
شاگردان مانوئل پیگرینی در وستهم، اولین گل مسابقه 
با یونایتــد را در اولدترافــورد وارد دروازه حریف کردند اما 
تنها چند ثانیه بعــد پرچم کمک داور بلند شــد و این گل 
مورد قبول قرار نگرفت. دقایقی بعــد نوبت یونایتد بود که 
با یک تصمیم مشــکوک، صاحب یک ضربه پنالتی شود و 
از حریف پیش بیفتد. تصاویر تلویزیونی به وضوح نشــان 
دادند که گل وستهمی ها در شــرایط سالم به ثمر رسیده و 
به هیچ وجه آفساید نبوده اســت. با این وجود عدم حضور 
کمک داور ویدئویی در لیگ برتر برای تیم مهمان گران تمام 
شد. جالب اینجاست که اتفاق مشــابهی در جدال یونایتد 
و بارسا در همین ورزشــگاه در لیگ قهرمانان اروپا رخ داده 
بود. در آن نبرد هم کمک داور به اشــتباه گل سالم لوئیس 

سوارز را آفســاید اعالم کرد اما گروه حاضر در اتاق وی.ای.
آر بالفاصله داور را در جریان این تصمیم اشــتباه گذاشتند 
و داور با اشاره به وســط زمین، گل سوارز را صحیح دانست. 
یونایتد به کمک این اشتباه داوری، وستهم را شکست داد 
و سه امتیاز حســاس خانگی را در جنگ سهمیه لیگ برتر 
به دست آورد. ســه امتیازی که می تواند در پایان فصل هم 
سرنوشت تیم سولسشر را تغییر دهد و هم روی سرنوشت 
رقبایی مثل آرسنال، چلســی و تاتنهام تاثیر بگذارد. حاال 
دیگر تردیدی وجود ندارد که لیگ برتر بــه عنوان یکی از 
بهترین  لیگ های دنیا نیاز مبرمی به استفاده از کمک داور 
ویدئویی خواهد داشت. در تابستان، تقریبا همه باشگاه ها با 
استفاده از این تکنولوژی در این فصل مخالف بودند اما حاال 

دیگر بعید به نظر می رسد مخالفتی برای استفاده از وار وجود 
داشته باشد. چراکه اشتباه ها در این فصل بیشتر از همیشه 
به چشم آمده اند و لیگ انگلیس از این نظر بیشتر از همیشه 

با لیگ های استفاده کننده از وی.ای.آر مقایسه شده است.
گل مردود شــده چارلی آســتین در جریان مســابقه 
ساوتهمپتون و واتفورد، عدم اعالم پنالتی روی سون هیونگ 
مین در جریان دیدار با لیورپول، گل مردود شده سادیو مانه 

روبه روی آرسنال، هند واضح اعالم نشده اشلی یانگ برابر 
نیوکاسل و کارت زرد به خاطر تکل وحشتناک جورجینیو 
در دیدار با کریســتال پاالس، تنها بخشــی از اشتباه های 
داوری بزرگ این فصــل لیگ برتر هســتند. البته که این 
اشتباه ها همیشه وجود داشته اند اما از وقتی که وی.ای.آر 
به اصالح گاف های داوری در دنیــای فوتبال کمک کرده، 
انتظار تماشاگران انگلیسی نیز نسبت به گذشته باالتر رفته 
است. بسیاری از هواداران باشگاه های دیگر عقیده دارند که 
صدرنشینی لیورپول نیز به کمک همین اشتباه های داوری 
به دســت آمده اما هواداران لیورپول به هیچ وجه حاضر به 
پذیرفتن این تئوری نیستند. تنها راه پی بردن به حقیقت 
می تواند اســتفاده از کمک داور ویدئویی برای فصل آینده 
باشد. بدون شک دیگر مقاومتی از ســوی باشگاه ها در راه 
استفاده از تکنولوژی در فوتبال صورت نخواهد گرفت و لیگ 
جزیره نیز از سال آینده صاحب کمک داور ویدئویی خواهد 
شد. موضوعی که می تواند ســطح تصمیم های داوری در 

فوتبال انگلیس را چند پله باالتر ببرد.
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بدون نقاب!

شادی فرهاد مجیدی بعد از به ثمر رسیدن گل 
پاتوسی، از همه استقاللی های دیگر اغراق آمیزتر 
به نظر می رسید. او به سرعت به طرف بازیکن گل زن 
تیمش دوید اما حتی به این جشن نیز بسنده نکرد و 
بالفاصله بعد از پایان مسابقه با انتشار یک مطلب تند 
و کنایه آمیز در شبکه های اجتماعی، بدون نام بردن از 
قلعه نویی علیه این مربی موضع گرفت. حاال ژنرال هم 
بعد از چند روز به صحبت های فرهاد واکنش نشان 
داده و آنها را به عنوان یک رفتار زشت و ناخوشایند 
توصیف کرده است. پس از شکل  گرفتن ماجراهای 
روزهای گذشته، احتمال بازگشت امیر به استقالل 
به حداقل رسیده است. پیش از این تصور می شد او 
پس از شــفر گزینه ایده آل هدایت باشگاه باشد اما 
ظاهرا فرهاد مجیدی از همین حاال برنامه ای برای 
سرمربیگری این باشگاه در آینده دارد و نمی خواهد 
دیگر این نیمکت را با کسی شریک شود. فرهاد و امیر 
قبل از این نیز با هم اختالف نظرهایی داشتند و حتی 
مجیدی یک بار به همین خاطر از فوتبال خداحافظی 
کرد اما سپس برگشت و دوباره در تیم ژنرال به میدان 
رفت و با استقالل، قهرمان لیگ برتر دوازدهم شد. 
این بار اما شرایط فاصله بسیار زیادی با برقراری صلح 

بین طرفین این دعوا دارد.
    

شورش علیه پسر مربی

سســک فابرگاس پس از چند فصــل، در این 
زمستان چلســی را ترک کرد و پیراهن شماره 44 
موناکو را تحویل گرفت. ســتاره ســابق آرسنال و 
بارسلونا، دوران نسبتا خوبی را در چلسی گذراند و با 
این تیم دو بار به قهرمانی لیگ برتر دست پیدا کرد. با 
این وجود در دوران حضور مائوریتسیو ساری، فرصت 
چندانی برای بازی به این ستاره نمی رسید. او حاال 
بعد از چند ماه دست به افشاگری زده و مدعی شده 
که »پسر ساری« دلیل اصلی جدایی این بازیکن از 
چلسی بوده است. پسر ســاری، لقب کنایه  آمیزی 
است که سسک فابرگاس برای »جورجینیو« در نظر 
گرفته تا به ارتباط خوب این بازیکن با مربی چلسی 
اشاره کند. جورجینیو در تابستان به همراه ساری از 
ناپولی به چلسی آمد و به سرعت در این تیم فیکس 
شد. حاال فابرگاس عقیده دارد که با وجود بهتر بازی 
کردن از جورجینیو، ناچار به ترک باشــگاه لندنی 
شده است. جمالت تازه سســک بازتاب زیادی در 
رسانه های انگلیسی داشته اما نباید فراموش کرد که 
این بازیکن به دلیل شرایط سنی، دیگر تحرک الزم 
را در زمین نداشت و فوتبال مورد عالقه ساری را در 

ترکیب چلسی پیاده نمی کرد. 
    

نژادپرستی برعکس!

جدال حساس التزیو و میالن در این هفته از سری 
آ، پس از ســوت پایان داور به جنجال کشیده شد. 
بازیکنان دو تیم درون زمین از خجالت هم درآمدند 
و گتوسو که به گفته خودش برای دعوا کردن دیگر 
پیر شده، این مهره ها را از هم جدا کرد. جنجال زمانی 
به وجود آمد که باکایوکو از میالن پس از پایان بازی 
پیراهن مدافع حریــف را تحویل گرفت و به همراه 
هم تیمی اش »کســی« این پیراهن را در معرض 
دید سکوها قرار داد تا دست روی این نکته بگذارد 
که آچربی باعث پیروزی میالن شده است. اگر دو 
بازیکن سفیدپوست این کار را با پیراهن یک بازیکن 
سیاه پوســت انجام می دادند، بدون شک جنجال 
بزرگی در دنیا به پا می شد. با این وجود باشگاه میالن 
به خاطر این اتفاق رسما عذرخواهی کرد و از جریمه 
احتمالی دو بازیکنش خبر داده است. میالن با این 
برد حاال یک قدم به گرفتن سهمیه لیگ قهرمانان 

نزدیک شده است.

نکته به نکته

 آريا رهنورد

ترکیب پرسپولیس برای رویارویی 
با تیم علی دایی، هجومی تر از همیشه به 
نظر می رسید. در غیاب مهدی شیری، 
ســیامک نعمتی در سمت راست خط 
دفاعی قرار داشت و مدام به طرف دروازه 
حریف نفوذ می کرد. در ســمت چپ 
خط دفاعی نیز محمد نادری با قدرت 
باالی حمل تــوپ و دریبلینگ، بارها 

توپ را به یک ســوم دفاعی حریف برد. 
در خط هافبک همانند همه دیدارهای 
این فصل کمال تنهــا هافبک دفاعی 
تیم به شمار می رفت و حضور همزمان 
بشار رسن و ســروش رفیعی در خط 
هافبک، نشــان می داد که مرد کروات 
روی خالقیت وسط زمین برای کنار زدن 
سایپا حساب ویژه ای باز می کند. سروش 
و بشار در میانه میدان کمک زیادی به 
بازی هم کردند. بشار توانست باالخره 

اولین گلش با پیراهن پرسپولیس را به 
ثمر برساند و سروش بهترین نمایشش 
از زمــان بازگشــت به جمع پســران 
پروفســور را در زمین پیاده کرد. اس آر 
ســون نیم فصل اول ناامیدکننده ای 
را در فوالد پشت ســر گذاشته بود و در 
بازگشت به پرسپولیس نیز چندان آماده 
نشان نمی داد اما برابر سایپا باالخره به 
مرز آمادگی مطلوب برانکو و هوادارها 
رســید. او بارها با فرارهــای رو به جلو، 

نظم دفاعی تیم شهریار را به هم ریخت 
و چند بار با پاس های تماشایی اش، به 
شکل گیری موقعیت های کلیدی برای 
پرســپولیس کمک کرد. رفیعی چند 
بار نیز شــوت های محکمی را به طرف 
دروازه فالح زاده فرستاد اما هیچ کدام از 
این شوت ها تبدیل به گل نشدند. اضافه 
شدن مهدی ترابی به این دو بازیکن، در 
نیمه دوم برتری محسوسی به قرمزها 
بخشید. حضور همزمان بشار، سروش 

و ترابی می تواند در دیدارهای دیگر نیز 
مورد استفاده برانکو قرار بگیرد. پیش 
از این همواره یکی از این ســه نفر روی 
نیمکت قرار داشتند اما آنها در کنار هم 
می توانند ســکوها را به وجد بیاورند و 
رقبا را در معرض تهدیدهای جدی قرار 
بدهند. علی علیپور نیز در نبرد با سایپا 
یکی از بهترین نمایش های فصل را به 
اجرا درآورد و با باز کردن دروازه رقیب، 
به تنهایی در صدر جدول گل زنان قرار 
گرفت. بودیمیر نیز با وجود تحرک کم در 
زمین، باز هم با ارسال پاس های موثر به 
حرکات هجومی قرمزها در زمین کمک 
کرد. با این ترکیب، سایپا هیچ شانسی 
برای دفاع کردن مقابل تیم پروفســور 

نداشت!
پرسپولیس برانکو اساسا به واسطه 
تاکتیک های هجومــی و جذابش به 
محبوبیت رســید. آنهــا در لیگ برتر 
پانزدهم هیچ جامی به دست نیاوردند 
اما با هر نمایش جــذاب و پرگل، عالقه 
تماشــاگرها به خودشــان را بیشــتر 
کردند. با ایــن وجود مرد کــروات به 
مرور زمان کمی محافظه کارتر شــد و 
تصمیم گرفت با نقشــه های دفاعی تر 
روبه روی تیم های رقیــب قرار بگیرد. 
آنها دیگر به اندازه گذشــته شورانگیز 
فوتبال بازی نمی کردند اما فوق العاده 
نتیجه می گرفتند و جام ها را یکی پس از 
دیگری به دست می آوردند. تیمی که با 
یک هافبک دفاعی در میانه میدان متولد 
شــده بود، به مرور زمان از دو هافبک 
دفاعی همزمــان در ترکیبش بهره برد 
و ترجیح داد برای مدت زیادی به فوتبال 
اقتصادی روی بیاورد و در هیچ نبردی 
بی گدار به آب نزند. حــاال در این فصل 
آنها دوباره تغییر عقیده داده اند و با یک 
هافبک دفاعی به مصاف تیم های حریف 
می روند. کمال کامیابی نیا تنها هافبک 

دفاعی این تیم به شمار می رود و احمد 
نوراللهی نیز به عنوان یکی از هافبک های 
کناری برای این تیم توپ می زند. این تیم 
به جای بازی با یــک مهاجم، حاال با دو 
مهاجم مرکزی توپ می زند و برای بردن 
بازی ها بیشتر از گل نخوردن، روی گل 

زدن تاکید دارد.
تیم پروفســور از فصل هجومی اما 
بدون جام به فصل های تدافعی اما پر از 
جام رسید. حاال اما به نظر می  رسد تیم 
او قصد دارد هم زیبــا بازی کند و هم به 
بلوغی برسد که با وجود زیبا بازی کردن 
و فلســفه هجومی، جام های قهرمانی 
را به دســت بیاورد. آنها در پایان هفته 
بیســت و پنجم لیگ برتر، 54 امتیاز 
تصاحب کرده اند و این آمار به جز دو فصل 
گذشته، از همیشــه فوق العاده تر بوده 
است. پرسپولیس تا پایان هفته بیست 
و پنجم در لیگ های منجر به قهرمانی 
اول و هفتم، امتیازهای به مراتب کم تری 
از این فصل برای خودش جمع کرده بود. 
رسیدن به جام قهرمانی در این فصل با 
توجه به رقابت فشرده لیگ برتر، دشوار و 
پیچیده به نظر می رسد اما پسران برانکو 
امیدوارند بــا ادامه همین نمایش های 
سرگرم کننده، برای سومین فصل پیاپی 

قهرمان فوتبال ایران لقب بگیرند.

تیم برانکو حاال دوباره به استراتژی های گذشته برگشته است

حمله، دفاع و دوباره حمله!

سوژه روز

اتفاق روز

پرسپولیس که در شروع سال جديد هیچ گلی از رقبا دريافت نکرده بود، اين بار برابر سايپا دو بار دروازه اش را باز شده 
ديد اما با  زدن سه گل توانست همه امتیازهای اين نبرد را از آن خود کند. به نظر می  رسد پروفسور برای قهرمانی لیگ، 

تدابیر هجومی تری را برای تیمش در نظر گرفته و پرسپولیس دوباره به همان تیم جذاب و هجومی لیگ پانزدهم تبديل 
شده است. تیمی که برابر پیکان، االهلی و سايپا موقعیت های بسیاری ساخت، فرصت های گل زنی زيادی را از دست داد و 

در نهايت در اين سه جدال هفت گل به ثمر رساند.

از جنجال های پرتاب اشــیا به درون زمین 
مسابقه در نقش جهان تا ماجرای عجیب محسن 
فروزان و سپیدرود رشــت، همه چیز حکایت 
از این دارد که لیگ برتر با رســیدن هفته های 
سرنوشت ساز پایانی وارد فاز تازه ای شده است. 
روزهای ســخت، ویــژه و جنجال برانگیزی در 
انتظار لیگ برتر اســت و این توقع از فدراسیون 
فوتبال وجــود دارد که همه نیرویــش را برای 
»حفظ ســالمت« لیگ هجدهم مصرف کند. 
یکــی از جذاب ترین فصل هــای تاریخ لیگ رو 
به اتمام اســت و این لیگ باید بدون زمزمه های 

تردیدبرانگیز در اوج سالمت به پایان برسد.
برخورد باشــگاه تراکتورســازی با محسن 
فروزان و اشتباه هایش در زمین سپیدرود رشت، 
تا حدودی باورنکردنی به نظر می رسید. زنوزی 
پیش از رســیدن تیم به فرودگاه برای پرواز به 
تبریز، حکم اخراج مرد شماره یک تیم را رسانه ای 
کرد تا مشخص شود تنش  در این باشگاه پس از 
اولین شکست لیکنز، به وضعیتی »غیرمعمولی« 

رسیده است. در هیچ نقطه ای از دنیا یک گلر به 
خاطر اولین اشــتباه هایش در طول فصل پس 
از هفت کلین شــیت متوالی، این چنین مورد 
مواخذه قرار نمی گیرد. هواداران لیورپول پس 
از شکست در فینال فصل گذشته لیگ قهرمانان 
با اشتباه های مرگبار کاریوس، این دروازه بان را 
تشــویق کردند و با وجود ناراحتی آشکار از او، از 
فضای مجازی برای متهم دانستن این سنگربان 
بهره نبردند. در تبریز اما خبرنگارها پس از بازی 
مشغول بازجویی از فروزان بودند و تماشاگرها نیز 
برای برخورد شخصی با این دروازه بان، خودشان 
را به فرودگاه تبریز رساندند. چنین رفتارهایی 
اساســا با روح فوتبال در تضاد هستند اما تقبیح 
این حرکات جهان سومی، به معنای تبرئه کامال 
فروزان نخواهد بود. این احتمال وجود دارد که 
باشگاه تراکتورسازی با توجه به سابقه ای که از 
این دروازه بان دارد، مدارکی را علیه او جمع آوری 
کرده باشد. اگر چنین اتفاقی رخ داده باشد، لیگ 
برتر در معرض یک خطر بزرگ قرار خواهد گرفت. 

در فوتبال اروپا وبسایت های شرط بندی فوتبال 
نفوذ زیادی در بین اهالی این رشته ورزشی دارند 
اما همه این وبسایت ها مجوزهای حرفه ای الزم 
را دریافت کرده اند و هویت مشتریان شان را نیز 
به صورت شفاف به اشتراک می گذارند. حضور 
یک بازیکن و یا حتی خانواده بازیکنان و دوستان 
آنها در این وبســایت های شرط بندی می تواند 
محرومیت بسیار سنگینی برای یک بازیکن به 
همراه داشته باشد. در فوتبال ایران اما چه نظارتی 
روی ایــن رفتارها صورت می گیــرد؟ اگر یک 
بازیکن واقعا دست به چنین کاری بزند، کمیته 
انضباطی چطور به آن پی خواهد برد؟ پیش از این 
چنین اتفاقاتی در دسته دوم فوتبال ایران بارها و 
بارها تکرار شده و هیچ تضمینی وجود ندارد که 

شرط بندی، به لیگ برتر سرایت نکرده باشد.
شــرط بندی تنها نگرانی بزرگ برای ادامه 
این فصل از لیگ برتر به شــمار نمی رود. کمیته 
انضباطی فدراســیون فوتبال به جای برخورد 
با مدل موی بازیکنان، قلیان کشــیدن آنها و یا 

عکس های منتشرشده شان، باید همه قوایش 
را برای نظارت دقیــق روی اتفاق های لیگ برتر 
صرف کند. البته که فرض بر سالمت بودن لیگ 
است اما هیچ اتفاقی نباید این سالمت را به خطر 
بیندازد و خاطره یک فصل جذاب و باشکوه را با 
یک پایان تردید برانگیز تهدید کند. نظارت دقیق 
می تواند احتمال تبانی میان بازیکنان تیم های 
بی انگیزه در جدول با تیم های مدعی قهرمانی 
را به حداقل برساند. عالوه بر این باید روی رفتار 
تماشاگران در ورزشــگاه ها نیز نظارت کاملی 
صورت بگیرد تا ماجراهایی شبیه نارنجک های 
ورزشــگاه نقش جهان دیگر تکرار نشود. پیش 
از این در لیگ چهاردهم رقابت ســنگینی برای 
قهرمانی بین چند تیم وجود داشت و در نهایت 
همه به جای این رقابت، جنجال هفته پایانی و 
جشن عجیب ورزشگاه یادگار امام پس از رسیدن 
جام به سپاهان را به یاد می آوردند. همه نهادهای 
مســئول باید تالش ویژه ای به خرج بدهند که 
چنین سرنوشــتی در این فصــل از لیگ برتر 

تکرار نشود.
پرسپولیس، تراکتور، اســتقالل، سپاهان 
و پدیده، هنوز روی کاغذ شــانس قهرمانی در 
رقابت های لیگ برتر را دارند و به نبرد ســخت 

هفته های پایانــی ادامه می دهند. بــا توجه به 
حضور پرسپولیس و سپاهان در نیمه نهایی جام 
حذفی و احتمال قهرمانی یکــی از این دو تیم، 
از این مجموعه چهار تیــم راهی لیگ قهرمانان 
آسیا می شوند و تنها یک تیم سهمیه را از دست 
می دهد. در رده های پایین جدول نیز ســقوط 
استقالل خوزســتان تا حدودی قطعی به نظر 
می رسد اما سپیدرود و نفت مسجدسلیمان با 18 
و 19 امتیاز رقابت سنگینی برای فرار از منطقه 
سقوط دارند. نفت آبادان و پیکان نیز هنوز خطر را 
پشت سرشان احساس می کنند. در واقع پنج تیم 
به طور مستقیم درگیر قهرمانی و پنج تیم نیز به 
طور مستقیم درگیر مساله سقوط هستند. برای 
6 تیم دیگر حاضر در لیگ امــا اتفاق بزرگی رخ 
نخواهد داد. آنها نه قهرمان می شوند، نه سهمیه 
می گیرند و نه سقوط می کنند اما در بازی های 
رودررو می توانند نقش مهمی در تعیین سرنوشت 
قهرمانی و سقوط این فصل داشته باشند. سایه 
شوم تبانی و شرط بندی ممکن است در چنین 
تیم هایی شکل بگیرد و مسیر لیگ برتر را عوض 
کند. جلوگیری از چنین ماجراهایی، لیگ برتر 
هجدهم را از خطر مبتال شدن به ناپاکی نجات 

خواهد داد.

فدراسیون فوتبال و مسئولیت بزرگ حراست از هفته های پايانی لیگ برتر

مواظب لیگ باشید!

وستهم، تازه ترين قربانی غیبت کمک داور ويدئويی در لیگ برتر 

در حسرت وی.ای.آر!

تیمی که با يک هافبک 
دفاعی در میانه میدان 

متولد شده بود، به مرور 
زمان از دو هافبک دفاعی 
همزمان در ترکیبش بهره 

برد و ترجیح داد برای مدت 
زيادی به فوتبال اقتصادی 

روی بیاورد و در هیچ نبردی 
بی گدار به آب نزند
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