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 فينال تماشايي براي 
جام سي وچهارم

فینال حســاس ســی و چهارمیــن دوره 
رقابت های لیگ برتر والیبال امروز )سه شنبه( 
ساعت ۱۶ در ســالن فدراسیون بین تیم های 
شــهرداری ارومیه و فوالد ســیرجان برگزار 
خواهد شد. دو تیم با کســب یک پیروزی در 
بازی اول و دوم فینال امــروز در بازی مرگ و 
زندگی برای کسب نخستین جام قهرمانی در 
مســابقات لیگ برتر تالش خواهند کرد. تیم 
شــهرداری ارومیه تا پیش از بازی دوم فینال 
در مرحله پلی آف تمام مسابقات خود را در پنج 
ست به پایان رســاند و ۲۹ ست بازی کرده بود 
در حالی که تیم سیرجان ۱۹ ست را پشت سر 
گذاشته بود. برگزاری مسابقات پنج ست شاید 
توان فنی و تمرکز تیــم ارومیه را کاهش داده 
اســت و این تیم برای موفقیت در بازی امروز 
مقابل سیرجان بیشتر از هر چیزی به ریکاوری 
ذهنی و جسمی نیاز دارد. تیم شهرداری ارومیه 
هزینه بسیاری برای حضور در مسابقات کرده 
و با خدمت گرفتن ستاره های والیبال ایران با 
هدف قهرمانی گام در میدان گذاشته است. در 
طرف دیگر نیز شــاگردان با انگیزه محمدرضا 
تندروان در تیم فوالد سیرجان برای رسیدن به 
فینال بازی های جذاب و تماشایی را به نمایش 
گذاشتند و در مرحله پلی آف تیم های قدرتمند 
سایپا و سپاهان را در سه ست متوالی با اقتدار 
شکست دادند. بازیکنان ســیرجان شاید اگر 
در بازی نخســت فینال بازی همیشگی خود 
را انجام داده بودند و صابر کاظمی روز پرفروغ 
خود را ادامه می داد االن تکلیف جام مشخص 
بود. سیرجانی ها پس از ناکامی نخست در بازی 
فینال، با نمایش خیره کننده کاظمی و رحمان 
داوودی در ســه ست از ســد ارومیه پرستاره 
گذشت و بازگشت امیدوارکننده ای به فینال 
داشــت و اگر امروز نیز این تیم از ســرویس و 
اسپک های نمایشی کاظمی بهره گیرد جام را 

به خانه خواهند برد.
    

 بازگشت درخشان 
شاگردان فخري

تیم ملي شمشــیربازي اسلحه سابر پس از 
یک سال دوري از مســابقات، در جام جهاني 
بوداپســت شــرکت کرد و ضمن درخشش 
در بخش انفــرادي، در بخش تیمــي در رده 
ششم ایستاد. سابریســت هاي ایران با اینکه 
خیال شان از بابت کسب ســهمیه راحت بود 
عملکرد خوبي از خود به جاي گذاشــتند. به 
عنوان نمونه در بخش انفرادي علي پاکدامن در 
مرحله یک شانزدهم نهایي برابر اوه سانگوک از 
کره جنوبی که رنک اول دنیا را در اختیار دارد 
قرار گرفت و در ایــن دیدار تنها با یک اختالف 
امتیاز شکســت خــورد. همین طــور محمد 
رهبری بــا پیروزی ۱۵ بر۱۳ برابر درشــویتز 
آمریکایی نفر ســوم رنکینگ جهانی شاهکار 
کرد. تیم ملی شمشیربازی اســلحه سابر در 
نخستین دیدار خود در جدول ۳۲ تیمی مقابل 
لهســتان به برتری ۴۵ بر ۳۶ دست یافت و به 
جدول ۱۶ تیمي راه یافت. آنها در این مرحله به 
مصاف مصر رفتند و مقابــل این تیم به برتری 
۴۵ بر ۴۱ دست یافتند. دیدار ایران در جدول 
هشــت تیمي مســابقات مقابل کره جنوبي 
برگزار شــد که طي آن تیم ملي با نتیجه ۴۵ 
بر ۴0 شکســت خورد تا کارش را براي کسب 
جایگاه پنجم تا هشــتم ادامه دهد. فرانســه 
اولین حریف ایران بود که ۴۵ بر ۲8 شکســت 
خورد اما در مسابقه بعد این ملي پوشان ایران 
بودند که ۴۵ بر ۳8 بازي را به آمریکا واگذار و به 
جایگاه ششم بسنده کردند. همچنین با پایان 
یافتن رقابت بخش تیمی، فدراسیون جهانی 
رنکینگ جدید تیم های سابر را اعالم کرد که 
تیم ایران که قبــال در رده هفتم بود، با یک پله 
صعود در رده ششم رنکینگ ایستاد. فخری در 
نظر دارد ایران با رنکینگ ۶ یا هفت در المپیک 
توکیو شــرکت کند؛ از این رو به دنبال ارتقاي 
رنکینگ تیم ایران نیست. ایران با ترکیب فرزاد 
باهرارسباران، محمد رهبری، محمد فتوحی و 
نیما زاهدی در بخش تیمي رقابت کرد. پیمان 
فخري ترجیــح داد در بخش تیمــی از علی 
پاکدامن و مجتبی عابدینی نفرات اصلی خود 

استفاده نکند. 

منهای فوتبال

آریا طاری

در چنــد روز گذشــته همه 
هواداران اســتقالل، ســرگرم 
پرداختــن به ماجــرای امضای 
قرارداد تیم شان با آرمان رمضانی 
هستند. بازیکنی که همین چند 
روز قبل با آمار »صفر گل زده« از 
پرسپولیس جدا شد و به نوعی در 
فهرست مازاد این تیم قرار گرفت. 
ظاهرا فرهاد مجیدی، عالقه خاصی 
به ســبک بازی رمضانی دارد اما 
مساله اینجاست که آیا رزومه این 
فوتبالیست و میزان آمادگی اش 
در حد و اندازه های باشگاهی مثل 

استقالل بوده اســت؟ آیا او با این 
سطح از توانایی می تواند گرهی از 

کار باشگاه باز کند؟
    

نفر چهارم یک مثلث عشقی! 
اســتقالل فرهاد در حالی به سراغ 
خرید یک »مهاجم« رفته که خودش 
سه مهاجم آماده در اختیار دارد. ترافیک 
خط حمله اســتقالل به حدی اســت 
که حتی بازیکن گل زنی مثل ارسالن 
مطهری ناچار اســت گاهی مسابقات 
را از روی نیمکت شــروع کند. فرهاد به 
درستی تشخیص داده که در یک فصل 
فشرده و در رقابت بر سر سه جام مختلف، 
تیمش به یک ترکیب کامل از مهره های 

اصلی و ذخیره نیاز خواهد داشت اما واقعا 
اگر شیخ یا مهدی آسیب ببینند، آرمان 
می تواند در یک مسابقه حساس و کلیدی 
گزینه ای تعیین کننده برای تیم باشد؟ 
به نظر می رسد رمضانی برای یک دوران 
کامال کم فشار در استقالل آماده خواهد 
شد. او این اواخر در تیمی که در ترکیب 
اصلی اش حتی یک مهاجم تخصصی 
نداشــت، روی نیمکت می نشســت و 
حاال در تیمی که سه مهاجم تخصصی 
دارد، قطعا سرنوشــتی به جز نشستن 
روی نیمکت در انتظارش نخواهد بود. 
رمضانی بــا علم به ایــن موضوع راهی 
باشگاه استقالل شده است. چه کسی 
بدش می آید به ازای چند ماه نشستن 

روی نیمکت یک تیم بزرگ و پرطرفدار، 
چند میلیارد تومان درآمد داشته باشد. 
آن هم بازیکنی که با کیفیت نازلی که 
در تیم قبلی ارائه داده، حتی از تیم های 
متوسط لیگ برتر هم پیشنهاد نداشته 
است. آرمان نه »یاغی« است و نه می تواند 
در جایگاه یک فوتبالیست جنجالی قرار 
بگیرد. انتقال او بیشــتر از »عصبانی« 
کردن پرسپولیسی ها، خود استقاللی ها 

را عصبانی و متعجب کرده است! 
این یک خرید »ارزانقیمت« 

نیست
شــاید تصور کنید آرمان رمضانی 
به خاطر رزومه نه  چندان درخشــان و 
عملکرد ناامیدکننده  ای در پرسپولیس 

داشته، با یک رقم ناچیز راهی استقالل 
شــده اما این تصور، نسبتی با حقیقت 
ندارد. بر اساس شــنیده ها، قرارداد این 
بازیکن با پرســپولیس هفت میلیارد 
تومان بوده و بعید اســت استقاللی ها 
قراردادی کم تر از چهار میلیارد تومان 
را با او به امضا رسانده باشند. در چنین 
شرایطی آیا بهتر نبود باشگاه این پول را 
صرف خرید یک بازیکن در خط میانی 
یا خط دفاعی کند؟ آیا بهتر نبود باشگاه 
به جای انجام خریــد مهاجم چهارم، 
کمی از بدهی اش به مهره های فعلی را 
بدهد و آرامش بیشتری برای جو تیم به 
وجود بیاورد؟ اگر عملکرد آرمان درست 
همان طور باشد که این روزها پیش بینی 
می شود، خرید او یک نقطه منفی بزرگ 
در کارنامه کاری فرهاد مجیدی خواهد 
شــد. فرهاد با این خرید دست به یک 
ریســک بزرگ زده و یک قمار کلیدی 
انجام داده است. قماری که ممکن است 

در نهایت به شدت به ضرر او تمام شود.
آمار چه می گوید؟

از شــروع لیگ برتر بیستم تا امروز، 
آرمــان رمضانی تنها در یک مســابقه 
از پرســپولیس فیکس بوده است. در 
حقیقت به نظر می رســد یحیی هرگز 
به این بازیکن اعتماد نکرد و هیچ وقت 
نتوانســت با حضــور او در خط حمله 
تیمش کنار بیاید. آرمــان چند بار در 
لیگ قهرمانان آسیا هم به میدان رفت 
اما عملکردش ضعیف تــر از حد انتظار 
بود. نیم فصل اول لیگ برتر بیستم برای 
این بازیکن بدون گل یا حتی پاس گل 
به پایان رســید. جالب اینکه او چند بار 
صاحب بخت های ایده آل گل زنی هم 
شــد اما با بی دقتی محض، تــوپ را به 
باالی دروازه فرستاد تا آخرین شانس ها 
برای ماندن در پرســپولیس را از دست 
بدهد. بدترین نمایش او در پرسپولیس 
بدون شــک روبه روی شــهرخودرو با 

از دســت دادن چند فرصت عالی رقم 
خورد. اگر قرار باشــد تنها به این آمار 
بسنده کنیم، خرید آرمان برای استقالل 
یک فاجعه بزرگ خواهد بود اما آبی ها 
امیدوارنــد او برخــالف دورانی که در 
باشگاه پرسپولیس پشت سر گذاشته، 
در استقالل بدرخشد و روزهای کامال 

متفاوتی را در این تیم سپری کند.
این تجربه آشنا

این نخستین بار نیست که آبی ها در 
بازار نقل و انتقاالت به سراغ مهره مازاد 
رقیب می روند. این اتفاق برای گادوین 
منشــا نیز رخ داده بود. بازیکنی که به 
محض قرار گرفتن در فهرست خروج 
پرسپولیس، با اســتقالل امضا کرد و 
دوران کامال ناموفقی را در این تیم پشت 
سر گذاشت. حاال نوبت به آرمان رمضانی 
رسیده که از لیست خروج پرسپولیس به 
لیست ورود استقالل برسد. این روزها 
همه مشغول ستایش ایجنت او هستند. 
کسی که بتواند چنین بازیکنی را در یک 
فصل به پرسپولیس و استقالل بفرستد، 
بدون تردید قادر اســت هر ناممکنی را 
ممکن کند و دست به هر معجزه ای بزند!

سایه روشن های یک قرارداد بحث برانگیز در استقالل

اینخرید»آرمانی«نبود!

اتفاق روز

چهره به چهره 

رئیس جدید فدراســیون فوتبال در واکنــش به ماجرای 
محرومیت فوتبال ایران از میزبانی در لیگ قهرمانان آســیا و 
مقدماتی جام جهانی، بیانیه ای منتشر کرد که درست به اندازه 
برخوردهای ای.اف.سی، پر از اشــکال به نظر می رسید. اول از 
همه، »فلسفه« انتشار چنین بیانیه ای کامال گنگ و مبهم بود. 
ظاهرا شهاب الدین عزیزی خادم با انتشار این چند خط، اصرار 
داشت نشــان بدهد که این اتفاق به خاطر »مدیران قبلی« رخ 
داده و فدراســیون جدید هیچ تاثیری در آن نداشته است. اگر 

واقعا هدف عزیزی خادم این بود، او مرتکب یک اشتباه کلیدی 
شد. البته که همه هواداران فوتبال ایران به روشنی می دانند که 
تصمیم گرفتن میزبانی از فوتبال ایران تصمیم جدیدی نیست و 
به این فدراسیون برنمی گردد اما اصرار برای طعنه زدن به مدیران 
سابق هم هیچ چیزی به فدراسیون جدید اضافه نمی کند. رفتاری 
که عزیزی خادم در اولین روزهای کاری از خودش نشــان داد، 
شباهت زیادی به برخی از مدیران در دولت فعلی دارد. مدیرانی 
که عمال عادت کرده اند همه ضعف ها و نارسایی ها را به »قبلی ها« 
ربط بدهند و هرچه فریاد دارند بر سر مدیران پیشین بکشند! همه 
از ضعف و انفعال امثال کفاشیان، تاج و بهاروند باخبر هستند. 
اینکه دوران مدیریت آنها چه فاجعــه بزرگی بوده، اصال نیاز به 
رمزگشایی و افشاگری ندارد. برای حرف زدن علیه این مدیرها، 
الزم نیست حتما کرسی ریاست فدراسیون را در اختیار داشته 

باشید. حتی یک هوادار عادی فوتبال هم خوب می داند که این 
افراد چه بالیی سر پتانسیل های این رشــته ورزشی در ایران 
آورده اند. ماجرا زمانی نگران کننده می شــود که رئیس جدید 
هم خودش را به بازی »چه کسی مقصرتر است؟« وارد می کند. 
اینکه مدیران قبلی چه کرده اند، به محدوده مســئولیت های 
رئیس فدراسیون برنمی گردد. بهتر است به جای پرداختن به 
این سوال، او به این پرسش مهم پاسخ بدهد که همین حاال چه 
برنامه ای برای شکستن رای ای.اف.سی دارد. مگر همین مدیر 
نبود که بهبود رابطه دیپلماتیک با کنفدراسیون فوتبال آسیا 
را در راس برنامه های نقــل و انتقاالتی اش قرار داد؟ مگر همین 
مدیر نبود که دائما تاکید می کرد در دوران ریاست، رابطه فوتبال 
ایران با ای.اف.سی را ترمیم خواهد کرد؟ عزیزی خادم به جای 
انتشار چنین بیانیه هایی، باید وقتش را برای تغییر دادن وضعیت 

عمومی فوتبال ایران صرف کند. در این مقطع، اصال مهم نیست 
مقصر اصلی این اتفاق چه کسی بوده است. مردم مقصران اصلی 
را خیلی خوب می شناسند. در این مقطع، مهم است که فوتبال 
ایران چطور باید با چنین اتفاق بزرگی برخورد کند. مهم است که 
فوتبال ایران هویتش را به تاراج ندهد و به همین سادگی مشغول 
باج دادن به ای.اف.سی نشود. فدراسیون هم باید جهت نگاهش 
را عوض کند. چراکه حاال اصال وقت مناسبی برای پرداختن به 
اختالفات درونی نیست. آن هم در شرایطی که ای.اف.سی عمال 
به یک دشمن مشترک برای فوتبال ایران تبدیل شده است. تکرار 
این بیانیه ها، می تواند اعتماد عمومی را نســبت به مرد اول این 
روزهای فدراسیون به راحتی هرچه تمام تر سلب کند. او باید از 
مسئولیتی که دارد و فرصتی که به دست آورده، در جهت کامال 

متفاوتی بهره ببرد.

آریا رهنورد

جدایی احسان حاج صفی از باشگاه تراکتور 
به مقصد سپاهان، شــروع زنجیروار جدایی سه 
ســتاره پرتجربه و گرانقیمت از تیــم تبریزی 
است. مهره هایی که در قامت کاپیتان های تیم 
ملی راهی این باشگاه شدند اما در فوتبال تبریز، 
موفقیت خاصی را تجربه نکردند. حرکت احسان، 
اشکان و مسعود به طرف درهای خروجی باشگاه، 
بدون تردید به معنای پایان یک دوره خاص در 
باشگاه تراکتور است. دورانی که هواداران این تیم 
تصور می کردند قرار است به قهرمانی لیگ برتر 
یا یک موفقیت بزرگ در آسیا منجر شود اما حاال 
هیچ کدام از این سه نفر به عنوان یک »قهرمان 

بزرگ« از این تیم جدا نخواهند شد.
در شــروع این فصل از فوتبال ایران، باشگاه 
تراکتور به هر دری زد تا جلوی جدایی احســان 
حاج صفی را بگیرد و مانــع از انتقال این بازیکن 
به یک باشگاه خارجی شــود. فقط چند ماه بعد 
اما احســان تصمیم گرفت با تــرک تراکتور به 
تیم ســابقش در فوتبال ایران برگردد و دوباره 
پیراهن باشگاه سپاهان را بپوشد. احسان در این 

سال ها مثل یک »ستاره« تما م عیار در تراکتور 
درخشید. بدون شــک عملکرد او در باشگاه از 
اشــکان و مســعود ایده آل تر بود اما در مجموع 
خروجی این عملکرد مطلــوب، چیزی نبود که 
هواداران باشــگاه می خواســتند. احسان که از 
شــروع لیگ برتر هجدهم به تراکتور پیوسته 
بود، ۶۹ مسابقه در لباس تیم تبریزی انجام داد و 
هفت گل و ۹ پاس گل را به نام خودش ثبت کرد. 
آماری که برای یکی از بهترین ستاره های فوتبال 
ایران با سابقه حضور در دو جام جهانی، چندان 
درخشان به نظر نمی رسد. پیوستن او به سپاهان 
اما می تواند یک اتفاق کلیدی در جنگ قهرمانی 
این فصل لیگ برتر باشــد. تیم محرم با داشتن 
مهره ای مثل حاج صفی، از شانس بیشتری برای 
موفقیت در این فصل برخــوردار خواهد بود. به 
نظر می رســد بازوبند کاپیتانی طالیی ها نیز به 
احســان تعلق خواهد گرفــت. بالفاصله بعد از 
جدایی حاج صفی، زمزمه های خروج اشــکان 
دژاگه و مســعود شجاعی از این باشــگاه نیز به 
گوش می رســد. »اشــه« از همان روزهای اول 
حضور در فوتبال باشگاهی ایران، تاکید داشت 
که برای تفریح به ایران ســفر نکرده و رویاهای 

بلندپروازانه ای در باشگاه تراکتور دارد. او به لحاظ 
فنی یکی از بهترین هــای تاریخ فوتبال ایران به 
شمار می رود و به ویژه در اولین روزهای حضور 
در تراکتور، فوق العاده بــوده اما در چند مقطع 
خاص هم، باشگاه از او کمی ناامید شد. بزرگ ترین 
ناامیدی تراکتوری های از دژاگه وقتی رقم خورد 
که او پس از ماجراهای کرونا، مدت ها از سفر به 
ایران و حضور در جلسه های تمرینی تیمش سر 
باز زد. اشکان در این چند سال همواره مورد توجه 
استقالل بوده و بعید نیست به زودی با این باشگاه 
قرارداد امضا کند. بر اساس شنیده ها، خروجی 
مهم بعدی تراکتور مسعود شجاعی خواهد بود. 
بازیکنی که در این ســال ها از بیشترین میزان 
نفوذ و اقتدار در این باشگاه برخوردار بوده است. 

جایگاه مسعود در این باشگاه آنقدر خاص 
بوده که حتی مربیان به ندرت جسارت 

الزم را برای تعویض کردنش داشته اند. 
جالب اینکه شجاعی تا همین چند 
هفته قبل با حفط سمت به عنوان 
کاپیتان، سرمربی باشگاه هم بود 
اما حاال در آستانه جدایی از این 

تیم قرار دارد.
شجاعی، دژاگه و حاج صفی، 
بمب های باشگاه تراکتور پیش 

از شروع لیگ برتر هجدهم بودند. با 
در اختیار داشتن این ستاره های بزرگ، باشگاه 
مدعی شماره یک قهرمانی لیگ به شمار می رفت 

اما در پنج هفته اول فصل، فقط یک پیروزی به 
دست آورد. آنها به مرور زمان اوج گرفتند و با پنج 
پیروزی متوالی در نیم فصل دوم، رســما به یک 
تیم مدعی در لیگ تبدیل شــدند اما باختن به 
سپیدرود در رشــت و حواشی عجیبی که برای 

محسن فروزان به وجود آمد، سرنوشت این تیم را 
تغییر داد. تراکتور در نهایت فصل را در رده پنجم 
جدول حتی دورتر از سهمیه آسیا به پایان رساند. 
آنها در جام حذفی نیز مغلوب صنعت نفت شدند و 
خیلی زود از این تورنمنت کنار رفتند. آنها در آسیا 
هم عملکرد قابل قبولی نداشتند و در همان دور 
گروهی حذف شدند. در لیگ نوزدهم هم اوضاع 
برای تیم تبریزی امیدوارکننده تر نبود. دست آنها 
این بار هم از قهرمانی لیگ برتر کوتاه ماند و این 
تیم در جدول نهایی فصل، فاصله بسیار زیادی با 
صدر جدول داشت. شاگردان ساکت الهامی البته 
در نهایت فاتح جام حذفی شدند اما این موفقیت 
برای باشگاهی با این حجم از هزینه و ستاره، اصال 

قابل قبول نبود.
داستان ســه تفنگدار در فوتبال تبریز بدون 
یک شلیک اساســی و کلیدی در حال خاتمه 
یافتن است. زنوزی روی این مهره ها حساب 
ویژه ای باز کرده بود اما دو سال و نیم بعد، به 
نتایج دلخواهش از این خریدها نرسید تا 
در تبریز، هیچ کس نگران شنیدن اخبار 
جدایی این ستاره ها نباشــد. تراکتور در 
دوران تازه، به فوتبالیســت های جوان تر، 
تازه نفس تر و پرانگیزه تری نیاز دارد. نفراتی 
که بتوانند با دوندگی و جاه طلبی بیشتر، آرزوی 
دیرینه هــواداران این تیم بــرای قهرمانی در 
رقابت های لیگ برتر فوتبال ایران را به حقیقت 

تبدیل کنند.

عذر بدتر از گناه فدراسیون فوتبال

بی خيال آقای رئيس! 

پایان عصر سه ستاره در تراکتورسازی

سه تفنگدار بدون شليک! 

فرهاد به درستی تشخیص 
داده که در یک فصل فشرده 

و در رقابت بر سر سه جام 
مختلف، تیمش به یک 

ترکیب کامل از مهره های 
اصلی و ذخیره نیاز خواهد 

داشت اما واقعا اگر شیخ 
یا مهدی آسیب ببینند، 
آرمان می تواند در یک 

مسابقه حساس و کلیدی 
گزینه ای تعیین کننده برای 

تیم باشد؟
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