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فرهاد مجیدی و دالر جهانگیری
پاس ارزی فرهاد!

مطرح شــدن نام فرهاد مجیدی در رسانه ها به 
یک دلیل کامال »غیرفوتبالی« این روزها سروصدای 
زیادی به پا کرده است. ماجرا از این قرار است که احمد 
امیرآبادی فراهانی، عضو هیات رئیسه مجلس شورای 
اسالمی در یک توئیت جنجال برانگیز، از قرار داشتن 
اسم سرمربی سابق در فهرست دریافت کنندگان ارز 
دولتی خبر داد. ظاهرا این اتفاق نه تنها یک بار، بلکه 9 
بار به وقوع پیوسته است. این ادعا با واکنش بسیار تند 
مجیدی روبه رو شد. او تاکید کرد که تاکنون در ایران 
شرکت و فعالیت بازرگانی نداشته و تا به حال حتی 
به اندازه یک ریال از ارز دولتی استفاده نکرده است. 
او حتی اعالم کرد که از این نماینده شکایت می کند 
اما فراهانی با اشاره به تاریخ دقیق مراجعات این چهره 
به وزارت صمت، موضوع را کمی پیچیده تر کرد. در 
روزهایی که فرهاد از فوتبال فاصله گرفته اســت و 
دیگر روی نیمکت استقالل دیده نمی شود، چنین 
خبری اصال به سود او نخواهد بود. بر اساس آن چه از 
سوی نماینده مجلس عنوان شده، مجیدی به صورت 
مستقیم اقدام به استفاده از ارز دولتی نکرده اما ظاهرا 
این کار را به عنوان نماینده چند شرکت خاص انجام 
داده است. این یک حاشیه بزرگ برای چهره ای است 
که ظاهرا حتی اگر خودش نخواهد، باز هم در کانون 
حواشی قرار می گیرد. پرونده ای که افشای حقایق 
آن، قطعا به ضرر یکی از طرفین این ماجرا خواهد بود.

 مسائل فني دليل 
دعوت نشدن كاظمي

تیم ملی بســکتبال بعد از گذشــت بیش 
از هشت ماه بار دیگر تشــکیل اردو داده تا در 
غیاب سه چهره سرشناس آماده برگزاری دو 
دیدار خود در پنجره دوم این مســابقات شود. 
مهران شاهین طبع ســرمربي تیم ملي درباره 
غیبت حــدادي و نیکخواه بهرامي گفت:»این 
اولین بار نیســت که تیم ملی بــدون این دو 
بازیکن آماده مسابقات می شود. ما در جریان 
رقابت هــای انتخابی جام جهانــی مثال برای 
دیدار با فیلیپین و استرالیا هم حامد و صمد را 
در اختیار نداشتیم. برای این اردو هم خواستار 
حضور آنها بودیم اما شرایط شان اجازه همراهی 
نمی داد. حامد صحبت هایی با خود من داشت. 
این بازیکن لژیونر چین است و اگر از این کشور 
خارج می شــد برای بازگشــت باید دو هفته 
قرنطینه می شد. این موضوع روی آمادگی اش 
تاثیر منفی می گذاشــت و حتــی ممکن بود 
وضعیت قراردادی اش را به خطر بیندازد. صمد 
که به خاطــر ابتال به کرونــا و تاثیری که روی 
شرایط جســمانی اش گذاشت شرایط حضور 
در اردو و مسابقه را نداشت.« او همچنین دلیل 
دعوت نکردن ارســالن کاظمي که بسیاري 
معتقدند جایــش در تیم ملي خالي اســت را 
مســایل فني عنوان کرد:»در تصمیم گیری 
برای انتخاب بازیکنان هیچ عاملی به جز مسائل 
فنی تاثیرگذار نیست. کادر فنی تیم ملی برای 
تشکیل ترکیب و کارایی آن شاخص هایی در 
نظر دارد و بر مبنای آن انتخاب بازیکنان برای 
حضور در اردو و ترکیب نهایی را انجام می دهد. 
دعوت نشــدن ارســالن کاظمی هم به دلیل 

مسائل فنی است نه هیچ موضوع دیگری.« 
    

شنبه، روز مهم براي ليگ ها
با توجه به تصمیماتی که توسط ستاد ملی 
کرونا برای اعمال محدودیت ها و تعطیلی ها در 
کشور از روز شنبه اول آذر گرفته شده، برگزاری 
لیگ ها و همچنین انجام فعالیت های ورزشی 
نیز در هاله ای از ابهام قرار دارند و فعال تصمیم 
مشخصی در این مورد گرفته نشده است. دکتر 
سیماسادات الری سخنگوی وزارت بهداشت 
و درمان در نشســت خبری که روز گذشــته 
برگزار شد، در پاسخ به سوالی در مورد تعطیلی 
مســابقات لیگ برتر عنوان داشت:»موضع ما 
با توجه به شــرایط موجود تعطیلی لیگ های 
برتر اســت و این کار قطعا باید انجام شود اما 
هنوز اطالعــات دقیقی در این مــورد ندارم و 
اطالعات تکمیلی ارائه خواهد شــد. پیشنهاد 
تعطیلی لیگ های برتر از قرارگاه کرونا به ستاد 
ملی کرونا ارسال شده و شنبه در این خصوص 

تصمیم گیری خواهد شد.« 

خبر روز

آریا طاریمنهای فوتبال

محمود فکــری و جــواد نکونام، 
شباهت های زیادی به هم دارند. هر دو 
برای مدتی پیراهن شماره 6 استقالل را 
بر تن داشته اند، هر دو در مقطعی کاپیتان 
باشگاه بوده اند و هر دو به عنوان هافبک 
دفاعی، نقش مهمی در ایــن تیم ایفا 

کرده اند. با این حال در دوران مربیگری، 
تفاوت های این دو نفر به مراتب بیشتر از 
شباهت های شان به نظر می رسد. نکو 
درست به محض بازنشستگی از فوتبال، 
به ســراغ مربیگری رفت و پس از یک 
تجربه بسیار کوتاه در دستیاری کارلوس 
کی روش، تبدیل به ســرمربی باشگاه 
خونه به خونه شد. او اگرچه کارش را از 

لیگ یک آغاز کرده بود اما تنها هدایت دو 
تیم لیگ یکی را بر عهده گرفت و پس از 
آن، به لیگ برتر آمد. برای محمود فکری 
اما این پروسه ســال های بسیار زیادی 
به طول انجامید. او مدتی دستیار بود و 
سپس برای سال ها در سطوح پایین تر 
فوتبال ایران به عنوان سرمربی فعالیت 
داشت تا ســرانجام به لیگ برتر رسید. 

این دو مربی، مســیرهای متفاوتی را 
طی کرده اند تا ایــن هفته در لیگ برتر 
روبه روی هم قرار بگیرنــد. این اولین 
بار نیست که آنها به عنوان دو سرمربی 
روبه روی هم قرار می گیرند. دوئل آنها 
در لیگ نوزدهم، فوق العاده جنجالی از 
کار درآمد و حواشی بسیار زیادی داشت. 
در آن مسابقه که درنهایت به دعواهای 

بسیار بزرگی ختم شد، فوالد با دو گل 
از حریف پیش افتاد اما نساجی در دقایق 
پایانی سه گل به ثمر رساند و یک کام بک 
فراموش نشدنی را جشن گرفت. پس از 
سوت پایان داور بازی هم درگیری های 
زیادی بین مهره های دو تیم شکل گرفت 
و علیرضا حقیقی به عنوان ســنگربان 
نساجی، در متن بسیاری از درگیری ها 
قرار داشت. به نظر می رسد که یک نبرد 
حساس و هیجان انگیز دیگر در انتظار 
ایــن دو مربی خواهد بــود. یک طرف 
ماجرا محمود فکری و طرف دیگر جواد 
نکونام، این هفته به چیزی به جز پیروزی 

فکر نمی کنند.
اســتقالل و فکری، فصل را کامال 
ایده آل آغــاز کرده اند. آنهــا در اولین 
مسابقه، حریف تازه واردشان را با قدرت 
شکست داده اند اما روبه رو شدن با فوالد، 
حتما یک چالش بزرگ تر برای این تیم 
خواهد بود. در مقابل فوالد خوزستان در 
اولین هفته فصل، نمایش فوق العاده ای 
نداشت و در آخرین ثانیه ها به لطف یک 
پنالتی بحث برانگیز، توانست یک امتیاز 
از ذوب آهن بگیرد. اعتراض استقاللی ها 
به انتخاب زاهدی فر برای قضاوت این 
نبرد، اولین نشانه های جنجالی بودن را 
به این مسابقه اضافه می کند. این اولین 
بازی آبی ها در لیگ برتر، پس از باز شدن 
پنجره نقل و انتقاالت باشــگاه است و 
به احتمال زیاد چند مهــره تازه وارد در 
ترکیب این تیم به میدان خواهند رفت. 
رشید مظاهری که در روزهای گذشته 
حاشیه های کاهش قرارداد با باشگاه را 
پشت سر گذاشته، به احتمال زیاد اولین 
بازی اش را برای این باشگاه انجام خواهد 
داد. این بازی در واقع نبرد دو تیم با فلسفه 
فوتبالی و نقاط قوت کامال متفاوت است. 
فوالد نکو در فصل گذشــته به خاطر 
استحکام فوق العاده خط دفاعی اش به 
موفقیت رســید و جواز حضور در لیگ 
قهرمانان آسیا را به دست آورد. استقالل 
اما بــه لطف مهره هــای هجومی اش، 
توانســت فصل را در نزدیک ترین رتبه 

 نسبت به تیم صدرنشــین تمام کند.
دیدار با فوالد، همیشــه معنای خاص 
خودش را برای اســتقالل دارد. فصل 
گذشته آبی ها در شرایطی به اهواز سفر 
کردند که به تازگــی دوران قرنطینه را 
پشت سر گذاشته بودند و امیدوار به نظر 
می رسیدند تا فاصله با تیم صدرنشین 
لیگ را جبران کنند. نتیجه این مسابقه 
اما اصال باب میل فرهاد و پســرها نبود. 
آنها با وجود به ثمر رســاندن اولین گل 
بازی، در جریان این نبرد 9 نفره شدند 
و در نهایت همــه امتیازها را به تیم نکو 
واگذار کردند. در پایــان همان جدال 
بود که امیدهای قهرمانی استقالل دیگر 
از بین رفت و این تیم، دیگر نتوانســت 
به مســیر بردن لیگ برگردد. حتی در 
نیم فصل اول لیگ نوزدهم هم، برخورد 
با تیم نکونام برای استقاللی ها به هیچ 
وجه خوش یمن نبود. آنها در آســتانه 
شکست دادن رقیب قرار گرفتند اما در 
آخرین ثانیه های مسابقه، گل تساوی 
را دریافت کردند تا شــانس رسیدن به 
اولین پیروزی فصل را از دست بدهند. 
محمود فکری این هفته با رقیبی روبه رو 
می شود که در فصل قبلی خاطره های 
ناخوشایندی برای استراماچونی و فرهاد 
مجیدی ساخته است. او امیدوار است تا 
به این روند پایان بدهد و روبه روی این 
رقیب سرسخت، یک خاطره خوب برای 

آبی ها بسازد.

شماره شش ها؛ امروز روبه روی هم

برخورد کاپیتان ها! 

اتفاق روز

چهره به چهره

بدون تردید این تماشایی ترین مسابقه هفته دوم لیگ برتر خواهد بود. جایی که استقالل با مهاجمان درجه یکش 
روبه روی فوالد و مدافعان مستحکمش قرار خواهد گرفت. غیبت تماشاگرها در ورزشگاه فوالد آره نا، کامال احساس 

خواهد شد اما باز هم نمی توان این جدال نفس گیر را به سادگی نادیده گرفت. کاپیتان های سابق استقالل، امروز در اهواز 
روبه روی هم قرار می گیرند. دو مربی که مسیرهای متفاوتی را طی کرده اند تا به عنوان دو نام قابل اتکا روی نیمکت های 

لیگ برتر، امروز دوباره با هم روبه رو شوند. دو مربی که برخورد قبلی شان، اصال نسبتی با آرامش نداشت! 

مطبوعات آلمانــی اصال برخــورد خوبی با 
شب وحشتناك تیم ملی شان روبه روی اسپانیا 
نداشته اند. مســاله فقط این نیست که ژرمن ها 
برای دومین دوره متوالی، شانس صعود به مرحله 
نیمه نهایی لیگ ملت های اروپا را از دست داده اند. 
مساله این است که مانشافت یکی از ضعیف ترین 
نمایش های همه تاریخش را پشت سر گذاشته 
و یک نتیجــه خجالت آور گرفته اســت. آن هم 
روبه روی اسپانیایی که خودش این اواخر مشکالت 
زیادی داشــته و نتایج خوبی به دســت نیاورده 
اســت. اوضاع آلمان، اصال امیدوارکننده به نظر 
نمی رسد. این تیم اصال شباهتی به یک تیم مدعی 
برای تورنمنت های مختلف ندارد و نفراتی هم که 
یوگی برای تیمش انتخاب می کند، اصال ایده آل 
هواداران مانشافت نیستند. آنها عادت ندارند که تیم 

کشورشان را در چنین وضعیتی ببینند. برای تیمی 
که زمانی هفت بار دروازه برزیل را در جام جهانی 
باز کرده، خوردن 6 گل از اسپانیا فوق العاده تلخ به 
نظر می رسد. برای تیمی که خودش یک عمر همه 
رقبا را تحقیر کرده، چنین نتیجه تحقیر آمیزی واقعا 
قابل هضم نخواهد بود. به نظر می رسد سرنوشت 
یواخیم لوو حاال در وضعیت کامال مبهمی قرار دارد. 
او این اواخر چند بار تا آستانه اخراج رفته و هر بار 
مورد حمایت فدراسیون فوتبال آلمان قرار گرفته 
اســت. با این حال این بار ماجرا کمی جدی تر به 
نظر می رسد. بدون شک این دوران، بزرگ ترین 
بحران دوران مربیگری لوو به شمار می رود. او هرگز 
با چنین موجی از انتقاد روبه رو نشده و به این میزان 
اعتبارش را روی نیمکت تیم ملی آلمان در معرض 
خطر ندیده اســت. روزنامه بیلد به عنوان یکی از 

معتبرترین نشریات ورزشی کشور آلمان، لوو را 
به »استعفا« دعوت کرده است. آنها همچنین از 
فدراسیون فوتبال آلمان خواسته اند تا در فاصله 
هفت ماه تا رقابت های یورو، پاسخگوی وضعیت 
فعلی باشد. برای درك عظمت این شکست، کافی 
است بدانیم آنها پس از باخت 6 بر صفر به اتریش در 
سال 1931، دیگر هرگز چنین باخت وحشتناکی 
را تجربه نکرده بودند. مشکالت آلمان فقط به نتایج 

بد مربوط نمی شود. 
آنها روحیه تیمی شــان را از دست داده اند، به 
نظر می رســد درون تیم یک رهبر واقعی ندارند 
و در رفتارشــان هم اثری از اتحاد دیده نمی شود. 
انگار اعتماد عمومی رختکن نسبت به لوو از دست 
رفته و این موضوع، بدترین کابوس برای یک مربی 
محسوب می شود. داستان عجیب دیگر این است 
که خیلی ها باور دارند جدایی هانســی فلیک، به 
تیم ملی آلمان لطمــه زده و موفقیت های قبلی 
این تیم هم به خاطر حضور این مربی بوده است. 
این نــگاه در مورد مربی بزرگی مثــل لوو، کمی 
غیرمنصفانه به نظر می رسد. او یک خلبان درجه 

یک برای بلندترین پروازهای مانشــافت بوده و 
حاال که سقوط را تجربه کرده، نباید دستاوردهای 
گذشته اش را به طور کامل زیر سوال برد. با این حال 
به نظر می رسد از همین حاال، کسی نیست که نام 
سرمربی بعدی تیم ملی آلمان را حفظ نباشد. اگر 

جدایی لوو به بعد از رقابت های یورو موکول شود، 
سرمربی فعلی بایرن این جایگاه را تصاحب خواهد 
کرد. هانسی فلیک که سال ها به عنوان دستیار در 
این تیم حضور داشت، حاال شانس اصلی رسیدن 

به نیمکت ژرمن ها در قامت سرمربی است.

آریا رهنورد

هفته اول لیگ برتر آنقدر ماجرا، سوژه، لباس عجیب و نتیجه 
غیرمنتظره داشت که خیلی ها اصال دوست نداشتند از فضای 
فوتبال باشگاهی فاصله بگیرند اما فیفادی از راه رسید تا بین دو 
هفته اول لیگ فاصله ایجاد شود. حاال هفته دوم مسابقه ها از راه 
رسیده و با توجه به محدودیت های شدید کرونایی، هیچ کس 
نمی داند چه سرنوشــتی در انتظار هفته های بعدی رقابت ها 
خواهد بود. این احتمال وجــود دارد که لیگ در همین نقطه 
متوقف شود و برای مدتی تعطیل بماند و این احتمال هم وجود 
دارد که بازی ها بدون تعطیلی ادامه پیدا کند. فعال تنها گزینه 
در دسترس هواداران فوتبال، لذت بردن از تک تک دیدارهای 

باقی مانده قبل از تعطیالت احتمالی خواهد بود.
نساجی مازندران-تراکتورسازی تبریز

صدرنشــین فعلی لیگ برتر پس از یک شــروع درخشان 
در اولین هفته، امروز نخستین میزبانی اش در لیگ بیستم را 
تجربه خواهد کرد. اگرچه تصور ورزشگاه وطنی بدون حضور 
تماشاگرها واقعا دشوار به نظر می رســد اما نساجی با وحید 
فاضلی برای یک فصــل خوب آماده می شــود. حریف امروز 

نساجی چی ها در قائمشهر، یکی از تیم های گردن کلفت لیگ 
برتر خواهد بود. تراکتورسازی با منصوریان، فصل را با تساوی 
بدون گل برابر مسجدســلیمان آغاز کرده و در فاصله این دو 
مسابقه، چند خرید دیگر داشته است. اگر محمد عباس زاده 
به این مسابقه برسد، حضور او روبه روی تیم سابق فوق العاده 
جذاب خواهد بود. هرچند بعید اســت که او به همین سرعت 
در ترکیب تیم منصوریان قرار بگیــرد. یکی از اتفاق هایی که 
جذابیت این مســابقه را تهدید می کند، برگزاری بازی روی 
چمن مصنوعی است. هر دو تیم عالقه زیادی به فوتبال روی 
زمین و پاسکارهای کوتاه دارند و این چمن بدون شک به سود 
هیچ تیمی نخواهد بود. با این حال دوئل های نساجی و تراکتور، 
همیشه جذاب از کار درمی آید و انتظار می رود مسابقه این هفته 

هم، لحظه های هیجان انگیز زیادی داشته باشد.
سپاهان-آلومینیوم اراک

خیلی از هواداران فوتبال ایران پس از شــاهکار هفته اول 
آلومینیوم، در انتظار این هســتند تا ببینند این باشگاه این 
هفته با پیراهن کدام تیم ملی به میــدان می رود. آلومینیوم 
فصل را با پیراهن های تیم ملی ایتالیا آغــاز کرد و این اتفاق 
حتی بیشتر از شکست سنگین این باشگاه بازتاب داشت. پس 

از آن شکست، رسول خطیبی از بازیکنان تیمش خداحافظی 
کرد و در معرض جدایی از آلومینیوم قرار گرفت اما او هنوز هم 
سرمربی این باشگاه است و امروز تیمش را برابر یکی از تیم های 
سابق دوران بازی اش، به زمین خواهد فرستاد. در سمت مقابل 
این جدال، محرم نویدکیا ایستاده است. مردی که به عنوان 
سرمربی سپاهان در لیگ قهرمانان آسیا نتایج خوبی نگرفته 
و اولین تجربه لیگ برتری اش را هم واگذار کرده است. محرم 
تا همیشه برای عوض کردن شرایط زمان ندارد و باید خیلی 
زود در انتظار راهی باشــد تا خودش را از این بحران زودرس، 
نجات بدهد. به لحاظ مهره، شرایط دو تیم اصال قابل مقایسه 
به نظر نمی رسد اما شاید تجربه خطیبی در این جدال به کمک 

آلومینیومی ها بیاید.
نفت مسجدسلیمان-سایپا

تساوی بدون گل، محتمل ترین نتیجه ای است که می توان 
برای این مسابقه در نظر گرفت. اینکه هر دو تیم فصل را با این 
نتیجه شروع کرده اند، اصال تصادفی به نظر نمی رسد. سایپا و 
نفت مسجدسلیمان در فصل گذشته نیز رکوردداران تساوی  
بدون گل در لیگ برتر بودند و هنوز هم از شــدت عالقه به این 
نتیجه نکاسته اند. سایپا در اولین هفته لیگ برتر، مدافع عنوان 
قهرمانی را متوقف کــرد و یک امتیاز مهم را از پرســپولیس 
گرفت. نفت مسجدســلیمان نیز چنین سرنوشتی را مقابل 
تراکتورسازی داشت و توانست دروازه اش را مقابل این حریف 
بسته نگه دارد. کادر فنی نفت مسجدسلیمان نسبت به فصل 

گذشته تغییر کرده اما سایپا با همان کادر قبلی به کار در لیگ 
برتر ادامه می دهد. حتی اگر یک تساوی بدون گل در پایان نبرد 
این هفته منتظر دو تیم نباشد، نباید در انتظار یک نبرد پرگل 

بین این دو تیم باشیم.
مس رفسنجان- گل گهر سیرجان

برنامه شروع لیگ برای تیم تازه وارد مس رفسنجان، بیش از 
حد دشوار به نظر می رسد. این تیم اولین هفته لیگ را در زمین 
استقالل سپری کرد و حاال در دومین مســابقه، با تیم آماده 
گل گهر سیرجان روبه رو می شــود. این اولین میزبانی تاریخ 
مس رفسنجان در لیگ برتر به شــمار می رود. مسابقه ای که 
البته هیچ تماشاگری در آن حضور نخواهد داشت. گل گهر با 
امیرقلعه نویی، یکی از مدعیان چراغ خاموش لیگ برتر به شمار 
می رود. تیمی که در همه نقاط زمین، مهره های درخشانی در 
اختیار دارد و برای پشت سر گذاشــتن یک فصل فوق العاده 

آماده می شود.
ماشین سازی-ذوب آهن

شکست ســنگین ماشــین در اولین هفته لیگ برتر، این 
باشگاه را خیلی زود تحت فشار قرار داده است. آنها برای اینکه 
ثابت کنند کاندیدای زودهنگام ســقوط نیستند، باید نتایج 
بهتری در هفته های بعدی به دست بیاورند. در مقابل، ذوبی ها 
شروع خوبی در این فصل داشتند و تا آخرین ثانیه ها در حال 
شکست دادن فوالد بودند. جدال دو تیم سفید و سبز لیگ برتر، 

بعدازظهر جمعه در تبریز برگزار خواهد شد.

پس از شکست تحقیرآمیز آلمان برابر اسپانیا

سقوط با خلبان لوو!

نگاهی به دیدارهای آخر هفته لیگ برتر

این بار »برزیل« بپوش!

محمود فکری و جواد 
نکونام، شباهت های زیادی 

به هم دارند. هر دو برای 
مدتی پیراهن شماره 6 

استقالل را بر تن داشته اند، 
هر دو در مقطعی کاپیتان 

باشگاه بوده اند و هر دو 
به عنوان هافبک دفاعی، 

نقش مهمی در این تیم ایفا 
کرده اند
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