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هفته بیست و هشتم لیگ برتر هم به 
پایان رسید و حاال فقط دو هفته به پایان 
رقابت های این فصل باقی مانده اســت. 
فصلی که با انبوهی از اتفاقات ریز و درشت 
همراه شــد و در نهایت تیم قهرمانش را 
خیلی زود شناخت. هفته بیست و هشتم 
لیگ برتــر، ماجراهای زشــت و زیبای 
خاص خودش را داشت. از تونل اراکی ها 
برای تیم قهرمان تا یک مســابقه ناتمام 
و البته درگیری عجیب گادوین منشا با 
هم تیمی اش در نفت مسجدســلیمان. 
ماجرایی که در ادامه مرورشان خواهیم 

کرد
این تونل تماشایی

تونــل زدن ســتاره های آلومینیوم 
اراک برای استقالل یک اتفاق بی سابقه 
و یا حداقل کم سابقه برای فوتبال ایران به 
شمار می رفت. این رسمی است که به طور 
معمول در لیگ هــای اروپایی به اجرا در 
می آید اما در فوتبال ایران تیم ها به ندرت 
حاضر می شوند دســت به چنین کاری 
بزنند. البته استقاللی بودن مهدی رحمتی 
و سایر اعضای کادر فنی آلومینیوم اراک 
نیز در این تصمیم بی تاثیر نبود. به هر حال 
نبرد استقالل و آلومینیوم مسابقه چندان 
جذابی از کار در نیامد و در نهایت با تساوی 
بدون گل به پایان رسید. تماشاگران حاضر 
در ورزشگاه نیز موفق به تماشای گل زنی 
تیم مورد عالقه نشدند اما تماشای تونل 
اراکی ها نیز در نوع خودش جذابیتی کمتر 
از یک گل نداشــت. موضوعی که نشان 
داد تیم های ایرانی می توانند دشمنی ها 
و مشکالت همیشگی را کنار بگذارند و 
گاهی نیز در مسیر دوستی قدم بردارند. 
بدون شک این زیباترین اتفاق این هفته 
لیگ برتــر بود و تماشــای آن تصویری 
مطلوب و دلخواه از لیگ برتر به هواداران 
فوتبال ارائه کرد. تصویری که کاش در این 

فوتبال تکثیر شود. 
بدتر از کرونا 

همین چند روز قبل بود که با دستور 
معاون رئیس جمهور، ورود تماشاگران 
به اســتادیوم های فوتبال در سه هفته 
پایانی رقابت های لیگ برتر آزاد شــد. 
این در حالی است که قرار بود مسابقات 
بدون حضور تماشــاگر انجام شود. این 
تغییر مثبت با استقبال ویژه ای از سوی 
فوتبالی ها روبه رو شد اما خیلی زود اتفاق 
فوق العاده ناامیدکننده ای رخ داد و یکی از 
حساس ترین و جذاب ترین مسابقه های 
هفته ناتمام ماند. طرفداران تراکتورسازی 
که اســتقبالی فوق العاده از این بازی به 
عمل آورده بودند از همــان دقیقه اول 
با پرتاب سنگ و اشــیا جلوی کرنر زدن 
مهره های پرســپولیس را گرفتند و این 
اتفاق آنقدر ادامه پیدا کرد که ســالمت 
بازیکنان و کمک داورها را به تهدید کشاند 
و در نهایت داور وســط مسابقه تصمیم 
به ناتمام گذاشــتن بازی گرفت. حدس 
زدن سرنوشت این بازی چندان دشوار 
نیســت. یک محرومیت بسیار سنگین 

در انتظار هواداران تراکتورسازی خواهد 
بود و احتماال یک شکست انضباطی برای 
این تیم رخ می دهد امــا در پایان دوران 
وحشتناک کرونا تصویری این چنیني 
از خود ویروس کرونا نیز ناامیدکننده  تر 
اســت. این اولین بار نیست که هواداران 
تراکتور دست به چنین رفتاری می زنند 
و احتماال آخرین بار نیــز نخواهد بود. با 
این وجود تنها نباید آنها را مورد سرزنش 
قرار داد. چراکه آنها بــه تنهایی مقصر 
رقم خوردن چنین وضعیتی نیســتند. 
مســئوالن ســازمان لیگ باید جواب 
بدهند چرا با وجود باز بــودن فقط ۳۰ 
درصد ظرفیت ورزشگاه بر اساس قانون، 
هواداران تراکتورسازی استادیوم را کامال 
پر کرده بودند. بازیکن باتجربه ای مثل 
امید عالیشــاه نیز باید جواب بدهد که 
چگونه در این شــرایط سنی همچنان 
به همین ســادگی از کوره در می رود و 

کنترل رفتارش را از دســت می دهد؟ 
همه این ها در کنار هم به خلق یک فاجعه 

ختم شده اند.
خودزنی به سبک گادوین 

یکی از عجیب ترین اتفاقات این هفته 
لیگ برتر، درگیری گادوین منشا و مهدی 
حسینی در جریان مسابقه مس رفسنجان 
و صنعت نفت آبادان بود. اواسط نیمه اول 
این بازی، حســینی در موقعیت نسبتا 
خوبی به توپ ضربه زد و منشا که انتظار 
یک پاس از سوی این بازیکن را داشت با 
عصبانیت به طرف او رفت. اتفاقی که باعث 
درگیری شدید این دو نفر با هم شد. اگر 
این درگیری شدت بیشتری مي گرفت، 
داور حتی می توانســت هر دوی آنها را 
از زمین اخراج کند. ایــن صحنه یادآور 
درگیری تاریخی رحمان رضایی و علی 
بداوی در جام ملت های آسیا در ترکیب 
تیم ملی بود. این بازی اما پایان خوشی 
برای منشا داشت. چراکه او با یک ضربه 
آزاد دیدنی دروازه حریف را باز کرد تا هم 
یک پیروزی حســاس را برای مس رقم 
بزند و هم مدعی شماره یک آقای گلی در 
رقابت های این فصل لیگ برتر باشد. این 
بهترین فصل فوتبالی منشا در لیگ برتر 

ایران به حساب می آید.
حق ما این نبود

شکســت این هفته روبه روی ذوب 
آهن، فجری ها را در یک قدمی ســقوط 
از رقابت های لیگ برتر قــرار داد. به نظر 
می رسد با هر سناریویی آنها بلیت لیگ 
برتر را از دســت می دهنــد و دوباره به 

رقابت های لیگ برتر برمی گردند. هضم 
این اتفاق زمانی دشــوارتر می شود که 
به یاد بیاوریم آنها چقــدر برای صعود به 
لیگ برتر زجر کشیدند. با وجود همه این 
دشواری ها، فجر به راحتی هرچه تمام تر 
این شانس را از دست خواهد داد. مقصر این 
سقوط دردناک نه بازیکنان و مربیان فجر 
بلکه مسئوالنی هستند که از اولین هفته 
کوچک ترین اســتانداردهای برگزاری 
فوتبال در این شــهر را فراهــم نکردند. 
مسئوالنی که چند سال قبل مدام روی 
استادیوم پارس شــیراز مانور می دادند 
اما این اســتادیوم را مهیــای میزبانی از 
فجرسپاسی نکردند. کیفیت استادیوم 
حافظیه نیز در این فصل فاجعه بار به نظر 
می رســید و روی این زمین اصال امکان 
فوتبال بازی کردن وجود نداشت. همه 
این مســائل در کنار هم دست به دست 
هم دادنــد تا فجر به راحتــی در معرض 
یک سقوط تلخ قرار بگیرد. سقوطی برای 
یک باشگاه بازیکن ســاز که شرایط تلخ 
و ناامید کننده اي بــرای این تیم خواهد 
ساخت. ســقوطی که با کمی احساس 

مسئولیت به راحتی قابل جلوگیری بود.
پایان یک خواب عمیق 

روزهای بد ســپاهان در رقابت های 
لیگ برتر ســرانجام به پایان رسیده اند. 
تیم محرم دوباره آماده شــده تا شمایل 
متفاوتی از خودش را به نمایش بگذارد. 
سپاهان هفته گذشته برد بسیار مهمی 
را روبه روی پرســپولیس جشن گرفت 
و این هفته شــهرخودرو با یک نمایش 

درخشان شکست داد. محرم نویدکیا در 
پایان بازی اعالم کرد این همان سپاهانی 
است که از ابتدای فصل در انتظارش بود. 
به نظر می رسد سپاهان باالخره به فرم 
ایده آل برگشــته اما این اتفاق برای آنها 
کافی نیست.  چراکه این فصل نیز برای 
طالیی ها بدون جام به پایان خواهد رسید. 
رسیدن به رده دوم جدول لیگ می تواند 
یک دستاورد خوب برای آنها باشد. با این 
وجود هواداران سپاهان برای فصل آینده 
به نتیجه ای جز قهرمانی راضی نخواهند 
شد. هر نتیجه ای جز بردن لیگ محرم و 
تیمش را به پایان راه یک پروژه نزدیک 
خواهد کرد. نتایج خــوب این روزهای 
سپاهان می تواند این تیم را برای یک سال 

دیگر با نیمکت فعلی حفظ کند. 
کمی آرام تر برادر 

جواد نکونام و تیمش یک هفته بعد 
از شکســت خوردن روبه روی استقالل 
در اهواز، یک برد لحظه آخری را مقابل 
پیکان جشن گرفتند. با این حال او دوباره 
از موضعی وارد سالن کنفرانس خبری 
شــد که انگار یک موفقیت تاریخی به 
دست آورده است. اشاره کنایه آمیز او به 
این موضوع که اســکوچیچ باید در تیم 
ملی دستیارش باشد موضوعی است که 
حیرت آور به نظر می رسد. جواد با تنها سه 
سال تجربه مربیگری در باالترین سطح 
فوتبال ایران چنــان مغرورانه صحبت 
می کند که انگار با 1۳ برد پیاپی تیم ملی 
ایران را به جام جهانی رسانده است. نکو 
فوتبالیست بسیار بزرگی بود و در یکی از 
بهترین لیگ های دنیا به میدان مي رفت. او 
سال ها در ترکیب تیم ملی نیز قرار گرفت 
و رکورد تعداد بازی با لبــاس این تیم را 
جابه جا کرد با این وجود رفتار این روزهای 
این مربی اصال پذیرفتنی به نظر نمی رسد. 
یک قهرمانی در جام حذفی و یک صعود از 
مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا هنوز 
دستاوردی نیست که او را به گزینه بالقوه 
برای نیمکت تیم ملــی تبدیل کند. اگر 
اینطور بود یحیی گل محمدی با رساندن 
قرمزها به فینال آسیا شانس بزرگ تری 

برای رسیدن به این نیمکت داشت! 
یک رکورد تاریخی 

برد این هفته گل گهر با یک نمایش 
بسیار تماشایی دیگر از سعید صادقی به 
دست آمد. بازیکنی که دو پاس گل دیگر به 
هم تیمی ها داد تا تعداد پاس گل هایش در 
دیدارهای این فصل از لیگ برتر را به عدد 
1۳ برســاند. جالب است بدانید که برای 
اولین بار در تاریخ لیگ برتر یک بازیکن 
توانست 1۳ پاس گل در یک فصل به ثبت 
برساند. این یک رکورد بسیار ارزشمند 
برای ستاره این روزهای باشگاه گل گهر 
سیرجان است. بازیکنی که بعید به نظر 
می رســد فصل آینده نیز در این باشگاه 
بماند. انتظار می رود صادقی در پنجره  نقل 
و انتقاالتی به یکی از مهره های مهم بازار 
تبدیل شود. خیلی ها از پیشنهاد استقالل 
به این بازیکن با استعداد خبر می دهند و 
این احتمال وجود دارد که او فصل جدید را 

در تیم فرهاد مجیدی شروع کند.

علیه تیم خودی 
هواداران صنعت نفت در رقابت های 
ایــن هفته بعــد از مدت ها دوبــاره به 
استادیوم برگشتند و به تشویق تیم شان 
پرداختند. از آخرین تجربه حضور آنها 
روی سکوها زمان بسیار زیادی سپری 
شــده بود. با این وجــود گل خوردن و 
عقب افتادن از حریف آنها را نســبت به 
عملکرد تیم منصوریان کمی حساس 
کرد. در دقایق پایانی بازی آنها نسبت به 
مهره های غیربومی تیم معترض بودند 
و نتوانستند به خوبی در کنار تیم شان 
بایستند. این اتفاق در حالی رخ داد که 
دوران دوری طوالنی مــدت هواداران 
از اســتادیوم تازه به پایان رسیده بود. 
ماجرایی که منجر به ناراحتی شــدید 
علیرضا منصوریان نیز شــد. او تاکید 
داشت که نفت در ســال های گذشته 
بیرون از خانه بهتر نتیجه گرفته و این 
موضوعی اســت که باید مورد بررسی 
قرار بگیرد. طبیعتا مهم ترین کاری که 
هوادارها باید انجــام بدهند. حمایت از 
تیم شان در هر شرایطی است اما هواداران 
فوتبال در ایران ترجیح می دهند تنها 
دوســت روزهای خوب تیم باشند و به 
محض رقم زدن هر نتیجــه بدي پای 
خودشان را از این ماجرا بیرون بکشند. 
این موضوع برای آبادانی ها که همیشه 
یکی از بهترین هوادارهای فوتبال ایران 

بودند تلخ به نظر می رسد.
اشک های نیمه شب 

اولین سه امتیاز این هفته لیگ برتر 
نصیب نساجی شد. باشگاهی که مدتی 
بعد از قهرمانی در رقابت های جام حذفی 
با حاشیه های بســیار عجیبی دست و 
پنجه نرم می کند. باشــگاهی که اشک 
سرمربی قهرمانش را نیز در آورده و او را در 
آخرین ساعت های نیمه شب در وضعیت 
ناخوشــایندی قرار داده است. الهامی 
دوشنبه این هفته روی خط برنامه فوتبال 
برتر ظاهر شد و در حالی که به وضوح اشک 
می ریخت از رفتار باشگاه گالیه کرد. یک 
موضوع ناراحت کننده که پیروزی این 
هفته نساجی را نیز تحت تاثیر قرار داد. این 
هم یکی دیگر از خصوصیات همیشگی 
فوتبال ایران است که در آن باشگاه ها به 
اندازه کافی نسبت به مربیان موفق شان 

قدرشناس نیستند.

۹ نکته از هفته بیست و هشتم لیگ برتر 

تونل، سنگ و خودزنی!

روزنامه صبح 
 سياسي، اجتماعي، اقتصادي

داســتان انتقال کیلیان امباپه به رئال مادرید 
دیگر به یکی از خسته کننده ترین ماجراهای نقل و 
انتقاالتی تاریخ فوتبال بدل شده است. در روزهای 
گذشته به نظر می رسید این ستاره در حال انتقال 
به باشگاه مادرید باشد. حتی صحبت از این بود که 
او به همراه اشرف حکیمی به مادرید سفر کرده تا 
محل زندگی آینده اش را نیز مشخص کند با این 
وجود حاال خبرنگاران مطرح حوزه نقل و انتقاالت 
از جمله فابریتزیو رومانو اعالم کردند که شــانس 
ماندن این ســتاره در پاریس بیشــتر شده است. 
باشگاه فرانسوی اخیرا رقمی را برای تمدید قرارداد 
به کیلیان پیشنهاد داده که او را به پردرآمدترین 
بازیکن تاریخ این رشته ورزشی تبدیل خواهد کرد. 

رقمی که نسبت به پیشــنهاد قبلی آنها حدود دو 
برابر بیشتر است. این تنها تالش باشگاه فرانسوی 
برای حفظ این ستاره مهم نیست.  آنها قصد دارند 
امباپه را به مهم ترین شخصیت در پروژه ورزشی 
خودشــان تبدیل کنند و اختیاراتی فراتر از یک 
بازیکن به او بســپارند. این ستاره حتی اجازه پیدا 
خواهد کرد که در پروسه انتخاب سرمربی برای تیم 
سهیم شود و حتی در مورد جذب بازیکنان جدید 
نیز پیشنهادهایی به باشگاه بدهد. این صحبت ها 
البته در حد شایعه هســتند اما اگر این اتفاق رخ 
بدهد پرونده یکی از جنجالی ترین انتقال های تاریخ 
سرانجام بسته خواهد شد. ظاهرا باشگاه فرانسوی 
با خانواده کیلیان نیز وارد مذاکره شده و پدر و مادر 
او را به ماندن در پاریس مجاب کرده است. این فقط 
مالکان باشگاه PSG نیستند که می خواهند امباپه 
را به هر قیمتی نگه دارند. دولت فرانسه نیز تمایلش 
را به حفظ این فوتبالیست در کشــور نشان داده 

است. امانوئل مکرون اعتقاد دارد رفتن یک بازیکن 
بسیار بااستعداد از فوتبال فرانسه پیام ناخوشایندی 
را به کل کشور می رساند و این تصور کامال اشتباه 
اســت که هر بازیکنی برای پیشرفت باید فوتبال 
فرانسه را ترک کند. شنیده می شود افراد مرتبط با 
خاندان سلطنتی قطر نیز تصمیم دارند به هرشکل 
با پیوســتن امباپه به رئال مادرید مخالفت کنند. 
به هر حال به نظر می رسد حاال زمانی برای نگران 
شدن مادریدی ها باشد. باشگاهی که در تابستان 
فرصت خرید ارلینگ هالند را از دســت داد و در 
کورس جذب این بازیکن به منچستر سیتی باخت، 
حاال ممکن است ناامیدی بزرگ دیگری را تجربه 
کند. البته که رئال مادرید با همین ترکیب فعلی نیز 
تیم فوق العاده ای به نظر می رسد که توانسته اللیگا 
را ببرد و به فینال لیگ قهرمانان هم برسد اما دیدن 
امباپه در پیراهن سفید رویای همیشگی هواداران 
این باشگاه بوده است. رویایی که به نظر می رسد حاال 

در یک قدمی نقشه بر آب شدن قرار داشته باشد. تا 
این لحظه باشگاه مادرید در این پروسه از حریف 
عقب افتاده است. ماجرای امباپه حاال یک جنگ 
بسیار بزرگ بین دو باشگاه اسپانیایی و فرانسوی 
ساخته است که به سود فرانسوی ها به نظر می رسد 

اما هنوز فلورنتینو پرز امیدوار است این ستاره به 
قول قبلی اش عمل کند و در تابستان پیراهن تیم 
محبوب دوران کودکی را بپوشد. هنوز نمی توان با 
قاطعیت از پایان این ماجرا صحبت کرد چراکه در 

روزهای آینده هر اتفاقی ممکن خواهد بود.

امباپه - پاري سن ژرمن تمدید مي شود؟

الک پشت اینجا! 

اتفاق روز

تونل زدن ستاره های 
آلومینیوم اراک برای 

استقالل یک اتفاق 
بی سابقه و یا حداقل 

کم سابقه برای فوتبال ایران 
به شمار می رفت. این رسمی 

است که به طور معمول در 
لیگ های اروپایی به اجرا 

در می آید اما در فوتبال 
ایران تیم ها به ندرت حاضر 

می شوند دست به چنین 
کاری بزنند

این اولین بار نیست که 
هواداران تراکتور دست 

به چنین رفتاری می زنند 
و احتماال آخرین بار نیز 

نخواهد بود. با این وجود 
تنها نباید آنها را مورد 

سرزنش قرار داد. چراکه 
آنها به تنهایی مقصر رقم 
خوردن چنین وضعیتی 

نیستند
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متین بالسینی هم از ایران رفت
سيل مهاجرت به پدیده شنا رسيد

به نظر مي رســد ســیل مهاجرت قهرمانان 
ورزش کشور سِر آن ندارد که از حرکت بایستد. 
به تازگي خبر مهاجرت دو دختــر وزنه برداري 
شــوک جدیدي بــه ورزش ایــران داد که حاال 
شنیده مي شود رکورددار شناي پروانه ایران نیز 
که چند وقتي اســت در انگلیس به سر مي برد، 
درخواســت پناهندگي  به این کشور داده است. 
متین بالسیني، شناگر 22 ساله ایران که چندین 
بار رکورد ملي پروانه در ماده 2۰۰ متر را جابه جا 
کرده و در المپیک توکیو هم نماینده ایران بود و 
توانست عملکرد خوبي داشته باشد، قصد دارد با 
پرچم کشور دیگري در مسابقات شرکت کند. این 
پدیده شنا درباره تصمیمش چنین توضیح داده 
است: »دو ماهی است به انگلیس آمده ام تا به دور 
از حواشی برای مسابقات جهانی پیش رو تمرین 
کنم اما در سایت فدراســیون خبري خواندم که 
رییس فدراسیون گفته چون من در ایران حضور 
ندارم از تیم ملی خط خورده ام. من از 9 ســالگی 
شنا می کنم و بجز شنا هیچ مهارتی ندارم و تنها 
چیزی که دارم همین شناســت. اگر من نتوانم 

مســابقه ای بدهم، آینده ای هم ندارم. دوســت 
نداشــتم این اتفاق رخ بدهد اما کاری کردند که 
من چاره دیگری نداشــته باشــم. مجبور شدم 
درخواست پناهندگی به انگلیس بدهم. فقط دو 
نفر بودیم که سهمیه ورودی جهانی داشتیم. من 
یکی از آن دو نفر بودم که ورودی جهانی داشتم اما 
خط خوردم.« در سوي مقابل حمید اسکندریون، 
رئیس  کمیته فنی شــنا در واکنش به مهاجرت 
بالسیني عنوان کرده است: »او بعد از عید بدون 
هیچ اطالعی به انگلیس رفت  و اعالم نکرد که برای 
مسابقات به تیم ملی برمی گردد یا خیر. او بدون 
هیچ اطالعی رفته بود اما از تیم ملی خط نخورد. 
خودش این تصمیم را گرفته و انجام داده است.« 
در هر حال اینکه خبر جدیدي درباره تغییر کشور 
یک ورزشکار به گوش مي رسد واقعا تلخ و دردناک 
اســت. البته با واکنش هاي اخیر مســئوالن و از 
طرفي سخت تر شدن شرایط مالي فدراسیون ها 
بعید نیست که شاهد رفتن ورزشکاران بیشتري 
هم باشیم. ورزشکاراني که اغلب گالیه هاي شان 
پیرامون امکانات و خواسته هاي ابتدایي است که با 
تامین نشدن شان از خانواده و وطن دل مي کنند و 
به کشوري دیگر پناهنده مي شوند. کاش با شدت 
گرفتن این موج، مســئوالن ورزش کشور کمي 
بیشتر به موضوع اهمیت بدهند و چاره اي اساسي 

بیندیشند. 
    

 داوران زن، 
در جام جهاني مردان

به نظر مي رســد جام جهاني فوتبال قطر قرار 
است حسابي ماندگار شــود. اتفاقي که نه فقط به 
خاطر استادیوم هاي مجهز و امکاناتي که قرار است 
در این مســابقات براي تیم ها فراهم شود، بلکه به 
دلیل حضور اولین داوران زن در این مســابقات 
خواهد بود. فدراســیون جهاني فوتبال تصمیم 
گرفته اســت که در جام جهاني قطر از داوران زن 
هم اســتفاده کند. در همین راستا در لیستي که 
فیفا از داوران اعــالم کرده، نام ســه داور زن هم 
دیده مي شود. »اســتفانی فراپار«، داور خانم اهل 
کشور فرانسه، یوشیمی یاماشیتا از ژاپن و سالیما 
موکانسانگا از کشور رواندا سه داوري هستند که 
قرار است برای اولین بار در تاریخ جام های جهانی 
مردان قضاوت کنند. فراپار پیش از این بازی های 
سوپرکاپ اروپا و دیگر بازی مردان را نیز سوت زده 
بود. ۳6 داور وســط، 69 کمک داور و 24 داور در 
اتاق ویدیوچک در جام جهانی 2۰22 قطر حضور 
خواهند داشــت. ناگفته نماند علیرضا فغاني که 
در جام جهاني روســیه نیز حضور داشت، در این 
مسابقات هم قضاوت خواهد کرد. فغاني چند سال 
پیش تصمیم گرفت که به استرالیا مهاجرت کند. او 
یکي از موفق ترین داورها است که در سطح جهان 

شناخته شده است. 

منهای فوتبال

آدرنالین

آریا طاري 


