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دو برد روحیه بخش در جام حذفی، 
پرســپولیس و ذوب آهن را با شرایط 
ذهنی خوبی آماده برگزاری یازدهمین 
مسابقه در لیگ برتر کرده است. قرمزها 
این هفته در آزادی ویســتاتوربین را 
با چهار گل شکســت دادند و یک برد 
مقتدرانه را روبه روی این حریف جشن 
گرفتند. بــردی که مدیــون نمایش 

خوب نیمه دوم آنها بعد از یک نیمه اول 
به شدت کســل کننده بود. ذوب آهن 
هم بعد از چند نتیجــه نگران کننده 
در لیگ برتر و پنج هفتــه ناکامی در 
رســیدن به برد، رایکا بابل را با سه گل 
شکســت داد و باالخره در جام حذفی 
به مســیر پیروزی برگشــت. در نبرد 
یحیی با یکی از تیم های ســابقش در 
فوتبال ایــران و البته در برخورد تارتار 
با تیمی کــه به خاطر بــازی در آن به 

شهرت رسید، مهره های تعیین کننده 
و مهمی وجــود دارد. از مهدی ترابی و 
وحید امیری که روبه روی ویستاتوربین 
اســتراحت کردند و حتی در فهرست 
اولیه تیم نبودند تا عارف رســتمی که 
در لباس ذوب، یکی از پدیده های این 
فصل لیگ برتر بوده اســت. آقای گل 
فصل گذشته لیگ یک، حاال در لباس 
اصفهانی هــا عملکرد خوبی داشــته 
و به تدریج از یــک تعویض طالیی به 

یک مهره ثابت و همیشــگی برای این 
تیم تبدیل شده است.پرسپولیس در 
دو مسابقه گذشــته، هفت گل به ثمر 
رســانده و به نظر می رسد مشکالت 
هجومی این تیم نسبتا کمرنگ شده اند. 
با این حال رقبای پرسپولیس در این دو 
مســابقه، تیم های بزرگ و پرمهره ای 
نبوده اند. پیکان و ویستاتوربین بیشتر 
از رقبایی سرســخت، حریفانی بسیار 
معمولی برای تیم گل محمدی به شمار 

می رفتند. با این حال این دو مسابقه، 
چند حقیقت را در مورد پرســپولیس 
به یحیی نشــان داد. اول اینکه محمد 
شــریفی، فوتبالیست بســیار خوبی 
است و با پتانســیلی که دارد، می تواند 
سهم بیشتری از نبردهای پرسپولیس 
به دست بیاورد. شــریفی نشان داده 
که قابلیت تبدیل شدن به مهره ثابت 
تیم را دارد. عالوه بر این، علی شجاعی 
هم ثابت کرده کــه می تواند در دقایق 
بیشتری از مســابقات پرسپولیس به 
میدان برود. قرارداد مهره های تاجیکی 
پرسپولیس هم سرانجام امضا شده و 
باشگاه فرآیند صدور آی.تی.سی آنها را 
کلید زده است. البته یکی از این دو نفر 
مصدوم شده و تا نیم فصل نمی تواند در 
دیدارهای پرسپولیس به میدان برود. 
حریف این هفته پرسپولیس در آزادی، 
یکی از پرنوســان ترین تیم های این 
فصل لیگ برتر به حساب می آید. تیمی 
که فصل را با شکست دادن صنعت نفت 
آبادان شــروع کرد، مقابل استقالل و 
پیکان بازنده شد اما با دو نمایش بسیار 
خوب، پدیده و ســپاهان را شکســت 
داد. بردن تیم محــرم، نقطه اوج تیم 
تارتار در این فصل بود اما همین تیم از 
هفته پنچم به بعد در هیچ مسابقه ای به 
برتری دست پیدا نکرده است. آنها در 
پنج هفته اخیر فقط دو امتیاز گرفته اند 
و بــه رده یازدهم جــدول رده بندی 
تبعید شــده اند. ذوب در این فصل به 
تیمی غیرقابل پیش بینی تبدیل شده 
و امیدوار است در اســتادیوم آزادی، 

دوباره همه را غافلگیر کند.
پرسپولیس در چند فصل گذشته، 
همیشــه بهترین خاطرات را از مهدی 
تارتار داشــته  اســت. این تیم در لیگ 
برتر هجدهم با شکســت دادن پارس 
جنوبی جم که هدایتش را مهدی تارتار 
بر عهده داشــت، قهرمان رقابت های 
لیگ برتر شــد. پرســپولیس در لیگ 

نوزدهم هم قهرمانی اش در مقابل نفت 
مسجدسلیمان با هدایت تارتار مسجل 
کرد. فصل قبل هــم قرمزها روبه روی 
پیکان توانستند قهرمان رقابت های لیگ 
برتر شوند. تیمی که باز هم مربیگری اش 
با مهدی تارتار بود. حاال سرخ ها دوباره 
به این مربی برخورد کرده اند اما به نظر 
می رسد این مسابقه حداقل از تقابل های 
ســه فصل اخیر با این مربی دشوارتر 
باشــد. چراکه تارتار این بار تیم بهتر و 
باانگیزه تری را در اختیار دارد و روبه روی 
تیم های بزرگ در این فصل هم عملکرد 
نسبتا خوبی داشته اســت. مهم ترین 
امتیاز برای پرســپولیس این است که 
آنها همچنان باید در اســتادیوم آزادی 
و در تهران به مصاف رقبــا بروند. تیم 
یحیی بعد از نبرد هفتــه پنجم با نفت 
مسجدســلیمان، دیگر از تهران خارج 
نشــده و در لیگ برتر و جام حذفی، 6 
مسابقه متوالی را در پایتخت برگزار کرده 
است. حاال این هفتمین نبرد پیاپی آنها 
در تهران است. پرسپولیس فقط چند روز 
بعد از این نبرد، باید یک نبرد بسیار سخت 
را در اراک با سپاهان پشت سر بگذارد. 
دشواری جدال بعدی، اهمیت مسابقه 
این هفته برای ذوب را با پرسپولیس به 

اوج می رساند.
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آبی هاي پایتخت این هفته با تیم قعرنشین 
جدول رده بندی لیگ برتر روبه رو می شوند. تیمی 
که این فصل در لیگ برتر حتی یک مسابقه را هم 
نبرده و بدترین آمار ممکن را به ثبت رسانده است. 
با این وجود تصور ســاده بودن این جدال، برای 
آنها خطرناک خواهد بود. چراکه اســتقاللی ها 
روبه روی نود ارومیه هم در قامت یک تیم لیگ 
دویی، به دردسر افتادند. البته برخالف مسابقه 
قبلی، این بار همه نفرات تیــم فرهاد آماده این 
جدال خواهند بود. مسابقه ای که نتیجه اش برای 

آبی ها، به شدت مهم به نظر می رسد.
یک سوم ابتدایی لیگ برتر برای استقالل، 
بدون حتی یک شکست به پایان رسیده است. 
این یکی از بهترین شروع های این تیم در همه 
ادوار لیگ برتر به حســاب می آید. اســتقالل 
مجیدی دو خصوصیت بســیار مهم دارد. اول 
اینکه خیلی ســخت گل می خورد و دوم اینکه 
تمام قد علیه فاجعه ای به نام شکست ایستاده 
اســت. معموال هم همین دو ویژگی هســتند 

که تیم های قهرمان را از ســایر تیم ها متمایز 
می کنند. این اواخر شــرایط استقالل در لیگ 
برتر، به شــدت آرمانی بوده است. آنها پیکان را 
شکست دادند، به سپاهان غلبه کردند و در ادامه 
روند خوب این روزهای شان، با تصمیم کمیته 
انضباطی فاتح نبرد با گل گهر سیرجان شدند 
تا با 22 امتیاز، یکی از مدعیان اصلی قهرمانی در 
این فصل لقب بگیرند. استقالل به روایتی، حتی 
صدرنشین لیگ برتر هم هست. چراکه قرار است 
در این فصل، بازی رودررو به جای تفاضل گل، 
رده بندی نهایی جدول را مشخص کند. با این 
حال نمایش این تیــم در جام حذفی روبه روی 
نود ارومیه، چندان خوشایند نبود. مسابقه ای 
که نزدیک بــود پرافتخارترین تیم جام حذفی 
را در یک قدمی حذف زودرس از این تورنمنت 
قرار بدهد. با این حال استقاللی ها در نهایت به 
مسابقه برگشتند و به ســختی در پنالتی ها به 
نود غلبه کرد. آن مسابقه نشان داد که بسیاری 
از چهره هــای ذخیره این فصــل آبی ها، هنوز 
آمادگی کافی برای بازی در ترکیب اصلی تیم را 
ندارند. 120 دقیقه بازی در جام حذفی، تجربه 

پرفشاری برای استقالل بود اما آنها این هفته با 
تیمی روبه رو می شوند که اتفاقا یک نبرد 120 
دقیقه ای را در جام حذفی پشــت سر گذاشته 
است. پدیده در این تورنمنت با استقالل مالثانی 
روبه رو شد و در آخرین دقیقه از وقت های اضافه 
به بازی برگشت تا اولین برد فصلش را به دست 
بیاورد. تیمی با هشت شکست و فقط دو تساوی 
در لیگ برتر که فعال گزینه اول سقوط به شمار 
می رود.اســتقالل و پدیده از جهات مختلف، 
نقطه مقابل هم هستند. اول اینکه آبی ها شرایط 
بســیار خوبی در جدول دارند و یکی از بهترین 
فصل های شان را پشت سر می گذارند اما پدیده 
بدترین فصل ممکن را سپری می کند و با این 
روند خیلی زود راهی رقابت های لیگ دسته یک 
فوتبال ایران خواهد شد. دوم اینکه استقاللی ها 
حداقل در این فصل، رنــگ ثبات را دیده اند و با 
ایده های فرهاد به کارشــان ادامه می دهند. در 
نقطه مقابل اما شهرخودرو از شروع فصل دو اسم 
و سه سرمربی مختلف داشته اما هنوز یک برد 
لیگ برتری را هم جشن نگرفته است. هماهنگ 
شدن با ایده های سه ســرمربی برای بازیکنان 
پدیده آن هــم در حالی که فقــط 10 هفته از 
فصل سپری شده، فوق العاده نفس گیر به نظر 
می رسد. بعد از برکناری زودهنگام مهاجری و 
ناکامی مطلق میثاقیان، حاال داوود سیدعباسی 
جوان که خودش هم زمانــی به عنوان بازیکن 

در فوتبال ایران یک چهره شناخته شده بوده، 
هدایت مشــهدی ها را بر عهده گرفته است. او 
و تیمش در این فصل هیــچ هدفی به جز بقا در 
لیگ برتر ندارند. چراکه شــرایط این باشگاه به 
شدت نگران کننده به نظر می رسد و پدیده فعال 
گزینه اول سقوط به شمار می رود. بدون شک 
رویکرد آنها مقابل استقالل یک رویکرد کامال 
تدافعی خواهد بود. در استقالل، همچنان وریا 
غفوری با مصدومیت دست و پنجه نرم می کند 
و احتماال به این مســابقه هم نخواهد رســید. 
شرایط محمد دانشگر هم برای شرکت در این 
جدال هنوز مشخص نشده است. این احتمال 
وجود دارد که دانشگر هم این جدال را از دست 
بدهد. به احتمال زیاد یامگا و ژستد که در مسابقه 
جام حذفی غایب بودند، امروز از ابتدا در ترکیب 

تیم قرار خواهند گرفت. چراکه انتظار می رود 
استقالل این نبرد را با جدیت کامل شروع کند 
و یک نمایش هجومی را روبه روی پدیده پشت 

سر بگذارد.
تا پایان نیم فصل فقط پنج مسابقه باقی مانده 
و استقالل شــانس خوبی دارد تا بعد از سال ها 
قهرمانی نیم فصل لیگ برتر را به دســت بیاورد. 
در بین نبردهای باقی مانده این تیم تا پایان این 
فصل، این ســاده ترین مسابقه استقالل خواهد 
بود. چراکه تیم فرهاد باید در سه مسابقه بسیار 
دشوار بعدی با فوالد، آلومینیوم و مس رفسنجان 
روبه رو شود و سرانجام نیم فصل را روبه روی نفت 
مسجدسلیمان تمام کند. به همین خاطر است که 
هیچ نتیجه ای به جز شکست دادن پدیده در این 

جدال برای آنها پذیرفتنی نخواهد بود.
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 6 مدال دختران آليش 
در جام اركينبايف

تیم ملي کشتي آلیش بانوان پس از ماه ها دوري از 
اردو و مسابقه، با حضور در جام بین المللي ارکینبایف 
به میادین بازگشت. میداني که در پایان آن 6 مدال 
طال و نقره به گردن ملي پوشان کشورمان انداخته 
شد تا آغاز خوبي در بازگشــت به مسابقات داشته 
باشند. جام ارکینبایف به میزباني قرقیزستان برگزار 
شد و در پایان تیم ملی کشــتی آلیش زنان ایران 
صاحب سه مدال طال توسط سپیده بابایی در وزن 
۵۵ کیلوگرم، محدثه حسینی در وزن 6۵ کیلوگرم و 
ریحانه گیالنی در وزن ۷0 کیلوگرم و سه مدال نقره 
توســط فاطمه فتاحی در وزن 60 کیلوگرم، مریم 
احمدی در وزن ۷۵ کیلوگرم و هانیه عاشــوری در 
وزن ۷۵+ کیلوگرم شد. به این ترتیب هر 6 نماینده 
ایران روي سکوهاي اولي و دومي این جام ایستادند. 
این در حالي است که قزاقستان که مهد کشتي آلیش 
است و بارها میزبان مسابقات بوده، این بار میزباني 
رضایت بخشي نداشت و باعث اعتراض تیم ها شده 
بود. برگزار نشدن تمرین مشترک تیم ها برخالف 
برنامه قبلي، سرد بودن سالن تمرین وم کیفیت پایین 
غذاها مهم ترین مشکالتي بود که در این مسابقات به 
چشم آمد. در هر حال نکته مهم بازگشت تیم ملي 
کشتي آلیش بانوان به میادین بود و باید دید در ادامه 
راه فدراسیون چه برنامه هایي را براي این تیم دارد. 
در بخش مردان نیز تیم ایران توسط ابوذر جعفري و 

هادي سلیمي به برنز رسید.
    

 طالي جوانمردي،
 در لحظه هاي برتر پارالمپيک

کمیتــه بین المللی پارالمپیک با انتشــار یک 
فیلم، پنج لحظه برتر مسابقات تیراندازی در جریان 
برگزاری بازی های پارالمپیک 2020 توکیو را معرفی 
کرد. در میان این پنج لحظه، لحظه قهرمانی ساره 
جوانمردی ملی پوش کشورمان نیز دیده می شود. 
جوانمردی در رشته تپانچه بادی 10 متر موفق به 
کسب مدال طال شــد تا تعداد طالهایش در تاریخ 
برگزاری پارالمپیک را به سه برساند. وی همچنین 
یک برنز در پارالمپیک 2012 لندن کســب کرده 
است. بانوی تیرانداز کشــورمان عالوه بر این چهار 
مدال، موفق شده چهار طال و یک نقره در بازی های 
پاراآسیایی، پنج طال و دو نقره و یک برنز در مسابقات 
قهرمانی جهان و سه طال و یک نقره در مسابقات جام 

جهانی به دست بیاورد.
    

شاگردان هروي پوكر نكردند
روز گذشته مســابقات کاراته قهرماني آسیا به 
میزباني قزاقستان به پایان رســید. مسابقاتي که 
درمجموع رده هاي سني ایران با 39 مدال باالتر از 
همه مدعیان بر بام آسیا ایستاد و عنوان قهرماني را به 
دست آورد، اما شاگردان شهرام هروي در چهارمین 
حضور متوالي خود در دیدار پایاني کومیته تیمي 
موفق به کسب طال نشــدند. روز گذشته کومیته 
تیمي بانوان از رســیدن به مدال برنز بازماند و تیم 
کاتاي مردان موفق به کسب عنوان نایب قهرماني 
شد. در کومیته تیمي مردان اما شاگردان هروي که با 
شکست اردن و چین تایپه فینالیست شده بودند، در 
دیدار نهایي سه بر یک به قزاقستان باختند و به مدال 
نقره رسیدند تا پس از ســه دوره متوالي قهرماني، 
این بار به عنوان نایب قهرمان شــناخته شوند. در 
دیدار نهایي ســجاد گنج زاده هفت بر 6 و ذبیح اهلل 
پورشیب پنج بر چهار نتیجه را واگذار کردند. مهدی 
خدابخشی هفت بر دو پیروز شد. کیوان بابان نیز 10 
بر سه مغلوب شد. ناگفته نماند در مسابقات انفرادي 
کومیته مردان نیز ذبیح اهلل پورشــیب با شکست 
حریف ژاپني خود در فینال، ششمین مدال طالي 
خود در قهرماني آســیا را به دست آورد. همچنین 
علی مســکینی در 60- کیلوگرم، صالح اباذری در 
سنگین وزن و مبینا حیدری در وزن 6۸- کیلوگرم با 
شکست مقابل رقبای شان در دیدار نهایی، به مدال 
نقره آسیا رسیدند. به این ترتیب ایران با 39 مدال 
مجموع شامل 1۴ طال، 10 نقره و 1۵ برنز بر سکوی 

نخست آسیا ایستاد.

منهایفوتبال

آریارهنورد

آریاطاري

سال 2021 برای باشگاه سالرنیتانا در فوتبال 
ایتالیا، سال بسیاری عجیبی بود. آنها در همین 
سال جشن صعود به رقابت های ســری آ را برپا 
کردند اما حاال این احتمال وجــود دارد که این 
باشگاه در همین سال، از رقابت های سری آ اخراج 
شود. فدراسیون فوتبال ایتالیا به این باشگاه هشدار 
داده که اگر مشکل حقوقی  مربوط به مالکیتش را تا 
آخرین روز دسامبر حل نکند، ناچار به ترک سری 
آ خواهد شد. این اتفاق قرار بود در شروع فصل رخ 
بدهد اما با تصمیم اتحادیه باشگاه ها در ایتالیا، این 
تصمیم برای مدتی به تعویق افتاد تا تیم تازه وارد 
سری آ فرصت بیشتری برای این تغییر و تحول 
داشته باشد. مشکل از اینجا شروع شد که مالک 

فعلی این باشگاه در حقیقت ریاست باشگاه التزیو 
را هم بر عهده دارد. بر اساس قوانین فوتبال ایتالیا، 
یک نفر نمی تواند همزمان دو باشگاه را اداره کند و 
به همین خاطر باشگاه تا پایان دسامبر فرصت دارد 
تا مالک جدیدی پیدا کند. مشکل اینجاست که 
این باشگاه هنوز پیشنهاد خوبی از سوی خریدارها 
نداشته و همه آنهایی که می دانند این تیم در چه 
شرایط سختی برای فروش اجباری قرار گرفته، 
رقم پایینی را برای این کار پیشنهاد می کنند. اگر 

این باشگاه از رقابت های سری آ حذف شود، ادامه 
فصل این لیگ با یک چالش اساسی روبه رو خواهد 
شد. چراکه فصل باید با 19 تیم پیگیری شود و هر 
هفته یک تیم به استراحت خواهد پرداخت. این 
تصمیم شاید تهدیدی علیه اصل یکپارچگی در 
لیگ است اما در حقیقت برای فوتبال حرفه ای روز 
دنیا، هیچ چیز به جز قدم برداشتن در مسیر قانون 
اهمیت ندارد. این تیم در 1۸ مسابقه گذشته اش 
در سری آ، فقط به هشت امتیاز دست پیدا کرده 

اســت. در حقیقت یکی از دالیل خریده نشدن 
این باشگاه، همین پایین جدولی بودن این تیم 
است. چراکه به نظر می رسد آنها در نهایت با این 
روند راهی رقابت های سری بی خواهند شد و این 
اتفاق یک ضرر مالی بــزرگ به خریدار احتمالی 
این باشگاه خواهد زد.ماجرای باشگاه سالرنیتانا 
و مقایسه آن با اتفاقات رایج فوتبال ایران، نتایج 
جالبی به همراه دارد. تصور کنید در ایتالیا حتی 
برای چند ماه حضور مشــترک یــک فرد در دو 
باشگاه پذیرفته نمی شود اما دو باشگاه پرطرفدار 
فوتبال ایران توسط یک نهاد اداره می شوند و این 
رویه برای ســال ها ادامه داشته است. در فوتبال 
ایران حتی باشگاه های تراکتور و ماشین سازی 

برای چند سال مالک مشترک داشته و با وجود 
فعالیــت همزمان زنــوزی در این دو باشــگاه، 
هیچ کس برخورد خاصی با این اتفاق نداشــت. 
همین مسائل، تفاوت های کلیدی فوتبال ایران 
با فوتبال حرفه ای روز دنیا را می ســازند. همین 
مسائل هستند که نشان می دهند چرا فوتبال ایران 
در مسیر توسعه اصولی قرار نمی گیرد و نمی تواند 
راهش را از میان انبوه بیراهه ها پیدا کند. تا وقتی به 
تک تک جزئیات در خصوص شرایط »برابر« بین 
باشگاه های فوتبال اهمیت داده نشود، لیگ هرگز 
در شرایط سالم و درست برگزار نخواهد شد. این 
اتفاقی است که آن طرف دنیا اهمیت دارد و اینجا 

همیشه با غفلت و بی توجهی روبه رو می شود.
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