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در آســتانه شــروع فصل 
جدید لیگ برتر، تیم ها دالیل 
زیادی برای امیدواری در مورد 
اتفاقات فصل تازه دارند اما همه 
باشگاه های بزرگ، با نگرانی هایی 
نیز دست و پنجه نرم می کنند. 
گذر زمان نشان خواهد داد که 
این نگرانی ها در قیاس با دالیل 
امیدوارکننده برای هر تیم، چقدر 
جدی هستند. به هر حال لیگ 
برتر بیســت و دوم، یک فصل 
سخت، پرستاره و فشرده خواهد 
بود. یک فصل بسیار جذاب که 
مربیان خارجی و ســتاره های 
ایرانــی هیجانــش را به اوج 

می رسانند.

پرسپولیس؛ داستان یک اختالف
اختالف بیــن یحیــی و مدیران 
باشگاه پرسپولیس، انکارنشدنی به نظر 
می رسد. اختالفی که از قبل هم وجود 
داشــته اما در ماجرای خرید مهاجم 
خودش را نشان داده است. یحیی برای 
این فصل به دنبال گادوین منشا بود اما 
مدیران باشگاه این بازیکن را به خدمت 
نگرفتند و او راهی مس رفسنجان شد. 
درویش هم قصد داشت شیخ دیاباته 
را برای تیم جذب کند اما یحیی مخالف 
این تصمیم بود. همین کشــمکش ها 
موجب شده اند پرســپولیس تا امروز 
حتی یک مهاجم جدید جذب نکند. 
این در حالی است که تمیروف هم رسما 
از این باشگاه جدا شــده و تا این لحظه 
باشگاه تنها عبدی و پاکدل را برای شروع 

فصل در اختیار دارد. اگر اختالف یحیی 
و درویش در ادامه فصــل از بین نرود، 
پرسپولیس با مشکالت بزرگی دست 
و پنجه نرم خواهد کرد. با این روند شاید 
چند نتیجه بد، به دوران حضور یحیی 
در باشگاه پرســپولیس پایان بدهد و 
تنش ها بین این مربــی و مدیرعامل 

باشگاه را به اوج برساند.

استقالل؛ دوران پس از فرهاد
برخــالف پرســپولیس که فصل 

گذشــته را بعد از مدت هــا بدون جام 
تمام کرد، استقالل یک فصل رویایی 
را پشت سر گذاشــت و در رقابت های 
لیگ حتی یک شکســت را هم تجربه 
نکرد. برخالف پرسپولیس اما این تیم 
در پایان فصل با تغییــر مربی روبه رو 
شد. عوض شدن ســرمربی بعد از یک 
موفقیت بزرگ، چالــش مهمی برای 
استقالل است. فرهاد دیگر به تجربه و 
پختگی الزم در مربیگری رســیده بود 
و با شرایط استقالل هم کامال آشنایی 

داشت. ساپینتو اما اولین تجربه حضور 
در ایران را می گذراند و با وجود تجربه 
باال در مربیگری، با زیر و بم فوتبال ایران 
آشنا نیست. اگر ســاپینتو نتواند مثل 
مجیدی رابطه خوبی با بازیکن ها برقرار 
کند و مثل او به بهترین شــکل ممکن 
از این نفرات بازی بگیرد، شرایط برای 
آبی ها در این فصل دشوار خواهد شد. 
سپری کردن دوران پسافرهاد، نگرانی 
 بزرگ ایــن فصل هواداران اســتقالل

 به شمار می رود.

سپاهان؛ شروع سخت 
بعد از تغییرات بزرگ

سپاهان در این فصل تغییرات بسیار 
زیادی داشته اســت. چیزی حدود ۶۰ 
درصد ترکیب اصلی این تیم نسبت به 
فصل گذشته عوض شده و کنار آمدن 
با این موضوع ساده نخواهد بود. سپاهان 
البته خریدهای بسیار خوبی داشته و 
به لحاظ نفری احساس ضعف ندارد اما 
به هر حال زمان می برد تا نفرات جدید 
و به ویژه ســتاره های خارجی بتوانند 
جای خودشان را در ترکیب این تیم پیدا 
کنند. نکته مهم اینجاست که سپاهان 
در شروع فصل برنامه بسیار سختی دارد 
و باید در همان هفته های اول روبه روی 
چند تیم مدعی قرار بگیرد. این اتفاق در 
حالی رخ می دهد که آنها زمان زیادی 
برای هماهنگ شــدن تا شروع فصل 
نداشته اند. بزرگ ترین نگرانی مورایس 
در سپاهان، شــروع فصل جدید است. 
اگر در شروع همه چیز خوب پیش برود، 
سپاهان یک مدعی جدی برای قهرمانی 
است اما اگر آنها امتیازهای زیادی را از 
دست بدهند، شــاید دیگر نتوانند در 
ادامه فصل به کورس قهرمانی برگردند.

تراکتور؛ شخصیت قهرمانی
تراکتور چند فصل بسیار بد را سپری 
کرده و تغییر دادن ذهنیت بازیکنان این 
تیم ساده نخواهد بود. آنها با بردی اف به 
دنبال ساختن یک تیم درخشان هستند 
امــا پروژه های این مربــی در تیم های 
مختلف همیشــه پروژه هایی زمان بر 
بوده اند. در نتیجه نباید انتظار داشت که 
تیم این مربــی روس از همان هفته اول 
در لیگ نتیجه بگیرد. فضای تراکتور اما 

همیشه طوری بوده که یک مربی با چند 
نتیجه بد با تهدید روبه رو شــده است. 
اگر تراکتوری ها می خواهند با بردی اف 
صاحب یک تیم آرمانی شوند، باید به این 
مربی زمان بدهنــد و به دنبال تغییرات 
مداوم روی نیمکت نرونــد. مهم ترین 
ماموریت بردی اف نیز تغییر دادن ذهنیت 

بازیکنان این باشگاه خواهد بود.

فوالد؛ فصل فشرده
فوالد تنها باشگاه فوتبال ایران است 
که این فصل باید در لیگ قهرمانان نیز 
رقابت کند. در حقیقت آنها باید در سه 
جام به میدان بروند و این مساله کارشان 
را کمی سخت خواهد کرد. هنوز فصل 
شــروع نشــده، آنها یک مصدوم مهم 
داشته اند و این اتفاق ممکن است برای 
نفرات دیگر این تیم هم تکرار شــود. 
میانگین باالی سنی خریدهای جدید 
نیز کار فوالدی ها را به شــدت سخت 
می کند و احتمال آسیب دیدگی نفرات 
این تیــم در اردوهای پیــش رو را باال 
می برد. فشــردگی این فصل و رقابت 
در ســه جام، بزرگ ترین نگرانی نکو و 
شــاگردها برای فصل جدید لیگ برتر 

را می سازد.
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اختالف بین یحیی 
و مدیران باشگاه 

پرسپولیس، انکارنشدنی 
به نظر می رسد. اختالفی 

که از قبل هم وجود داشته 
اما در ماجرای خرید مهاجم 

خودش را نشان داده است
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شاهكار نوجوانان هندبال
تیم ملي هندبــال نوجوانان دختــر ایران در 
نخســتین تجربه قهرماني جهان حسابي خوش 
درخشــید. آنها در این میدان ابتدا ازبکســتان را 
شکســت دادند و در بــازي دوم مرحله گروهي 
ســنگال 39 بر 29 را بردند و با این پیروزي در یک 
صعود تاریخی به جمع ۱۶ تیم برتر جهان راه یافت. 
ملی پوشــان دختر ایران نیمه نخست این دیدار 
با ارائه یک نمایــش زیبا با پیــروزی ۱9 بر ۱3 به 
پایان رساندند. در ادامه این بازی تیم ملی هندبال 
نوجوانان دختر ایران عملکرد خوب را ادامه داد و 
در پایان ۶۰ دقیقه مصاف زیبا و چشم نواز با نتیجه 
39 بر 29 به پیروزی دســت یافت. با کســب این 
پیروزی دختران هندبالیســت ایران اولین رشته 
توپی بانوان در ایران شــدند که بــه جمع ۱۶ تیم 
برتر دنیا راه یافته اند. این اتفاق مهم نقطه عطفی 
در تاریخ ورزش بانوان در میان رشــته های توپی 
به شمار می رود. ملي پوشــان ایران شب گذشته 
اما در سخت ترین مســابقه مرحله خود به میدان 
رفتند. آنها مقدونیه میزبــان را پیش رو دیدند که 
تجربه بیشتري از ایران دارد. در هر حال نوجوانان 
ایران نشان دادند که با وجود اولین تجربه جهاني، 
توانمند هستند و مي توانند دست به کارهاي بزرگ 
بزنند. آنها همچنین آینده این رشــته را تضمین 
کردند. رشته اي که در رده بزرگساالن و جوانان نیز 
توانست به میدان جهاني راه یابد و حاال کلکسیون با 

نوجوانان کامل شد. 
    

سي وششمي رازقيان در قهرماني جهان
مسابقات اساللوم قهرمانی جهان پنج تا  هشت 
مردادماه در پیست آگسبورگ کشور آلمان برگزار 
شد. شهري که 5۰ سال قبل برای مسابقات اساللوم 
المپیک ساخته شده بود. رکسانا رازقیان ملی پوش و 
لژیونر رشته قایقرانی اساللوم ایران نیز در این رقابت 
در آگسبورگ آلمان شــرکت کرد. رازقیان پس از 
حضور در مرحله نیمه نهایی کاپ قهرمانی جهان 
در پو فرانسه و کسب مقام هفدهم در سال 2۰2۰ و 
کسب مقام هفدهم پیرنه کاپ فرانسه در سال 2۰22 

جواز حضور در مســابقات اساللوم قهرمانی جهان 
آلمان را به دست آورده بود. رازقیان در مسابقه کایاک 
اســاللوم این رقابت ها با 75 قایقران در 5۰ کشور 
روبه رو شد. او در دور اول مقدماتی در جایگاه شصتم 
قرار گرفت. پس از صعــود 2۰ قایقران به دور نیمه 
نهایی مسابقه شانس مجدد برگزار شد که رازقیان با 
زمان ۱38.79 ثانیه در جایگاه سی و ششم قرار گرفت 
و از راه یابی به نیمه نهایی بازماند. در پایان این رقابت ها 
پاروزن کشور میزبان اول شد و جسیکا فاکس قهرمان 

پرآوازه استرالیایی در جایگاه دوم قرار گرفت.

اميدواري واترپلو به سهميه جهاني
وحید رضایی مربی تیم ملی واترپلو امیدوار 
اســت که تیم ملي کشــورمان بتواند سهمیه 
مسابقات جهاني را به دست بیاورد. او با اشاره به 
مشخص شــدن میزبان قهرماني آسیا تصریح 
کرد:»میزبان مسابقات قطعی شد و این رویداد 
در تایلند برگزار خواهد شد. قهرماني آسیا حکم 
انتخابی قهرمانی جهان ژاپن را دارد و خیلی هم 
مهم است. چیریچ سرمربی تیم ملی هم به تهران 
آمده و تا مسابقات قهرمانی آسیا برنامه داریم. در 
حال حاضر 22 بازیکن در اردو هستند و در یکی،دو 
هفته آینده ممکن است سرمربی تعداد نفرات را 
کمتر هم کند.« وي افزود:»چهار سال است که 
در هیچ بازی رسمی حضور نداشته ایم اما با این 
حال با عملکردی که در اردوی یونان از بازیکنان 
دیدیم اگر بتوانیم اردوهــا و تمرینات پیش رو را 
بدون آسیب پشت سر بگذاریم، می توانیم جایگاه 
خود را حفظ کرده یا ارتقا دهیم. امیدوار هستیم 
بتوانیم ســهمیه جهانی را کسب کنیم.« وی در 
پایان گفت:»در مورد بازی های آسیایی هم زمان 
زیاد اســت و امیدواریم در تاریخی که مقرر شده 
این مسابقات برگزار شــود و ما هم بتوانیم ارتقاء 

بیشتری داشته باشیم.« 

ورزش بانوان

منهای فوتبال

آدرنالین

پایان باشــکوه جام ملت های بانوان اروپــا در ومبلی، 
قهرمانی تیم میزبان مقابل یک استادیوم پر از جمعیت بود. 
انگلیسی ها مثل تیم مردان شــان در ومبلی به فینال یورو 
رسیدند و برخالف آنها، قدم آخر را هم با موفقیت برداشتند. 
انگلیس برای قهرمانی در این جام، تیمی را شکست داد که 
قدرت اصلی قاره اروپا به شمار می رفت. در ۱3 دوره از جام 
ملت های زنان، آلمانی ها 9 بار به فینال رسیده اند و تا قبل از 

دیدار این هفته، هرگز بازنده یک فینال نبودند. 
پیشرفت انگلیســی ها اما همه چیز را تغییر داد. آنها در 
سال 2۰۰9 نیز با آلمان فینالیســت یورو شدند اما در آن 
مسابقه با ۶ گل شکست خوردند. بعد از ۱3 سال اما انگلیس 
این بار بهتریــن تیم جام بود و آلمان را در مســابقه نهایی 
شکست داد. انگلیس برای رســیدن به دیدار نهایی، ابتدا 
در گروهی که اتریش، نروژ و ایرلند شــمالی در آن حضور 

داشتند سرگروه شــد. آنها با ۱5 گل زده و بدون حتی یک 
گل خورده به مرحله حذفی رسیدند اما در نبرد با اسپانیا یک 
چالش بزرگ را تجربه کردند. انلگیس تا آخرین دقایق آن 
بازی از حریف عقب بود و در آستانه شکست قرار داشت اما 
در لحظات پایانی به بازی برگشت و سرانجام در وقت های 

اضافه نیز این حریف را شکست داد. 
سوئد نیز قربانی بعدی آنها در مسیر رسیدن به فینال 
بود. تیمی که با چهار گل از سه شیرها شکست خورد. در 
مسابقه فینال نیز انگلیس تیم برتر زمین به نظر می رسید. 
تیمی که اواسط نیمه دوم گل اول را وارد دروازه رقیب کرد 
اما لحظاتی بعد شاهد عبور توپ از خط دروازه اش بود. این 
بازی در وقت های قانونی با تساوی یک- یک تمام شد اما 
گل ستاره منچسترسیتی در دقیقه ۱۱۰، ورق را به سود 
انگلیس برگرداند و اولین قهرمانی تاریخ این تیم در جام 

ملت های زنان اروپا را رقم زد. تقریبا همه ستاره های تیم 
ملی مردان انگلیس در روز برگزاری فینال حمایت شان را 

از این تیم نشــان داده بودند و بسیاری از آنها مثل دکالن 
رایس، فیل فودن و کالوین فیلیپس در روز برگزاری فینال 
در استادیوم حضور داشتند. این بازی ها با حضور ۱۶ تیم 
در ۱۰ استادیوم مختلف در انگلیس برگزار شد. در پایان 
این جام هم بث مائد از انگلیس و الکساندرا پوپ از آلمان 
با ۶ گل بهترین گل زن مســابقات لقب گرفتند، بث مائد 
بهترین بازیکن جام شــد و لنا اوبردورف جایزه بهترین 

بازیکن جوان را از آن خودش کرد.
مهم تر از نتیجه مســابقه فینال، میزان استقبال از این 
بازی بود. هواداران انگلیس ومبلی را برای این مسابقه پر از 
جمعیت کردند و استقبال فوق العاده ای از این تیم به عمل 
آوردند. جالب است بدانید که شبکه پخش کننده بازی در 
انگلیس نیز رکورد تماشای یک مسابقه فوتبال زنان در این 
کشور را ثبت کرد و همچنین این بازی به پربیننده ترین نبرد 
فوتبالی سال 2۰22 در انگلیس تبدیل شد. یعنی این نبرد از 
تک تک جدال های لیگ برتر مردان در این سال میالدی هم 
بیننده بیشتری داشت! موضوعی که نشان می دهد فوتبال 
بانوان حاال دیگر به یک ترند جدید و انکارنشدنی در تمام دنیا 

تبدیل شده است.

پایان باشکوه جام ملت های بانوان اروپا

تاریخ نگاری در ومبلی!

اتفاق روز

باالخره اولین مبارزه ســجاد غریبی درون رینگ هم برگزار شــد تا بار دیگر 
تفاوت های چشمگیر واقعیت و فضای مجازی را درک کنیم. روی اینترنت، شما 
می توانید بهترین بدن و بیشــترین عضالت را برای خودتان بسازید اما در میدان 
مبارزه، حتی 5۰ کیلوگرم وزن بیشتر نسبت به رقیب به کارتان نمی آید. داستان 
هالک خودخوانده ایرانی، همان داستان آشنای همیشگی شاخ های مجازی است. 
آنهایی که در صفحه شخصی خودشان پرتقال له می کنند و کری می خوانند اما 
در واقعیت، مثل یک پرتقال فشرده می شوند و چنان آبروریزی می کنند که برای 

همیشه از ترک صفحه مجازی به مقصد واقعیت پشیمان شوند.
»شرمنده مردم ایران شدم!«. این اولین واکنش سجاد غریبی به شکست برابر 
حریف سبک وزن تر قزاقستانی است. در همان رویارویی و وزن کشی نیز مشخص 
بود که ســجاد برابر این حریف حرفی برای گفتن نخواهد داشــت. مساله اصال 
قدرتمندتر بودن حریف نیســت، چراکه این گوریل قزاق هم یک مبارز به شدت 
آماتور است و سابقه چندانی در رقابت ندارد. مساله نابلدی خود سجاد و دوری او 
از شخصیتی برای مبارزه کردن اســت. چنین رقابت هایی اساسا به تمرین زیاد و 
عضالتی ورزیده نیاز دارند. چراکه در این شرایط، نمی توان عضله های فتوشاپی را 
به درون رینگ برد. اگر در این مورد هم فتوشاپ تعیین کننده بود، امروز تصاویری 

از برد بزرگ هالک ایرانی و له کردن حریف به دســت او منتشــر می شــد اما در 
 واقعیت، همه چیز فرق می کند و او درون رینگ حتی فرصتی برای نفس کشیدن 

نداشته است.
 معلوم نیست چرا آقای هالک، خودش را شرمنده مردم می داند. مردم نه تنها 
از تماشــای این مبارزه ناراحت نیســتند، بلکه دیدن این رقابت در این روزهای 
سخت بساط خنده و شوخی شان را هم فراهم کرده اســت. عموم مردم از برمال 
شدن چهره های غیرواقعی شخصیت های مجازی استقبال می کنند و در نتیجه 
دلیلی برای شرمندگی وجود ندارد. بعد از ماجراهای قبلی و کنفرانس های خبری 
ساختگی و دعواهای از قبل تمرین شده، دیگر کسی فریب این چهره ها را نمی خورد. 
امثال سجاد غریبی شاید بتوانند به مدد فتوشاپ تا یک جایی همه را فریب بدهند اما 
نمی توانند برای همیشه در همان حباب شیشه ای که به دور خودشان کشیده اند 
زندگی کنند. این حباب باالخره روزی شکسته می شود و همه می بینند که کوه 
عضله های تراشیده و منظم اینستاگرام، در واقعیت کوهی از توده های چربی است. 
البته که همین تحقیر شدن هم راهی برای رسیدن این چهره ها به درآمد بیشتر 

است.
شاید تصور کنید سجاد غریبی از شکست خوردن در این مبارزه رنج می کشد 
و عذاب می بیند. این اما تصور چندان درســتی نیســت. او قطعا بهتر از هر کسی 
می دانسته که نتیجه این مبارزه چه خواهد بود. او به خوبی می دانسته که اصال برای 
مبارزه ساخته نشده و آمادگی همین میدان معمولی را هم نداشته است. مطمئنا 
او قبل از هر کسی این شکست را احساس کرده بود اما در عین حال می دانست که 
شــرکت در این رقابت برایش درآمد زیادی به همراه خواهد داشت. سروصدای 
مجازی او و رقیبش، خیلی ها را به تماشــای این نبرد عالقه مند می کرد و از این 
گذشته، خیلی ها روی چنین مسابقه هایی شرط بندی می کنند. حتی بعید نیست 

خود سجاد هم روی شکستش در این رقابت شرط بسته باشد. همین مساله او را 
صاحب پول قابل توجهی خواهد کرد. تمام اتفاقی که درون رینگ رقم خورد، نشان 
می داد که او اصال شناختی از یک مبارزه ندارد. سجاد در همان لحظات کوتاهی 
که مشغول این رقابت بود، مدام گیج می شد، در شوک به سر می برد و رویش را از 
حریف برمی گرداند. این احتماال یکی از ضعیف ترین مبارزه های فردی در تاریخ 
ورزش های رزمی به شــمار می رود. جایی که یک نفر دائما به بیرون رینگ نگاه 
می کند و شاید منتظر معجزه فتوشاپ است که نجاتش بدهد. هالک ایرانی در همان 
لحظات کوتاه تالش برای ضربه زدن به حریف هم روی زمین افتاد تا نشان بدهد که 
بیرون از اینستاگرام، حتی از پس ضربه زدن به یک پشه هم برنمی آید! اگر مبارزه 
او با مارتین فورد هم برگزار می شد، چنین سرنوشتی در انتظارش بود و حتی این 
احتمال وجود داشت که آن مبارزه زیر یک دقیقه به پایان برسد. تحقیر عمومی، 
انتهای راهی اســت که غریبی برای خودش انتخاب کرده و به آن ادامه می دهد. 
بهتر بود او برای همیشه در همان فضای مجازی باقی می ماند و هیچ وقت به سراغ 
یک مبارزه واقعی نمی رفت. او بیرون از دنیای فتوشاپ، حتی توانایی شکست یک 

دشمن فرضی را هم ندارد! 
حکایت غریبی، داستان بادکنک های مجازی است که بیرون از آن فضا به سرعت 
خالی می شوند و زورشان به هیچ چیز و هیچ کس نمی رسد. کسانی که در مجازی 
شاخ و شانه می کشند اما اگر اینترنت شان قطع شود، به سرعت برق و باد فراموش 
خواهند شد. شاید این مبارزه ها برای سجاد درآمدزا باشند اما بعد از این افتضاح 
بزرگ، دیگر نه کسی دوست دارد مبارزه او را تماشا کند و نه اصال کسی رقابت با او را 
در شان خودش می داند. سجاد به اینستاگرام برمی گردد تا سیب و پرتقال له کند و 
برای خودش لقب بسازد و باز هم شاخ و شانه بکشد. این بار اما او به جای آن که سوژه 

تحسین باشد، تنها سوژه ای برای خندیدن است.

درباره مبارزه ای که کاش برگزار نمی شد

بادکنک ایرانی!

چهره به چهره

آریا   طاری 

پنج نگرانی بزرگ برای پنج مدعی لیگ برتر

وقتی همه »  نگر ان«  بودند


