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سال 2022 شاید بدترین سال 
زندگی جرارد پیکه باشد. بازیکنی 
که در این سال از همسر معروفش 
جدا شد، شاهد مهاجرت فرزندان 
کوچکش به کانادا بود، نقش اول 
حذف بارسا از لیگ قهرمانان را ایفا 
کرد، در نیوکمپ هو شد و سرانجام 
تصمیم به بازنشستگی از فوتبال 
گرفت. پیکه حاال آخرین بازی اش 
را نیز برای بارسا انجام داده است. 
خیلی ها انتظار داشتند او در پایان 
دوران فوتبال، بــرای مدتی در 
آمریکا بازی کند اما این مدافع، 
تصمیم دیگــری گرفت و در 35 
سالگی برای همیشــه با دنیای 

فوتبال وداع کرد.

یک بارسلونایی، از گهواره! 
نکته جالب در مورد جرارد پیکه این 
است که درســت از همان زمان تولد، 
طرفدار رسمی باشگاه بارسا و عضو این 
باشگاه بوده اســت. عالقه خانواده او به 
این تیم، مســیر زندگی این پسر را هم 
تعیین کرد. او کــه در کودکی مدام به 
نیوکمپ می رفت، در 10 سالگی عضو 

آکادمی بارسا شد و پیشرفتش نیز در 
این تیم کلید خورد. جرارد سرانجام در 

سال 2008 اولین بازی رسمی اش 
برای بارســا را در جریان برد چهار 
بر صفر روبه روی ویسالکراکوف 
تجربه کرد. این شروع داستان این 

مدافع با بلوگرانا بود.
 

شاگرد بد سر الکس
پیکه برای رسیدن به 

ترکیب اصلی بارسا، 
باید خودش را جای 

دیگری محک 
می زد. او برای 
مدتــی بــه 
یونایتد رفت 

تا زیــر نظر یکی 
از بهترین مربیان 

دنیــا بــازی کند. 
با این حــال این دوران 

بــرای او به لحاظ شــخصی 
موفقیت آمیز نبود. جرارد به 
ندرت نمایش های خوبی در 
یونایتد داشت و معموال روی 
نیمکت تیم دیده می شد. او 

البته توانست با حضور در 
تیم رویایی 2008، نامش 

را در بین بازیکنان برنده دوگانه لیگ و 
لیگ قهرمانان در آن سال قرار بدهد. 
پیکه اما اصال برای منچستر 

ساخته نشده بود.

خاطره های فراموش نشدنی
مدافع میانی بارســا، خاطره هایی 
استثنایی با این تیم دارد. او در جریان 
پیروزی 6 بر دو در برنابئو، گل ششــم 
بارسا را زد و پیراهنش را به سکوها نشان 
داد. پیکه در جریان بــرد پنج بر صفر 
روبه روی رئال در نیوکمپ هم با حرکت 
معروف دستانش، حریف را تحقیر کرد. 
او در بارسا سه لیگ قهرمانان برده و هر 
بار نیز تور دروازه را با خودش به یادگار 
گرفته است. پیکه از سال 2018 یکی از 
کاپیتان های باشگاه بارسا نیز بوده است. 
او برای همیشه به عنوان عضوی از یکی 
از رویایی ترین تیم های تاریخ باشگاه 

فوتبال در دنیا به یاد آورده خواهد شد.

دیوید بکام تر از دیوید بکام
پیکه همیشــه عالقه زیــادی به 
حواشی داشت و رابطه او با شکیرا 
که 10 سال از خود او بزرگ تر بود، 
به پرماجراترین اتفاق زندگی اش 
تبدیل شــد. او درست همان 
کاری را انجــام داد کــه 
دیوید بکام بــا ازدواج با یک 
سلبریتی انجام داده بود. الکس 
فرگوســن هیچ وقت با تصمیم 
بکام کنار نیامــد و گواردیوال نیز 
اصال تصمیم پیکه را دوست نداشت. 
شاید باورنکردنی باشــد اما آن اوایل 
پپ برای در نظر گرفتن شرایط زندگی 
شخصی پیکه، یک نفر را مامور تعقیب 
این بازیکن کرده بود تا از کارهایش سر 

دربیاورد!

سال های سیاه
روزهای طالیی پیکه در بارسا هم 
به پایان رسیدند. او خیلی زود به یک 
مهره متوسط برای باشگاه تبدیل شد. 
بازیکنی که زیاد اشتباه می کرد و البته 
بیرون از زمین نیز رفتارهای عجیبی 
داشــت. تولید کردن یک فیلم برای 
آنتوان گریزمان در شرکت سینمایی 
پیکه برای پشــت کردن به بارســا و 
نیامدن به این تیم و پس از آن اثبات 
درصد گرفتن او از عربستانی ها برای 
بردن سوپرجام اسپانیا به این کشور، 
رســوایی های بزرگی بــرای جرارد 
بودند. او در این سال های آخر بخش 
 مهمی از محبوبیتش در بارســا را از 

دست داد.

مسی و پیکه، رفاقت از هم پاشیده
سال ها حضور مشترک در الماسیا 
و سپس منتقل شــدن به تیم اصلی 
بارسا، دوســتی نزدیکی بین مسی و 
پیکه به وجود آورده بــود. این دو نفر 
برای مدتی حتی بهترین دوستان هم 
بودند اما رابطه شان کامال تغییر کرد. 
خیلی ها از پیکه به عنوان عامل جدایی 
مســی از بارســا نام می برند و گفته 
می شود که او از خوان الپورتا خواسته 

تا شرایط جدایی لئو را فراهم کند. 
حتی برادر مسی نیز مصاحبه تندی 
علیه پیکه انجام داده است. شاهد این 
ادعاها هم می تواند تصمیم پیکه برای 
کاهش چشمگیر حقوق درست بعد 
از جدایی مسی باشــد. او تا زمانی که 

لئو در تیم بود به هیچ وجه با کاهش 
حقوق کنار نمی آمد! به نظر می رسد 
جدایی پیکه یکی از شرط های مهم 
مسی برای بازگشــت به بارسا بوده 

است.

آینده جرارد؛ 
او رئیس بارسا می شود؟

جرارد پیکــه نمی خواهد به عنوان 
یک مربی فعالیت کند. او اصال عالقه ای 
به این کار ندارد و ترجیح می دهد روزی 
رئیس باشگاه بارسلونا شود. حتی الپورتا 
نیز بارها تاکید کرده کــه این بازیکن 
می تواند رئیس خوبی برای باشــگاه 
باشد. پیکه همین حاال مالک یک تیم در 
سطوح پایین تر فوتبال اسپانیا نیز هست 
و اساسا به فعالیت های غیرفوتبالی مثل 
هنر و تولید فیلم نیز عالقه زیادی دارد. 
بعید نیســت که او در اولین سال های 
جدایی به عنوان یک سفیر برای بارسا 

فعالیت کند.

روزنامه صبح 
 سياسي، اجتماعي، اقتصادي
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 برنامه براي بوكس بانوان 
بدون زمان بندي!

فعالیت بوکس بانوان در قالــب لیگ و همچنین 
شکل گیري تیم ملي، سال هاست مورد بحث قرار دارد. 
دختران بسیاري هستند که با عالقه وافر به این ورزش، به 
طور محدود فعالیت شان را در رینگ آغاز کرده اند اما هنوز 
خبري از راه اندازي رسمي بوکس بانوان نیست. حسین 
ثوري، زماني که براي ریاســت فدراسیون بوکس وارد 
میدان شد، یکي از اهدافش را آغاز فعالیت بوکس بانوان 
عنوان کرد. حاال با توجه به اینکه تیم ملي وزنه برداري 
بانوان هم باالخره چند سالي است تشکیل شده، باید 
روند راه اندازي بوکس بانوان هم سرعت بیشتري بگیرد. 
به خصوص که پوشش اسالمي زنان براي فعالیت در این 
رشته در ایران هم آماده شده است. در همین راستا مریم 
کاظمي پور معاون توسعه ورزش بانوان وزارت ورزش و 
جوانان، از برنامه وزارتخانه براي فعالیت بانوان در بوکس 
صحبت کرده است. او تاکید کرد که کارگروه تخصصي 
باید درباره تمام جوانب به نتیجه و جمع بندي برسد و 
هیچ زماني را براي مشخص شدن این تصمیم و راه اندازي 
بوکس بانوان مشخص نکرد. کنفدراسیون بوکس آسیا 
حدود سه سال پیش براي نخستین بار حضور بانوان با 
حجاب اسالمی در مسابقات قهرمانی آسیا برای اولین 
بار را تایید کرد. به این ترتیب به نظر نمي رسد جمع بندي 
در خصوص تشکیل تیم بانوان کار چندان دشواري باشد! 
ناگفته نماند دختران رزمي کار ایران از جمله خواهران 
منصوریان که از افتخارآفرین هاي ووشــو هســتند، 
سال هاست در مســابقات MMA با حجاب اسالمي 
شرکت مي کنند. رشته اي که فضایش بي شباهت به 
بوکس نیست. با توجه به استعدادهاي بسیاري که در 
کشور در رشته هاي مختلف وجود دارد، قطعا دختران 
بسیاري در انتظار هســتند تا با رسمي شدن فعالیت 
بوکس بانوان به رشته مورد عالقه خود ورود کنند و رفته 
رفته در مسیر پیشرفت و موفقیت قرار بگیرند. همان طور 
که در وزنه برداري بانوان اتفاق افتاد و حاال دختران ایران 
در میادین بین المللي دست به کارهاي بزرگ مي زنند. 

زير 23 ساله ها در جام جهاني كشتي
جام جهانی کشــتی آزاد قرار است طي روزهاي 
19 و 20 آذر به میزباني آمریکا برگزار شود. میداني که 
همیشه براي عالقه مندان به این رشته جذاب و مهم بوده 
است. تیم ملي کشتي آزاد در حالي به احتمال زیاد در 
هفته جاري براي دریافت ویزاي این کشور راهي دوبي 
مي شود که تغییراتي در برنامه خود ایجاد کرده است. 
برخالف پیش بیني ها قرار است تیم ایران با ترکیب 
نفرات زیر 23 سال خود در این جام که به صورت تیم 
به تیم برگزار مي شود، به میدان برود. این تصمیم یعني 
چهره هایي مثل حسن یزداني و امیرحسین زارع عازم 
آمریکا نمي شوند. درست است که خیلي ها منتظر تقابل 
دوباره یزداني و رقیب همیشگي اش دیوید تیلور بودند 
اما در غیاب او باز هم مبارزه این کشتي گیر آمریکایي 
با نماینده ایران دیدنــي خواهد بود. چراکه با توجه به 
دیسکالیفه شدن سجاد غالمي در وزن 86 کیلوگرم 
رقابت هاي امیدهاي جهان، به احتمال زیاد کامران 
قاسمپور یا علي ســوادکوهي در این وزن روي تشک 
مي روند و یکي از جذاب ترین تقابل هاي مسابقات را 
براي تیلور رقم خواهنــد زد. در وزن 61 کیلوگرم هم 
آرمان حبیب زاده در امیدهاي جهان عملکرد خوبي 
نداشت تا جام جهاني را از دست بدهد و احتماال شاهد 
مبارزه رضا اطري در این وزن باشد. همچنین حضور 
محمد نخودی نیز در وزن ۷9 کیلوگرم با توجه به اینکه 
نتوانست در رقابت های امیدهای جهان کشتی بگیرد، 
در تیم اعزامی زیاد است. حضور نفراتی مثل امیرمحمد 
یزدانی، برادران فیروزپور، امیرعلی آذرپیرا و امیررضا 
معصومی که در رقابت های امیدهای جهان برای ایران 
به میدان رفتند، در جام جهانی آمریکا قطعی است. 
همچنین احتمال حضور مجتبــی گلیج در وزن 9۷ 
کیلوگرم نیز وجود دارد. با توجه به اینکه این مسابقات 
در اولویت فدراسیون نیست، کادر فني تصمیم گرفت 
در راستاي پشتوانه سازي به جوانان میدان بدهد. البته 
این در صورتي است که سفارت آمریکا به تمام تیم ایران 
ویزا بدهد. در غیر این صورت، طبق اعالم فدراسیون 

خبري از اعزام نخواهد بود. 

ورزش بانوان

منهای فوتبال

آدرنالین

جرارد پیکه، اسطوره ای که روی اعصاب بود

مرد خاکستری
جرارد پیکه نمی خواهد به 

عنوان یک مربی فعالیت 
کند. او اصال عالقه ای به این 
کار ندارد و ترجیح می دهد 

روزی رئیس باشگاه 
بارسلونا شود. حتی الپورتا 

نیز بارها تاکید کرده که 
این بازیکن می تواند رئیس 

خوبی برای باشگاه باشد

بازیکنان شاغل در لیگ برتر ایران این بار زودتر 
از همیشه فشار مســابقه ها را به مقصد تعطیالت 
ترک کرده اند. لیگ بیست و دوم در کنار چهره های 
سرشناس و فوتبالیست های گرانقیمتی که داشت، 
چندین بازیکن را نیز به عنوان پدیده معرفی کرد. 
همه این پدیده ها البته بازیکنان جوان نیســتند و 
گاهی در سن و سال باال ناگهان در سطح اول فوتبال 
به چشم آمده اند. 11 هفته بعد از شروع فصل، حاال 
می توان به فهرستی از بازیکنان غافلگیرکننده این 

فصل فوتبال ایران درست کرد.

محمد عمری )پرسپولیس(
شــاید نتوان محمــد عمری 
را یک پدیده تمام عیار دانســت. 
چراکه او مشــارکت زیــادی در 
گل های این فصل پرســپولیس 
نداشته و اساسا یک بازیکن ثابت 
و کلیدی برای این تیم نبوده است. با این حال عمری به مرور 
زمان جای خودش را در بین تعویض ها باز کرده و در این فصل 
بارها به زمین مسابقه رفته است. او چند بار نیز در یک قدمی 
باز کردن دروازه رقبا قرار داشــته و در مجموع فصل بسیار 
خوبی را سپری کرده اســت. یحیی در سال های حضور در 
پرسپولیس، بارها نشان داده که خیلی سخت به مهره های 
جوان اعتماد می کند. خیلی از نفرات جوان این تیم که انتظار 
می رفت زیر نظر یحیی ستاره شوند، در نهایت باشگاه را ترک 
کردند. گل محمدی در این فصل محمد شــریفی را نیز به 

نساجی فرستاد اما ظاهرا این مربی سخت گیر، روی محمد 
عمری حساب خاصی باز کرده است. با این روند بعید نیست 
عمری خیلی زود به یکی از نفرات ترکیب ثابت پرسپولیس 

تبدیل شود.

ابوالفضل جاللی )استقالل(
برخالف فصل گذشته، در این 
فصل همه چیز برای جاللی عالی 
پیش رفت. او از همان شروع فصل 
به ترکیب ثابت تیم ملحق شد و 
خیلی زود نظر مثبت ســرمربی 
استقالل را به دســت آورد. جاللی هم به لحاظ بدنی بسیار 
آماده بود و هم حضور خوبی در حمالت تیم داشت. همین 
درخشش در اســتقالل، او را به اردوی تیم ملی هم رساند. 
ابوالفضل حاال در 24 سالگی، یکی از دو بازیکن استقالل به 
حساب می آید که هنوز در اردوی تیم ملی مانده و همچنان 

در رویای حضور در جام جهانی قطر به سر می برد.

اریک بایناما )گل گهر(
چه کسی تصور می کرد بایناما 
چنین نمایش های درخشانی در 
گل گهر داشته باشــد؟ او فصل 
گذشته به عنوان بازیکن غیرمجاز 
با این تیم قرارداد بست و موجب 
کسر هفت امتیاز از این باشگاه شد. بایناما برای مجاز شدن 
مدتی به لیگ تاجیکستان رفت و سپس به گل گهر برگشت. 
در این فصل اما همه متوجه شدند که چرا قلعه نویی تا این 
اندازه روی جذب اریک اصرار داشته است. چندپسته بودن 

و نمایش های فداکارانه در زمین، ویژگی های مثبت بازیکن 
گابنی گل گهر را می سازند.

سجاد بازگیر )ملوان(
شاید قبل از شروع این فصل، 
کم تر کســی نام ایــن بازیکن را 
شــنیده بود. او اما حاال به عنوان 
زننــده اولین گل فصــل ملوان 
و بهترین گلزن فصــل این تیم 
شــناخته می شــود. بازیکنی که در همین فصل دروازه 

استقالل را نیز باز کرده است.

سامان فالح )پیکان(
کاپیتان دهه هشتادی لیگ 
برتر، فصل گذشته نیز در عضویت 
پیکان قرار داشــت اما این فصل 
بیشــتر مورد توجه قرار گرفت 
و حتی بــه اردوی تیــم ملی نیز 
دعوت شد. فالح یکی از بهترین نفرات در تیم جوان مجتبی 
حسینی اســت. مدافعی که اگر با همین سرعت پیشرفت 

کند، به زودی در تیم ملی نیز فیکس می شود.

مهدی هاشم نژاد )تراکتور(
فصل گذشته ســتاره ملوان 
در مسیر صعود به لیگ برتر بود 
و این فصل بعــد از دریافت چند 
پیشنهاد از بسیاری از باشگاه های 
لیگ برتری، به تراکتور پیوست. 
هاشم نژاد البته هنوز به یک بازیکن درجه یک برای تراکتور 
بدل نشده اما فرصت نسبتا خوبی برای بازی در این تیم به 
دست آورده و قربان بردی اف نیز عالقه زیادی به بازی او دارد. 
مهدی اخیرا به عنوان یکی از مهره های جوان در اردوی تیم 

ملی نیز حضور پیدا کرده است.

عیسی مرادی  )سپاهان(
داستان عیســی مرادی هم 
در نــوع خودش جالب اســت. 
بازیکنــی که همین تابســتان 
راهی خوشــه طالیی ساوه شد 
تا در لیــگ یک بــازی کند اما 
بدون حتی انجام یک بازی رســمی برای این باشگاه، به 
تیم دیگری رفــت! او در یک بازی دوســتانه نظر مثبت 
ژوزه مورایس را به دســت آورد و با سپاهان قرارداد بست. 
مرادی در این فصل چند نمایش خوب با لباس ســپاهان 
 داشــته و موفق به گلزنــی در رقابت های لیــگ برتر نیز 

شده است.

سینا شاه عباسی )فوالد(
در شروع فصل، سعید آقایی 
گزینه ثابت دفاع چپ فوالد بود 
اما در میانه راه، سینا شاه عباسی 
به جای او در ترکیب قرار گرفت 
و بســیار خــوب نیــز کار کرد. 
شاه عباسی در چند هفته گذشته، مدافع چپ فیکس تیم 
نکو بوده و به جز دیدار با ملوان در سایر بازی ها عملکرد بسیار 

خوبی در این تیم داشته است.

امین کاظمیان )مس(
برخــالف آن چــه انتظــار 
می رفت، مس کرمان تابســتان 
شلوغی نداشــت و ترکیبش را 
بــرای ورود به لیــگ برتر کامال 
متحول نکــرد. یکــی از نقاط 
امیدوارکننده ترکیب این تیم در این فصل، درخشــش 
امین کاظمیان اســت. بازیکنی که در لیگ برتر سه گل 
به ثمر رسانده و بدون شک یکی از بهترین مهاجمان این 

فصل فوتبال ایران بوده است.

پدیده های لیگ بیست و دوم چه کسانی هستند؟

غافلگیركنندگان

چهره به چهره

آریا طاري 

جواد نکونام باالخره سکوتش را شکسته و به نتایج افتضاح فوالد در این فصل واکنش 
نشان داده است. نکو در هر سه مسابقه گذشته لیگ برتر شکست خورده و هر بار هم از 
رفتن به سالن کنفرانس خبری امتناع کرده است. این عادت همیشگی این مربی به 
شمار می رود که بعد از شکست، دستیارانش را به کنفرانس می فرستد. عادتی که نشان 
می دهد او در سال های حضور در فوتبال اروپا، اصال به رفتار مربی ها بعد از شکست دقت 
نکرده است. به هر حال نکو از سکوت طوالنی مدت فاصله گرفته و ظاهرا مقصر نتایج بد 
فوالد را نیز پیدا کرده است. مقصری که از نگاه جواد، برخی بازیکنان »بی مسئولیت« 
تیم هستند. این توجیه برای ناکامی فوالد، حتی از نتایج این تیم هم ناامیدکننده تر به 

نظر می رسد. آیا فقط بازیکنان مقصر رقم خوردن چنین نتایجی هستند؟ آیا کادر فنی 
نقش موثری در این نتایج بد نداشته است؟ پس با این حساب وقتی فوالد در فصل گذشته 
نتیجه می گرفت و در آسیا از گروهش صعود می کرد، این بازیکنان بودند که برای تیم 
موفقیت می آوردند؟ نمی شود وقت نتیجه های خوب، سرگرم ستایش از کادر فنی شد و 
مدام پیشنهاد دریافت کرد و وقت نتایج بد، مثل آوار روی سر بازیکنان خودی فرود آمد. 
این رفتار نشان می دهد نکونام از همین حاال با معضلی به نام مسئولیت پذیری روبه رو 
شده است. او باید مسئولیت نتایج بد تیمش را بپذیرد، باید کادر فنی را مقصر اصلی بداند 
و برای درست کردن اوضاع قدمی بردارد. حتی اگر بازیکنان فوالد در حد و اندازه خودشان 
ظاهر نشده اند، مقصر ماجرا کادر فنی خواهد بود. مگر رساندن بازیکنان به نقطه اوج 
و قرار دادن آنها در بهترین فرم، وظیفه کلیدی ســرمربی تیم نیست؟ اگر هم برخی 
بازیکنان در حد فوالد نیستند، باز هم نکو مقصر است. چراکه همه این نفرات انتخاب 
خود او بوده اند و باشگاه هیچ کس را به او تحمیل نکرده است. آیا نکو نمی دانست که سعید 
آقایی و احسان پهلوان این اواخر در پرسپولیس اصال خوب نبوده اند؟ آیا نکو نمی دانست 

که بازیکنانی مثل علیاری و کوشکی برای بردن بازی های سخت در نوک حمله کافی 
نیستند و علی قربانی نیز دیگر انرژی سال های جوانی اش را ندارد؟ او استراتژی درستی 
برای خرید بازیکن در فوالد نداشت. او از فوالد یک تیم مسن ساخت که به خصوص در 
دقایق پایانی بازی به شدت آسیب پذیر است. تیمی که امثال اشکان دژاگه بعد از مدت ها 
دوری از فوتبال در آن بازی می کنند. در چنین شرایطی مقصر دانستن بازیکنان، چیزی 

به جز رساندن یک آدرس غلط نیست.
نکو بارها خودش را تحت تاثیر مربیگری کارلوس کی روش دانسته اما ظاهرا یکی 
از مهم ترین ویژگی های کی روش را نیاموخته اســت. کارلوس شاید با دیگران تندی 
کند و دشمنان زیادی هم داشته باشد اما تحت هیچ شرایطی پشت بازیکنانش را خالی 
نمی کند. به همین خاطر است که بازیکنان تیم ملی، برای مربی شان هر کاری می کنند و 
حتی حاضرند به خاطر او، مربی قبلی تیم ملی را به درهای خروجی نزدیک کنند. خود نکو 
نیز در آخرین سال های دوران بازی گاهی با انتقادهای تندی روبه رو می شد اما کی روش 

همیشه پشت او می ایستاد. خصلتی که حاال در شاگرد سابق کی روش دیده نمی شود.

نکونام سکوتش را شکست

به آينه نگاه كن مربی!

اتفاق روز


