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سوپرگلي كه وايرال شد 

در جريان دومين هفته از مرحله نهايي ليگ برتر 
فوتبال زنان شهرداري سيرجان با يك پيروزي پر گل 
تيم سپاهان اصفهان كه مدعي قهرماني رقابت ها 
است را در هم كوبيد. در اين ديدار سپاهان اصفهان 
در صفائيه ميزبان شهرداری سيرجان بود و درنهايت 
با نتيجه 6 بر دو مغلوب مهمان خود شد. شاگردان 
مريم جهان نجاتی در پايــان اين ديدار دومين برد 
خود را هم در مرحله نهايی كسب كردند تا يك گام 
ديگر به سوی قهرمانی بردارند. جداي از اين نتيجه 
پرگل، آنچه از اين مســابقه به جا ماند،  ســوپرگل 
تماشايي زهرا عليزاده مهاجم 20 ساله سيرجاني ها 
بود. عليزاده جوان پس از دريافت پاس هم تيمي اش 
از آن سوي زمين، سه بازيكن رقيب را دريبل زد و در 
ضربه چهارم توپ را به تور دروازه سپاهاني ها دوخت. 
ويديوي اين سوپرگل خيلي زود در فضاي مجازي 
وايرال شد و نشان داد كه فوتبال بانوان چقدر مي تواند 
جذاب و تماشايي باشد. خيلي ها در فضاي مجازي 
گل عليزاده را با بازيكناني چون مسي و مارادونا تشبيه 
كردند. حال سيرجان كه به صدر جدول چسبيده 
اميد دارد با ادامه درخشش بازيكنان خود از جمله 

عليزاده، جام قهرماني را باالي سر ببرد. 
    

 ضد و نقيض لباس 
دختران ژيمناست

در حالي كه به تازگي خبري منتشــر شــد كه 
دختران ژيمناستيك با تاييد شدن لباس شان مجوز 
حضور در مســابقات جهاني را به دست آورده اند، 
حاال صحبت هاي ديگري به گوش مي رســد. در 
خبرهاي قبلي عنوان شــده كه مهين فرهادي زاد 
معاون توسعه ورزش زنان وزارت ورزش و جوانان، 
طي نامه اي به زهرا اينچه درگاهي رييس فدراسيون 
ژيمناســتيك مجوز حضور بانوان در مســابقات 
بين المللي آكروباتيك را اعالم كرده است. اما حاال 
خود فرهــادي زاد عنوان مي كند كــه »به لباس 
آكروباتيك ژيمناســتيك اصال مجوز داده نشده 
است«! هرچند خبر اين مجوز پس از چند ساعت از 
كانال وزارت ورزش و سايت فدراسيون ژيمناستيك 
حذف شد تا شائبه ها در اين باره از همان زمان شكل 
بگيرد. فرهادي زاد در اين باره گفت:»ژيمناستيك 
حركات متفاوتی دارد كه نمی توانيم لباس واحدی 
را تاييد كنيم و هر مسابقه سناريو و داستان متفاوتی 
دارد، بنابراين قرار شد چند ماه قبل از هر مسابقه، 
سناريو آن را تعريف و ما بر اساس آن در مورد لباس 
نظر بدهيم. از آنجايــی كه خانم درگاهی عالقمند 
است و برای ژيمناســتيك تالش می كند، شايد 
روابط عمومی اين حس را داشته كه تاييد شده است. 
آكروژيم با ژيمناستيك برای همه متفاوت است. 
آكروژيم در واقع آكروباتيك ژيمناســتيك است و 

اصال مجوز داده نشده است.«

واكنش آلكنو به سرمربيگري ايران
يك رســانه ايتاليايي كه به موضوع انتخاب 
آلكنو به عنوان ســرمربي تيم ملي واليبال ايران 
پرداخته است، نوشت:»والديمير آلكنو سرمربی 
جديد واليبال ايران كه به تازگی هدايت تيم ملی 
بزرگســاالن را برعهده گرفته است با حضور در 
چهارمين دوره بازی های المپيك، به عنوان مربی 
فصل پايانی كارش را دنبال می كند، چراكه او با 
تيم زنيت كازان و تيم ملی روسيه تقريبا هر آنچه 
كه يك مربی می تواند كســب كند را به دســت 

آورده است.
آلكنو دربــاره انتخاب تيم ملــی ايران برای 
سرمربيگری در المپيك گفت:»ايده شركت در 
چهارمين المپيك حرفه ای برای من هيجان انگيز 
اســت. المپيك نه تنها برای همه بازيكنان، بلكه 
برای هر مربی رويای پايانی است چراكه بازی ها 
در المپيك جو بسيار خاصی دارد. اگر بگويم كه 
عامل اقتصادی اصال مهم نبوده، دروغ می گويم 
چراكه اين موضوع هم برای من مهم بوده است. 
پيشنهاد خوبی از سوی ايران ارائه شد كه من آن را 
پذيرفتم.« او در واكنش به اظهار نظر جان اسپرو 
مربي تيم ملي آمريكا كه گفته بود آلكنو و سيستم 
روسی بهترين گزينه برای ايران نيست، گفت:»به 
مربی آمريكا توصيــه می كنم كه تمركزش روی 
تيم خودش باشــد. من متوجه خواهم شــد كه 
چگونه می توان به تيم ملی ايــران كمك كنم و 

كمك شخص خاصی را نياز نمی بينم.« 

ورزش بانوان

منهای فوتبال

آریا طاری

نیم فصل دوم لیــگ برتر 
به زودی برای اســتقالل آغاز 
خواهد شد. آن هم در شرایطی 
که برخالف ابتدای فصل، اوضاع 
در اواخر نیم فصل اول برای تیم 
فکری اصال خوب پیش نرفته 
و انتظارها از این تیم برآورده 
نشده اســت. در ترکیب تیم 
فکــری، نفراتی هســتند که 
در نیم فصــل اول، ضعیف تر از 
انتظارات اولیه هوادارها ظاهر 
شده اند. ستاره هایی که بدون 
تردید در نیم فصل دوم بیشتر از 
مهره های دیگر زیر ذره بین قرار 
می گیرند و اگر به همین روند 
ادامه بدهند، بعید نیست دیر 
یا زود به طرف درهای خروجی 

باشگاه استقالل هدایت شوند.
    

شیخ دیاباته
مهاجم اســتقالل حقيقتا فصل 
عجيب و غريبی را در اين باشــگاه 
پشــت سر گذاشــته  اســت. او در 
شــروع فصل مصدوم شد، سپس 
با محمود فكری به مشــكل خورد 
و چند مســابقه را به همين خاطر از 
دست داد. وقتی هم كه اين مشكل 
به پايان رسيد، مشــكالت مالی او 
با باشگاه شروع شــد و همه چيز را 
پيچيده كــرد. جالب اينكه شــيخ 
در ايــن فصل فقط در يــادگار امام 
تبريز موفق به گل زنی شــده است. 
در حقيقت مهاجمــی كه در فصل 
گذشته با 15 گل با اقتدار آقای گل 

فوتبال ايران شده بود، اين فصل در 
14 هفته از 15 هفته ليگ برتر نامش 
را به فهرســت گل زنان اســتقالل 
اضافه نكرده است. تنزل شيخ، يكی 
از بزرگ ترين دردسرهای اين فصل 
استقالل به شــمار می رود. چراكه 
اين ســتاره فصل گذشــته سهمی 
انكارنشــدنی در گل های استقالل 
داشــت. يكی از نااميدكننده ترين 
دقايق بازی اين مهاجم در اين فصل 
هم به دربی تهران برمی گردد. وقتی 
كه ورود او به جريان بازی، همه چيز 
را به شــدت برای تيم پيچيده كرد 
و در نهايت پيروزی را از تيم فكری 
گرفت. همه اميدوار بودند شيخ، گره 
كار اســتقالل را باز كند و همچنان 
در خــط حمله اين تيم بدرخشــد 
امــا ماجراهايی كــه در طول فصل 

برای اين بازيكن به وجود آمده، 
عمال اين بازيكن را از آبی ها 

گرفته و تنها شبحی از او 
را در تركيب تيم 

باقی گذاشته 

اســت. شــبحی كه هيچ هواداری 
دوست ندارد از يك ستاره تمام عيار 
تماشــا كند. با اين حــال او هنوز 
فرصــت دارد كــه اين شــرايط را 
تغيير بدهد و ايــن نيم فصل تلخ و 

كابوس وار را به فراموشی بسپارد.
عارف غالمی

در اوج جوانــی بــه 
اســتقالل ملحق شد و 
آنقدر خوش شــانس 
بود كه زيــر نظر يك 

مربی در قواره های 
 ، نی چو ما ا ســتر ا
پيشرفت كند. عارف 

كه سابقه بازی در تيم 
ملــی اميد را 

داشت با درخشش در استقالل حتی 
به تيم ملی هم دعوت شد و خودش 
را به عنوان يك مدافع ميانی مستعد 
تثبيت كرد. با اين وجود اوضاع در اين 
فصل برای او اصال خوب پيش نرفته 
است. عارف در دربی به لطف اغماض 
داور از اخراج قطعی گريخت اما باز هم 
به ندرت می توان در اين فصل 
لحظاتــی اميدواركننده 
از بــازی او پيــدا كرد. 
غالمــی اشــتباه های 
فردی زيادی داشــته 
و نشــان داده كه هنوز 
راه درازی برای تبديل 
شدن به يك مدافع كامال 
مطمئن دارد. او با اين مدل 
بازی، اعتماد بخشی 
از هواداران 

استقالل را از دســت داده و اميدوار 
اســت كــه در نيم فصــل دوم، اين 

وضعيت را تغيير بدهد.
سیاوش یزدانی

ليگ نوزدهــم، برای ســياوش 
يزدانی اصال درخشــان نبود اما همه 
اميد داشتند او در ليگ بيستم خودی 
نشان بدهد. ســياوش به عنوان يك 
مدافع از استايل بدنی خوبی برخوردار 
است اما هنوز نتوانسته قابليت های 
خاصی را در معرض نمايش هواداران 
و اعضای كادر فنی تيمش قرار بدهد. 
حتی از گوشه و كنار شنيده می شود 
كه قرار است نام او در فهرست مازاد 
مهره های تيــم قرار بگيــرد و بعيد 
نيســت اين بازيكــن در نيم فصل 
ناچار به ترک باشگاه استقالل شود. 
يزدانی از پتانسيل های زيادی برای 
تبديل شدن به يك بازيكن شاخص 
برخوردار بــود اما پرداختــن زياد 
به حواشی، مســير او را دستخوش 

تحول كرد.
محمد نادری

در چنــد ســال گذشــته، هيچ 
خريدی به اندازه انتقال محمد نادری 
به استقالل سروصدا به راه نينداخته 
است. نادری مستقيما از پرسپوليس 
به استقالل ملحق شد و آبی ها برای 
جذب او، هزينه های سرســام آوری 
انجام داده اند. عملكرد اين بازيكن اما 
به گونه ای بوده كه طرفداران باشگاه 
از همين حاال دلتنگ هرويه ميليچ 
هستند. ســتاره ای كه در ميانه های 
راه از تيم جدا شــد و حــاال زمزمه 
بازگشتش به گوش می رسد. نادری 
در استقالل، آنقدر دور از انتظار بوده 

كه بعيد به نظر می رسد ديگر جايی 
در فهرست تيم ملی هم داشته باشد.

آرش رضاوند
علی كريمی در آستانه جدايی از 
استقالل، به طرفداران باشگاه وعده 
داد كه »آرش رضاوند« جانشــين 
خوبی برايش خواهد شــد. او اصرار 
داشــت كه طرفداران تيــم هنوز 
قابليت هــای آرش را نديده انــد اما 
حاال كه يك نيم فصــل از جدايی او 
سپری شــده، طرفداران استقالل 
همچنــان نتوانســته اند قابليتی از 
رضاوند ببينند. قرار بــود او در اين 
فصل به يكی از ســتاره های كليدی 
تيم فكری تبديل شود اما عملكردش 
اصال انتظارات را برآورده نكرده است. 
آرش لحظات كــم و بيش خوبی در 
اين فصل داشــته اما بــرای تبديل 
شــدن به يك ســتاره، بايد به اين 
لحظات تداوم ببخشــد. شــايد در 
نيم فصل دوم ليگ، اين اتفاق برای 

او رخ بدهد.

آبی هایی که انتظارها را برآورده نکرده اند

این پنج متهم! 

اتفاق روز

چهره به چهره

ناكامی، ناكامی و دوباره ناكامی. اين حال 
و روز هواداران ميالن است. تيمی كه تا همين 
چند هفته قبل، مدعی شماره يك قهرمانی 
سری آ محســوب می شــد اما حاال در دام 
شكست های متوالی گرفتار شده است. آنها 
هفته گذشته با يك نمايش فوق العاده ضعيف، 
برابر اسپتزيا تسليم شدند. تيم استفانو پيولی 
در آن نبرد حتی يك موقعيت گل جدی هم 
ايجاد نكــرد و با نتيجه دو بر صفر شكســت 
خورد. تنها چند روز بعد، روسونری در ليگ 
اروپا تا يك قدمی شكست رفت و به سختی 
در زمين حريف گمنامش به تساوی رسيد. 
بدترين اتفاق ممكن اما شكســت سنگين 
برابر اينتر بود. در يكی از مهم ترين دربی های 
دالمادونينا در 10 سال گذشته، ميالن عمال 
هيچ حرفی برای گفتن نداشت. آنها در همان 

دقايق ابتدايی بازی، تسليم الوتارو مارتينز 
شدند و در نيمه دوم الوتارو و لوكاكو تيرهای 
خالص را به ايــن تيم زدند تــا اوضاع برای 
ميالن كامال به هم بريزد. اگر اين تنها لغزش 
فصل ميالنی ها بود، اشــكل چندانی وجود 
نداشــت اما نبايد از ياد برد كــه همين تيم، 
در حســاس ترين ديدارهای اخير روبه روی 
آتاالنتا و يوونتوس باخت و به دســت اينتر از 
كوپاايتاليا هم حذف شد. در حقيقت آنها اين 
اواخر در همه ديدارهای كليدی  شــان ناكام 
شده اند و اين موضوع اصال انكارشدنی به نظر 
نمی رســد. تيمی كه يكی از اميدهای جدی 
بردن سری آ به شــمار می رفت، حاال چهار 
امتياز با اينتر صدرنشين فاصله دارد. وضعيت 
ميالن هنوز نسبت به رم و آتاالنتا بهتر به نظر 
می رسد اما اگر يووه در هر دو ديدار معوقه اش 

برنده باشد، با 48 امتياز درست در يك قدمی 
ميالن قرار می گيــرد. در حقيقت حاال ديگر 
قرمز و مشــكی ها در جدول هيــچ برتری 
محسوسی نسبت به يوونتوس ندارند و حتی 
ممكن است دير يا زود جايگاه دوم شان را هم 
از دست بدهند. قهرمانی ميالن در سری آ از 
همان ابتدا هم شبيه يك رويای بزرگ و دور 
از دسترس به نظر می رسيد اما هوادارانی كه 
اين رويا را باور كرده بودند، حاال با ضربه تلخ 
و سنگينی از سوی سرنوشت روبه رو شده اند. 
درست برخالف هوادارانی كه از روز اول هم 
می دانستند نبايد به اين تيم بيش از حد فشار 
آورد. ميالن تا همين حاال هم كارهای جذابی 
انجــام داده و فصل خوبی را ســپری كرده 
اما اتكای بيش از حد بــه زالتان، تصميمی 
اســت كه هيچ ارتباطی به »آينده« باشگاه 
ندارد. آنها در زمان حال تيم بدی نيســتند 
اما تيم فعلی نمی توانــد قدم بلندی به طرف 
آينده بردارد. برای انجــام چنين كاری، آنها 
به چند تغيير گسترده و البته جوان تر شدن 
تركيب نياز دارند. البته كه هنوز هم نمی توان 

اميدهای ميالن را كامال نابودشده دانست اما 
در شرايط فعلی، بعيد به نظر می رسد كه آنها 
شانسي برای قهرمانی اين فصل فوتبال ايتاليا 
داشته باشند. ميالن تا همين جا هم عملكرد 
قابل قبولــی را در اين فصل به جا گذاشــته 
اما آنها برای فتح كردن اســكودتو، چيزهای 

بيشتری می خواهند. ســتاره های بزرگ تر، 
بودجه بيشــتر و نيمكت قوی تر می توانند 
اميدواری های بزرگ تری برای روســونری 
به وجود بياورند. تيمی كــه اين بار مدتی در 
صدر جدول بود اما نتوانســت در اين جايگاه 

دوام بياورد.

آریا رهنورد

اينكه يك مربی مقصد متفاوتی را برای خودش در نظر 
بگيرد و از تيم قبلی جدا شود، اصال اتفاق غيرمنتظره ای 
نيســت. همه جای دنيا هم مربی ها تيم شــان را عوض 
می كنند و به ســراغ پيشــنهادهای بهتر و موقعيت های 
جاه طلبانه تر می روند. با اين حال اينكه يك مربی به محض 
دريافت يك پيشنهاد مالی بهتر، قيد تيم فعلی اش را بزند 
و به تيم متمول تری منتقل شود، نشان از فقدان »تعهد« 
در تصميم های او دارد. عالوه بر اين، بايد به يك مســاله 
كليدی ديگر هم اشاره كرد. اينكه قراردادهای باشگاه ها 
با مربيان مختلف عمال ذره ای »اعتبار« قانونی ندارد و هر 
مربی می تواند در چشم بر هم زدنی، تيمش را به سادگی 

هرچه تمام تر ترک كند.
رسول؛ داستانی که تکرار شد

ظاهرا رسول خطيبی تنها تا »نيم فصل« به باشگاه هايی 
كه در آنها كار می كند وفادار اســت. او درست در نيمه راه 
ليگ نوزدهم، ناگهان تصميم گرفت ماشين ســازی را به 

مقصد آلومينيوم اراک ترک كند. جدا شدن از يك تيم ليگ 
برتری برای پيوستن به يك تيم ليگ يكی در نوع خودش 
تصميم عجيبی بود. اين تصميم هم درســت وقتی اتفاق 
افتاد كه ماشين با هدايت رسول توانسته بود استقالل را در 
آزادی شكست بدهد. خطيبی ماشين را به حال خودش 
رها كرد تا به آلومينيوم اراک بپيوندد. او موفق شد آرزوی 
ديرينه اراكی ها را برآورده كند و آلومينيوم را به ليگ برتر 

بياورد. 
خطيبی در ليگ برتر بيستم هم شروع خوبی با اين تيم 
تازه وارد داشــت و نتايجی فراتر از حد انتظار با اين تيم به 
دست آورد، با اين حال دوباره نيم فصل از راه رسيد و او اين 
بار در جهت معكوس فصل گذشته، تصميم گرفت اراک را 
به مقصد تبريز ترک كند. هيچ تضمينی وجود ندارد كه او 
حتی در صورت كسب نتايج خوب هم برای مدت زيادی 
در فوتبال تبريز باقی بماند. بعيد نيســت سال آينده در 
چنين مواقعی، يك پيشنهاد ديگر از ليگ يك از راه برسد و 
خطيبی را از نيمكت تی تی ها جدا كند. البته اگر تا قبل از 
آن موقع، حكم بركناری او از سوی مالكان باشگاه رسانه ای 

نشده باشد.
مجتبی حسینی؛ پروژه نیمه کاره

تالش مجتبی حســينی برای رساندن مس كرمان به 
ليگ برتر در فصل گذشــته نتيجه نداشــت. همه انتظار 
داشتند اين مربی بماند و دوباره تالش كند تا مس را به ليگ 

برتر برساند اما او تصميم گرفت جدا از مس، خودش را به 
ليگ برتر برگرداند. حسينی در شروع فصل، سرمربی نفت 
مسجدسليمان شد. تيمی كه با وجود داشتن منابع محدود 
و تركيبی كامال معمولی، نتايج خوبی به دست آورد و در 
ليگ برتر عملكرد قابل قبولی داشت اما درست در ميانه راه، 
حسينی از اين تيم فاصله گرفت تا دوباره به نيمكت باشگاه 
ذوب آهن برگردد. او قبل تر هم يك دوران كوتاه و نه چندان 
موفق را به عنوان سرمربی ذوب سپری كرده بود و حاال از 
شروع نيم فصل دوم ليگ برتر، اين مربی دوباره در فوتبال 

اصفهان ديده خواهد شد. 
جالب اينكه ذوب با هدايت رحمان رضايی در نيم فصل 
اول، عمال به يكی از گزينه های جدی سقوط تبديل شده 

و در رده های پايين جدول رده بندی ليگ به سر می برد.
یحیی گل محمدی؛ تیم آسیایی »تنها« شد

همه می دانســتند كه يحيی چقدر برای بازگشــت 
به پرســپوليس انتظار می كشــد. هيچ مربی عاقلی هم 
پيشنهاد تيمی مثل پرسپوليس را رد نمی كند اما يحيی، 
زمان و شيوه درستی را برای اين كار در نظر نگرفت. البته 
كه او با پرســپوليس قهرمان ليگ برتر شد، تا فينال آسيا 
هم رسيد و به لحاظ »شــخصی« فوق العاده عمل كرد اما 
نمی توان باليی كه با اين تصميم بر ســر باشگاه مشهدی 
آمد را ناديده گرفت. فوتبال مشهد برای اولين بار در تمام 
تاريخش، صاحب يك تيم آســيايی شــده بود و اوضاع 

برای شــهرخودرو مطلوب به نظر می رســيد اما جدايی 
گل محمدی، تيم را به شــدت تحــت تاثير قــرار داد تا 
شهرخودرو بدون گل و بدون امتياز، از ليگ قهرمانان آسيا 
كنار برود. يحيی حق داشت تيم جديدش را انتخاب كند و 
يك قدم بلندتر بردارد اما اين همه عجله او برای ترک تيم، 
 نشان داد كه او هيچ تعهدی به پروژه اش در فوتبال مشهد 

نداشته است.
محمود فکری؛ خانه ای که فروخته شد

نساجی اولين باشگاهی بود كه به محمود فكری فرصت 
كار كردن در ليگ برتر را داد و به ســكوی پرتاب مهمی 
برای اين مربی تبديل شــد. فكری اولين ماه های حضور 
در قائمشهر را به بهترين شــكل ممكن سپری كرده بود 
اما به محض دريافت پيشــنهاد از استقالل، طوری رفتار 
كرد كه انگار در »زندان« گرفتار شده باشد. هيچ مشكلی 
در پيوستن او به تيم سابقش نبود اما »رفتار« فكری و نوع 
برخوردش با نساجی، به شدت انتقادآميز به نظر می رسيد. 
او برخالف ادعايی كه كرده بود، خانه اش را برای پيوستن 
به استقالل نفروخت اما خانه ای كه در قلب نساجی چی ها 
برای خودش ســاخته بود را به حراج گذاشت. او با نتايج 
خوبی كه در قائمشهر گرفته بود، می توانست مدت زيادی 
روی سكوهای اســتاديوم وطنی محبوب بماند اما به آب 
و آتش زدن فكری برای رفتن به اســتقالل، همه چيز را 

تغيير داد.

آ.ث میالن دوباره اسیر ناکامي شده

مرگ تدريجی يک رويا!

مربیان لیگ برتری و گمشده ای به اسم تعهد

فراموشكاران!

همه امیدوار بودند شیخ، 
گره کار استقالل را باز 
کند و همچنان در خط 

حمله این تیم بدرخشد 
اما ماجراهایی که در طول 

فصل برای این بازیکن 
به وجود آمده، عمال این 

بازیکن را از آبی ها گرفته 
و تنها شبحی از او را در 

ترکیب تیم باقی گذاشته 
است
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