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استقاللی ها در اولین مسابقه این 
فصل شان در جام حذفی، تا یک قدمی 
حذف شدن رفتند و سخت تر از آن چه 
تصور می شد، جواز صعود به دور بعدی 
را به دســت آوردند. آبی هــا با وجود 
شوت های متعدد در این نبرد، دقایق 
زیادی را با تســاوی بدون گل سپری 
کردند و ســرانجام این نود ارومیه بود 
که اولین گل بازی را به ثمر رســاند. 
به نظر می رسید استقالل فاصله ای با 
حذف شدن ندارد اما آرمان رمضانی در 
آخرین لحظات، کار را به تساوی کشاند 
تا تیم فرهاد به این مســابقه و البته به 
این جام برگردد. این یک نجات دقیقه 

نودی روبه روی نود ارومیه بود.
یک بازی با دو پدیده

عملکرد دو بازیکــن در این نبرد، 
به شــدت به چشــم آمد. امیرعلی 
صادقی از اســتقالل، یکی از بهترین 
مهره های این جدال به شمار می رفت. 
فوتبالیســت جوانی که ظاهرا فرهاد 
عالقه زیادی به ســبک بازی اش داد. 
صادقی 120 دقیقه در زمین حضور 
داشت و نمایش بســیار خوبی ارائه 
کرد. او در پنالتی ها هم عالی نشــان 
داد و یک ضربه بی نقص را روانه دروازه 
حریف کرد. در کنار عملکرد و نمایش 
عالی امیرعلی صادقی که بدون شک 
این فصل دقایق بیشتری از نبردهای 
استقالل به دست خواهد آورد، نباید 
از نمایش درخشــان گلر حریف هم 
به ســادگی عبور کرد. گلر جوان نود 
ارومیه در این مسابقه عملکرد بسیار 
خوبی داشــت و بارها مانع فروپاشی 
دروازه تیمش شــد. به نظر می رسد 
این سنگربان شــانس زیادی دارد تا 

در فصل آینده، برای یک باشگاه لیگ 
برتری به میدان بــرود و در باالترین 

سطح فوتبال ایران دیده شود.
خرید اضطراری

وقت امضــای قرارداد بــا آرمان 
رمضانی، فرهاد مجیدی به شــدت 
مورد انتقاد هواداران اســتقالل قرار 
گرفت. چراکه آرمــان با بدترین آمار 
ممکن راهی استقالل شــده بود. با 
این حال او در چند مسابقه حساس، 
گل های مهم و نجات بخشــی برای 
استقالل به ثمر رسانده است. رمضانی 
اساســا فوتبالیســت پرسروصدایي 
نیســت. او معموال هیچ اعتراضی به 
نیمکت نشــینی هم نــدارد و در اوج 
آرامش روی نیمکت دیده می شــود. 
قد و قامت بلند و استفاده از ضربه های 
ســر، توانایی خاص آرمان به حساب 

می آیــد. فوتبالیســتی کــه برای 
همین دقیقه های خاص از مســابقه 
خریداری شده اســت. حاال می توان 
از این خرید فرهــاد کامال دفاع کرد. 
چراکه هــر وقت کار اســتقالل گره 
خورده و بازی روی زمین دیگر جواب 
نمی دهد، ارسال های بلند برای آرمان 
می تواند راهی برای فرار از یک نتیجه 

ناخوشایند باشد.
حق با فرهاد بود

هواداران اســتقالل از شروع این 
فصل، همواره با ایــن تردید روبه رو 
بودند که چرا برخــی نفرات فرصت 
کافی برای به میدان رفتن در ترکیب 
ثابت تیم را به دست نمی آورند. نفراتی 
مثل نیک نفس، قاسمی نژاد و ارسالن 
مطهری این فصــل اعتماد مجیدی 
برای فیکس شــدن در اســتقالل را 

کسب نکرده بودند. حاال این نمایش 
نشــان داد که چرا آنها از نیمکت تیم 
حداقل در شروع مســابقه ها فاصله 
نمی گیرند. خیلــی از نفرات ذخیره 
اســتقالل، در فرم خوبی نیستند و 
دلیل اصلی ذخیره بودن شــان هم 
همین اســت. فرهاد این فــرم را در 
تمرین های تیم شناســایی کرده و 
به همیــن خاطر آنهــا را در ترکیب 
اصلی قرار نمی دهد. بــازی دادن به 
آنها به صورت ثابــت، حتی نزدیک 
بود اســتقالل را در نبرد با نود ارومیه 

بازنده کند.
ذهنیت دردسرساز

اینکه درســت در آستانه مسابقه 
جام حذفی، مدیر رســانه ای باشگاه 
استقالل دعوای تازه ای را شروع کند، 
پای پرونده های قدیمــی را به میان 

بکشد و موفقیت های حریف سنتی 
را زیر ســوال ببرد، اصــال یک رفتار 
حرفه ای به نظر نمی رسد. بدون شک 
این مصاحبــه و ترکش های بعد آن، 
روی به هم خوردن ذهنیت مهره های 
اســتقالل موثر بوده اســت. ظاهرا 
مدیران رســانه ای در فوتبال ایران، 
تصمیم گرفته اند که نقشی به جز به 
آشوب کشــیدن جو تیم ها نداشته 
باشند و همانند گردانندگان خردسال 
صفحه هــای هواداری عمــل کنند. 
جالب اینکه باشگاه استقالل نه تنها 
برخوردی با این اظهارات ناپخته انجام 
نمی دهد، بلکه حتی به حمایت از این 
صحبت های غیرضروری می پردازد. 
این ذهنیت که همواره آشوب طلب 
و اتهام گراســت، بیشــتر از همه به 
خود باشگاه لطمه خواهد زد. آن هم 

درست قبل از نبردهایی که شکست 
در آنها، شــانس بردن یک جام را از 

تیم می گیرد.
در انتظار بازگشت

 بابک مرادی در جریان نبرد با نود 
بعد از مدت ها به فهرســت استقالل 
برگشــت، بعد از مدت هــا برای تیم 
بازی کرد و حتی توانست پنالتی اش 
را روبــه روی حریف بــه گل تبدیل 
کند. این مســابقه فرصــت خوبی 
برای بابک بود که کابوس هفته های 
گذشته را پشت سر بگذارد. او دومین 
فصل حضور در استقالل را پشت سر 
می گذارد و اگر روند فعلی اش را تغییر 
ندهد، بعید است فصل آینده هم در 
این تیم ماندگار شود. مرادی حتی با 
این خطر روبه رو است که در نیم  فصل 
در فهرســت مازاد فرهاد قرار بگیرد. 
او برابــر نود عملکرد خوبی داشــت. 
عملکردی کــه شــاید او را دوباره به 
فهرست های لیگ برتری استقالل هم 
برگرداند. برای ماندن در این باشگاه، 
بابک باید از همه فرصت های پیش رو 
به بهترین شکل ممکن استفاده کند 

و دیگر هیچ فرصتی را ار دست ندهد.

پنج نکته از برد نفس گیر آبی ها در جام حذفی

نجات نودی علیه نود!

چهرهبهچهره

رقابت هــای عــرب کاپ هم ســرانجام با 
قهرمانی الجزایر به پایان رســید. نکته مهم در 
مورد این جام اما کیفیت برگزاری مســابقات 
در استادیوم های پنج ســتاره قطری بود. این 
جــام در حقیقت یک جام جهانــی کوچک به 
شمار می رفت و همه فوتبالی ها از تماشای آن 
شگفت زده شدند. این یک جام خیره کننده بود 
که نام قطر را در دنیای فوتبال به مراتب بیشتر از 
گذشته بر سر زبان ها انداخت. حاال دیگر نگرانی 
خاصی در مورد جام جهانی وجود ندارد. با این 
امکانات، قطر حتــی می تواند یکی از بهترین و 
ایده آل ترین میزبان هــای تاریخ این جام لقب 
بگیرد و یک تورنمنت با بهترین سطح کیفیت 
برگزار کند. بدون شک این کار در توان قطری ها 

خواهد بود.
مهم تر از برگزاری تورنمنتی برای کشورهای 
عربی، گرفتن مجوز رسمی فیفا برای برگزاری 
این تورنمنت بود. قطری ها به عنوان متولی جام 
اعراب، کاری کردند که حتی نام فیفا روی این 
جام قرار بگیرد. این اتفاق رسمیت قابل توجهی 
به این رقابت ها بخشــید و در نتیجه در تقویم 
رسمی فیفا هم گنجانده شد. تنها مشکل »فیفا 
عرب کاپ« زمان برگزاری ایــن رقابت ها بود. 
با توجه به تقویم بسیار شــلوغ فوتبال در سال 
جاری میالدی، این امکان وجود نداشــت که 
رقابت ها در فیفادی برگزار شــوند. در نتیجه 
بســیاری از کشــورها با تیم های دوم شان در 

این جام شــرکت کردند و نتوانســتند نفرات 
اصلی را به همراه بیاورند. با این حال مسابقات 
همچنان در ســطح بســیار باالیی برگزار شد. 
آن چه در مورد این تورنمنــت بیش از هر چیز 
دیگری به چشــم آمد، آمادگی باالی قطری ها 
برای میزبانی بود. آنها به وضوح نشــان دادند 
که کامال آماده برگزاری جام جهانی هســتند. 
قطر برخالف میزبان های قبلــی جام جهانی، 
فرصتی برای محک زدن توانایی هایش در جام 
کنفدراسیون ها نداشــت و نهایتا با استفاده از 
عرب کاپ، این آمادگی را به رخ کشید. آنها در 
ورزشگاه های جدیدشان از امکاناتی برخوردار 
بودند که حتی در بهترین استادیوم های فوتبال 
اروپا هم دیده نمی شود. نمایشگرهای مخصوص 
در کنار هر صندلی، خنک کننده های استادیوم 
و امکانات هتلی و حتی اقامتی در ورزشگاه ها، 
خیره کننده بــه نظر می رســید. قطری ها به 
شــکل هوشــمندانه ای از ســتاره های سابق 
فوتبال و حتی اینفلوئنســرهای اینستاگرامی 
دعوت کردند تا در جریان برگــزاری این جام 
در کشورشــان حضور پیدا کنند و به شــکل 
غیرمستقیم امکانات ورزشگاه ها را به مخاطبان 
فوتبال در سراسر دنیا نشــان بدهند. این یک 
جام جهانی کوچک بود که با شــرکت 16 تیم 

در قطر انجام شد. یک تورنمنت بسیارمطلوب 
و استاندارد که هیچ کشــوری از شرکت در آن 
ناراضی نبــود و حتی خیلی از تیم ها دوســت 

داشتند همچنان ادامه پیدا کند.
جدا از مســاله میزبانی و کیفیت ساختاری 
ورزشــگاه ها، کیفیت فنی مســابقه ها در قطر 
هم امیدوارکننده به نظر می رســید. تیم ها با 
وجود نداشــتن برخی نفرات اصلی، با نهایت 
جدیت وارد مسابقات شــدند و انگیزه زیادی 
برای شــرکت در این جام داشتند. به خصوص 
در دور حذفی، مسابقات هیجان قابل توجهی 
به دست آورد و سطح بازی ها به شدت باال رفت. 
دو مســابقه نیمه نهایی این جام هم به شدت 
جنجالی شدند. تونس در مسابقه ای که فغانی 
داوری اش را بر عهده داشت، مصر را در آخرین 
ثانیه ها شکست داد و به فینال راه پیدا کرد. هم 
در جریان این مسابقه و هم بعد از آن، کارلوس 
کی روش مصاحبه بسیار تندی علیه داور وسط 
این بازی انجام داد و به شــدت به فغانی تاخت. 
مســابقه دوم نیمه نهایی هــم در نوع خودش 
باورنکردنی بود. در مســابقه ای که 17 دقیقه 
وقت تلف شده داشــت، قطر میزبان در دقیقه 
97 مسابقه را به تساوی کشــاند اما الجزایر در 
دقیقه هفدهم وقت های تلف شده گل برتری را 

زد و در نهایت فاتح این نبرد دشوار شد. جالب 
اینکه قطری ها از شدت عصبانیت اتفاقات این 
بازی، قرارداد گل زن حریف یعنی باللیلی را با 
یکی از باشگاه های قطری فســخ کردند. نبرد 
فینال هم به وقت اضافه کشیده شد و در نهایت 
این الجزایر بود که قهرمان اولین دوره رسمی 
رقابت های عرب کاپ لقب گرفت. این قهرمانی 
برای آنها بســیار مهم به نظر می رسید و همه 
الجزایری ها آن را به شدت و با شادی بسیار زیاد 

جشن گرفتند.
ســاده انگارانه اســت که تصور کنیم تنها 
هدف قطر از میزبانی جام جهانی، فقط نشــان 
دادن امکاناتــش در ســال 2022 خواهد بود. 
این نه یــک نقطه پایان برای 12 ســال تالش 
قطری ها، بلکه یک نقطه شــروع برای دوران 

تازه فوتبال در این کشور است. حاال همه قطر 
را به عنوان یکــی از مهم ترین مراکز فوتبال در 
قاره آســیا می شناسند. کشــوری که سال ها 
روی زیرســاخت های فوتبالی کار کــرده و با 
چند آکادمی و ده ها اســتادیوم خارق العاده، 
حاال می تواند قطب فوتبال قاره باشــد. دیگر 
نمی توان قطر را در دنیای فوتبال جدی نگرفت. 
شاید آنها این بار شانس شرکت در جام جهانی 
را خریده باشــند اما همین تیم بــا این روندی 
که آغاز کرده و با سرعتی که در توسعه فوتبال 
پیش گرفته، می تواند پای ثابت همه دوره های 
بعدی جام جهانی باشد. قطری ها در فوتبال، به 
هیچ مرزی اعتقــاد ندارند و دروازه های زیادی 

را فتح کرده اند.

مرور تورنمنتی که چشم ها را خیره کرد

برنده ای به نام قطر

وقت امضای قرارداد با آرمان 
رمضانی، فرهاد مجیدی به 

شدت مورد انتقاد هواداران 
استقالل قرار گرفت. چراکه 
آرمان با بدترین آمار ممکن 
راهی استقالل شده بود. با 
این حال او در چند مسابقه 

حساس، گل های مهم و 
نجات بخشی برای استقالل 

به ثمر رسانده است
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 تمجيد از خليلي 
در اختتاميه قهرماني جهان

پرونده مسابقات هندبال بانوان قهرماني جهان 
با قهرماني نروژ بسته شد. در مراسم اختتامیه این 
مســابقات اما نام تیم ملي ایران هم آورده شــد تا 
مشخص شود این تیم چقدر مورد توجه قرار گرفته 
است. حســن مصطفی رییس فدراسیون جهانی 
هندبال در مراسم اختتامیه در تمجید از تیم ملي 
کشورمان گفت:»تیم ملی هندبال زنان ایران برای 
اولین بار در این مسابقات شرکت کرد. ایران کشور 
خاصی اســت و من از حضور آنها در این مسابقات 
بسیار خوشحالم. همچنین یک داور زن از عربستان 
سعودی در این مسابقات داشــتیم. ما پیش از این 
هم از عربستان داورانی را در مسابقات داشتیم.« او 
همچنین درباره کاهش تیم هاي حاضر در قهرماني 
جهان نیز درباره ایران صحبت کرد:» ما نمی خواهیم 
تعداد تیم های حاضر در مسابقات قهرمانی جهان 
را کم کنیم. ما قبــل از تصمیم گیری در خصوص 
حضور ۳2 تیم همه چیز را بررسی کرده بودیم. ما 
استعدادهای خوبی در همه کشورها داریم. ما هم در 
اروپا و هم در خارج از آن استعدادهای خوبی داریم. 
مثال ایران برای اولین بار به این مسابقات آمد اما یک 
بازیکن از ایران )فاطمــه خلیلی که جایزه بهترین 
بازیکن را مقابل نروژ گرفت( جایزه بهترین بازیکن 
زمین را برد. این یک استعداد است و ما باید به آنها 

فرصت دهیم تا در مسابقات جهانی بازی کنند.«
    

بازگشت آليش بانوان به ميادين
تیم ملي کشتي آلیش بانوان پس از مدت ها وقفه 
با حضور در جام بین المللي ارکینبایف قرقیزستان به 
میادین بازمي گردد. ملي پوشان کشورمان در حال 
حاضر در قرقیزستان به سر مي برند و تمرینات شان 
را هم آغاز کرده اند. این تمرین در حالی پیگیری شد 
که صبح روز گذشــته مقامات برگزاری مسابقات 
از پیگیری تمرین مشترک چهار کشور خبر داده 
بودند اما این برنامه اجرایی نشد. در ادامه ملی پوشان 
کشورمان زیر نظر مربیان به مرور فن پرداختند و 
نکات الزم از سوی کادر مطرح شد. جام ارکینبایف 
روز سه شــنبه برگزار می شــود و کاروان ورزشی 
کشورمان با 6 ورزشــکار در این مسابقات شرکت 

کرده است.
    

 كشتي فرنگي ايران
 بين پنج تيم برتر

اتحادیه  جهاني کشتي در آخرین روزهاي سال 
میالدي، پنج تیم برتر کشتی جهان در سال 2021 
را معرفی کرد که بر این اساس تیم ملی کشتی فرنگی 
ایران با کسب چهار مدال طال و دو برنز در رقابت های 
جهانی نروژ به عنوان پنجمین تیم موفق کشــتی 
جهان در سال 2021 انتخاب شد. در این رده بندی، 
تیم های کشــتی زنان ژاپن در المپیک توکیو، تیم 
کشتی آزاد روسیه در المپیک توکیو و تیم های زنان 
اوکراین و قرقیزستان در رده های اول تا چهارم قرار 
گرفتند. تیم ملی کشتی فرنگی ایران در رقابت های 
جهانی نروژ بــا هدایت محمد بنا با کســب چهار 
مدال طال توسط میثم دلخانی، محمدرضا گرایی، 
محمدهادی ساروی و علی اکبر یوسفی و دو مدال 
برنز محمدعلی گرایی و پژمان پشتام، پس از روسیه 
بر سکوی دوم جهان ایستاد. این در حالي است که 
این روزها بعد از تابعیت علي ارسالن فرنگي کار ایران 
منتقدان محمد بنا صحبت هایي را مطرح کردند. این 
انتقادها البته با واکنش محکم رسول جزیني مربي 
تیم ملي مواجه شــد. حال باید دید در این شرایط 
کشتي فرنگي ایران چه زماني دوباره رنگ آرامش 

مي بیند. 
    

4 طالي ديگر كاراته در آسيا
در ســومین روز از مســابقات کاراته قهرماني 
آسیا 2021، نمایندگان کشورمان موفق به کسب 
چهار مدال طال، یک نقره و سه برنز شدند. در بخش 
کومیته انفرادی رده امید دختران و پســران آتوسا 
گلشادنژاد، مبینا حیدری، علیرضا حیدری و محسن 
صفرنژاد طالیی شــدند، آیدا خوشبختی به مدال 
نقره رسید و محمدرضا سواری، هادی کیانی و زهرا 
بنیانی سه برنز به دست آوردند. همچنین روز گذشته 
ابوالفضل شهرجردی و فاطمه صادقی دو کاتارو تیم 
بزرگساالن با قرارگیری در جایگاه دوم گروه خود 
راهی دیدار رده بندی شدند و روز امروز )سه شنبه( 
باید برای کسب نشان برنز تالش کنند. به این ترتیب 
با مدال هاي روز گذشته مجموع مدال های ایران به 

1۳ طال، پنج نقره و هشت برنز رسید.

منهایفوتبال

آریا رهنورد

آریا طاري 

شکست دادن وستهم و لیدز در دو مسابقه 
متوالی، آرســنال را در رده چهارم جدول لیگ 
برتر حفظ کرده است. تیمی که در مقطعی از این 
فصل با یک بحران بزرگ روبه رو شــده بود و در 
آستانه برکنار کردن سرمربی اش قرار داشت، 
حاال جان تازه ای گرفته و روند بســیار خوبی را 
پشت سر گذاشته است. نکته جالب بازگشت 
بزرگ آرســنال به جدول، همزمان شدن این 
اتفاق با ماجرای انضباطی اوبامیانگ است. این 
بازیکن ناگهان به دالیــل انضباطی از تیم کنار 
گذاشته شده و ناگهان این اتفاق تحول بزرگی را 
در تیم رقم زده است. البته که هنوز برای داشتن 
رویاهای بزرگ در باشگاه آرسنال کمی زود به نظر 

می رسد. شاید مهم ترین هدف آنها در این فصل، 
رسیدن به ســهمیه لیگ قهرمانان اروپا باشد. 
اتفاقی که در شرایط فعلی برای آرسنال فوق العاده 
خواهد بود.آرتتا تنها مربی اسپانیایی خوشحال 
این روزهای لیگ برتر نیست. پپ گواردیوال بعد 
از برد سنگین این هفته همچنان به تاخت و تاز در 
صدر جدول ادامه می دهد. سیتی به لحاظ عمق 
ترکیب، فوق العاده ترین تیم لیگ برتر به شمار 
می رود. اگر مصدومیت چند بازیکن تیم هایی 
مثل لیورپول را کامال به هم می ریزد، ســیتی 
در غیاب هیج ستاره ای به مشکل نمی خورد و 
همچنان مهارنشدنی نشان می دهد. با این روند 
فعال سیتی شانس شماره یک قهرمانی لیگ برتر 

به حساب می آید. جالب اینکه همزمان با روند 
خوب مربیان اسپانیایی لیگ برتر، مربیان آلمانی 
این لیگ به شکل محسوسی دچار افت در نتایج 
شده اند. تیم توخل دیگر شبیه تیم های مدعی 
نیست و به شکل مداوم امتیاز از دست می دهد. 
چلسی این هفته هم شانســی برای شکست 
دادن رقیبش در لیگ برتر نداشت. اوضاع برای 
لیورپول هم خیلی خوب پیش نمی  رود. آنها این 
هفته به سختی از تاتنهام فاصله گرفتند تا صدر 
جدول را با فاصله به ســیتی بسپارند. فعال دور 
دور گواردیوال و دستیار سابقش است. مربیان 
خوشفکری که می خواهند یک فصل رویایی را 

پشت سر بگذارند. 

گوارتتا!
 روزگار درخشان مردان اسپانیایی
 در لیگ برتر 


