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اینکه استقالل برای اولین بار در این 
فصل برنده نشده اما شکست هم نخورده 
و همه نفرات این تیم تا این حد به خاطر 
این نتیجه »عصبانی« هستند، نشانه 
جالبی به نظر می رسد. آنها دوست ندارند 
هیچ امتیازی را از دست بدهند و به همین 
خاطر با انگیزه بسیار زیادی به هر بازی 
وارد می شــوند. تیم فرهاد تا همین جا 
هم درخشان ظاهر شــده و با توجه به 

شکست این هفته ســپاهان روبه روی 
ذوب، همچنان اصلی ترین مدعی باقی 
خواهد ماند اما به نظر می رسد فرهاد و 
شاگردها به هر قیمتی و در هر شرایطی 
فقط به دنبال برد هســتند. آنها حتی 
در یک مســابقه خارج از خانــه هم با 
تساوی راضی نمی شوند و نمی توانند 
خودشان را فریب بدهند و از یک امتیاز 
لذت ببرند. تصاحب 10 امتیاز در چهار 
بازی یکی از بهترین شروع های تاریخ 
استقالل در رقابت های لیگ برتر را رقم 

زده اســت. با این وجود همه نفرات این 
تیم به خوبی می دانند که یک شــروع 
ایده آل، به معنای قطعی شدن موفقیت 
در این فصل نخواهد بــود. آبی ها هنوز 
روبه روی قدرت هــای اصلی لیگ برتر 
قرار نگرفته اند. این تیم آماده البته به نظر 
قدرت شکست دادن هر حریفی را دارد.

کیفیت؛ عهد عتیق
صعود فجر سپاســی به لیگ برتر، 
اتفاق خوبی بود اما کاش مسئوالن استان 
فارس هم شــرایط را برای »میزبانی« 

اســتاندارد این تیم در لیگ برتر فراهم 
می کردند. این فقط صعود نیســت که 
اهمیت دارد و یک تیم باید از حداقل های 
اولیه بــرای میزبانی یک مســابقه هم 
برخوردار باشد. کیفیت برگزاری نبرد 
خانگی فجر روبه روی استقالل، آنقدر 
در حد عهد عتیق بود که هر لحظه انتظار 
داشتیم حسن روشن یا صمد مرفاوی 
برای تیم شان در این مسابقه گل بزنند. 
روی این چمن، عمال نباید انتظار یک 
مسابقه تماشایی را داشته باشیم. حتی 

در دهه 60 هم بســیاری از چمن های 
فوتبال ایران بهتر از این بودند. کیفیت 
پخش تصاویر هم بسیار ناامیدکننده 
هستند و مخاطب تلویزیونی عمال شاهد 
مسابقه ای اســت که شباهت چندانی 
به فوتبال نــدارد. کاش در کنار صعود، 
فجری ها کمی هم روی میزبانی شــان 

کار می کردند.
سیدحسین، پاشنه آشیل

»زشت ترین گل لیگ برتر را خوردیم. 
خود بازیکن فجر هم نمی داند که با کجای 
بدنش گل زده است«. شاید حق با فرهاد 
باشد و سیروان نداند با کجایش گل زده 
اما بدون شــک سیدحسین حسینی 
هم نمی داند که با کجایش گل خورده 
است. سیدحسین بعد از چند نمایش 
خوب، دوباره به همان گلر کامال آشــنا 
برای اســتقاللی ها تبدیل شده است. 
سنگربانی که همیشــه آماده است تا با 
یک واکنش فاجعه بار، تیم را به بن بست 
بکشاند. اشتباه محاسباتی سیدحسین 
روی خروج از دروازه در دقیقه 95 مسابقه 
با فجرسپاسی، برای استقالل به شدت 
دردسرساز شــد. او تنها سایه ای از توپ 
را نشانه رفت و به سیروان قربانی اجازه 
داد که به ســادگی توپ را از خط دروازه 
استقالل عبور بدهد. این گل، عمال دو 
امتیاز مهم را از استقالل گرفت و اجازه 
نداد آبی ها چهارمین برد متوالی شان در 
لیگ برتر را جشن بگیرند. برای بردن لیگ 
برتر در این فصل، فرهاد باید به دنبال یک 
گلر مطمئن تر باشد. رشید مظاهری هم 
شاید کمی افت کرده اما استانداردهای 
بازی او به مراتب بیشتر از سیدحسین 
اســت. در نتیجه به نظر می رســد این 
اشتباه، پایان دوران حضور ثابت حسینی 
روی خط دروازه استقالل است. چراکه با 
این گلر، نمی توان به لحظات حساس و 

بردهای کلیدی دل بست.

وی.ای.آر؛ نیاز کلیدی
نبرد فجر و استقالل به لحاظ داوری، 
صحنه های بحث برانگیز زیادی داشت. 
جالب اینکه هــر دو تیم عمال به قضاوت 
منصوریــان معتــرض بودنــد و حتی 
تصاویــری هم از صحنه های حســاس 
مسابقه منتشر کردند. مساله فقط این 
نیســت که داور در کدام لحظه مرتکب 
اشتباه شده و به نفع کدام تیم سوت زده 
است. مساله این اســت که فوتبال ایران 
بیشتر از همیشــه به وی.ای.آر نیاز دارد 
و تا کمــک داور ویدئویی از راه نرســد، 
این موج هرگز فروکــش نخواهد کرد. 
فدراســیون فوتبال اگر به سالمت لیگ 
اهمیت می دهد و اگر قصد کاهش دادن 
اعتراض ها به تصمیم های داوری را دارد، 
باید راهی بــرای اســتفاده از وی.ای.آر 
در رقابت های لیگ برتر داشــته باشد. 
در چنین شــرایطی، هیچ چیز به اندازه 
کمک داور ویدئویی برای فوتبال مناسب 
نیســت. لیگ برتر در اوضاع فعلی، نیاز 
مبرمی به وی.ای.آر دارد و باید بتواند هر 
طور که شده، خودش را »به روز« کند. این 
تصمیم در درجه اول، به معنای حمایت 

از داورها و تنها نگذاشتن آنها خواهد بود.

چهار نکته درباره اولین تساوی فصل استقالل

گلر به خودی

چهرهبهچهره

اشتباه ثانیه آخری سیدحسین حسینی روبه روی فجر سپاسی، فرصت رسیدن به چهارمین برد متوالی را از استقالل 
گرفت. آبی ها برای سومین بار در این فصل صاحب یک پنالتی شدند و این بار در استفاده از آن موفق بودند اما در نهایت 

سیروان قربانی، مسابقه را به تساوی کشاند تا سومین گل فصل کوین یامگا، برای رسیدن به سه امتیاز بازی کافی نباشد. 
این نبرد در شیراز، نکته های جالبی داشت که در این گزارش به مرور آنها می پردازیم. مسابقه ای که استقالل را تبدیل به 

اولین تیم لیگ برتر بیست و یکم با امتیازهای دورقمی کرد.

تلخ ترین و آزاردهنده تریــن خبر این هفته 
فوتبال ایران بدون هیچ تردیدی، خبر فوت یکی 
از هواداران سپاهان در مســیر استادیوم نقش 
جهان بود. در شــرایطی که حضور تماشاگرها 
روی سکوهای لیگ برتر همچنان ممنوع است، 
یکی از هواداران موتورسوار سپاهان که اتوبوس 
تیم را تا استادیوم نقش جهان بدرقه می کردند، 
در حادثه تصادف جانش را از دست داد. این اتفاق 

شوک بزرگی برای باشگاه سپاهان در آستانه دربی 
حساس اصفهان بود. اتفاقی که کام بازیکنان این 
تیم را به شدت تلخ کرد و موجب شد سپاهانی ها با 
روحیه ای بسیار پایین به استقبال این جدال بروند. 
یک پنالتی از دست رفته، یک کارت قرمز مستقیم 
و در نهایت یک شکست، نشــان می داد شرایط 
تیم سپاهان بعد از رسیدن به سه برد متوالی در 
این جدال چندان عادی نیست. این اتفاق شوم 
در حالی رخ داد که در یک ســال گذشته، محرم 
نویدکیا بارها و بارها از هواداران تیمش خواسته 
تا قید همراهی با اتوبوس تیم را بزنند و با موتور، 
تیم را تا اســتادیوم همراهی نکنند. درخواستی 
که به شکل عجیبی با موافقت هواداران باشگاه 

روبه رو نشده است. ســپاهان بدون شک، یکی 
از حرفه ای ترین تیم های فوتبال ایران به شــمار 
می رود اما تاسفبار است که آنها به لحاظ مرگ و 
میر هوادارها، آمارهایی جهانی به ثبت رسانده اند. 
زمانی که این تیم در استادیوم فوالدشهر به میدان 
می رفت، بارها و بارها هوادارها در مسیر ورزشگاه 
این تیم بــا حادثه روبه رو می شــدند. حتی طی 
کردن فاصله خیابان منتهی به فوالدشــهر هم 
بارها موجب کشته شــدن هواداران این باشگاه 
شد. آن سال ها باالخره گذشــتند و سپاهان به 
نقش جهان برگشت اما حاال هم ماجرای همراهی 
تیم با موتورسیکلت، به شدت دردسرآفرین شده 
است. اتفاقی که هم به روحیه تیم لطمه می زند و 

هم خسارت جبران ناپذیری به یک خانواده وارد 
می کند. ســپاهان می تواند شکست این هفته 
را جبران کنــد و حتی در نیم فصــل دوم از تیم 
همشهری انتقام بگیرد اما پسر جوانی که در مسیر 
ورزشگاه جانش را از دست داده، دیگر به زندگی 
برنمی گردد و خانــواده اش دیگر هرگز فرصت 
دیدن او را به دست نمی آورند. این وسط افرادی 
که همچنان مقابل بازگشایی استادیوم ها در ایران 
و ورود هوادارها به ورزشگاه ها ایستاده اند هم مقصر 
چنین شرایطی هستند. طبیعتا اگر پسران جوان 
بتوانند خودشان را به سکوهای استادیوم برسانند، 
دیگر قید مانور دادن با موتور در اطراف اتوبوس 
تیم را می زنند. این تلنگر بزرگ و این اتفاق تلخ، 

باید جلوی تکرار این روند را برای همیشه بگیرد. 
این اتفاق دیگر به هیچ قیمتی نباید تکرار شود و 
سپاهانی ها نباید در اطراف اتوبوس تیم محبوب 
روی زندگی شان قمار کنند. همان طور که محرم 
نویدکیا گفت، هیچ مسابقه فوتبالی، هیچ نتیجه ای 
و هیچ بردی، ارزش زندگی یک انســان را ندارد. 
فوتبال ایران در همین چند سال، جان چندین نفر 
را گرفته است. از پسر هشت ساله ای که در آزادی، 
دچار برق گرفتگی شد تا همین پسر جوانی که روی 
موتور، درگیر حادثه شد و زندگی کوتاهش به پایان 
رسید. کاش فوتبال ایران بیشتر مروج زندگی بود 
تا مرگ. افسوس که آن چه در این فوتبال سپری 

می شود، بیشتر بوی مرگ می دهد.

وقتی فوتبال؛ بوی مرگ می دهد

تاکتیک مردن

ساشتباه محاسباتی 
سیدحسین روی خروج 

از دروازه در دقیقه 95 
مسابقه با فجرسپاسی، 
برای استقالل به شدت 
دردسرساز شد. او تنها 
سایه ای از توپ را نشانه 

رفت و به سیروان قربانی 
اجازه داد که به سادگی توپ 

را از خط دروازه استقالل 
عبور بدهد
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عضويت در شوراي جهاني

در شرایطي که فدراسیون ژیمناستیک در داخل 
کشور مدت هاست که با حواشي بسیار زیاد و عجیبي 
روبه رو است، به نظر مي رسد اوضاع در بیرون از مرزها 
خوب پیش مي رود. ماجرا از این قرار است که زهرا 
اینچه درگاهي رییس فدراسیون ژیمناستیک ایران 
به عضویت شــورای جهانی ژیمناستیک درآمد تا 
یک اتفاق خوب در این رشــته رقم بخورد. هشتاد 
و سومین کنگره فدراسیون جهانی ژیمناستیک 
به میزبانی آنتالیای ترکیه برگزار شــد و واتانابه با 
کسب ۸1 رای بار دیگر رییس فدراسیون بین المللی 
ژیمناستیک شــد. همچنین علی هیتمی از قطر 
نایب رییس اول، نیلی کیم به عنوان نایب رییس دوم 
و بانوان و سوات سلن از ترکیه به عنوان نایب رییس 
سوم انتخاب شدند. حال باید دید این اتفاق تاثیري 

در شرایط این فدراسیون در داخل کشور دارد یا نه.
    

عدم اعزام به دلیل تغییر قانون
مســابقات قهرماني جهان تنیس روي میز در 
حالي در آذرماه به میزباني آمریکا برگزار مي شود که 
پینگ پنگ  ایران نماینده اي در بخش بانوان ندارد. 
غیبتي که طبق اعالم حمیده ایرانمنش سرمربي تیم 
ملي زنان ایران به دلیل تغییر قوانین این مسابقات 
است. اگر قوانین بدون تغییر مي ماند، ندا شهسواري 
با توجه به اینکه رنکینگ زیر 200 داشت، مي توانست 
اعزام شود اما بر اساس قانون جهان تنها سهمیه اي که 
پیش از این در بخش بانوان به ایران اختصاص پیدا 
کرده بود، از بین رفت. بــه این ترتیب تنها تیم ملي 
مردان عازم آمریکا مي شود. با این حال تنیس روي 
میز بانوان ایران مسابقات مهمي دارد که باید براي 
آنها آماده شود. به عنوان مثال خردادماه  سال آینده 
نخستین مسابقه قهرماني تیمي بزرگساالن جهان به 
میزباني چین برگزار مي شود، سپس تیم آماده حضور 
در بازي هاي کشورهاي اسالمي مي شود و درنهایت 
مسابقات مهم بازي هاي آسیایي چین است. سرمربي 
تیم ملي بانوان همچنین درخواست تور جهاني فنالند 
که ماه آینده برگزار مي شود را داده و در انتظار تایید 

نهایي فدراسیون است. 
    

 شمشیر پاکدامن 
از غالف بیرون مي آيد

در فاصله سه ماهي که از المپیک 2020 توکیو، 
استعفاي پیمان فخري از ســرمربیگري تیم ملي 
شمشیربازي اسلحه سابر تنها اتفاقي بود که براي 
این رشته افتاد. در این مدت سابریست ها نه اردوي 
تمریني داشتند و نه در مسابقه اي شرکت کردند. 
اما آنها حاال باید دوباره شمشیرهاي شان را از غالف 
خارج کنند. تیم ملي سابر که حاال با هدایت امین 
قرباني باید به مســیرش ادامه بدهد، با حضور در 
مسابقات گرندپریکس فرانســه کار خود را از سر 
مي گیرد. این رقابت ها تنها در بخش انفرادي برگزار 
مي شــود و با توجه به اینکه تاثیري روي رنکینگ 
تیمي ندارد، فدراســیون تصمیم به اعزام انفرادي 
شمشیربازان گرفته اســت. در همین راستا علي 
پاکدامن که بهترین جایگاه را در رنکینگ جهاني دارد 
و در المپیک هم عملکرد بسیار درخشاني داشت، 
عازم فرانسه مي شود. پاکدامن در رده پانزدهم جهان 
قرار دارد و مجتبي عابدیني در رده نوزدهم ایستاده 

است. این مسابقات از 21 آبان برگزار می شود.
    

 دعوت به تورنمنت
 ALL STAR مسکو

درخشش امیرحســین زارع و برادران گرایي در 
مسابقات قهرماني جهان یک دعوتنامه را به دست آنها 
رسانده است. آنها به تورنمنت ALL STAR مسکو 
در روسیه دعوت شدند که از 12 آذر در کشتي آزاد و 
فرنگي با حضور جمعي از بهترین هاي جهان برگزار 
مي شود و کشتي گیران در وزن های خود برابر هم به 
میدان می روند و دیدارهای فینال گونه را به نمایش 
می گذارند. در کشتي آزاد در ۷۴ کیلوگرم زائوربک 
سیداکوف )روسیه( و ماگومدحبیب کادیماگومدوف 
)بالروس(، در 9۷ کیلوگرم عبدالرشید سعداهلل یف 
)روسیه( و ماگومدگاجی نوروف )مقدونیه شمالی( 
و در 125 کیلوگرم ســرگئی کوزیرف )روســیه( و 
امیرحســین زارع )ایران( حضور دارند. در کشتي 
فرنگي نیز در 60 کیلوگرم سرگئی املین )روسیه( 
و ویکتور سبانو )مولداوی(، در 6۷ کیلوگرم آرتیوم 
سورکوف )روسیه( و محمدرضا گرایی )ایران(  و در 
۷۷ کیلوگرم رومن والسوف )روسیه( و محمدعلی 

گرایی )ایران( به میدان مي روند. 

منهایفوتبال

آریا رهنورد

آریا طاري 

مذاکره های بارسلونا و السد قطر سرانجام 
به نتیجه رسیدند و باشگاه اســپانیایی رسما 
کاپیتــان ســابقش را برای یک مســئولیت 
جدید، پــس گرفت. ژاوی هرنانــدز به عنوان 
یکی از اسطوره های باشــگاه و یکی از بهترین 
هافبک های تاریخ فوتبــال، حاال دوباره به تیم 
محبوبش برگشته تا این بار در قامت سرمربی 
برای نجات دادن بارســلونا تالش کند. بدون 
شک این یکی از سیاه ترین دوره های بارسلونا به 
حساب می آید اما آمدن ستاره سابق شماره 6، 
می تواند چیزهای زیادی را در این باشگاه تغییر 
بدهد. شاید بعد از جدایی انریکه، این اولین بار 
است که هواداران بارســا به سرمربی تیم شان 
برای ســاختن یک آینــده رویایی خوش بین 

هستند.
تیکی تاکا را برگردان

بارسا بعد از دوران پپ، هیچ وقت یک نسخه 
کامل از تیکی تاکای محبوب هوادارانش را به 
نمایش نگذاشته است. البته که تیم انریکه هم 
فوق العاده بود اما آن تیم، بیشــتر روی قدرت 
خاص سه نفر خط حمله اش حساب می کرد و 
اساسا از ام.اس.ان نیرو می گرفت. آمدن فردی 
که خودش قلب تیکی تاکای پپ بود، می تواند 
راه ایده  آلی برای بازگرداندن این سبک به بارسا 
باشد. سرمربی جدید کاتاالن ها به خوبی این 
روش بازی را می شناســد و حتی آن را در قطر 

هم پیاده کرده اســت. السد البته در 
قیاس با تیم های اروپایی، یک تیم 
بزرگ نیســت و رزومه عجیب و 
غریبی برای یک مربی محسوب 
نمی شود اما ســبک بازی این 
تیم آسیایی در دوران هدایت 
سرمربی جوان اسپانیایی، نشان 

می دهد که آنها همواره روی 
پاس های کوتاه و حرکات 
چرخشــی در زمیــن 
تاکید داشته اند. مشکل 
ژاوی حاال شاید فقط این 
باشــد که خودش یک 
ژاوی دیگر توی زمین 
ندارد. اگــر این طور 
بــود و بازیکنــی با 
آن کیفیت پاس ها 
در ترکیب بارســا به 

میــدان می رفت، کار 
برای این مربی به مراتب ساده تر 
می شد. درســت همان طور که 
خودش همواره کار را برای پپ 

گواردیوال ساده تر کرده بود.

متخصص الماسیا
بارسا در این دوران باید بیشتر از 
هر چیزی روی مدرسه فوتبالش 
حســاب باز کند. الپورتا هم بارها 
تاکید کــرده که در این شــرایط 
مالی، تنها الماسیا می تواند تیم را 
نجات بدهد. سرمربی جدید باشگاه 
خودش در الماسیا رشد کرده 
و محصول ایــن آکادمی 
اســت. پــس او بهتر از 
هر کســی می تواند با 
مهره های جوان تیم 
که از الماسیا به تیم 
اصلــی رســیده اند 
رابطه برقــرار کند. 
ســتاره های جوانی 
مثل مینگــزا، گاوی، 
نیکو گونزالز، آنســو 
فاتــی و شــاید حتی 
الکس کویــادو در این 
دوران فرصــت خــاص 
خودشــان را بــرای 
درخشــیدن در بارسا 

به دســت خواهند آورد. مــرد اول نیمکت 
کاتاالن ها در دوران جدید، روی تک تک آنها 
برای رسیدن به یک موفقیت بزرگ حساب باز 
می کند. البته هیچ کس انتظار ندارد بارسا در 
این دوران قهرمان اروپا شود و یا حتی اللیگا را 
با اقتدار به دست بیاورد اما همه انتظار دارند 
هویت بارســا به بازی های این تیم برگردد و 
نمایش های آبی اناری ها نیــز دوباره جذاب 
شوند. اتفاقی که مدت هاست در بارسلونا رخ 

نداده است.
احیای ستاره ها

مارک آندره تراشتگن روی خط دروازه بارسا، 
عمال بدترین روزهای فوتبالش را سپری می کند 
و به شــکل قابل توجهی افت کرده است. پیکه 
اصال آماده نشــان نمی دهد، سرجی روبرتو به 
کابوسی برای هوادارها تبدیل شده، بوسکتس 
به لحاظ بدنی تنزل کرده و دمبله هم همیشه 
مصدوم است. یکی از مهم ترین ماموریت های 
سرمربی جدید بارسا، احیای این نفرات است. 
حتی هافبکی مثل فرانکی دی یونگ آنقدر با 
شرایط ایده آل فاصله دارد که بارسا گزینه فروش 
او را بررسی می کند. در نتیجه ژاوی باید تک تک 
این نفرات را به لحاظ روحی و جســمی به فرم 
ایده آل برگرداند. یکی از امتیازهای مهم او که 
در دوران کومان وجود نداشت، رابطه نزدیکش 
با بازیکن ها به واسطه شرایط سنی اش خواهد 
بود. سرمربی جدید بارســا به خوبی می تواند 
به بازیکن های تیم نزدیک شــود و به آنها برای 

برنده شدن روحیه بدهد. اتفاقی که هیچ وقت 
بین کومان و بسیاری از بارسلونایی ها رخ نداد. 
بسیاری از ستاره های بارسا از قبل عالقه مند به 
سرمربی جدیدشان بوده اند و این مساله اوضاع 
را کمی ســاده تر می کند. بدون احیا شدن این 
ســتاره ها، بارسا هیچ پیشــرفتی را پشت سر 

نخواهد گذاشت.
لیست خرید

یکــی از مهم تریــن و اساســی ترین 
مسئولیت های سرمربی جدید بارسا، انتخاب 
یک لیست خرید برای آینده تیم است. تردیدی 
وجود ندارد که بارسا بازیکن الزم دارد و با این 
ترکیب فعلی نمی تواند به موفقیت برسد. با این 
حال بحران های مالی اجازه نمی دهد که تیم به 
سراغ سوپراستارهایی مثل هالند یا ام باپه برود. 
در نتیجه بسیار اهمیت دارد که کاتاالن ها چه 
بازیکنانی را با قیمت پایین به خدمت می گیرند. 
سرمربی جدید باید به دوران حضور مهره های 
بی مصرف در این باشگاه پایان بدهد. یکی از این 
نفرات لوک دی یونگ اســت که در این فصل، 
فاجعه بار بوده و اصال انتظارات را برآورده نکرده 
است. مارین بریثویت هم شــاید یکی دیگر از 
خروجی های بارســا در این دوران باشد. به هر 
حال دوران راحت طلبی بازیکنان در بارسلونا 
دیگر تمام شده است و حاال فقط سختکوشی 
اســت که می تواند آنها را در ترکیب اصلی تیم 
حفظ کند. بارسا با سرمربی جوانش برای یک 

دوره تاریخی آماده می شود.

مهم ترین ماموریت های ژاوی در بارسلونا

مهندس در لباس ناجی


