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به محــض شــروع فصــل جدید 
رقابت هــای لیگ برتر، داســتان های 
عجیب و باورنکردنی هم پشت سر هم از 
راه رسیده اند. اگر در کشورهای اروپایی یا 
حتی همین کشورهای آسیایی حاشیه 
خلیج فارس، همه از چمن های هموار، 
نبردهای دیدنی و بازی های باکیفیت 
لذت می برند، در فوتبــال ایران جنگ 
اعصاب به صورت مــوازی با فوتبال در 

جریان است و هر روز یک اتفاق تازه، کام 
هواداران فوتبال را تلخ می کند. حضور 
همزمان دو مربی در جلسه تمرینی یک 
تیم، عمال لیگ برتر را به »سیرک برتر« 
تبدیل کرده اســت. جالب اینکه افراد 
زیادی هم دور این دو نفر جمع شده اند 
و این معرکه را تماشا می کنند. چقدر تلخ 
که یک مربی مثل اکبر میثاقیان با این 
همه سال سابقه در فوتبال، بالفاصله بعد 
از دریافت پیشنهاد از یک باشگاه، خودش 
را به تمرین می رســاند و اصال اهمیت 

نمی دهد که کار مربی قبلی با باشگاه به 
کجا رسیده است. و البته چقدر تلخ که 
یک مربی مثل رضــا مهاجری که چند 
سال در لیگ برتر فعالیت کرده، حتی با 
وجود بی میلی باشگاه به ادامه همکاری و 
انتخاب مربی جدید، همچنان سر تمرین 
می رود و حتی حاضر نیست برای کاراکتر 
خودش در این فوتبال کمی ارزش قائل 
باشد. این اولین بار نیست که دو مربی در 
یک روز با یک تیم ایرانی تمرین می کنند. 
در لیگ برتر چهاردهــم و در حالی که 

پرسپولیس مشغول تمرین کردن با علی 
دایی بود، مدیران وقت باشگاه با حمید 
درخشان وارد زمین شدند و در روندی 
کودتاگونه، مسئولیت فنی تیم را بر عهده 
گرفتند. هنوز هم این یکی از عجیب ترین 
قاب های ثبت شده در فوتبال ایران است 
اما ظاهرا حتی تراژدی ها هم در فوتبال 
ایران مدام تکرار می شــوند و هیچ کس 
از آنها درسی نمی گیرد. وقت تماشای 
این معرکه، باید همه انتظارها از فوتبال 
ایران را کنار بگذاریم و باور کنیم که دیگر، 

راه نجاتی برای این فوتبال غرق شده در 
منجالب بی قانونی و بی تدبیری، وجود 
ندارد.چند فصل بعــد از ورود نماینده 
مشــهد به لیگ برتر، هنوز هــواداران 
فوتبال نمی دانند که این تیم را باید به چه 
نامی صدا بزنند. هیات فوتبال خراسان 
رضوی قویا اعتقاد دارد که نام این باشگاه 
»پدیده« اســت و فرآیند قانونی برای 
تبدیل شدن آن به شــهرخودرو هنوز 
صورت نگرفته است. حمیداوی و گروه 
مدیریتی این باشــگاه اما باور دارند که 
همه مراحل قانونی را طــی کرده اند و 
معتقدند که هیات فوتبال با سودای در 
اختیار گرفتن مالکیت باشگاه، در کار 
آنها تداخل ایجاد می کنــد. اگر ادعای 
اول درست باشــد، معلوم نیست چرا 
سازمان لیگ و فدراســیون فوتبال نام 
این تیم را در چار ت های رسمی شــان 
به شهرخودرو تغییر داده اند. این باشگاه 
با لوگو و اسم تایید شــده شهرخودرو 
حتی در رقابت های لیگ قهرمانان آسیا 
شرکت کرده و با واکنشی از سوی هیات 
فوتبال روبه رو نشده است. اگر هم ادعای 
دوم درست باشد، ثابت خواهد شد که 
اختالف نظر بین این دو طیف، عمال این 
باشگاه را به ورطه نابودی کشانده است. 
فوتبال مشهد، پتانســیل های زیادی 
دارد. این شهر، ستاره های متعددی را 
به فوتبال ایران معرفی کرده، جمعیت 
عالقه مند بــه فوتبال در آن پرشــمار 
هستند و یکی از بهترین و مدرن ترین 
استادیوم های فوتبال ایران نیز در این 
شــهر وجود دارد. علی رغــم همه این 
مســائل اما شــرایط مدیریتی باشگاه 
شــهرخودرو/ پدیده حتــی در حد و 
اندازه های یک تیم محلی هم نیســت. 
حتی یک تیم محلی هم از انجام مسابقه 
با حریفش ســر باز نمی زند، حتی یک 
تیم محلی هم در یک جلسه تمرینی، 
دو سرمربی متفاوت ندارد. جالب اینکه 
موضع فدراسیون و سازمان لیگ برابر 

چنین شرایطی که عمال حیثیت فوتبال 
ایران را هدف قرار داده، سکوت و انفعال 
است. بد نبود اگر یک بار برای همیشه، 
ســازمان لیگ پای ایده های اولیه اش 
می ایســتاد و تیم های فاقد سرمایه را 
از لیگ برتر کنار می گذاشــت. البته در 
چنین شرایطي احتماال لیگ برتر تنها با 

دو یا سه تیم ادامه پیدا می کرد! 
این تنها مدیران هیات فوتبال مشهد 
و مالکان نماینده این شهر در لیگ برتر 
نیســتند که باید به عنــوان مقصران 
چنیــن فجایعی معرفی شــوند. همه 
دســت اندرکاران فوتبال ایران، در این 
سیرک سهیم هســتند. همه آنهایی 
که حق قانونی فوتبــال را نمی پردازند 
هم پای شــان در این پرونده گیر است. 
اگر فوتبــال در ایران بــه درآمد واقعی 
می رسید، بحث مالکیت در باشگاه  ها 
شــکل و شــمایل اقتصادی تری پیدا 
می کرد و تبدیل به روشی برای کسب 
اعتبار و خودنمایی نمی شد. اگر هزینه ها 
در فوتبال درســت و قانونی تقســیم 
می شــدند، چنین باشــگاه آشفته ای 
هرگز نمی توانست در رقابتی مثل لیگ 

برتر دوام بیاورد.

ليگ ايران در مسير آماتور شدن

سیرک برتر! 

چهرهبهچهره

آن چه اين روزها در باشگاه شهرخودرو/پديده مشهد می گذرد، به معنای واقعی کلمه خجالت  آور است. يک باشگاه 
فوتبال در باالترين سطح فوتبال ايران، به دليل اعتصاب بازيکنانش در اعتراض به مسائل مالی، در دومين مسابقه ليگ 
حاضر نشده و فقط چند روز بعد، دو سرمربی به صورت همزمان در جلسه تمرينی اش شرکت کرده اند. هر چيزی به اين 

ماجرا اضافه کنيم، بدون شک از طنز آن کم خواهد شد! تاسفبار است که باشگاهی در اين شرايط، همچنان بخشی از 
رقابت های ليگ برتر است و نهادهای باالدستی هم نمی توانند کوچک ترين برخوردی با مديران و تصميم سازان باشگاه 

مشهدی داشه باشند.

بیشتر فوتبالیست ها بعد از تبدیل شدن به سرمربی، همان 
عادت های دوران بازی را با خودشان به نیمکت منتقل می کنند. 
حتی در فوتبال ایران هم این ماجرا بارها دیده شــده اما ظاهرا 
محرم نویدکیــا تصمیم گرفته بین دوران بــازی و مربیگری، 
تفاوت های بزرگی به وجود بیاورد. محرم اساســا فوتبالیست 
فوق العاده ای بــود و در بازی به عنوان یــک هافبک تهاجمی، 
درخشان ظاهر می شد. او پاس هایی می داد که دیگران به ندرت 
می توانستند در زمین تکرارشــان کنند. با این حال هیچ کس 
نمی توانســت مدعی شــود که محرم نویدکیا، فوتبالیســت 
خوش اخالقی اســت. محرم معموال با خیلی ها مشکل داشت 
و بارها بــا مربیان و بازیکنــان مختلف وارد چالش شــد. یک 

اتفاق ســاده کافی بود که او از تیم قهر کند. درست مثل همان 
ماجرایی که بین او و حسین فرکی قبل از شروع لیگ پانزدهم 
رقم خورد و سپاهان را برای چند سال با مشکالت زیادی مواجه 
کرد. نویدکیای مربــی اما یک کاراکتر منحصربه فرد اســت. 
یک شخصیت همیشه آرام که از »احترام« به فوتبال صحبت 
می کند، به دســتاوردهای رقبا احترام می گــذارد، به داوری 
اعتراض نمی کند و آرامشــش را در زمین از دست نمی دهد. 
نویدکیا در همین دو هفته اول لیگ، دو برد متوالی به دســت 
آورده اما حتی ذره ای تالش برای بزرگنمایی این بردها انجام 
نداده است. او در مسابقه اول، اصال از عملکرد شاگردها راضی 
نبود و حتی در کنفرانس خبری به این موضوع اشاره کرد. محرم 
در پایان مسابقه دوم هم به گالیه از نمایش نیمه دوم بازیکنان 
سپاهان پرداخت و آن را یک نمایش »جهان سومی« دانست. 
این رویکرد و این جاه طلبی برای فوتبــال ایران، فوق العاده به 
نظر می رسد. محرم برخالف بســیاری از مربیان جوان فوتبال 

ایران، این شانس را داشت که کارش را در آرامش شروع کند. او 
برخالف چهره هایی مثل علی دایی و علی کریمی، خیلی زود 

خودش را به دردســر نینداخت و با اعتماد مدیران باشگاه 
سپاهان مواجه شــد. با این حال نباید این نکته را نادیده 
گرفت که چند شکست، می توانست او و تیمش را خیلی 

زود به حاشیه بکشاند و ســپاهان را از ریل موفقیت خارج 
کند. نویدکیا هنوز هیچ جامی با این باشگاه به دست 

نیاورده اما در اصفهان، هیچ کس تردیدی 
ندارد که او و تیمش در مســیر درست 

قرار گرفته انــد و با همیــن روند به 
موفقیت های زیادی خواهند رسید.
البته که سپاهان، تیم پرستاره ای 
است و به لحاظ مالی هم شرایط 
ایده آلــی دارد امــا کار کردن با 
ســتاره ها برای مردی که قبل 

از این تجربه سرمربیگری هیچ تیمی را نداشته، اصال 
ساده نیست. محرم به خوبی توانسته جو رختکن را 
کنترل کند و همزمان با برقراری رابطه ای دوستانه 
با شاگردانش، قوانین سختگیرانه ای برای آنها در 
نظر بگیرد. این نکته را هم نباید فراموش کرد که 
تیم اصفهانی در همین فصل، چند مهره کلیدی 
را از دست داده و بازسازی دوباره تیم بدون نیازمند، 
محبی و حاج صفی، ماموریت دشــواری 
بوده اســت. ســپاهان فصل گذشته 
تبدیل بــه بهترین نایــب قهرمان 
تاریخ لیگ برتر شد. آنها این فصل 
فقط به یک هــدف فکر می کنند 
و آن، بازگرداندن جام قهرمانی 
به اصفهان بعد از هفت ســال 

خواهد بود.

درباره رويکرد خاص يک مربی

متفاوت مثل محرم

تقریبا یک چهارم مسیر لیگ های معتبر 
اروپایی به پایان رسیده و حاال می توان تحلیل 
دقیق تــری از تیم ها به دســت آورد. در کنار 
تیم های مدعی و تیم هایی که ضعیف تر از حد 
انتظار ظاهر شــده اند، تیم هایی هم هستند 
که در این فصل روی مدار شگفتی در حرکت 
بوده اند. در اسپانیا، فرانسه، انگلیس و آلمان، 
چند تیم به شدت شگفتی ســاز شده اند. در 
رقابت های این فصل ســری آ امــا خبری از 
تیم های شگفتی ساز نبوده و همان تیم های 
بزرگ همیشگی مشــغول رقابت در باالی 

جدول هستند.
اسپانيا؛ رئال سوسيه داد

شــاگردان ایمانول آلگواســیل که فصل 
گذشــته هم عملکرد خوبی در لیگ اسپانیا 
داشــتند، فعال صدرنشــین اللیگا به شمار 
می روند. این تیــم این هفته تــا یک قدمی 
شکست دادن اتلتیکومادرید هم پیش رفت 
اما با درخشــش ســوارز، در نهایت برابر این 
حریف به تساوی رسید. سوســیه داد در 10 
مسابقه این فصل، 6 بار برنده شده و فقط یک 

بار طعم شکست را چشیده است. این در حالی 
است که تیمی مثل بارسلونا در این فصل، دو 
بار بازنده شده و تنها چهار برد به دست آورده 
است. سوسیه داد فعال در باالترین رده جدول 
اللیگا دیده می شود. البته اگر رئال و سویا در 
دیدارهای معوقه به برتری برسند، این تیم به 
رده سوم ســقوط می کند اما باز هم نمایش و 
عملکرد آنها تا این هفته از فصل شگفت انگیز 
بوده است. سوسیه داد این فصل در لیگ اروپا 
در یک گروه بسیار سخت با آیندهوون، موناکو و 
اشتورم گراتس قرار گرفته و در سه مسابقه پنج 
امتیاز به دست آورده است. رسیدن به سهمیه 
فصل آینده لیگ قهرمانان اروپا، هدف کلیدی 

آنها در ادامه این فصل به شمار می رود.
فرانسه؛ نيس

برتری جذاب سه بر دو روبه روی لیون، نیس 
را با یک بازی کم تر در رده سوم لیگ فرانسه 
قرار داده اســت. اگر آنها در دیدار معوقه شان 
به برتری برسند، به رده دوم صعود می کنند 

و به نزدیک تریــن تعقیب کننده پی اس جی 
تبدیل می شوند. درخشش نیس البته خیلی 
هم دور از انتظار نبوده اســت. چراکه آنها در 
تابستان با کریستوف گالتیه برای نیمکت شان 
قرارداد بســتند. گالتیه فصل گذشته موفق 
شــد لیل را باالتر از پی اس جــی به قهرمان 
لوشامپیونه برساند و حاال امیدوار است این 
معجزه بزرگ را با نیــس تکرار کند. عملکرد 
او و تیمش تا اینجای فصل بــا 6 پیروزی در 
10 مســابقه، عملکرد درخشانی بوده است. 
آنها تا اینجای فصل به ازای هر مسابقه، دو گل 
به ثمر رسانده اند و آمار هجومی قابل توجهی 
داشته اند. نیس به لحاظ شوت در چارچوب 
در هر مسابقه، سومین تیم برتر این فصل لیگ 
فرانسه به شــمار می رود. آنها به لحاظ خلق 
موقعیت گل زنی درست پشت سر پاریسی ها 
هستند و در این فصل صاحب بیشترین ضربه 
پنالتی هم شده اند. نفرات این تیم اصال قابل 
مقایســه با حریفی مثل پاریس نیســتد اما 

گالتیه، جواهری روی نیمکت این باشگاه به 
حساب می آید.

آلمان؛ فرايبورگ
در فصلی که حتی بایــرن و دورتموند هم 
در آن شکست خورده اند، فرایبورگ تنها تیم 
بدون شکســت بوندس لیگا به شمار می رود. 
آنها در 9 مسابقه اخیر، پنج برد و چهار تساوی 
را پشت سر گذاشــته اند. فرایبورگ با 6 گل 
زده، صاحب بهترین خــط دفاعی این فصل 
بوندس لیگا نیز هست. لوکاس هولر با سه گل 
زده، بهترین گل زن این فصل تیم فرایبورگ 
به حساب می آید. شاگردان کریستین استرش 
آمار هجومــی خیره کننــده ای ندارند اما در 
دریافت گل به ازای هر مسابقه، بهترین تیم 
بوندس لیگا هســتند. آنها یکی از سه تیمی 
محسوب می شوند که توانسته اند در 9 مسابقه 
این فصل، چهار بار کلین شیت کنند. آنها در 
زمینه قطع توپ هم با قطع 23.6 توپ در هر 
مسابقه، تیم دوم این فصل بوندس لیگا بوده اند. 
نمایش فرایبــورگ در این فصل تا این هفته، 

فراتر از حد انتظار به نظر می رسد.
انگليس؛ وستهم

شکست دادن تاتنهام در دربی لندن، یک 

موفقیت دیگر برای دیوید مویس روی نیمکت 
وســتهم بود. مردی که تا همین دو سال قبل 
تصور می شد دوران مربیگری اش رو به اتمام 
باشد اما انتقال به وستهم، همه چیز را در مورد 
او تغییر داد. چکش ها در همین فصل، یونایتد را 
هم شکست داده اند و توانسته اند چهار بار دروازه 
لسترسیتی را باز کنند. جالب است بدانید که 
این تیم در هفت مسابقه اخیرش در همه جام ها، 
6 پیروزی به دست آورده است. مایکل آنتونیو 
با 6 گل و سه پاس گل، بهترین بازیکن این فصل 
باشگاه وستهم به حســاب می آید. این تیم به 
لحاظ میانگین گل زنی در هر مسابقه، چهارمین 
تیم برتر این فصل لیگ برتر انگلیس است. آنها در 
زمینه خلق موقعیت های مسلم گل زنی هم تیم 
ششم جدول هستند. جالب اینکه ایده این تیم 
اصال ارائه فوتبال مالکانه نیست و وستهم در این 
فصل به طور متوسط تنها 50 درصد مالکیت 
توپ را در اختیار داشته است. با این حال 42 بار 
تصاحب توپ در زمین حریف، نشان می دهد که 
این تیم به لحاظ هجومی در فرم بسیار خوبی 
قرار گرفته است. مویس با این کیفیت، دوباره 
تبدیل به همان مربی درخشــان ســال های 

نشستن روی نیمکت اورتون شده است

نگاهی به چهار تيم غافلگيرکننده اين فصل فوتبال اروپا

اف سی شگفتی! 
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 كار سخت براي صعود
 به دسته اول كاپ آسيا

تیم ملي بســکتبال بانــوان در حالــي آماده 
حضور در مسابقات دسته »ب« کاپ بانوان آسیا 
مي شود که در گروه A با تیم هاي لبنان و سوریه 
همگروه اســت. اندونزی، قزاقســتان و اردن هم 
در گروه B قرار دارند. در این مســابقات که از 16 
تا 22 آبــان به میزباني اردن برگزار مي شــود، در 
پایان مرحله گروهی، تیم هــای اول وارد مرحله 
نیمه نهایی می شــوند و تیم های دوم و ســوم دو 
گروه هم رودرروی هم قــرار می گیرند تا دو تیم 
دیگر صعودکننده را مشخص کنند. ادامه رقابت 
میان چهار تیم برتر مرحله گروهی تعیین کننده 
فینالیست ها و در نهایت قهرمان مسابقات است. 
یعني تیمی که تنها سهمیه این رقابت ها را برای 
حضور در دسته اول کاپ آسیا از آن خود کرد. این 
مسیر براي بســکتبال ایران که نخستین تجربه 
حضور در این مســابقات را دارد، دشــوار به نظر 
مي رسد اما شاگردان متشــرعي و تیمش تالش 
مي کنند که در همین تجربه نخست، رسیدن به 

دسته اول را رقم بزنند. 
شایسته متشرعی درباره رقباي شان و احتمال 
صعود به دســته یک عنوان داشت:»لبنان، اردن 
و ســوریه اخیرا در لیگ عرب شــرکت داشتند و 
بازی های خوبــی را در این لیگ برگزار کردند و به 
این واسطه به آمادگی بهتر و باالتری نسبت به قبل 
رسیده اند. البته من از شرایط تیم خودم هم رضایت 
دارم. به طور حتم اگر برنامه پیش بینی شده برای 
ســفر برون مرزی و دیدار تدارکاتــی با تیم های 
خارجی برای مان محقق شود، سطح آمادگی فعلی 
افزایش محسوسی خواهد داشت. براي صعود باید 
در گروه خودمان سرگروه شــویم که کار سختی 
است. کار ســخت ترمان برای دیدارهای مرحله 
دوم به بعد اســت که باید با تیم های گروه مقابل 
هم روبه رو شویم. اندونزی در گروه B تیم خیلی 
قدرتمندی است. این تیم در ترکیب خود بازیکن 
آمریکایی در اختیار دارد. اردن هم از تیم های مدعی 
است. تصورم این است که از گروه دوم مسابقات این 

دو تیم باال بیایند.« 
    

 حساب فدراسيون واليبال
 مسدود شد

فدراسیون والیبال که بعد از عملکرد ضعیف تیم 
ملي در المپیک و البته به دنبال قهرماني در آسیا با 
هدایت بهروز عطایي، خیلي زود دست به کار شد 
و برنامه ریزي براي المپیک 2024 فرانسه را آغاز 
کرد، حاال با مشــکل بزرگي به نام مالیات مواجه 
شده است. ســازمان امور مالیاتي کشور به دلیل 
بدهي 13 میلیارد توماني فدراسیون والیبال وارد 
عمل شده و حساب هاي این فدراسیون و حساب 
شخصی محمدرضا داورزنی را مسدود کرده است. 
بدهی 13 میلیاردی و مســدود شدن حساب ها، 
فدراسیون را در بحث تهیه بلیت ناظران و داوران 
برای حضور در محل برگزاری مسابقات در استان ها 
با مشکل مواجه کرده اســت و فدراسیون در حال 
حاضر با استفاده از اعتبارش از سازمان هواپیمایی 
بلیت تهیه می کند. حقوق کارمندان فدراسیون 
نیز که از طریق یک بانک واریز می شــد، از طریق 
حساب دیگری واریز شــد. فدراسیون والیبال در 
حال رایزنی برای کاهش بدهی مالیاتی و باز شدن 

حساب هایش است.
    

خارجي ها در ليگ كشتي آزاد
کشــور ایران آنقدر کشــتي گیر دارد که حتي 
رقابت هاي داخلي از جمله لیگ برتر این رشــته، 
همیشــه جذاب بوده و از ســطح خوبي برخوردار 
اســت. تا جایي که معموال در هر فصل تعدادي از 
کشتي گیران عنوان دار خارجي براي حضور در لیگ 
به ایران مي آیند. براي این فصل هم زاگیر شاخیف 
قهرمان وزن 65 کیلوگرم رقابت های جهانی 2021 
نروژ از روسیه و الیزبار ادیکادزه دارنده چندین مدال 
جهانی و اروپایی در وزن 9٧ کیلوگرم از گرجستان 
به زودی در لیگ برتر کشــتی آزاد ایران به میدان 
خواهند رفت. در همین راستا این دو آزادکار نامدار 
با عقد قرارداد با تیم ستارگان ساری به زودی در دور 
رفت لیگ برتر کشــتی روی تشک خواهند رفت. 
با توجه به برنامه رقابت های لیگ برتر کشتی آزاد 
قرار است این دو کشتی گیر روز جمعه در جریان دور 
رفت لیگ برتر و در گروه »ب« با دوبنده تیم ستارگان 

ساری کشتی بگیرند.

منهایفوتبال

اگر در کشورهای اروپايی 
يا حتی همين کشورهای 

آسيايی حاشيه خليج 
فارس، همه از چمن های 

هموار، نبردهای ديدنی و 
بازی های باکيفيت لذت 

می برند، در فوتبال ايران 
جنگ اعصاب به صورت 

موازی با فوتبال در جريان 
است و هر روز يک اتفاق 

تازه، کام هواداران فوتبال را 
تلخ می کند

آريا رهنورد

آريا طاري 


