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بعد از اولین پیروزی در استادیوم 
آزادی، فرهــاد و تیمش امــروز در 
فوالدشــهر روبه روی ذوب آهن قرار 
می گیرند. مــرد اول نیمکت آبی ها 
برای تصاحب پیــروزی در این نبرد، 
باید از طلسم های زیادی عبور کند. 

اول اینکه در پنج ســال گذشــته، 
استقالل هرگز موفق نشده فوالدشهر 
را با دست های پر ترک کند. مربیان 
مختلفی در این سال ها در استقالل 
کار کرده اند و هیچ کدام در فوالدشهر 
موفق نبوده اند. آخرین برد استقالل 
در این استادیوم، سال 95 با هدایت 
علیمنصور به دســت آمده و پس از 

آن دیگر خبــری از بردهای این تیم 
در فوالدشــهر نبوده اســت. جالب 
اینکه برخالف شــفر، استراماچونی 
و محمود فکری، فرهــاد مجیدی تا 
امروز در قامت سرمربی استقالل در 
این اســتادیوم به میدان نرفته است. 
طلسم مهم دیگر برای فرهاد، رسیدن 
به 6 امتیاز از 6 امتیاز ممکن در شروع 

یک دوره از لیگ برتر خواهد بود. در 
پنج فصل گذشــته، استقالل هرگز 
نتوانســته فصل را با دو بــرد متوالی 
شــروع کند. آخرین بار در لیگ برتر 
پانزدهم بود که اســتقالل توانست 
با هدایت مظلومی، ســیاه جامگان و 
ملوان را در دو هفته ابتدایی لیگ برتر 
شکست بدهد. پس از آن دیگر همیشه 
در شروع فصل، لغزشی در انتظار این 
تیم بوده و آنها موفق نشده اند برنده هر 
دو مسابقه ابتدایی شان در یک فصل 
باشند. البته که شروع لیگ با 6 امتیاز 
به تنهایی برای رســیدن به موفقیت 
کافی نیســت اما می تواند خیلی زود 
استقالل را در جمع تیم های مدعی 
قرار بدهد. بخش مهمی از ناکامی های 
چند فصل گذشته استقالل، به دلیل 
همین لغرش های تیــم در گام های 
ابتدایی فصل رقم خورد. در حقیقت 
آنها همیشــه در نیم فصل های دوم 
تیم بهتری می شدند و از رقبا پیشی 
می گرفتند اما چون در شــروع فصل 
امتیازهــای زیادی را از دســت داده 
بودند، رســیدن به صــدر جدول و 
جنگیدن برای قهرمانی بیش از حد 
برای شان دشوار می شــد. اگر حاال 
این اتفــاق طور دیگــری رخ بدهد، 
استقالل در پایان فصل تیم به مراتب 

امیدوارتری خواهد بود.

بعید بــه نظر می رســد ترکیب 
استقاللی ها در مسابقه امروز، تفاوت 
چندانی با ترکیب ایــن تیم در هفته 
گذشته داشته باشــد. انتظار می رود 
فرهاد دوبــاره با ترکیبــی از  نفرات 
قدیمی و تــازه وارد این مســابقه را 
شروع کند. جعفر سلمانی، تا این جا 
تنها گل زن فصل اســتقالل به شمار 
می رود. بازیکنی که شــوت زن ترین 
مهره اولین هفته لیــگ برتر فوتبال 
ایران هم بود و در مجموع شروع بسیار 
خوبی در استقالل داشت. البته قرار 
اســت در روزهای آینده، یک مهره 
هجومــی دیگر به اســتقالل ملحق 
شود اما فعال فرهاد روی نفراتی مثل 
مطهری و حســین زاده بری تیمش 
حســاب خاصی باز می کند. او کامال 
به نفرات جوان تیمــش اعتماد دارد 
و فرصت بازی خوبــی در طول فصل 
در اختیار این نفرات قرار خواهد داد. 
نکته مهم این جاست که استقاللی ها 
در تابستان، به شدت خط دفاعی شان 
را تقویت کرده اند و حاال امیدوارند در 
طول فصل، آثار این تقویت خودش 
را نشــان بدهد. اگر آنهــا بتوانند در 
فوالدشهر هم دروازه شان را بسته نگه 
دارند، دیگر می توان گفت که شروع 
دلخواه شــان را در لیگ برتر تجربه 
کرده اند. آبی ها بــه خوبی می دانند 
که برای جام گرفتن، بایــد در دفاع 
بهتر از دو فصل گذشته نشان بدهند 
و گل های کم تری دریافت کنند. روی 
خط دروازه نیز فعال حسین حسینی 
دروازه بــان ثابت این تیم به شــمار 
می رود و رشــید مظاهری فصل را از 
روی نیمکت دنبال می کند. رقابت بین 
این دو نفر، کیفیت هر دوی آنها را باالتر 

خواهد برد. البته به شرطی که همانند 
مقطعی از فصل گذشته، حواشی بین 
آنها اوج نگیرد. ذوب با هدایت مهدی 
تارتار در اولیــن هفته لیگ برتر، تیم 
منظم و منسجمی نشــان داد. تارتار 
فصل گذشته روی نیمکت پیکان در 
دو مسابقه رفت و برگشت لیگ برتر به 
استقالل نباخت. او حاال امیدوار است 
که بتواند این رونــد را در رقابت های 
لیگ برتر حفظ کند و بدون شکست از 

مسابقه امروز خارج شود.
فرهاد و تارتار فصل را با برد شروع 
کرده اند و در مسابقه امروز هم هدف 
مشــترکی دارند. با این حال طبیعتا 
اهداف کلی آنها در این فصل با توجه به 
باشگاه های شان متفاوت خواهد بود. 
استقالل بدون تردید می خواهد برای 
قهرمانی بجنگد و ذوب با رسیدن به 
نیمه باالیی جدول بعد از چند فصل 
بد، راضی خواهد شــد. با این وجود 
تردیدی نیست که در جدال حساس 
و تماشــایی امروز، هــر دو تیم فقط 
برای بردن به زمین قدم می گذارند. 
اتفاقی که این نبرد را بســیار جذاب 

خواهد کرد.

فرهاد علیه طلسم فوالدی فوالدشهر

مجیدی»6«رامیخواهد
شروع فصل جدید لیگ برتر با پیروزی، درست همان چیزی بود که آبی ها در شروع لیگ بیست و یکم به آن نیاز 

داشتند. نمایش تیم مجیدی روبه روی تیم تازه وارد هوادار، درخشان نبود اما استقالل توانست همه امتیازهای این جدال 
را به دست بیاورد. آنها امروز اولین مسابقه خارج از خانه فصل را روبه روی تیمی برگزار می کنند که در هفته اول لیگ، یک 

برد کلیدی به دست آورده و با ذوب آهن فصل گذشته، تفاوت های بسیار بزرگی دارد. جدال امروز یک نبرد سخت و جذاب 
برای دو تیمی خواهد بود که فصل را با بردهای حداقلی و بدون گل خورده شروع کرده اند.

بعد از اولین پیروزی در 
 استادیوم آزادی، فرهاد 

و تیمش امروز در فوالدشهر 
روبه روی ذوب آهن قرار 

می گیرند. مرد اول نیمکت 
آبی ها برای تصاحب 

پیروزی در این نبرد، باید 
از طلسم های زیادی عبور 

کند
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ليگ فوتبال زنان از آذرماه

فصل گذشــته لیگ برتر فوتبال زنان بســیار 
تماشایي بود. مسابقاتي که در آن گل هاي دیدني 
زیادي به ثمر رسید و تنور این رقابت ها را حسابي داغ 
کرده بود. حاال اما بعد از تاریخ سازي تیم ملي فوتبال 
بانوان با رقم زدن نخستین حضور در جام ملت هاي 
آسیا، مسابقات باشگاهي کشور بیشتر از همیشه زیر 
ذره بین خواهد بود. شاگردان مریم ایراندوست باید 
از تاریخ 30 دي تا 17 بهمن در جام ملت هاي آسیا 
شرکت کنند. در همین راستا یک مسابقه دوستانه 
براي آنها برنامه ریزي شده است. به این ترتیب که 
ملي پوشان ایران اواسط تا اواخر ایران با تیم ملي زنان 
بلژیک نبرد دوستانه اي را خواهند داشت. با توجه به 
اهمیت جام ملت هاي آسیا، لیگ برتر هم بر اساس 
این مسابقات برنامه ریزي شده است و درنهایت با در 
نظر گرفتن تمام شرایط رقابت هاي باشگاهي از اول 
آذرماه آغاز خواهد شد. در صورت تغییر برنامه های 
تیم ملی، زمان شروع مسابقات لیگ برتر نیز دچار 

تغییر خواهد شد که متعاقبا اعالم می شود. 

ويزاي آمريكاي پينگ پنگ  
صادر نشده

رقابت های تنیس روی میز قهرمانی جهان در 
سال جاری میالدی طی روزای دو تا هشت آذرماه به 
میزبانی آمریکا و در سه بخش انفرادی، دوبل و میکس 
دوبل برگزار می شود. برگزارکنندگان این رقابت ها 
اینگونه اعالم کرده بودند که شرکت کنندگان در 
مسابقات در صورتی که در بازه زمانی تعیین شده 
برای اخذ ویزا اقدام کنند با هیچ مشــکلی در این 
زمینه مواجه نخواهند بود، در غیر این صورت و اگر 
خارج از بازه زمانی تعیین شده اقدام به انجام کارهای 
الزم برای صدور ویزا شــود هیــچ تضمینی برای 
نتیجه بخش بودن آن نخواهد بود. بر همین اساس 
فدراسیون تنیس روی میز ایران تا 16 جوالی )۲5 
تیرماه( که آخرین مهلت تعیین شده در این زمینه 
بود، اقدام الزم برای صدور ویزای سفر ملی پوشان به 
آمریکا را انجام داد اما این مهم هنوز به نتیجه نرسیده 
است. نوشــاد و نیما عالمیان و امیرحسین هدایی 
بازیکنانی هســتند که قرار است ترکیب تیم ملی 
تنیس روی میز ایران را در مسابقات قهرمانی جهان 
تشکیل دهند.  نوشاد عالمیان تنها پینگ پنگ باز 
ایرانی است که در هر دو بخش انفرادی و دوبل شرکت 
می کند. نیما عالمیــان وی را در دیدارهای دوبل 
همراهی می کند و هدایی هم فقط در رقابت های 
انفرادی شرکت خواهد داشــت. البته باید منتظر 
ماند و دید که ویزاي ملي پوشان ایران صادر مي شود 

یا خیر. 
    

بازگشت تنيس به دسته 3 آسيا

مسابقات دیویس کاپ تنیس در حالي به میزباني 
بحرین برگزار شد که در پایان رقابت ها، ملي پوشان 
ایران توانستند به دسته سه آسیا بازگردند. ایران در 
این مسابقات با تیم هاي کامبوج، قرقیزستان و یمن 
همگروه بود و با شکست دادن هر سه تیم آن هم با 
اختالف زیاد به عنوان سرگروه به مرحله بعد صعود 
کرد. درنهایت تیم ملی تنیس کشورمان در آخرین 
دیدار خود در مرحله پلی آف دیویس کاپ برابر عراق 
به میدان رفت. در نخســتین دیدار بخش انفرادی 
سینا مقیمی با نتیجه )6 بر صفر و 6 بر چهار و 6 بر یک( 
مقابل عادل مصطفی السعیدی به پیروزی رسید. 
در دومین مسابقه بخش انفرادی حمیدرضا نداف 
نیز با نتیجه )6 بر یک و 6 بر یک( از سد محمد ابوزید 
عبور کرد. به این ترتیب تیم ملی تنیس کشورمان با 
کسب چهار پیروزی با اقتدار به عنوان تیم راه یافته به 
گروه سه آسیا واقیانوسیه معرفی شد. اکبر طاهری 
به عنوان سرمربی، فرشاد طالور مربی، امیر اکبری 
بدنســاز و فرزین ضیا آذری به عنوان سرپرســت 
تیم ملی کشــورمان را با ترکیب حمیدرضا نداف، 
امیرحسین بادی، سینا مقیمی، علی یزدانی و سامیار 
الیاسی در این دوره از مســابقات همراهی کردند. 
تنیس ایران پیش از این در دسته دو قرار داشت اما با 
ضعف تیم ملي به دسته سه و درنهایت چهار سقوط 
کرد. حاال با این صعود انتظارها از تنیس ایران دوباره 

تغییر خواهد کرد. 

ورزش بانوان

منهای فوتبال

آریا طاری

اتفاق روز

چهره به چهره

مهدی طارمی، یک هفته رویایی را در فوتبال 
پرتغال پشت سر گذاشت و توانست برای اولین بار 
از زمان پیوستن به باشگاه پورتو در لباس این تیم 
هت تریک کند. او حاال توانسته تعداد گل هایش 
را در لیگ پرتغال از عدد 50 عبور بدهد. آن هم در 
حالی که فصل های زیادی را در این لیگ سپری 
نکرده است. در کنار همه این آمار و ارقام فوق العاده 

اما همچنان نمی تــوان برخی رفتارهای عجیب 
او را نادیده گرفت. ستاره ای که ناگهان در توئیتر، 
به ســرمربی تیم ملی کنایه می زند و مصاحبه او 
را زیر ســوال می برد و فضای اطراف تیم ملی را به 
هم می ریزد. ترکش هــای این ماجرا هنوز هم در 
فوتبال ایران احساس می شــود و همچنان عده 
زیادی از چهره های سرشــناس در خصوص این 

رفتار اظهارنظر می کنند. مهدی حاال دیگر یکی 
از بزرگ ترهای تیم ملی است و باید خیلی بیشتر 
از قبل مراقب رفتارش باشد. دورانی که او چندان 
زیر ذره بین نبود سپری شده و حاال هر جمله ساده 
مهدی، می تواند شرایط تیم ملی را تغییر بدهد. 
ســرمربی تیم ملی در آن مصاحبه، به شدت از 
فوتبالیست های ایرانی تمجید کرده بود. او مدعی 
شده بود که حتی رئال مادرید از خرید مهاجمان 
ایران پشیمان نمی شــود و خط حمله تیم ملی 
حتی از خط حمله تیم ملی کرواسی بهتر است. در 
بخشی از این مصاحبه، او تاکتیک پذیری را یکی از 
مشکالت جدی ستاره های ایرانی عنوان کرده بود 
و همین بخش به مذاق طارمی خوش نیامد. جالب 

اینکه قبل تر، کی روش هم روی این حقیقت دست 
گذاشته بود و این اواخر حتی محرم نویدکیا هم 
چنین ادعایی را تایید کرده است. به هر حال مهدی 
طارمی اگر هم با مصاحبه سرمربی تیم ملی مشکل 
دارد، می تواند با خود او صحبت کند. رســانه ای 
کردن چنین اتفاقی، نشان از یک شکاف عمیق در 
تیم ملی دارد و این مساله نگران کننده است. به نظر 
می رسد تیم ملی درست همان مسیری را می رود 
که سال ۲006 طی کرده بود. تیمی که در انتخابی 
عالی ظاهر شد، خیلی خوب به جام جهانی رسید 
و یک نسل پرستاره داشت که بسیاری از نفراتش 
در اروپا بازی می کردند اما به دلیل چنددستگی 
رختکن، نتیجه فاجعه باری در جام جهانی گرفت. 

اگر چنیــن آتش هایی خاموش نشــوند، همان 
سرنوشت در انتظار این تیم خواهد بود. جالب اینکه 
سردار آزمون که خودش زمانی استاد ترک تیم ملی 
و رفتارهای هیجانی بوده، تصمیم گرفته طارمی را 
آرام کند و به او توصیه کرده است که قید چنین 
رفتارهایی را بزند. اینکه طارمی به مرحله ای رسیده 
که آزمون او را خطاب نصیحت هایش قرار می دهد، 
در نوع خودش جالب است. مهدی حاال در بهترین 
سال های دوران فوتبالش قرار دارد. او یک ستاره 
تمام عیار است و فرصت دارد تا با درخشش در جام 
جهانی، به یک ستاره فراموش نشدنی برای فوتبال 
ایران تبدیل شود. باید منتظر ماند و دید که او چه 
تصمیمی می گیرد. آیا مثل یک سرباز برای تیم 
ملی می جنگد و یا اینکه همانند بعضی ستاره های 
نسل های گذشته تیم ملی، یک تنه اردو را به هم 
می ریزد. خیریت طارمی، فعال در سکوت کردن 
نهفته است. البته نه از آن خیریت هایی که آقای 

فوتبالیست، متخصص شان است.

فصل جدید لیگ برتر حاال به هفته دوم رسیده اما کیفیت 
برگزاری این مسابقه ها در اولین هفته، به شدت نگران کننده 
بوده است. این بار فاصله بین دو لیگ بسیار طوالنی به نظر 
می رسید و زمان زیادی طول کشید تا فصل جدید لیگ برتر 
آغاز شود. فدراسیون فوتبال و سازمان لیگ اما قدم خاصی 
در جهت باال بردن کیفیت لیگ برنداشتند تا شروع فصل 
جدید اصال امیدوارکننده نباشد. در روزهایی که لیگ های 
عربی با وی.ای.آر، اســتادیوم های پنج ستاره و سکوهای 
پر غوغــا می کنند، فوتبــال ایران همچنان بــه عقبگرد 

تکراری اش ادامه می دهد.
هوادار بی هوادار

به تدریج، ایران به تنها کشــور دنیا تبدیل خواهد شد 
که ورود هواداران فوتبال به اســتادیوم ها در آن همچنان 
ممنوع است. کشورهای اروپایی از ماه ها قبل و کشورهای 
آسیایی از چند هفته قبل، درها را روی هوادارها باز کرده اند 
اما در ایران بازی ها همچنان روبه روی سکوهای کامال خالی 
برگزار می شود. اتفاقی که بدون شک به کیفیت بازی ها و 

جو فوتبالی در کشور لطمه می زند. جالب اینکه در چنین 
شرایطی اسم یک تیم را هم »هوادار« گذاشته اند. تیمی که 

اتفاقا حتی یک هوادار هم ندارد.
این چمن های ویران

نساجی تنها تیم شــمالی این فصل لیگ برتر به شمار 
می رود اما در سرزمینی که سرشــار از چمن و سرسبزی 
است، یک استادیوم استاندارد ندارد و مجبور است در ساری 
بازی کند. تیمی که قائمشهری ها برای رساندنش به لیگ 
برتر خون دل خوردند، حاال دور از این شهر به مصاف رقبا 
می رود. در خیلی از شهرهای دیگر هم شرایط بهتر است. 
همین چمن حافظیه شیراز که از سوی سازمان لیگ تایید 
شده، بیشتر از فوتبال به درد چوگان می خورد. همزمان با 
مشکالت شــدید چمن در فوتبال ایران، قطری ها از یکی 
دیگر از استادیوم های مدرن شان برای میزبانی جام جهانی 

رونمایی کرده اند.
کیفیت پخش، فاجعه

قبل از برگزاری دیدارهای هر هفته لیگ برتر، دائما از 
اچ دی و فول اچ دی شــدن کیفیت پخش بازی ها صحبت 
می شــود اما در نهایت، کیفیت پخش حتــی از کیفیت 
تصویربرداری با تلفن همراه هم پایین تر اســت. تصاویر 
بعضی از اســتادیوم ها آنقدر بد مخابره می شــوند که به 
سختی می توان تشخیص داد در زمین چه خبر شده و چه 
اتفاق هایی در حال رخ دادن هستند. با این کیفیت بسیار 
نازل، هواداری که نمی تواند به استادیوم برود، برای دیدن 

بازی ها از خانه هم با مشکل روبه رو می شود. جالب اینکه در 
جریان پخش دیدار پدیده و آلومینیوم در هفته اول لیگ 
برتر، الین آپ قدیمی نفت تهــران روی تصویر به نمایش 
درآمد تا ثابت شــود دســت اندرکاران پخش تلویزیونی 

رقابت ها، چندان توی باغ نیستند.
بحران زودرس

قبال کمی طول می کشید تا تیم های لیگ برتری وارد 
بحران مالی شــوند اما این بار همه چیز از همان هفته اول 
کلید خورده است. بازیکنان پدیده اعالم کرده اند که حاضر 
نیســتند برای دیدار این هفته به زمین فوتبــال بروند و 
روبه روی نفت مسجدسلیمان بازي کنند. مشکالت مالی، 
مدیریتی و حتی اعتباری باشگاه به اوج رسیده و اصال معلوم 
نیست این مجموعه قرار است با چه نامی در رقابت های فصل 
جدید لیگ برتر شرکت کند. این اتفاق در طول فصل برای 

چند باشگاه دیگر هم رخ خواهد داد.
رباط علیه محمد

لیگ برتر بیست و یکم، خیلی زود یک مصدومیت شدید 
هم داشت. محمد انصاری که قبال دو آسیب دیدگی بسیار 
جدی را پشت سر گذاشته بود، در برخورد با مغانلو دوباره 
دچار پارگی رباط شــد. البته این مصدومیت هنوز کامال 
تایید نشــده اما انصاری به گفته خودش، مطمئن اســت 
که این اتفاق برایش افتاده. اگر این مصدومیت ها نبودند، 
انصاری کیفیتی در حد درخشش در تیم ملی داشت. این 
بدشانسی های بزرگ و اتفاق های تلخ اما فوتبال او را به شدت 

تحت تاثیر قرار دادند. انصاری احتماال ادامه این فصل لیگ 
برتر را از دست خواهد داد.

نظمی که وجود ندارد
شیوه برگزاری بازی ها در فوتبال ایران هم در نوع خودش 
حیرت آور است. دیدارهای هفته اول لیگ برتر در سه روز 
مختلف برگزار شد و حاال دیدارهای هفته دوم هم در سه روز 
انجام می شوند. در این فصل بسیار فشرده، برنامه ریزی منظم 
کمی سخت به نظر می رسد اما حداقل سازمان لیگ می تواند 
ساعت های مشــخصی را برای انجام دیدارهای فوتبال در 
نظر بگیرد. همه جای دنیا باکس های مشخصی برای انجام 
دیدارهای لیگ وجود دارند اما این ساعت ها در فوتبال ایران 

روز به روز و هفته به هفته تغییر می کنند.
خشکسالی

هفته اول لیگ برتر در ظاهر هفته کم گلی نبوده اما اگر 
گل های پرسپولیس و گل گهر را نادیده بگیریم، در سایر 
دیدارها خشکسالی جریان داشته اســت. در 6 مسابقه از 
هشت دیدار این هفته لیگ برتر، فقط و فقط یک تیم موفق 
به گل زنی شده است. دو تساوی بدون گل و سه نتیجه یک 
بر صفر، به روشنی نشان می دهند که در فوتبال ایران برنامه 
چندان مشــخصی برای گل زنی وجود ندارد. تیم ها هم به 
طور معمول بعد از زدن گل اول، عقب می کشــند تا به هر 
قیمتی نتیجه را حفظ کنند و با دســت پر از زمین مسابقه 
خارج شــوند. این یک حقیقت انکارنشدنی در مورد لیگ 

برتر است.

نخستین هت تریک طارمي در لیگ پرتغال

بزرگمرد کوچک

هفت نکته نگران کننده در مورد شروع فصل جدید

ليگ بدتر
آریا رهنورد


