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داستان ســپاهان و لیگ قهرمانان 
2022 بــا حذف در مرحلــه گروهی 
تمام شــد تا فوالد تنها نماینده ایرانی 
باقی مانده در جدول مسابقه ها باشد. 
این اتفاق در حالــی رخ داد که فوالد 
تیمی کم مهره تر و در گروهی سخت  تر 
بود اما نسبت به سپاهان، مربی بهتری 
داشــت. مدیران باشــگاه اصفهانی تا 
امروز برای محرم صبر کرده اند و حتی 
در دو مقطع مختلف با اصرار زیاد جلوی 
استعفای او را گرفته اند. حاال باید منتظر 
ماند و دید که این صبر، تا کجا ادامه پیدا 
می کند و آنها برای حمایت از این مربی 
جوان، حاضر به از دست دادن چند جام 

دیگر هستند؟
شکست سنگین روبه روی الدحیل، 
به کار ســپاهانی ها در رقابت های این 
فصل لیگ قهرمانان آسیا پایان داد. در 
شب شکست عجیب التعاون روبه روی 
پاختاکور، یک تســاوی هم کافی بود 
تا ســپاهان راهی مرحله بعدی لیگ 
قهرمانان شود اما شکست وحشتناک 
پنج-دو روبــه روی الدحیل، فرصت 
صعود را از این تیم گرفت. ســپاهان 
با هشــت گل زده، ضعیف ترین خط 
حمله این گروه را در اختیار داشــت و 
در 6 مسابقه، 12 گل هم دریافت کرد. 
این آمار برای تیمــی که همین فصل 
دو گلر گرانقیمت خارجی و داخلی را 
به خدمت گرفته و ســتاره های بسیار 
زیادی در ترکیبش دارد، اصال منطقی 
به نظر نمی رســد. ســپاهان درست 
همانند دیــدار رفت بــا الدحیل، در 
دیدار برگشت هم موقعیت های بسیار 
زیادی ایجاد کرد اما قادر به استفاده از 
این موقعیت ها نبــود. امید نورافکن و 
سروش رفیعی با توپ های ساده ای که 
از دست دادند، مقدمات شکست تیم 
را فراهم کردند و اولونگا مثل همیشه 
با دیدن رشــید مظاهری، آمــاده باز 
کردن دروازه شــد. بازی کردن با تنها 

یک هافبک دفاعی در تورنمنتی مثل 
لیگ قهرمانان آسیا، یک تصمیم کامال 
انتحاری از سوی نویدکیا بود که اصال 
هم جواب نداد. روش بازی 4-1-4-1 
سپاهان برای این تورنمنت بیش از حد 
هجومی به نظر می رســید. این سبک 
هجومی بازی زمانــی نتیجه می دهد 
که تیم در خط حمله کامال قاطع باشد 
و به دفاع حریف اجازه نفس  کشــیدن 
ندهد اما سپاهانی ها اصال از این ویژگی 
برخوردار نبودند. عالقه افراطی نویدکیا 
به فوتبال هجومی، سپاهان را در آسیا 
هم به دردســر انداخته است. تفاوت 

کلیــدی آنها با تیمی مثــل فوالد، در 
مساله ای به نام »نظم تیمی« خالصه 
می شــود. در فوالد با حضور نکونام، به 
جزئیات دفاعی توجه ویژه ای می شود 
اما سپاهان در دقایقی از نبرد برگشت 
با الدحیل طوری بازی می کرد که انگار 

هیچ بازیکنی در خط هافبک ندارد!
محــرم در شــرایطی ســرمربی 
سپاهان شد که تیم باید در رقابت های 
لیگ قهرمانان آسیا به میدان می رفت. 
آنها در آن فصل با نویدکیا خیلی زود 
از آسیا حذف شــدند و نتوانستند به 
ماجراجویی در ایــن تورنمنت ادامه 

بدهند. آنها ســپس فصل جدیدی از 
لیگ برتر را شروع کردند و در آن فصل 
عملکرد بســیار خوبی داشتند اما در 
نهایت قهرمان نشدند. این اولین تیم 
تاریخ لیگ برتر بود که با وجود رسیدن 
به میانگین دو امتیاز در هر بازی، روی 
ســکوی اول نمی رفت. این نتیجه تا 
حدودی مدیران باشــگاه را امیدوار 
کرد. با این وجود سپاهان در آن فصل 
حتی فرصت بردن جام حذفی را نیز 
به دســت نیاورد. مالکان باشگاه اما 
برای نویدکیا ســنگ تمام گذاشتند 
و با جذب چند ستاره جدید، ترکیب 

تیم شان را تقویت کردند. ستاره هایی 
مثل کریستوفر کنت، مسعود ریگی، 
شهریار مغانلو و فرشــاد احمدزاده و 
کمی بعدتر رشید مظاهری، ترکیبی 
کهکشانی برای ســپاهان ساختند. 
انتظار می رفت این تیم به ســادگی 
قهرمان رقابت های لیگ برتر شــود 
اما در فاصله 6 هفته به پایان بازی ها، 
ســپاهان هیچ شانســی برای بردن 
لیگ ندارد و مطابق فصل گذشته، از 
جام حذفی هم کنار رفته اســت. در 
واقع محرم در 6 جام مختلف هدایت 
این تیم را بر عهده داشــته و این تیم 

از هر 6 جام کنار رفته اســت. معلوم 
نیست طرفداران سپاهان دیگر چقدر 
باید صبر کنند تا تیم شان بتواند یک 
جام را بــا این مربی جوان به دســت 
بیاورد. دورنمای ســپاهان این روزها 
دورنمای چندان مثبتی نیســت و با 
این روند، نمی توان انتظار داشت که 
روزهای رویایی باشگاه دوباره شروع 
شوند. روند سپاهان با نویدکیا هر روز 
ناامیدکننده تر می شود و بعید است که 
راه نجاتی برای ادامه این پروژه وجود 

داشته باشد.
زمان دادن سپاهان به سرمربی اش با 
وجود شکست های متوالی، اتفاقی است 
که در فوتبال ایران کم تر دیده می شود 
اما هر ثباتی هم قرار نیست موفقیت را به 
همراه بیاورد. اگر باشگاهی مثل چلسی 
هم به خاطر ســوابق درخشان فرانک 
لمپارد حاضر به عوض کردن این مربی 
نمی شــد، آنها هرگز با توماس توخل 
قهرمان رقابت های لیــگ قهرمانان 
اروپا نمی شدند. گاهی تغییر، بهترین 
اتفاقی است که می تواند برای یک تیم 
فوتبال رخ بدهد و حاال سپاهان درست 
به همان مرحله رسیده است. شاید اگر 
این تغییر زودتر اتفــاق می افتاد، این 
باشــگاه هفتمین فصل بدون جام در 
فوتبال ایران را ســپری نمی کرد اما به 
هر حال حاال دیگر چاره ای برای انجام 
این کار وجود ندارد و باشگاه باید هرچه 
زودتر به دنبال یک راه حل برای عبور از 

این بحران بزرگ باشد. 

محرم و 6 جام از دست رفته در سپاهان

نصف جهان بدون جام! 

چهرهبهچهره

از پنج لیگ معتبر فوتبال اروپا، سرنوشت 
قهرمانی دو لیگ مشخص شده و سرنوشت 
یک لیگ دیگر نیز در آستانه مشخص شدن 
اســت. با این وجود حتی در این لیگ ها نیز 
رقابت بســیار هیجان انگیزی برای رسیدن 
به سهمیه اروپا یا فرار از سقوط وجود دارد. 
جذاب ترین نبردها بر ســر قهرمانی نیز در 
انگلیس و ایتالیا شــکل گرفته است. در هر 
کدام از ایــن لیگ ها دو تیم کورس بســیار 
نزدیکی برای قهرمانی شکل داده اند و همه 
چیز به روزهای پایانی کشــیده خواهد شد. 
یک فصل جذاب دیگر در فوتبال باشگاهی 
اروپا با همه اتفاق های ریز و درشتش در حال 

به اتمام رسیدن است.
انگلیس؛ فراتر از یک کورس

در دو فصل گذشته، حدس  زدن قهرمان 
لیگ برتر انگلیس کار سختی نبود. دو سال 
پیش، لیورپول فاصله معناداری با ســیتی 
ایجاد کرد و در فصل گذشته نوبت سیتیزن ها 
بود که چنین فاصله ای به وجود بیاورند. حاال 
اما همه چیز متفاوت شــده و رقابت بین دو 
باشــگاه برتر فوتبال انگلیس به اوج خودش 
رسیده است. در پایان هفته سی و سوم لیگ 
برتر، ســیتی با 80 امتیاز صدرنشین است 
و لیورپول با 79 امتیــاز در تعقیب این تیم 
دیده می شــود. تک تک امتیازها و نتایج در 
ادامه فصل، نقش بسیار مهمی در تعیین تیم 
قهرمان دارند. چلسی تیم سوم جدول است 
و برای ایستادن در رده چهارم، رقابت نزدیک 
دیگری بین آرسنال و تاتنهام دیده می شود. 
آرسنال با آرتتا در نیم فصل دوم جان تازه ای 
گرفته و فراتر از حد انتظار ظاهر شده است. 
این تیم بعــد از بردن چلســی و یونایتد در 
دو بازی بســیار ســخت، حاال برنامه نسبتا 
مطلوبی برای رســیدن به دیدارهای فصل 
آینده لیگ قهرمانان اروپا خواهد داشــت. 
آرســنال با 60 و تاتنهام با 58 امتیاز رقابت 
بســیار نزدیکی در جدول دارند و سه هفته 
دیگر باید در یک بازی مســتقیم روبه روی 

هم به میدان بروند. این رقابت هم درست به 
اندازه جنگ قهرمانی جذاب به نظر می رسد. 
در انتهای جدول، سقوط نوریچ تقریبا قطعی 
شــده و واتفورد هم شــانس چندانی برای 
ماندن در لیگ ندارد. قــرار گرفتن اورتون 
در رده هجدهم جدول امــا باورنکردنی به 
نظر می رســد. تیم فرانک لمپارد البته یک 
بازی کم تر از برنلی انجام داده و اگر برنده آن 
مسابقه شود، می تواند خودش را یک پله از 

منطقه سقوط باال بکشد.
سری آ؛ جام در میالن می ماند

در مورد سرنوشت قهرمانی این فصل سری 
آ، یک حقیقت محض وجــود دارد و آن، این 
اســت که جام قهرمانی نهایتا در میالن باقی 
خواهد ماند. چراکه یکی از دو تیم اینتر و میالن 
برنده این جام می شوند و ناپولی دیگر شانسی 
برای قهرمانی ندارد. فصل گذشــته، اینتر با 
کونته قهرمان لیگ ایتالیا شد و حاال سیمونه 
اینزاگی، امیدوار است این موفقیت را در رقابت 
نزدیک با تیم پیولی تکرار کند. این هفته میالن 
در آستانه از دست دادن امتیاز برابر التزیو بود 
اما با وجود شکست در نیمه اول، به خوبی به 
بازی برگشت و بعد از به تساوی کشاندن کار، 
این ساندرو تونالی بود که در دقیقه نود و سوم 
گل برتری روســونری را زد تــا میالن موقتا 
خودش را به صدر جدول برســاند. میالن در 
34 بازی توانسته 74 امتیاز کسب کند و اینتر 
در 33 بازی، 72 امتیاز دارد. فعال سرنوشت در 
دستان اینتر است اما در ادامه فصل هر اتفاقی 
می تواند رخ بدهد. جالب اینکه بعد از سال های 
متمادی، یووه این بار در کورس قهرمانی سری 
آ نیست اما ســهمیه را تا حدود زیادی قطعی 
کرده و تنها دو امتیاز دیگر برای رســیدن به 
دیدارهای فصل آینده لیگ قهرمانان فاصله 
دارد. در انتهــای جدول، وضعیــت دو تیم 
تازه وارد این فصل ســری آ اصال خوب به نظر 
نمی رسد. ونزیا و ســالرنیتانا به همراه جنوا 
در منطقه سقوط دیده می شــوند اما رقابت 
نزدیکی با کالریا و سمپدویا دارند. اسپتزیا نیز 
فعال توانســته خودش را نجات بدهد و کمی 

باالتر از منطقه سقوط آفتابی شود.

 بوندس لیگا؛ 
سردار برای سهمیه می جنگد

همانند همیشــه، لیگ فوتبــال آلمان 
اولین لیگ معتبر اروپایی بود که سرنوشت 
قهرمانش مشخص شد. مونیخی ها با شکست 
دادن دورتمونــد برای دهمیــن بار متوالی 
قهرمان لیگ فوتبال آلمان شدند. موفقیتی 
که البته انتقادهایی را نیز به همراه داشــته 
است. فیلیپ الم، کاپیتان سابق بایرن از این 
وضعیت انتقاد کرده و مدعی شده که مفهوم 
رقابت در جنگ قهرمانی بوندس لیگا کامال 
از بین رفتــه و این لیگ به یــک لیگ کامال 
تک قطبی بدل شده اســت. به هر حال تیم 
ناگلزمن در پایان هفته سی و یکم قهرمانی 
را جشن گرفته و دومی دورتموند هم تقریبا 
قطعی شده اســت. در جدول بوندس لیگا 
چهار تیم هم برای رده های ســوم و چهارم 
و رســیدن به لیگ قهرمانان اروپــا مبارزه 
می کنند. لورکــوزن، الیپزیک، فرایبورگ و 
یونیون برلین این چهار تیم هستند که جنگ 
جذابی را در ادامه فصل خواهند داشــت. در 
انتهای جدول، ســقوط گروتر فورث قطعی 
شده و این تیم فصل آینده باید به رقابت های 
بوندس لیگای دو برگردد. آرمینیا بیله فلد با 
26 امتیاز و اشتوتگارت با 28 امتیاز در منطقه 
ســقوط هســتند. این تیم ها امیدوارند که 
هرتابرلین یا آگزبورگ در هفته های پایانی 
دچار لغزش شوند و شــرایط انتهای جدول 
بوندس لیگا کمی تغییر کنــد. برای فوتبال 
ایران، حضور دوباره ســردار آزمون در لیگ 

قهرمانان حائز اهمیت خواهد بود.
اللیگا؛ یک امتیاز تا جشن قهرمانی

در فاصله بیــن دو بازی با ســیتی، رئال 
مادرید در اللیگا از اسپانیول میزبانی می کند. 
آنها در صورت کسب حتی یک امتیاز در این 
بازی هم قهرمان لیگ می شوند. طبیعی به 
نظر می رسد که کارلتو در چنین شرایطی به 
ستاره های کلیدی تیمش استراحت بدهد 
و آنها را در ترکیب اصلی به زمین نفرســتد. 
رئال با آنجلوتی برای قهرمانی در لیگ آماده 
می شود و به نظر می رســد که سهمیه های 
اروپایی نیز سهم بارسا، سویا و اتلتیکومادرید 
خواهد شــد. بعید به نظر می رسد که رئال 
بتیس بتواند ایــن تیم ها را برای رســیدن 
به لیگ قهرمانان به چالش بکشــد. بتیس 

احتماال به همراه سوسیه داد یا ویارئال راهی 
لیگ اروپا خواهد شد. آالوس، لوانته و گرانادا 
سه تیم در خطر ســقوط از رقابت های این 
فصل اللیگا هستند. رقابت در انتهای جدول، 
فوق العــاده هیجان انگیز به نظر می رســد. 
چراکه اختالف بین تیم های پایین جدولی 
در اسپانیا اصال زیاد نیست و کادیز، مایورکا 
و ختافه نیز به شدت خطر سقوط را احساس 
می کننــد. در واقع در جــدول اللیگا از رده 
پانزدهم به بعد همه تیم ها با این خطر جدی 
روبه رو هستند و باید مراقب وضعیت باشند. 
در مجموع این یکــی از بهترین فصل های 
اللیگا نبود و هیجان فزاینده ای نداشت اما در 
دل همین فصل متوسط، دو تیم اسپانیایی 
توانسته اند خودشــان را به نیمه نهایی لیگ 
قهرمانان اروپا برسانند و حتی ممکن است 
یک فینــال تمام اســپانیایی نیــز در لیگ 

قهرمانان شکل بگیرد.
لوشامپیونه؛ باور می کنید؟

قهرمانی پی اس جی در لیگ فرانســه که 
از همان ابتدا واضح به نظر می رسید. چراکه 
اختالف سطح بین این باشگاه و سایر تیم های 
این لیگ فوق العاده زیاد اســت. این اولین 
قهرمانی لیگ در کارنامه کاری پوچتینو هم 

به شــمار می رود. مردی که می گویند حتی 
با وجود بردن این جام، ممکن اســت از کار 
برکنار شود و شانسی برای هدایت این باشگاه 
در ســال های بعدی نداشته باشد. در فاصله 
چهار هفته به پایان لیگ فرانسه، پی اس جی 
بردن جام را جشــن گرفته و مارسی، رن و 
موناکو برای اروپایی شدن مبارزه می کنند. 
فعال مارســی و رن شانس بیشــتری برای 
رســیدن به دیدارهای فصــل آینده لیگ 
قهرمانان دارند. نکته عجیب در رقابت های 
این فصل لیگ فرانسه، افت فاحش لیون بود. 
تیمی که فصل گذشته در اروپا عالی کار کرد و 
در فرانسه نیز مدعی قهرمانی بود، حاال در رده 
هفتم جدول این لیگ قرار گرفته است. اتفاق 
باورنکردنی تر اما قرار گرفتن قهرمان سابق 
لیگ فرانســه یعنی بــوردو در رده نوزدهم 
جدول اســت. متز، بوردو و سن اتین که هر 
سه از تیم های بسیار مهم و سرشناس فوتبال 
فرانسه هستند، حاال در خطر جدی سقوط 
قرار گرفته اند. سقوط متز تقریبا قطعی شده و 
دو تیم دیگر در یکی از عجیب ترین فصل های 
لیگ فرانسه، کار بسیار سختی برای ماندن 

در این لیگ پیش رو خواهند داشت. 

نگاهی به وضعیت جدول پنج لیگ برتر فوتبال اروپا

پپ، کلوپ و معجزه میالنی! 

عالقه افراطی نویدکیا به 
فوتبال هجومی، سپاهان 

را در آسیا هم به دردسر 
انداخته است. تفاوت 

کلیدی آنها با تیمی مثل 
فوالد، در مساله ای به 

نام »نظم تیمی« خالصه 
می شود
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 دهقان در لیگ اسپانیا
 رکاب می زند

ماندانا دهقان، بانوی رکابزن ایران مقصد جدید 
خود را در اســپانیا پیدا کرده است. این ملی پوش 
دوچرخه سواری کشــورمان به تازگی با یک تیم 
اسپانیایی قرارداد بســته و برای همراهی تیم خود 
امشب راهی این کشور می شود. او قرار است با تیم 
Zaaf Cycling ابتدا در تور سه مرحله ای ماالگا 
شرکت کند و در مسابقات کشورهای فرانسه، ایتالیا، 
بلژیک و اسپانیا به رقابت بپردازد. البته این نخستین 
تجربه لژیونری دهقان نیســت. او پیش از این در 
تیم های باشگاهی کشورهای امارات، هلند، ویتنام 
و ژاپن حضور داشته است. دهقان به تازگی همراه 
هم تیمی هایش در تیم ملی توانست مدال برنز ماده 
تایم تریل تیمی قهرمانی آسیا را به گردن بیاویزد 
تا با دست پر راهی مقصد جدید شــود. او حتما به 

بازی های آسیایی نیز نگاهی جدی دارد. 
    

اعزام اپه زنان به جام جهانی
ملی پوشان اسلحه اپه و فلوره ایران برای حضور 
در بازی های آســیایی 2022 باید خودشان را در 
قهرمانی آســیا که از 20 خرداد بــه میزبانی کره 
جنوبی برگزار می شود، ثابت کنند. چراکه نتیجه 
این دیدار در اعزام این دو اسلحه به المپیک آسیایی 
بسیار تاثیرگذار است. البته شمشیربازان پیش از 
آسیایی، میادین دیگری نیز پیش رو دارند که برای 
افزایش آمادگی شان بسیار مهم به نظر می رسد. به 
عنوان مثال جام جهانی شمشــیربازی اپه زنان از 
23 اردیبهشت به میزبانی امارات برگزار می شود و 
قرار است ایران با سه شمشیرباز در آن شرکت کند. 
این فرصت خوبی برای دختران اپه است که فرصت 
اعزام های مهم تر را به دست بیاورند. اتفاقی که در 
سابر زنان هم افتاد و آنها گام های خوبی را برداشتند. 

    
 ایران، زیر ذره بین

 ورزش روسیه
از زمان آغاز حمله نظامی روســیه به اوکراین، 
ورزش روسیه تحت تاثیر تحریم های بسیاری قرار 
گرفته اســت. تا حدی که برخی از فدراسیون های 
این کشور تصمیم گرفتند به بخش آسیایی ملحق 
شوند تا فشارها از روی شان برداشــته شود. با این 
حال اخیرا دعوت های زیادی از فدراســیون های 
این کشور به دســت ورزش ایران می رسد. پیش از 
این روس ها خواهان برگزاری اردو با تیم های تنیس 
روی میز و جودوی ایران بودند و حاال کشتی هم به 
این فهرست اضافه شده است. کشتی روسیه بعد از 
اینکه رقابت های قهرمانی اروپا را از دست داد، با فشار 
 UWW کمیته بین المللی المپیک با محرومیت
مواجه شده و اجازه شرکت در قهرمانی جهان 2022 
را ندارد. این در حالی است که کشتی روسیه در سال 
2021 هم در کشــتی آزاد و هم در کشتی فرنگی، 
قهرمان جهان شده بود. به همین خاطر روس ها به 
دنبال برگزاری تورنمنت هایی در کشور خودشان 
هستند تا ورزشکاران شان از مسابقه دور نشوند. به 
هر حال پیشنهاد فدراسیون کشتی روسیه به ایران 
در حالی مطرح شده که بعید به نظر می رسد مورد 
موافقت قرار بگیرد. کشتی ایران برنامه شلوغی طی 
چند ماه آینده دارد. آنها باید مردادماه در مسابقات 
کشورهای اسالمی و شهریورماه در بازی های آسیایی 
و جهانی روی تشک بروند. چرخه انتخابی تیم ملی 
هم مشخص شده است. درنتیجه بعید به نظر می رسد 
که کادرهای فنی برنامه ریزی خود را برای این دیدار 
دوستانه تغییر بدهند. چراکه انتخاب ترکیب برای 
دو میدان مهم المپیک آســیایی و جهانی بسیار 

حساس است و نیاز به تمرکز و دقت باالیی دارد. 
    

موسوی پیکان سوار شد
سیدمحمد موسوی والیبالیست ایران که مدتی 
پس از حضور سعید معروف در تیم فنرباغچه ترکیه 
از این باشگاه جدا شد، قرار است در جام باشگاه های 
آســیا تیم پیکان را همراهی کند. موســوی از روز 
سه شنبه در تمرینات این تیم حاضر شد تا بار دیگر 
لباس پیکان را به تــن کند. این مســابقات از 24 
تا 30 اردیبهشــت با حضور هشــت تیم آسیایی 
برگزار می شــود در گروه A ایران )پیکان(، تایلند 
)ناخون راتچاسیمای(، ازبکستان )اوزتلیوم( و ژاپن 
)سانتوری ســانبردز( قرار دارند و در گروه B ایران 
)مقاومت شــهداب یزد(، قطر )الریان(، قزاقستان 
)تاراز( و عراق ) باشــگاه البحری( بــا هم به رقابت 

می پردازند. 

منهایفوتبال

آریا رهنورد

آریا طاري 


