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فرهاد مجیدی از شروع این فصل، 
عالقه ای به حفظ رشــید مظاهری 
نداشــت. با این حال باشگاه در یک 
تصمیــم درســت، رضایتنامه این 
بازیکــن را صادر نکــرد و حاال این 
احتمــال وجــود دارد کــه انتقال 
رشید به یک تیم دیگر، کلید انتقال 
فوتبالیســت موردعالقه فرهاد به 
اســتقالل باشــد. این اســتراتژی 
درســت، حاال ترکیب استقالل را 
به مراتب بیشــتر از گذشته کامل 

می کند.

به نظر می رســد دوران رشــید 
مظاهری در اســتقالل را دیگر باید 
تمام شده دانست. این گلر که راهی 
استقالل شــده بود تا برای تیم ملی 
به میدان برود، در این باشــگاه فقط 
درجا زده اســت. وقتــی مظاهری 
حاضر نشــد تیمش را در ســفر به 
عربســتان بــرای دیدار بــا الهالل 
تکمیل کند، کار او با باشــگاه دیگر 
عمال تمام شــده بود. بــا این حال 
اســتقالل گلرش را حفظ کرد تا او 
را در یک انتقــال دیگر دخیل کند. 
رشید در این فصل حتی یک دقیقه 
هم برای اســتقالل به میدان نرفته 

و تقریبا همیشــه از فهرســت های 
18 نفــره تیــم هم کنار گذاشــته 
شده است. واضح اســت که او دیگر 
جایی در استقالل ندارد. حاال گفته 
می شود که این سنگربان راهی فوالد 
خواهد شد تا صالح حردانی در مسیر 
معکوس به استقالل بپیوندد. فرهاد 
از همان شروع فصل به دنبال خرید 
صالح بود اما باشــگاه فــوالد در آن 
مقطع با این انتقــال مخالفت کرد. 
حاال اما شــرایط برای جذب مدافع 
ملی پوش تیم اهوازی فراهم شــده 
است. اگر این اتفاق رخ بدهد آبی ها 
دیگر ناچار به اســتفاده از یامگا در 

پست وینگ بک راســت نیستند. 
سلمانی و حردانی هم در کناره های 
زمین، قدرت هجومــی تیم را چند 

برابر خواهند کرد.
انتقال حردانی یک نکته بســیار 
مهم دیگر هم برای اســتقالل دارد 
و آن، رقابت صالح و وریا در ســمت 
راست خواهد بود. کاپیتان استقالل 
بارها تاکید کرده کــه الیق دعوت 
به تیــم ملی اســت اما بــه خاطر 
مســائل غیرفنی به این تیم دعوت 
نمی شــود. وریا در حالی این مساله 
را مطرح کرده کــه بخش عمده ای 
از رقابت های این فصــل را به دلیل 

مصدومیت از دست داده است. اگر 
واقعا حــق با وریا باشــد، همه چیز 
در رقابــت او و صالــح حردانی در 
قامت یک ملی پــوش اثبات خواهد 
شــد. اگر غفوری بتوانــد حردانی 
جوان را به نیمکت تیم بدوزد، همه 
می پذیرند که او سزاوار دعوت به تیم 
ملی اســت اما در غیر این صورت، 
غفوری باید قبول کنــد که تنها به 
دلیل تصمیم فنی ســرمربی به تیم 
ملی دعوت نشده اســت. اتفاقی که 
در دوران کی روش هــم برای او رخ 
داده بــود. وریا فوتبالیســت درجه 
یک و باتجربه ای به شمار می رود اما 
باید بپذیرد که باال رفتن سن و چند 
آسیب دیدگی، شــرایطش را تغییر 
داده اســت. این رقابت البته بیش از 
همه به سود اســتقالل خواهد بود. 
چراکه خیال آبی ها از سمت راست 
خط دفاعــی تا پایــان فصل کامال 
راحت خواهد شــد. صالح حردانی 
در لباس فــوالد بی نهایــت آماده 
نشــان داده و حاال قصــد دارد این 
فرم را به اســتقالل نیز منتقل کند. 
در ســال منتهی به جام جهانی، این 
انتقال برای او اهمیت بسیار زیادی 
خواهد داشــت. بــدون تردید این 
یک خرید کامال هوشــمندانه برای 
استقالل خواهد بود. آبی ها در شروع 
فصل هم خریدهای بســیار خوبی 
داشتند و این مســاله نقش مهمی 
در صدرنشینی آنها در نیم فصل اول 
لیگ برتر داشته اســت. مهر ه های 
جوانی مثل امیرحسین حسین زاده 
در این تیم درخشان ظاهر شده اند. 
درســت همان طور که نفراتی مثل 
جعفر ســلمانی و یا یامگا و ژستد در 
این تیم درخشــیده اند. حاال فرهاد 
دوباره به بازار برگشــته تا با جذب 
صالح، کار ناتمام مهمش در پنجره 
تابستانی نقل و انتقاالت را تمام کند.

به نظر می رســد جــذب صالح 

حردانی، تنها نقشه نقل و انتقاالتی 
فرهاد مجیدی نخواهد بود. استقالل 
با این بازیکن، پــازل دفاعی اش را 
کامــل می کند اما ظاهــرا دو مهره 
هجومی نیز مورد توجه این باشگاه 
هســتند که یکی از آنها نیز خارجی 
اســت. اگر همه این نفــرات جذب 
شــوند، می توان به جرات گفت که 
برای اولین بار در چند سال گذشته، 
مدیران اســتقالل همه گزینه های 
مدنظر سرمربی شــان را به خدمت 
گرفته انــد. اتفاق بی ســابقه ای که 
البته انتظارها از اســتقالل را نیز به 
اوج می رســاند. فعال همه چیز برای 
این تیم عالی پیش رفته اما این روند 
باید در نیم فصل دوم هم ادامه پیدا 
کند. فعال هیــچ تیمی در لیگ برتر، 
عمــق ترکیب اســتقالل را ندارد و 
همین مساله آبی ها را به مدعی اصلی 
قهرمانی لیگ تبدیــل خواهد کرد. 
به نظر می رسد این تیم فاصله ای با 
پایان دادن به حسرت طوالنی مدت 

قهرمانی لیگ برتر ندارد.

چهرهبهچهره

شب برگزاری مراسم The Best، شب خوبی 
برای فوتبال ایران نبود. شبی که در آن اریک المال 
جلوتر از مهدی طارمی جایزه پوشکاش را فتح 
کرد و اهدای جایزه ویژه به رونالدو برای تبدیل 
شدن به بهترین گل زن ملی فوتبال، یادمان آورد 
که علی دایی این رکورد را از دست داده است. با 
این حال شــنیدن صحبت های مهدی طارمی 
بعد از مراســم، تصویری از بلوغ یک ســتاره را 

نشان مان داد.
مهدی طارمی با گل فوق العاده اش به چلسی، 
نامزد یکی از مهم ترین جوایز فردی دنیای فوتبال 
بود. شاید اگر یک گروه از کارشناس های خبره 
فوتبال برای انتخاب بهترین گل ســال در نظر 
گرفته می شدند، مهدی بدون شک این جایزه را 
از آن خودش می کرد اما طبیعی بود که بازیکنی 
مثل اریک المال طرفداران بیشتری داشته باشد 
و رای بیشتری به دست بیاورد. در زیبا بودن گل 
المال هم شکی نیســت. رابونای او به زیبایی به 
تور دروازه آرسنال رســید اما اگر توماس پارتی 
در آن مسابقه پاهایش را می بست و جلوی گل 
شدن این توپ را می گرفت، مهدی طارمی برنده 

قطعی جایزه پوشکاش شــده بود. همین حاال 
هم خیلی ها معتقدند که طارمی شایســتگی 
بیشــتری برای رســیدن به جایزه پوشکاش 
داشته است. چراکه گل او به معنای واقعی کلمه 
حیرت آور به نظر می رسد.  با این حال ناراحتی 
اصلی مهدی نه به دلیل از دست دادن جایزه، بلکه 
به دلیل از دســت رفتن یک فرصت برای شادی 
عمومی مردم اســت. شــنیدن همین جمله از 
زبان طارمی، نشان می دهد که او چقدر توانسته 
در این ســال ها خودش را تغییر بدهد. طارمی 
همیشه فوتبالیست درجه یکی بوده اما در اولین 
سال های ورود به لیگ برتر، رفتارهای خام زیادی 
داشته است. حتی خود او هم در مصاحبه اخیرش 
اعتراف کرده که در آن سال ها نحوه ارتباط برقرار 
کردن با رســانه ها را بلد نبوده است. تعجبی هم 
ندارد، چراکه  طارمی از دل یک فوتبال آکادمیک 
بیرون نیامده و به شکل ذاتی، خودش را به مرور 

زمان کامل کرده است.
از آن قیچی فراموش نشــدنی و تکرارناپذیر 
روبه روی چلســی، زمان زیادی ســپری نشده 
اما در همین مــدت، اتفاق های زیــادی برای 
مهدی طارمی رقم خورده است. او به خاطر یک 
توییت از یک اردوی تیم ملی کنار گذاشته شد، 

آماری شگفت انگیز 
را در پورتو به ثبت 
رساند اما به خاطر 
خــراب کــردن 
چند موقعیت، با 

انتقاد سرمربی اش 
هم روبه رو شد. انگار 

مهدی به ایــن تلنگرها 
نیاز داشــت تا انگیزه اش را 

دوباره بــه اوج برســاند. انگار 
مهــدی باید هر طور شــده 
خودش را جمــع می کرد 
و با پتانســیلی شبیه یک 
فنر فشــرده، بــه نقطه 
دلخواهش برمی گشت. 
او حاال دوباره گل زنی را 
از ســر گرفته و در قامت 
یک فوتبالیســت بزرگ 
که حاال دیگر ترســی از 
مواجهه با رســانه ها هم 
ندارد، حتی صحبت های 

سایر ملی پوشان در مورد 
تعویق پاداش ها و عدم 
شــفافیت فدراسیون 
را به زبــان می آورد. 

مهــدی دیگر آن 
پسر شر و شور با 

آن تصمیم های لحظه ای نیســت و انگار از رنج، 
بهانه ای برای بزرگ شدن بیرون کشیده است. 
مهدی برگشته و آماده اســت تا در بازگشت به 
اردوی تیم ملی، دوباره چشــم ها را خیره کند. 
اسکوچیچ به درســتی می گوید که او بازیکن 
بسیار مهمی برای تیم ملی است. به همین خاطر 
هم خبر دعوت شدن این فوتبالیست به تیم ملی 
قبل از همه به خودش رسیده است. اسکو 
حتی از او خواسته که در همین قدم 
اول، درخشش در تیم ملی را از 
سر بگیرد. طارمی هم دیگر به 
ماجراهای قبلی دامن نزده 
و از عالقه اش برای روبه رو 
شدن با ســرمربی تیم 
ملی گفته اســت. حاال 
همه در انتظار تماشای 
دوبــاره طارمی در 
لبــاس تیــم ملی 
هستند. بازیکنی 
که پوشــکاش را 
نبرد امــا دوباره 
قلب هواداران 
فوتبــال در 
ا  ر ن  ا یــر ا
حــب  تصا
 . د می کــر
فوتبالیستی 

که اگر کمی زودتر کشــف می شــد و بــه اروپا 
می رفت، امروز باشگاهی مثل پورتو حتی بودجه 

الزم برای خریدش را نداشت!
مهدی طارمی اصال نباید نگران از دست رفتن 
فرصت شادی مردم در ماجرای پوشکاش باشد. 
شکی نیست که او خیلی زود، شادی بزرگ تری 
برای فوتبال ایران خواهد ساخت. تیم ملی فقط 
به اندازه یک مسابقه با بردن جام جهانی فاصله 
دارد و مهدی حتی می توانــد گل صعود را برای 
ایران بزنــد. در جدال با عــراق این فقط مهدی 
نیست که دوباره به تیم ملی برمی گردد. در این 
مسابقه تماشاگرها هم دوباره روی سکوها حاضر 
می شوند تا به تشویق این تیم بپردازند. این یک 
روز رویایی برای فوتبال ایران خواهد بود. روزی 
که شــاید ایران را به یکی از اولین کشــورهای 
صعودکننده به جــام جهانی تبدیل کند. تیمی 
که دوباره یــک الماس خالــص را در ترکیبش 
خواهد داشت. ماجراجویی های طارمی در اروپا، 
با داستان پوشــکاش تمام نمی شود. او هنوز در 
ابتدای این ماجرای جذاب قرار دارد. درخشیدن 
در یک باشگاه بزرگ تر و تبدیل شدن به یکی از 
ستاره های جام جهانی، آرزوهای بزرگ مهدی 
برای سال ۲۰۲۲ هســتند. او در صحبت های 
اخیرش دوران فوتبال را به ساختن یک خانه با 
کنار هم قرار دادن آجرها تشبیه کرده است. باید 
بپذیریم که مهدی با این آجرها، یک قصر باشکوه 

برای خودش ساخته است.

ستاره پورتو جایزه پوشکاش را از دست داد

تو یک »برنده« هستی 

رشید در این فصل 
حتی یک دقیقه هم 

برای استقالل به میدان 
نرفته و تقریبا همیشه 

از فهرست های 18 نفره 
تیم هم کنار گذاشته شده 

است. واضح است که او 
دیگر جایی در استقالل 

ندارد. حاال گفته می شود 
که این سنگربان راهی 

فوالد خواهد شد تا 
صالح حردانی در مسیر 

معکوس به استقالل 
بپیوندد
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آغاز کار فوتبال بانوان در جام  ملت های آسیا
رویای بزرگ در هند

از امروز کار تیم ملــی فوتبال بانــوان در جام 
ملت های آسیا رسما آغاز می شود. تورنمنتی که مریم 
ایراندوست و تیمش برای نخستین بار جواز حضور 
در آن را به دســت آوردند و حاال رویای بزرگی را در 
این میدان دنبال می کنند. همان طور که تیم ملی 
هندبال بانوان در نخستین حضورش در قهرمانی 
جهان به چشم جهان آمد، قطعا فوتبالیست های 
کشورمان هم زیر ذره بین هستند و نظرها را به سمت 
خود جلب می کنند. ملی پوشــان ایران با همدلی 
و انگیزه بســیار راهی هند شــده اند و طبق وعده 
سرمربی، تیم متفاوتی را در هند از ایران خواهیم دید. 
درســت اســت که این اولیــن تجربه حضور 
دختران فوتبال ایران در یک تورنمنت رســمی و 
بین المللی است، اما آنها نمی توانند به دنبال رویا 
نباشند. رسیدن به جام جهانی از قاره ای که خود 
مدعیان زیادی دارد، شاید سخت باشد، اما رسیدن 
به قله موفقیت و دنبال کردن این رویا محال نیست. 
آنها می خواهند اولین تیمی از غرب آســیا باشند 
که به جام جهانی راه پیــدا می کنند و برای تحقق 
آن می جنگند. جنگی که پیروزی در آن در گروه 
سخت با حضور چین و چین تایپه که از مدعی های 
اصلی هستند، بسیار دشوار و شاید غیرممکن به 
نظر برسد، اما در زمین مسابقه هر اتفاقی ممکن 
اســت رقم بخورد. آنها در اولین تقابل امروز برابر 
هند میزبان به میدان می روند. تیمی که شاید در 
جام ملت ها کارنامه سنگینی ندارد اما از تجربه به 
مراتب بیشتری نسبت به ایران برخوردار است. با 
این حال هیچ بعید نیست که نخستین برد ایران 
همین امروز رقم بخورد. شــاگردان ایراندوست 
یکشنبه سوم بهمن نیز به مصاف چین می روند و در 
آخرین مسابقه مرحله گروهی چهارشنبه 6 بهمن 
با چین تایپه دیدار می کنند. نباید فراموش کرد که 
فارغ از هر نتیجه ای، تیم ایراندوست تا همین جا هم 

دست به کار بزرگی  زده  است. 
    

 غیبت ایرانی های فوتسال
 بین سه نفر اول

سایت معتبر فوتســال پلنت پس از معرفی 
نامزدهای بخش های مختلف این رشته، درنهایت 
بهترین های جهــان را معرفی کرد کــه باز هم 
ایرانی ها جایی در بین ســه نفــر اول ندارند. بر 
این اســاس در بخش برترین سرمربی ها محمد 
ناظم الشریعه، ســرمربی سابق تیم ملی فوتسال 
ایــران در رده پنجم برترین ســرمربیان جهان 
قرار گرفت. در بخش برترین بازیکنان علی اصغر 
حسن زاده از ایران هفتم شد. علیرضا صمیمی در 
رقابت بهترین دروازه بان آقایان هفتم شد. احمد 
باغبانباشی در بخش برترین سرمربی باشگاهی 
آقایان در رده دهم قرار گرفت. در بخش برترین 
تیم فوتسال آقایان مس ســونگون ورزقان نهم 
شد. در بخش برترین تیم های ملی نیز تیم ملی 
فوتســال ایران چهارمین تیم برتر جهان شد. در 
رقابت برترین داورها گالره ناظمی در رده هفتم 
ایســتاد. در بخش برترین دروازه بان فوتســال 
بانوان، فرزانه توســلی دروازه بان تیم ملی ایران 
هشتم شــد و در پایان در بخش برترین سرمربی 
باشگاهی فوتسال بانوان نرگس علوانی سرمربی 

تیم پاالیش نفت آبادان هشتم شد.
    

 صعود سابریست ها 
در رنکینگ جهانی

پس از پایان جام جهانی شمشــیربازی سابر 
گرجستان، رنکینگ انفرادی و تیمی سابریست ها 
مشخص شد. در بخش مردان، سه نماینده ایران 
صعود داشــتند و علی پاکدامن به عنوان نفر اول 
ایــران در رنکینگ جهانی، توانســت به رده 1۴ 
جهان صعود کند. تیم ســابر ایران نیز همچنان 
جایگاه ششــمی جهان را حفظ کرد. تیم ایران 
در این جام جهانی مقام پنجم را به دســت آورد. 
در بخش دختران نیز حضور در جام جهانی روی 
بهبود جایگاه شان در رنکینگ جهان تاثیرگذار 
بود. به گونه ای که فائــزه رفیعی، کیانا باقرزاده و 
نجمه سازنچیان بیش از 1۰ پله در رنکینگ صعود 
کردند و پریماه برزگر چهار پله صعود داشت. در 
حال حاضــر رفیعی با قرار گرفتــن در رده 1۵۴ 
جهان بهترین جایگاه را در میان نمایندگان ایران 
دارد. تیم سابر زنان هم توانست هفت پله صعود 

کند و به رده ۳1 بیاید.  

خبرورزشی

آریا رهنورد

آریا طاري 

ظاهرا قرار اســت همه مربی ها در چلسی 
به سندرومی به نام ســندروم فصل دوم دچار 
شــوند. بعد از آنتونیو کونتــه و فرانک لمپارد 
که هر دو شروع بســیار امیدوارکننده ای در 
چلسی داشتند و ناگهان به بن بست رسیدند، 
حاال توماس توخل هم شــرایط بسیار بدی را 
در دومین فصل نشستن روی نیمکت چلسی 
تجربه می کند. فصل گذشــته برای این مربی 
آلمانی استثنایی بود. او یک تیم بحران زده را 
تحویل گرفت و موفق شــد چلسی را قهرمان 
اروپا کند. با این وجود فــرم آبی های لندن در 
این فصل اصال شبیه تیم های قهرمان نیست. 
آنها این هفته هم روبــه روی برایتون متوقف 
شــدند و یک نمایش کابوس وار دیگر را پشت 
سر گذاشتند. چلســی در چهار مسابقه آخر 

لیگ برتری اش برنده نشده و بسیار هم ضعیف 
نشان داده است. مســاله فقط نتیجه نگرفتن 

نیســت. تیم توخل با وجود در اختیار داشتن 
یکــی از بهتریــن و گرانقیمت ترین تیم های 
تاریخ باشگاه، اصال آماده نشان نمی دهد. این 
تیم در جدول رده بندی لیگ برتر انگلیس، 1۲ 
امتیاز کم تر از سیتی دارد و این در حالی است 
که یک بازی بیشتر از این تیم انجام داده است. 
در حقیقت اگر ســیتی در دیدار معوقه اش به 
برتری برسد، 1۵ امتیاز بیشتر از چلسی خواهد 
داشت. این یعنی کار چلســی برای قهرمانی 
لیگ برتر کامال تمام شده اســت. با این مدل 
امتیازگیری، حتی سهمیه چلسی هم در خطر 

است. اگر آرسنال و اسپرز در دیدارهای معوقه به 
برتری برسند، جای این تیم را در جدول خواهند 
گرفت.تومــاس توخل، چالش هــای بزرگی 
را در این فصل تجربه کرده اســت. ناآمادگی 
بازیکن های کلیدی، مصدومیت چند ستاره 
و البته حواشــی لوکاکو، کار را برای این مربی 
دشوار کرده اســت. حاال همه منتظر واکنش 
آبراموویچ هستند. او از آن دسته مالکانی است 
که اساسا برای مربی ها صبر نمی کند. در دوران 
حضور او در چلسی، فقط یک مربی قبل از توخل 
این تیم را قهرمان اروپا کرد و همان مربی تنها 
چند ماه بعد برکنار شد. حاال باید منتظر ماند 
و دید که این نفرین برای توماس توخل تکرار 
می شود یا اینکه این مربی می تواند شرایط را 
به سود خودش تغیید بدهد. واضح است که این 

مربی فرصت زیادی برای تغییر دادن شرایط 
ندارد. چراکه همه انتظار داشتند چلسی با همه 
این ستاره ها در این فصل به قهرمانی لیگ برتر 
برسد. توخل اما در رقابت با پپ گواردیوال کامال 
کم آورده و نشــان داده که هنوز در سطح این 
مربی نیست. مساله ای که برای هواداران چلسی 
کامال مایوس کننده بوده است. البته که توخل 
در بین برخی هواداران چلسی هنوز محبوبیت 
دارد اما خیلی ها هم معتقدنــد او در ماجرای 
لوکاکو به خوبی تیمــش را مدیریت نکرده و 
همین اتفاق چلســی را از مسیر موفقیت دور 
کرده است. رسیدن به فینال جام اتحادیه، تنها 
نکته امیدوارکننده درباره این فصل چلسی بوده 
است. تیمی که انگار تنها بدلی از تیم بی نظیر 

فصل گذشته است.

روزهای ناامیدکننده توخل روی نیمکت چلسی

سندروم فصل دوم!

مظاهری در مسیر انتقال معکوس به فوالد

ثابت کن کاپیتان!


