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چترنور خانم گل شد

لیگ برتر فوتبال زنان روز گذشــته با قهرمانی 
تیم فوتبال شهرداری ســیرجان به پایان رسید. 
شهرداری سیرجان در آخرین دیدار خود میزبان 
سپاهان اصفهان بود که ضمن پیروزی در این دیدار 
به قهرمانی رسید. در دیگر دیدار هم شهرداری بم که 
مدافع عنوان قهرمانی بود به مصاف وچان کردستان 
رفت. نیمه اول با تساوی بدون گل به پایان رسید اما 
بم در نیمه دوم چهار گل به ثمر رساند و پیروز شد 
اما با توجه به شکست هفته گذشته مقابل سپاهان 
و اختالف دو امتیاز نسبت به شهرداری سیرجان، 
نایب قهرمان شد. به این ترتیب شهرداری سیرجان 
با ۱۳ امتیاز قهرمان شد، شهرداری بم با ۱۱ امتیاز به 
نایب قهرمانی رسید و تیم های سپاهان اصفهان و 
وچان کردســتان هم به ترتیب با هفت و دو امتیاز 
در جایگاه های سوم و چهارم  قرار گرفتند. آخرین 
قهرمانی شهرداری سیرجان در لیگ به سال ۱۳۹۴ 
برمی گردد و پس از آن برای چهار دوره پیاپی قهرمانی 
فوتبال زنان به شهرداری بم رسید اما سیرجانی ها بار 
دیگر موفق شدند عنوان قهرمانی را کسب کنند و به 
اقتدار بم در لیگ پایان بدهنــد. در پایان این دور از 
رقابت ها افســانه چترنور از تیم سیرجان با ۲۲ گل 
عنوان خانم گلی را به دســت آورد. زهرا قنبری از 
وچان کردســتان با ۲۰ و شبنم بهشت از سیرجان 
با ۱۵ گل دیگر گلزنان برتر این دوره از مســابقات 

هستند.  

 اعتراض دوباره كيانوش 
به نابرابري!

کیانوش رستمي وزنه بردار ایران که براي سهمیه 
المپیك تالش مي کند و خودش با تك روي هایي 
که طي سال هاي اخیر داشته باعث ایجاد مشکالت 
بسیاري شده، بار دیگر به شرایط وزنه برداري اعتراض 
و از نابرابري ها گالیه کرد. ماجرا از این قرار است که 
ماموران نادو در کمپ تیم های ملی حاضر شدند تا 
از ملی پوشان وزنه برداری تست دوپینگ بگیرند. 
کیانوش رستمی هم برای دادن تست دوپینگ آمده 
بود اما او پس از انجام تست در پیج شخصی خود با 
بیانیه ای به این موضوع اعتراض کرد که چرا برخی ها 
در زمان حضور ماموران نادو در محل تست حضور 
نداشته اند. او نوشته است که فدراسیون برای آن افراد 
امتیاز خاصی قائل است. او در حالي از تبعیض هاي 
تست دوپینگ نوشت که خودش خالق بزرگ ترین 
تبعیض در این رشته بود. جایي که تصمیم گرفت 
خــارج از اردوي تیم ملي تمرین کنــد و موافقت 
فدراســیون و حتي کمیته المپیك را هم به دست 
آورد. او با وجود اینکه هنوز نتوانسته به مسیر طالیي 
برگردد و در مسابقات مختلفي وزنه ها را اوت کرد، 
کماکان تیم ملي را در حــد خود نمي داند و معتقد 
است ترازوي وزنه برداري میزان نیست. وزنه برداري 
اگر ترازویي هم داشــته باشــد، کفه سنگینش به 

سمت او است. 
    

 طاهري و 3 آزادكار ديگر 
در جام دانكلوف

بهنام احســان پور در 6۵ کیلوگرم، علیرضا 
کریمــی در ۹7 کیلوگــرم و امیــن طاهری در 
۱۲۵ کیلوگــرم قرار بود نفرات اعزامی کشــتی 
ایران در جــام پلیکونه ایتالیا باشــند، اما اعزام 
طاهری به دلیل آســیب دیدگی دست منتفی 
شد. این در شــرایطی بود که کادر فنی تیم ملی 
آزاد در خصوص این وزن که ســهمیه المپیکش 
در نورســلطان کســب شــده، محك خوردن 
کشــتی گیران در جام های بین المللی را مالک 
انتخاب عنوان کــرد، امــا در دو وزن دیگر روز 
۱۹ اسفند مســابقه انتخابی برگزار شد که رضا 
اطری و حســن یزدانی مقابل رحمان عموزاد و 
کامران قاسمپور به پیروزی رسیدند. در حالی که 
امیرحسین زارع قرار است در مسابقات قهرمانی 
آسیا در آلماتی کشتی بگیرد، امین طاهری هم 
در جام دانکلوف بلغارستان که فروردین به انجام 
می رسد، روی تشك خواهد رفت. همچنین نام 
حمیدرضا زرین پیکر در 7۹ کیلوگرم که به دلیل 
مشــکل ویزا حضور در جام بین المللی اوکراین 
را از دســت داد و همچنین جمال عبادی که در 
انتخابی درون اردویی وزن 7۴ کیلوگرم مغلوب 
یونس امامی شــد و مجتبی گلیــج دیگر مدعی 
وزن ۹7 کیلوگرم، در میان نفرات اعزامی به جام 

دانکلوف دیده می شود.

ورزش بانوان

منهای فوتبال
آریا طاری

اولین جدال خارج از خانه لیگ برتری 
فرهاد مجیدی در بازگشت به استقالل، 
امروز در زمین ماشین سازی رقم خواهد 
خورد. البته که شکســت دادن فوالد، 
دستاورد جالب توجهی بوده و کنار زدن 
پیکان هم ارزش زیادی داشته اما فرهاد 
به خوبی می داند که برای موفقیت در 
این فصل، باید  حداکثر امتیاز دیدارهای 

ساده تر را نیز به دســت بیاورد. همین 
مسابقه ها هستند که در نهایت »تفاوت« 
تیم ها را رقــم می زنند. اســتقالل در 
نیم فصل اول با هدایت محمود فکری، به 
سختی توانست از سد ماشین عبور کند. 
آنها فاصله اي با توقف خانگی روبه روی 
این حریف نداشتند اما ایستگاهی دیدنی 
هرویه میلیچ، اوضاع را به سود تیم میزبان 
تغییر داد. این ضربه ایســتگاهی بدون 
تردید یکی از تماشــایی ترین گل های 

لیگ برتر بیستم بوده است. در آستانه 
دیدار برگشت با ماشین سازی، میلیچ 
دوباره به جمع آبی ها برگشــته و با این 
باشگاه قراداد امضا کرده است.. بازگشت 
فرهاد می تواند بــه میلیچ برای حضور 
دوباره در تهران انگیزه بدهد. چراکه این 
بازیکن، فوتبالیست موردعالقه محمود 
فکری نبود و به ندرت در ترکیب اصلی 
تیم او قرار می گرفت. فرهاد کارش را در 
استقالل با قدرت شروع کرده و در قدم 

اول، از دانشگر و فرشید باقری خواسته 
تا به دنبال تیم دیگری برای خودشان 
باشــند. دو بازیکنی که در ســال های 
گذشته همیشه ناسازگار بوده اند و تیم 
را به دردسر و زحمت انداخته اند. البته 
درست مثل همیشه، بازار وساطت ها 
برای این دو نفر داغ است اما بعید به نظر 
می رسد مرد اول نیمکت آبی ها این بار به 
سادگی مقابل این حرف ها کوتاه بیاید. 
این مسابقه می تواند اولین بازی آرمان 

رمضانی در ترکیب اســتقاللی ها نیز 
باشد. بازیکنی که البته بعید است تا پایان 
فصل، فرصت چندانی برای قرار گرفتن 

در ترکیب تیم به دست بیاورد.
با هشــت پیروزی در ۱7 مســابقه 
گذشته لیگ، اســتقالل از این حیث 
سومین عملکرد موفق را در این فصل 
به نام خودش ثبت کرده است. آنها امروز 
روبه روی تیمی قرار می گیرند که تا این 
هفته از لیگ برتر، فقط یك بار برنده بوده 
است. ماشین در این فصل فقط صنعت 
نفت آبادان را از پیش رو برداشــته و به 
جز نفت، موفق به شکست هیچ حریف 
دیگری نشده است. سفید و سبزهای 
تبریزی تنها تیمی هستند که هنوز موفق 
نشده اند امتیازهای شان در این فصل از 
لیگ برتر را »دورقمی« کنند. آنها با ۹ 
امتیاز، جدی ترین گزینه سقوط از لیگ 
برتر به شــمار می روند. در نقطه مقابل 
استقالل با ۳۰ امتیاز، یکی از مدعیان 
جدی قهرمانی است. فاصله تیم فرهاد 
با صدر جدول تنها یــك هفته پس از 
ورود این مربی از 6 به چهار رسیده و حاال 
آنها فصل را با امیدواری بیشتری دنبال 
خواهند کرد. برخالف فصل گذشته اما 
اســتقالل صاحب بهترین خط حمله 
لیگ برتر نیســت. آنها در ۱7 مسابقه 
گذشته تنها ۲۰ گل به ثمر رسانده اند. 
آماری که این تیم را پشت سر سپاهان و 
پرسپولیس، صاحب سومین خط حمله 
برتر لیگ کرده است. ماشین سازی نیز 
با ۱۱ گل زده در این فصل، ضعیف ترین 
خط حملــه را در اختیــار دارد. خط 
حمله ای که با جدایــی پیمان بابایی و 
پیوستن این بازیکن به تراکتور، وضعیت 
ناامیدکننده تری پیدا کرده است. رکورد 
منفی دیگر ماشین، در اختیار داشتن 
ضعیف ترین خط دفاعی فصل با دریافت 
۲۵ گل بوده اســت. استقاللی ها اما در 
این فصل تنها ۱۲ گل دریافت کرده اند 

و در بین خط دفاعی های قدرتمند لیگ 
برتر بیستم در رده سوم دیده می شوند. 
این مسابقه در حالی برگزار خواهد شد 
که آبی ها هنوز در بازار نقل و انتقاالت، 
به دنبال خریدهای جدید هســتند و 
قصد دارند با امین قاسمی نژاد قرارداد 
امضا کنند. نبرد با ماشین، زمانی برای 
سبقت گرفتن اســتقالل از تیم های 

تعقیب کننده است.
فراز کمالوند که حاال به عنوان یکی از 
اعضای کادر فنی روی نیمکت استقالل 
دیده می شود، چند دوره سابقه کار در 
باشگاه ماشین سازی را داشته و شناخت 
بسیار خوبی از این تیم دارد. بابك مرادی 
نیز از همین باشگاه به استقالل ملحق 
شده اســت. اوضاع ماشــین سازی اما 
حقیقتا عجیب به نظر می رسد. تا همین 
چند روز قبل مهدی پاشازاده به عنوان 
سرمربی جدید باشگاه معرفی شده بود 
اما در نهایت برای ادامه همکاری به توافق 
رسید تا ســعید اخباری دوباره هدایت 
ماشین را بر عهده بگیرد. در این فصل 
این چهارمین بار است که یك مربی در 
باشگاه ماشین معارفه می شود. ظاهرا آنها 
قصد دارند به رکوردهای جهانی انتخاب 
سرمربی در یك فصل لیگ حمله کنند! 

تیم فرهاد به »ماشین« رسید

زمانیبرایسبقت!

چهره به چهره

اتفاق روز

این عادت فرهاد مجیدی است که کارش را در استقالل با پیروزی شروع کند. او در دو تجربه قبلی کار در این باشگاه 
به عنوان سرمربی هم برنده بوده و حاال با کنار زدن فوالد و پیکان در لیگ و جام حذفی، سومین شروع امیدوارکننده را در 
استقالل پشت سر گذاشته است. شکست دادن تیم نکو، اعتماد به نفس آبی ها را باال برده و عبور از تیم تارتار خودباوری 
را در بین نفرات تیم تقویت کرده است. پس از دو باخت متوالی روبه روی فوالد، آنها با شکست دادن این حریف به سراغ 

ماشین سازی خواهند رفت. حریفی که در پایین ترین رده جدول لیگ برتر، برای فرار از سقوط مبارزه می کند.

اواخر ســال ۲۰۲۰ بود که تاتنهام توانست به صدر جدول 
رده بندی لیگ برتر برســد. آن روزها خیلــی از هواداران این 
باشگاه، رویای قهرمانی در لیگ را در سر داشتند و با امیدواری 
زیادی در مورد تیم ژوزه حرف می زدند اما پس از سپری شدن 
۲8 هفته از فصل جدید، تاتنهام در رده هشــتم جدول دیده 
می شــود. تاتنهام تا این هفته فقط ۴۵ امتیاز به دست آورده و 
سیتی با دو بازی بیشتر، 7۱ امتیاز دارد. در حقیقت اگر اسپرز 
هر دو بازی عقب افتاده اش را با پیروزی پشــت سر بگذارد، باز 

هم ۲۰ امتیاز با صدر جدول فاصله خواهد داشــت. اینکه آنها 
دیگر هیچ شانســی برای قهرمانی لیگ ندارند، واضح به نظر 
می رسد اما به نظر می رسد این تیم حتی نمی تواند سهمیه لیگ 
قهرمانان را نیز به دست بیاورد. سیتی و یونایتد کالس متفاوتی 
نسبت به بقیه رقبا از خودشان نشان داده اند. لستر فوق العاده 
ظاهر شده و چلسی چهارمین تیم فعلی جدول به شمار می رود. 
پس از چلســی نیز تیم هایی مثل وســتهم و لیورپول و حتی 
اورتون بر سر ســهمیه لیگ قهرمانان می جنگند تا کار برای 
اسپرز فوق العاده سخت شود. شکست در دربی شمال لندن، 
کار را برای تاتنهامی ها بیش از حد دشوار کرده است. طرفداران 
این باشگاه حاال دیگر اعتماد چندانی به پروژه مورینیو ندارند و 
معتقدند که دوران این مربی در باشگاه رو به پایان است. بدون 

تردید نام او، به عنوان یکی از بزرگ ترین مربیان تاریخ فوتبال 
به یاد آورده خواهد شــد اما واضح است که او دیگر شباهتی به 
تصویر درخشان گذشته اش ندارد. ژوزه در سال ۲۰۱۰ با اینتر 
فاتح سه گانه شد و موفقیتی تاریخی را تجربه کرد اما یك دهه 
بعد از آن اتفاق، ســه اخراج از رئال مادرید، چلسی و یونایتد 
در کارنامه اش دیده می شــود. مورینیو هنوز هم می تواند این 
فصل را نجات بدهد. تیم او به فینال جام اتحادیه رسیده و این 
بزرگ ترین شــانس بردن جام برای این باشگاه از سال ۲۰۰8 
به شــمار می رود. آنها در جدول لیگ اروپا هم هستند و هنوز 
می توانند یك جام اروپایی به دست بیاورند. شاید آینده دوران 
مربیگری ژوزه به این دو جام وابستگی زیادی داشته باشد. اگر 
او موفق شود در این تورنمنت بدرخشد، می تواند یك نام قابل 

اتکا در لیگ برتر باقی بماند اما در غیر این صورت، ترک لیگ برتر 
جدی ترین احتمال برای آقای خاص خواهد بود. شاید وقتش 
رسیده او از مربیگری در رده باشگاهی جدا شود و در سطح ملی 
به کار ادامه بدهد. شاید وقتش رسیده که او خودش را از چنین 
قضاوت هایی در هر هفته جدا کند و فضای متفاوتی را برای کار 
خودش در نظر بگیرد. او حاال به جای آن مربی جسور و جاه طلب 
گذشته، به یك مرد سالخورده شباهت دارد. مردی که قبل از 
شروع دیدار با آرسنال برای این تیم کری خواند و از »ندیدن« 
توپچی ها صحبت کرد اما آخر بازی در قامت یك مربی بازنده 
از زمین این مسابقه حساس و کلیدی خارج شد و یك باخت 
دیگر را در فهرست پرشمار شکست های این فصل تیمش در 

رقابت های لیگ برتر قرار داد.

آریا رهنورد

باور کنید »سیاســی کاری« ای.اف.ســی، 
اصال یك کشــف بزرگ و خارق  العاده است. همه 
می دانند که این نهاد، آلوده به فســاد و سیاست 
اســت. تکرار جمالتی در این خصوص هم هیچ 
دردی از فوتبــال ایران دوا نمی کنــد. اگر کمی 
صادقانه تر به ماجرا نــگاه کنیم، متوجه خواهیم 
شد که مساله از دســت دادن میزبانی های ملی و 
باشگاهی، ریشــه ای تر از یك »دشمنی« ساده 
است. فوتبال ایران »زیرساخت« های الزم برای 
میزبانی های بین المللی را از دست داده و تا زمانی 
که این زیرساخت ها اصالح نشوند، هرگز در تقابل 
با کنفدراسیون فوتبال آسیا، دست باال را نخواهد 
داشت. براســاس نامه ای که دیروز علی ربیعی، 
سخنگوی دولت در نشســت خبری در اختیار 
رســانه ها قرار داد نیز کنفدراسیون چالش های 
لجســتیکی، بازرگانی و مالی را از علل سلب این 

میزبانی دانسته است.
لیگ برتر ایران سال ها پس از »حرفه ای« شدن 
در ظاهر، در اســتادیوم هایی دنبال می شود که 
بیشترشان اصال شباهتی به یك زمین استاندارد 
فوتبال ندارند. کیفیت تصویربرداری در بسیاری 

از شــهرها هم فراتر از فاجعه اســت. یعنی امروز 
تصویری که از ســطح یك سیاره دوردست مثل 
مریخ به زمین مخابره می شود، برای مردم ایران 
به مراتب دقیق تر و شفاف تر از تصاویر منتشرشده 
از ورزشگاه تختی آبادان در همین ایران خودمان 
است. وضعیت امکانات استادیوم ها هم به معنای 
واقعی کلمه فاجعه است. اگر حتی یك بار هم در 
ایران به ورزشگاه رفته باشید، حتما این جمله را 
تایید می کنند که ورزشگاه های ایرانی بیشتر به 
سازه هایی از قرون وســطی شباهت دارند و بهتر 
اســت به جای برگزاری دیدارهای لیگ برتر، به 
موزه تبدیل شوند! تا اینجا همه چیز برای فوتبال 
ایران »منفی« است. از اینجا به بعد هم هیچ چیز 
درست نمی شود. به جز چند کالنشهر در ایران، 
شــهرهای ایران عموما از هتل های اســتاندارد 
و درجه یك برخوردار نیســتند. در شــهرهایی 
مثل مسجدسلیمان، حتی یك هتل پنج ستاره 
هم وجود ندارد و بعضی تیم هــا ناچار به انتخاب 
»مسافرخانه« هستند. وضعیت حمل و نقل هوایی 
را هم که دیگر مردم بهتــر می دانند. این حمل و 
نقل گاهی آنقدر مساله ساز بوده که بعضی تیم ها 
تا جایی که بتوانند ترجیح می دهند با اتوبوس به 
شــهرهای دیگر بروند. از همه این داستان ها که 

بگذریم، به وضعیت مالی خود باشگاه ها می رسیم. 
یك مشت باشگاه بدهکار در فوتبال ایران جمع 
شده اند که زمین و زمان از آنها طلب دارند. بعضی 
تیم ها حتی به رستوران ها و سوپرمارکت ها هم 
بدهکار هستند! آن وقت همین که لیگ قهرمانان 
آسیا از راه می  رسد، دوان دوان چند بدهی کوچك 
را صاف می کنند و »مجوز حرفه ای« می گیرند. 
به خیال خودشــان هم با این مجــوز حرفه ای، 
دیگر به یك باشگاه کامال حرفه ای فوتبال تبدیل 
می شوند. مجوز فقط یك برگه کاغذ است. واقعیت 
باشــگاه های ایرانی فرســنگ ها با یك باشگاه 

حرفه ای در دنیا فاصله دارد.
داستان فقط این نیســت که چرا ای.اف.سی 
دست به چنین کاری می زند. داستان این است که 
چرا ای.اف.سی »می تواند« دست به چنین کاری 
بزند؟ دشمنی شیخ سلمان با این فوتبال، مثل روز 
روشن به نظر می رســد اما آیا اگر لیگ برتر ایران 
وضعیت مطلوب تری داشت، باز هم کنفدراسیون 
فوتبال آسیا به همین راحتی می توانست روی نام 
ایران قلم قرمز بکشد؟ اگر صاحب استادیوم های 
بهتری بودیم، باز هم این اتفاق تکرار می شد؟ برای 
سال ها ما با فوتبال »شوخی« داشته ایم. شرایط 
هر طوری که بوده، مســابقات را برگزار کرده ایم. 
حتی بدون داشتن امکانات کافی، به زمین مسابقه 
رفته ایم. گاهی زمین ها پــر از آب بوده اند و اصال 
امکان انجام یك مسابقه وجود نداشته اما باز هم 
بازی را به هر قیمتی برگــزار کرده ایم. تاوان این 
شوخی مستمر را حاال باید با همه وجود بدهیم. چرا 

که ای.اف.سی و فیفا به اندازه ما با فوتبال شوخی 
ندارند. این کنفدراسیون فوتبال آسیا نیست که 
»اعتبار« را از فوتبال ایران گرفته. این خود ماییم که 
با دست خودمان این فوتبال را بی اعتبار کرده ایم. ما 
درِ این خانه را باز گذاشته ایم و شاکی هستیم که چرا 
دزدها همه چیز را با خودشان برده اند. آنها کارشان 
همین است. این ما هســتیم که نباید شرایط را 

برای شان مهیا می کردیم.
راه نجات فوتبال ایران در این مقطع حساس، از 
»وزارت امور خارجه« نمی گذرد. کار از کار گذشته 
و دکتر ظریف هم دیگر نمی تواند کاری برای فوتبال 
ایران انجام بدهد. در چنین شرایطی حرف زدن از 
مفهوم دیپلماسی، چیزی به جز یك فریب بزرگ 
نیست. فوتبال ایران به چیزهای به مراتب مهم تر از 
دیپلماسی نیاز دارد. ما باید استادیوم های بهتری 
داشته باشیم، ما باید سازوکار برگزاری مسابقات 

فوتبال در ایــران را تغییر بدهیــم، باید امکانات 
بیشــتری برای میزبانی در شهرهای مختلف به 
وجود بیاوریم و راه را برای درآمدزایی باشگاه های 

فوتبال در ایران باز کنیم. 
در ســایه همین اتفاقات است که می توان به 
آینده امیدوار بود. در غیر این صورت، باید شاهد 
تداوم این رفتارها از سوی کنفدراسیون فوتبال 
آسیا باشیم. جای تعجبی هم ندارد. فوتبال ایران 
در یکی از ناامیدکننده ترین دوره های تاریخ اش 
قرار گرفته و در همین دوره هر کس از راه می رسد، 
یك ضربه بزرگ هم به این فوتبال می زند. فوتبالی 
که به حال خودش رها شــده و در وضعیتی قرار 
گرفته که می توان انتظار داشــت حتی در آینده 
نزدیك چیزهای بزرگ تری را هم از دست بدهد 
و با رای های یك طرفه تر و سنگین تری نیز دست 

و پنجه نرم کند.

روزگار سپری شده مرد سالخورده! 

خاص اسبق! 

ای.اف.سی، مشکالت زیرساختی را دلیل اصلی ندادن میزبانی به ایران عنوان کرد

اين تصوير هميشه »سياه...«

با هشت پیروزی در 17 
مسابقه گذشته لیگ، 
استقالل از این حیث 

سومین عملکرد موفق را 
در این فصل به نام خودش 

ثبت کرده است. آنها 
امروز روبه روی تیمی قرار 

می گیرند که تا این هفته 
از لیگ برتر، فقط یک بار 

برنده بوده است
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