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استقالل اولین باشگاهی بود که به 
شکایت از اســتفاده »غیرقانونی« گل 
گهر از بازیکن جدید گابنی اش پرداخت. 
به تبع این تیــم، رقبای بعدی گل گهر 
هم اقــدام به شــکایت کردند و مدعی 
شدند که اســتفاده از این بازیکن برای 
این باشگاه مجاز نبوده است. درگیری 

کالمی بین این چند باشگاه، برای چند 
هفته ادامه پیدا کرد و سرانجام کمیته 
انضباطی، حق را به شــاکیان گل گهر 
داد تا این تیم که در سه مسابقه متوالی 
هفت امتیاز به دســت آورده بود، تک 
تک این امتیازها را به سادگی از دست 
بدهد و در کنار آن، با جریمه ســنگین 
هفتصد میلیونی هم روبه رو شــود. بر 
اساس قوانینی که در اساسنامه فوتبال 

ایران درج شده، هر بازیکن از یک کشور 
آفریقایی مثل گابن تنهــا در صورتی 
می تواند به تیمی از لیگ برتر ایران ملحق 
شود که در یک سال گذشته حداقل چهار 
بازی ملی داشته باشد. بایناما اما چنین 
شرایطی نداشته و با این وجود پیراهن 
گل گهر را به تن کرده است. گره بزرگ 
این پرونده اما به نامه های ارسال شده 
فدراسیون فوتبال گابن مربوط می شود. 

آنها ابتدا با ارسال نامه ای به باشگاه گل 
گهر، »ملی پوش« بودن اریک را تایید 
کرده اند و سپس با ارسال نامه دیگری 
به فدراسیون فوتبال، از چهار مسابقه 
مختلف به عنــوان دیدارهای ملی این 
فوتبالیســت نام برده اند. این در حالی 
است که دو مسابقه، اصال برگزار نشده 
و بایناما در دو مسابقه دیگر هم به هیچ 
وجه حضور نداشته است. اصرار به خرید 

بازیکنی با این شرایط که اتفاقا کیفیت 
فنی قابل توجهی هــم دارد، یک گاف 
بزرگ از سوی گل گهری ها بوده است. 
البته که در گذشــته هم نفراتی مثل 
کی روش اســتنلی و پاتوسی با شرایط 
نسبتا مشابه، راهی فوتبال ایران شدند 
و برخوردی با باشگاه ها بر سر جذب آنها 
صورت نگرفت. احتماال به همین خاطر 
گل گهری ها انتظار داشتند این پرونده 
هم رفع و رجوع شــود و پــای برخورد 
انضباطی در میان نباشد. آنها نمی توانند 
اشتباه شان را در خرید این بازیکن انکار 
کنند. اشتباهی که همه زحمات فنی 
این تیم را در مســیر صدرنشینی لیگ 
برتر زیر سوال برده است. با این حال گل 
گهر تنها مقصر این وضعیت نیســت و 
نقش فدراسیون در امضای این قرارداد، 

انکارنشدنی به نظر می رسد.

فدراسیون فوتبال برخورد سختی با 
باشگاه گل گهر داشته و سه رقیب این تیم 
در لیگ برتر را برنده اعالم کرده اما در این 
حکم، هیچ خبری از برخورد احتمالی با 
مسئول کمیته بین الملل خود فدراسیون 
دیده نمی شود. این کمیته نامه ارسال 
شده از سوی فدراســیون فوتبال گابن 
را تایید کرد و حتــی امضای رییس آن 
در زیر این نامه قرار گرفت. در حقیقت 
فدراسیونی ها به جای بررسی دقیق تر 
ماجرا، به ادعای گابنی ها صحه گذاشتند 
و »کارت بازی« بایناما را صادر کردند تا 

این بازیکن به لحاظ قانونی هیچ مشکلی 
برای پیوستن به گل گهر نداشته باشد. 
باشگاه هم طبیعتا بعد از دریافت رضایت 
و مجوز فدراسیون، اقدام به استفاده از این 
فوتبالیست کرد. اینکه چرا در تشکیالتی 
مثل فدراســیون فوتبال کوچک ترین 
تحقیق و بررســی در مورد سوابق ملی 
اریک بایناما صورت نگرفته، ناامیدکننده 
است. اینکه آنها حتی یک جست وجوی 
ساده اینترنتی برای پی بردن به سوابق 
ملی این فوتبالیســت انجام نداده اند، 
نشان می دهد که اوضاع مدیریتی فوتبال 
ایــران در بخش هــای مختلف چقدر 
وخیم است. البته که گل گهری ها باید 
مسئولیت اصرار بیش از حد به جذب این 
فوتبالیست معمولی را بر عهده بگیرند و 
عواقب این کار را بپذیرند اما این وسط، 
فدراسیون فوتبال هم باید توضیح بدهد 
که چطور به همین سادگی صالحیت 
بایناما را برای پیوستن به فوتبال ایران 
تایید کرد و ناگهان خــودش را به طور 
کامل از ماجرا کنار کشــید. بدون شک 
اگر تاییدیه فدراســیون فوتبال نبود، 
باشگاه گل گهر هم به سراغ استفاده از 
این بازیکن نمی رفت.این پرونده هنوز 
کامال بســته نشــده و باید در انتظار 
پــس لرزه های جنجالی آن باشــیم. 
گل گهری ها بدون شک به این حکم 
اعتراض می کنند و رسیدگی دوباره به 
این پرونده در دستور کار قرار می گیرد. 
تا همین جا هم جدول لیــگ برتر به 
شــدت تغییر کرده و تیم سیرجانی با 
یک سقوط آزاد در جدول روبه رو شده 
است. بعید نیست گل گهر حتی پای 
نهادهای بین المللــی را به این پرونده 
باز کند. در مورد ماجرای بایناما اما دو 
حقیقت انکارناپذیــر وجود دارد. اول 
اینکه باشــگاه گل گهر با این تصمیم، 
ســازوکار حرفه ای را زیر پا گذاشته و 
دوم اینکه ظاهرا در فوتبال ایران برای 
هیچ موردی، نمی توان روی مجوزها 
و تاییدیه هــای فدراســیون فوتبال 

حساب باز کرد!

درباره امتیازآورترین بازیکن لیگ برتر

پرونده یک قتل!

چهرهبهچهره

پرونده شکایت از بازیکن گابنی باشگاه گل گهر، جدول لیگ برتر را به طور کامل تغییر داده است. از آن جایی که این 
قبیل پرونده ها در فوتبال ایران عموما با مسامحت حل شده اند، انتظار می رفت این بار هم همه چیز مسکوت بماند اما رای 

کمیته انضباطی، باشگاه فوتبال گل گهر سیرجان را به معنی واقعی کلمه نقره داغ کرد و سپاهان را به صدر جدول لیگ برتر 
رساند. با این حال در این پرونده هنوز ابهامات و نکته هایی وجود دارد که باید به آنها پرداخته شود. فدراسیون حتی بعد از 

این جریمه، نمی تواند مسئولیت خودش را در قبال این پرونده نادیده بگیرد.

تماشای اشک ریختن ستاره ها انگار به تقدیر 
جدانشدنی این سال های باشگاه بارسلونا بدل 
شده اســت. بعد از اشــک های لئو مسی در روز 
جدایی از این باشگاه، حاال نوبت به سرخیو آگوئرو 
رسید که این باشــگاه را در محاصره اشک ترک 
کند. او به بارسلونا ملحق شد تا همبازی دوست 
قدیمی اش مسی شــود اما در عمل اتفاق کامال 
متفاوتی برای او رخ داد. مســی از بارسا رفت و 
آگوئرو در این تیم با مشــکل قلبی روبه رو شد تا 
در این سن و سال، ناچار به کنار گذاشتن فوتبال 
شود. یک پایان تلخ برای ستاره ای که سال های 

سال، هواداران فوتبال را به وجد آورده بود.
گلی برای ستاره  شدن

در زندگی خیلی از فوتبالیست ها لحظه ای 
وجود دارد که آنها را در مســیر بزرگ  شدن قرار 
می دهد. لحظــه ای که راه آنهــا را از مهره های 
معمولی جدا می کند. این لحظه برای ســرخیو 
در 17 سالگی شروع شــد. وقتی که او در دربی 
حساس فوتبال کشورش، در لباس ایندیپندنت 
روبه روی راسینگ قرار گرفت و یک گل فوق العاده 
به ثمر رساند. این گل به سرعت در تمام اروپا دیده 
شد و آگوئرو توجه استعدادیاب های اروپایی را 

جلب کرد. این گل در حقیقت یک میان بر بسیار 
مهم برای رسیدن او به رویاهای بزرگش بود.

به رنگ جام
آگوئرو از فوتبال آرژانتین، به اتلتیکومادرید 
ملحق شد تا برای این باشگاه اسپانیایی به میدان 
برود. او خیلی زود درخشش را در این باشگاه شروع 
کرد و به مهره محبوب هواداران آتلتی تبدیل شد 
اما اوضاع باشــگاه در اولین سال های حضور این 
مهاجم چندان ایده آل نبود و آنها شــانس بردن 
جام را به دســت نمی آوردند. با این حال در سال 
2010 ســرخیو اولین جام اروپایی اش را جشن 
گرفت. آنها با شکســت دادن فــوالم در فینال 
یورولیگ، توانستند قهرمان این تورنمنت شوند 
و یک موفقیت بزرگ را با درخشش مهاجم کوتاه 
قامت شان جشن بگیرند. چند ماه بعد، سرخیو و 
همبازی ها در سوپرجام اروپا روبه روی اینتر قرار 
گرفتند و موفق شدند قهرمان لیگ قهرمانان اروپا 
را شکست بدهند. گل زنی در این مسابقه یکی از 

بهترین خاطره های فوتبال سرخیو بوده است.
آگوئرووووووووووووووووووو

بدون کوچک ترین شک و تردیدی، بهترین 
لحظــه از دوران فوتبالی آگوئــرو لحظه به ثمر 
رساندن گل قهرمانی سیتی در آخرین ثانیه ها 

بود. لحظه ای که او را به قهرمان ابدی سیتیزن ها 
تبدیل کرد. تنها چند ثانیه به ســوت پایان داور 
باقی مانده بود و با تساوی سیتی و برد من یونایتد 
در مسابقه همزمان، تیم ســر الکس فرگوسن 
در آستانه بردن جام قرار داشت اما ضربه دقیق 
سرخیو، ورق را به نفع سیتی برگرداند و منچستر 
را آبی کرد. او بارها به این حقیقت اشــاره کرده 
که این، بهتریــن و مهم تریــن گل تمام دوران 
فوتبالش بوده اســت. گلی که برای همیشه در 

ذهن هواداران فوتبال ماندگار خواهد بود.
هت تریک جادویی

در یک دهه ای که سرخیو در سیتی به میدان 
می رفت، این تیم هیچ وقت لیــگ قهرمانان را 
فتح نکرد. با این حال این ســتاره لحظات بسیار 
جذابی در لیگ قهرمانان با تیمش داشت. او در 
دوران بازی برای ســیتی، موفق به زدن 36 گل 
در لیگ قهرمانان اروپا شد اما یکی از مهم ترین 
نمایش های این ستاره در این تورنمنت، به فصلی 
برمی گشــت که ســیتی با هدایت پلگرینی در 
آستانه حذف از لیگ قهرمانان در دور گروهی بود. 
آنها باید بایرن مونیخ را شکست می دادند تا در این 
جام می ماندند و سرخیو با هت تریک رویایی اش 
روبه روی مونیخی ها، یک شب جادویی را برای 
استادیوم اتحاد ساخت. شــبی که بدون شک 

خودش هیچ وقت آن را فراموش نمی کند.
دو رکورد جاودانه

سرخیو در دوران بازی برای سیتی، دو رکورد 
بسیار مهم و تاریخی را به نام خودش ثبت کرد. او 

در درجه اول، بهترین گل زن تاریخ باشگاه سیتی 
شد و توانست فاصله قابل توجهی با نفر دوم هم 
ایجاد کند. دومین رکورد بسیار مهم او، تبدیل 
شــدن به بهترین گل زن غیرانگلیســی تاریخ 
لیگ برتر باالتر از ســتاره هایی مثل تیری آنری 
بود. جالب اینکه میانگین گل زنی این ستاره در 
لیگ برتر حتی از چهره هایی مثل آلن شیرر هم 

بهتر است.
رستگاری با تیم ملی

درست مثل دوســت قدیمی اش لئو مسی، 
آگوئرو هم همیشه از نبردن جام ملی آزار می دید 
اما این طلسم باالخره در سال 2021 شکسته شد. 
آلبی سلسته در این سال، باالخره کوپا آمه ریکا را 
فتح کرد و توانست روی ســکوی اول آمریکای 
جنوبی قرار بگیرد. این یک موفقیت بسیار مهم 

برای ســرخیو به حســاب می آمد. چراکه انگار 
این جام، بــاری را از روی دوش او و هم تیمی ها 
برداشــته بود. تیمی که در این سال ها دو بار در 
فینال کوپا و یک بار در فینال جام جهانی بازنده 

شده بود.
گل در ال کالسیکو

ســرخیو تنها در یک ال کالسیکو به میدان 
رفت و در شروع آن مسابقه نیمکت نشین بود. 
او در نیمه دوم مســابقه به زمین آمد و تنها گل 
بارســلونا در این نبرد را به ثمر رســاند. اینکه 
آخرین گل دوران فوتبال سرخیو روبه روی رئال 
مادرید و در مسابقه ای مثل ال کالسیکو به ثمر 
رسیده، فوق العاده به نظر می رسد. پایانی برای 
یک ستاره که در همه این سال ها، با چشم های 

بسته هم دروازه حریف را پیدا می کرد.

نگاهی به بهترین لحظات دوران فوتبال آگوئرو

فضایی کوچک!

فدراسیون فوتبال برخورد 
سختی با باشگاه گل گهر 

داشته و سه رقیب این تیم 
در لیگ برتر را برنده اعالم 
کرده اما در این حکم، هیچ 
خبری از برخورد احتمالی 
با مسئول کمیته بین الملل 

خود فدراسیون دیده 
نمی شود
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رکوردشکنی ملی روی تخته جهانی

فاطمه یوسفی و یکتا جمالی دو دختر وزنه بردار 
ایران با افزایش رکوردهای شخصی و ملی خود به 
کارشان در مسابقات قهرمانی جهان پایان دادند. 
جمالی، وزنه بردار 17 ساله تاریخ ساز ایران در رقابت 
گروه A دسته 87 کیلوگرم توانست هر سه حرکت 
خود را به درســتی انجام دهد و وزنه های ۹0، ۹6 و 
100 کیلوگرم را باالی سر برد. جمالی در دوضرب 
هم توانست ســه حرکت صحیح داشــته باشد و 
وزنه های 113، 118 و 122 کیلوگرم را مهار کرد و 
در مجموع رکورد 222 کیلوگرم را به ثبت رساند و 
در رده نهم ایستاد. جمالی نسبت به قهرمانی جوانان 
جهان که چند ماه پیش شــرکت کرده بود، هشت 
کیلوگرم در یک ضرب، شش کیلوگرم در دوضرب  
و 1۴ کیلوگرم در مجموع افزایش رکورد داشــت. 
او پیش از این موفق به تاریخ سازی شده بود و برای 
اولین بار وزنه برداری ایــران را صاحب مدال برنز و 
نقره جوانان و نوجوانان جهان کرد. همچنین فاطمه 
یوسفی نخستین دختر ایران در دسته فوق سنگین 
در اولین تجربه جهانی خود در رده یازدهم ایستاد. 
او در رقابت هــای گروه B رکــورد ۹3 یک ضرب، 
126 دوضــرب و مجموع 21۹ کیلوگــرم را ثبت 
کرد. یوســفی در یک ضرب دوازدهم و در دوضرب 

یازدهم شد.
    

 اردوی مشترک سابر
 برای جام جهانی

مرحله دوم اردوی تیم ملی شمشیربازی سابر 
مــردان از 28 آذر در آکادمی ملــی المپیک آغاز 
می شود. 6 شمشــیرباز به این اردو دعوت شده اند 
و قرار اســت اولین مرحله مســابقه انتخابی برای 
تعیین ترکیب تیم ملی بــرای اعزام به جام جهانی 
گرجستان نیز برگزار شــود. البته سابریست های 
ایران در این اردو تنها نیستند و دو ورزشکار ترکیه 
به همراه مربی خود نیز به ایــران می آیند و در این 
اردو در کنار شمشــیربازان ایران تمرین می کنند. 
شاخص ترین شمشیرباز ترکیه، انور یلدریم است. 
سابریســت های ترکیه پیش از این نیز دو مرتبه 
دیگر درخواســت تمرین با تیم ایران را داده بودند 
که آخرین مرتبه قبل از انتخابی المپیک در قاره اروپا 
بود. علی پاکدامن، محمد رهبری، محمد فتوحی، 
فرزاد باهر، نیما زاهدی و امیرحسین شاکر نفرات 
دعوت شده به اردو هستند که زیر نظر امین قربانی 
تمرین می کنند. همچنین اردوی تیم ملی سابر زنان 
برای آمادگی حضور در جام جهانی گرجستان در 
آکادمی ملی المپیک در حال برگزاری است. پریماه 
برزگر، نجمه سازنچیان، فائزه رفیعی، کیانا باقرزاده، 
شــیدا عالمی ، زهرا عابدینی و آیسا صدیقی هفت 
سابریستی هستند که با پیروزی در انتخابی به اردوی 
تیم ملی رسیدند. در اردوی بعدی هم که دی ماه آغاز 
می شود، دو مرحله انتخابی در برنامه هست که اگر در 
انتخابی دوم نتایج کامل مشخص شد دیگر انتخابی 
سوم برگزار نمی شود. جام جهانی گرجستان از 2۴ 
دی در دو بخش تیمی و انفرادی آغاز می شود و تیم 
سابر زنان پس از دو سال دوری از مسابقات تیمی، در 

این رویداد شرکت می کند.
    

 رکوردشکنی شناگران
 در ابوظبی

در دومین روز مسابقات شنای قهرمانی جهان 
مسافت کوتاه ابوظبی، دو شناگر ایران در ماده های 
200 متر آزاد و 100 متــر پروانه به آب زدند. متین 
بالســینی در ماده 200 متر آزاد با حریفان خود به 
رقابت پرداخت و با ثبت زمان 1:۵۴.۴7 در جایگاه 
۵7 قرار گرفت و به کار خود پایان داد. او پیش از این 
در مــاده 200 متر پروانه رکورد ملــی را ارتقا داده 
بود. مهرشاد افقری، دیگر شناگر ایران نیز در ماده 
100 متر پروانه با ثبت زمان ۵1٫87 رکوردشکنی 
کرد. افقری موفق شــد رکورد پیشین این ماده که 
با زمــان ۵2٫83 به نام مهدی انصــاری بود را ارتقا 
دهد. او در پایــان در رتبه 36 جای گرفت. تیم ملی 
شنای ایران با ترکیب سینا غالمپور، متین بالسینی و 
مهرشاد افقری و هدایت گامر دیالنچیان برای رقابت 
با برترین های شــنای جهان عازم مسابقات شنای 
مسافت کوتاه قهرمانی جهان در ابوظبی شده  است.

منهایفوتبال

آریا رهنورد

آریا طاري 

نگرانی ها در مورد انتشار گسترده کووید 
1۹ در تمام دنیا دوباره به اوج رسیده است. تا 
قبل از این تصور می شد بحران کووید به طور 
کامل مهار شــده و دیگر همه چیز به کنترل 
کامل درآمده اما حاال همه این تصورات به هم 
خورده است. موج تازه ای که دنیای فوتبال و 
ورزش را به طور کامل تحــت تاثیر قرار داده، 
از کشور انگلیس شروع شــده است. تاتنهام 
اولین باشــگاهی بود که با این بحران بزرگ و 
جدی روبه رو شد. در ســه هفته گذشته تک 
تک دیدارهای این تیم به دلیل ابتال به کرونا لغو 
شده است. در حقیقت این تیم حاال سه مسابقه 
کم تر از تیم های صدرنشین جدول لیگ برتر 
دارد. تاتنهام البته تنها تیمی نیست که با این 
مشکل دست و پنجه نرم می کند. شروع موج 

جدید کووید در بین باشــگاه های مختلف، 
موجب لغو چهار مســابقه از دیدارهای این 
هفته لیگ برتر شده است. چند باشگاه حتی 
درخواست لغو بازی ها تا پایان سال میالدی را 
مطرح کرده اند اما این پیشنهاد با پاسخ مثبت 
اتحادیه فوتبال انگلیس روبه رو نشده است. 
آنها قصد دارند لیگ را به هر شکلی که هست 
ادامه بدهند. در کشورهای دیگر هم شرایط 
اصال جالب نیست. چند ستاره اتلتیکومادرید 
مبتال به کرونا هســتند و پس از مسابقه آنها 

با رئال مادرید، ســتاره های کهکشانی ها نیز 
با این مشکل روبه رو شــده اند. این مشکل در 
آلمان و چند کشــور دیگر هم دیده شده و در 
بوندس لیگا ظرفیت استادیوم ها به شکل قابل 
توجهی کاهش یافته است. مدیران لیگ برتر 
هم تصمیم گرفته اند قوانین جدی برای ورود 
هوادارها به استادیوم ها وضع کنند. هواداران 
فوتبــال در انگلیس حاال تنها در شــرایطی 
می توانند راهی استادیوم ها شوند که یا واکسن 
زده باشند و یا منفی بودن تست کرونای شان را 

در وبسایت رسمی باشگاه میزبان اظهار کرده 
باشند. در چنین شرایطی نمی توان انکار کرد 
که موج تازه کووید 1۹ حتی در سال 2021 هم 

فوتبال را به حال خودش رها نمی کند.
نگرانی جدید وقتی کلیــد می خورد که 
موج تازه کرونا به ایران هم برســد. در چنین 
شرایطی معلوم نیست چه بالیی بر سر لیگ 
برتر خواهد آمد. آن هم در شرایطی که فوتبال 
ایران هنوز با موج های قبلی درگیر است. هنوز 
هم هوادارها جایی در اســتادیوم های وطنی 
ندارنــد و کوچک ترین اقدامی بــرای ورود 
آنها به ورزشــگاه صورت نگرفته است. کافی 
اســت کوچک ترین موجی از کووید دوباره 
به ایران برگردد تا فوتبال را به شــدت تحت 
تاثیر قرار بدهد. چراکه ثابت شــده اقدامات 

بهداشتی و پروتکل های ایمنی در این مورد 
در بین باشگاه های ایرانی اصال جدی گرفته 
نمی شوند. فوتبال ایران این پتانسیل را دارد 
که تحت تاثیر کرونا به تعطیلی مطلق کشیده 
شود. تا همین چند هفته قبل تصور می شد که 
کرونا مهار شده اما این ویروس سخت جان در 
حال ضدحمله زدن به فوتبال اســت. کووید 
شــاید تحت تاثیرو اکسیناســیون ها دیگر 
چندان مرگبار نباشد اما همیشه با جهش های 
تازه ســالمت افراد را تهدیــد می کند. این 
کابوسی است که ظاهرا به این زودی  ها تمام 
نخواهد شد. این کابوسی است که تا همین جا 
هم به فوتبال لطمــه زده و ظاهرا قصد ندارد 
وجود ناخوشایندش را از فوتبال بگیرد و همه را 

به حال خودشان بگذارد.

فوتبال دوباره زیر سایه ویروس شاخدار

ضدحمله به سبک کرونا!


