی در نقش های متفاوت، 
حاال دیگر هیچ کس نمی تواند پژمان  جمشیدی 
را جدی نگیرد. زمانی تصور می شــد که همه 
موفقیت های او تنها مربوط به سینمای کمدی 
هستند اما پژمان با ورود به فیلم های جدی و 
بازی در سناریوهای سخت، الیه های تازه ای 
از قدرت بازیگری اش را به همه نشان داد. بعد از 
درخشش خیره کننده پژمان در فیلم سینمایی 
»علفزار« که یکی از مورد توجه ترین فیلم های 
جشنواره چهلم فجر بود، دیگر برخالف گذشته 
هیچ کس جرات نداشــت به نامزد شدن این 
بازیگر برای سیمرغ لبخند بزند و هیچ کس به 
خودش این اجازه را نمــی داد که توانایی های 
قابل توجه بازیگری او را زیر سوال ببرد. از همان 

روزهای اول جشــنواره فیلم فجر، جمشیدی 
در همه پیش بینی ها یکی از نامزدهای جدی 
رسیدن به ســیمرغ بهترین بازیگر نقش اول 
مرد بود. با این حال خود او در نشســت فیلم 
علفزار تاکید داشــت که برای بردن سیمرغ 
بازی نمی کند و تنها نقش هایی را می پذیرد که 
او را در لذت سینما سهیم کنند. خیلی ها باور 
داشتند که پژمان شایسته ترین فرد برای بردن 
ســیمرغ بهترین بازیگر نقش اول مرد خواهد 
بود اما این جایزه در نهایت به امین حیایی برای 
بازی در فیلم دشــوار و نفس گیر »برف آخر« 
رسید.  به نظر می رســید از دست دادن دوباره 
سیمرغ، پژمان را دچار یأس کند. با این وجود 

در همان لحظاتي که امین حیایی برای دریافت 
جایزه روی ســن می رفت، پژمان ایستاده او را 
تشویق می کرد و صدای تشویق های او از همه 
حضار دیگر سالن بلندتر به نظر می رسید. او در 
این لحظه خاص از مراســم اختتامیه، روحیه 
ورزشــی اش را به نمایش گذاشت و ثابت کرد 
که در بازیگری چیزهای زیادی برایش مهم تر 
از بردن جایزه هســتند. کاری کــه پژمان در 
ســینمای ایران انجام داده بســیار مهم تر و 
ارزشمندتر از بردن سیمرغ به نظر می رسد. او 
در میان انبوهی از قضاوت های منفی بازیگری را 
شروع کرد و در مسیر مخالف همه این قضاوت ها 
قدم برداشت. پژمان درســت همانند دوران 

فوتبال، بارها با ناامیدی روبه رو شد اما ناامیدی 
را کنار زد و توانســت تصویــر واقعی خودش 
را در ســینمای ایران بســازد.  او ثابت کرد که 
فوتبالیست ها هم می توانند به بازیگران بزرگی 
تبدیل شــوند و ثابت کرد که از استعداد ذاتی 
و سختکوشــی مثال زدنی اش برای رسیدن 
به موفقیت اســتفاده می کنــد. او که همین 

امسال فیلم بســیار پرفروش دینامیت را در 
گیشه ها داشته، حاال به یکی از بازیگران موفق 
سینمای ایران تبدیل شده است. ستاره ای که 
دیگر نمی توان به هیــچ قیمتی انکارش کرد. 
پدیده ای که از اولین روز تا آخرین روز جشنواره 
چهلم خوش درخشــید و یکی از چهره های 

دوست داشتنی این جشنواره بود.

پژمان جمشیدي، ستاره اي روي پرده سینما

فراتر از سیمرغ!


