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مسابقه جنجالی سوپرجام سرانجام 
با قهرمانی فوالدی ها به پایان رســید 
تا تیم جواد نکونام بــرای اولین بار در 
همه تاریخش، بردن این جام را جشن 
بگیرد. پرسپولیسی ها برخالف لیگ 
برتر، موفق به گالت کردن در سوپرجام 
نشدند و نتوانستند پنجمین قهرمانی 
متوالــی در این تورنمنت را جشــن 
بگیرند. این نبرد، لحظه های جنجالی 
زیادی داشــت و در نهایت با تنها گل 
موســی کولیبالی، به سود فوالدی ها 
به پایان رســید تا این تیم بعــد از دو 

شکست متوالی روبه روی پرسپولیس 
در این فصل، باالخره انتقام شان را از این 

حریف بگیرند. 
اولین بازنده، آخرین برنده 

فوالد خوزســتان یکی از دو تیمی 
بود که به اولین مسابقه سوپرجام راه 
پیدا کرد. آنها بعد از اولین قهرمانی در 
رقابت های لیگ برتر، در ســوپرکاپ 
روبه روی قهرمان آن دوره جام حذفی 
یعنی صبا قرار گرفتنــد. در آن نبرد 
جنجالی که دعوای معروف دایی و ایمان 
مبعلی را هم رقم زد، صباباتری حریف را 
با یک نتیجه کامال یک طرفه شکست 
داد و قهرمان اولین دوره ســوپرجام 

لقب گرفت. فوالد بعدها یک بار دیگر 
هم قهرمان لیگ برتر شــد اما در آن 
دوره خبری از برگزاری سوپرجام نبود. 
این تیم بعدها بــه عنوان قهرمان جام 
حذفی، دوباره به سوپرجام برگشت و 
باالخره توانست این جام را فتح کند. 
فوالد حاال اولین بازنده و آخرین برنده 
تاریخ سوپرجام های فوتبال ایران است. 
آنها همچنین بعد از صبا، پرسپولیس و 
ذوب  آهن، چهارمین تیمی هستند که 
توانسته اند سوپرجام را در فوتبال ایران 

فتح کنند.
بدتر از بدترین ها!

یک بازی بزرگ دیگر و یک نمایش 

فاجعه بار دیگــر از مهدی شــیری. 
بازیکنی که معلوم نیســت کادر فنی 
پرسپولیس چه زمانی از او قطع امید 
می کنند. به نظر می رسد یحیی باید 
در دیدارهای حساس یک نفر را مامور 
مهار مستقیم شــیری کند که دوباره 
گاف ندهد. بدترین بازیکن قرمزها در 
فینال آسیا، این بار روبه روی فوالد به 
راحتی هرچه تمام تر از زمین مسابقه 
اخراج شد. فقط شیری می توانست در 
حالی که تیمش با یک گل عقب افتاده 
و یک کارت زرد هم دارد، بی محابا روی 
پای بازیکن حریف برود و از زمین اخراج 
شود. جالب تر اینکه پرسپولیس بازیکن 
خارجی هم در این پســت به خدمت 
گرفته و او عمال ذخیره شیری در این تیم 
شده است! به هر حال سال ها بعد شیری 
می تواند جای ثابتی در فهرست بدترین 
مدافعان تاریخ پرسپولیس داشته باشد. 
او تا همین جا علی الحســاب روی از 
دست رفتن دو جام برای باشگاه، نقش 

مستقیمی ایفا کرده است. 
تساوی نکو با تاریخ 

فوالد خوزستان درهمه تاریخش 
برنده دو جام مهم در فوتبال ایران شده 
بود. آنها یک بار با مالدن فرانچیچ و یک 
بار با حســین فرکی لیگ برتر را فتح 
کردند. این باشگاه اما در همین دو سال 
اخیر درســت به اندازه همه تاریخش 
جام گرفته است. نکونام هم تبدیل به 
اولین مربی این باشــگاه شده که »دو 
جام« را با تیم اهــوازی فتح می کند. 
او و تیمش فصل گذشــته فاتح جام 

حذفی شــدند و حاال هم سوپرجام را 
بردند. جام هایی که هرگــز در تاریخ 
فوالد به دست نیامده بودند. البته وزن 
این دو جام را اصال نمی توان با دو جام 
قبلی فوالد مقایسه کرد اما به هر حال 
این موفقیت ها برای این سرمربی قابل 
اعتنا هستند. او مسیر بسیار درستی را 
در دنیای مربیگری طی کرده و حاال در 
نقطه ایده آلی ایستاده است. با این روند 
نکو می تواند در آینــده حتی به بردن 

لیگ برتر هم فکر کند.
ناامید مثل یحیی 

از لحن صحبت ها و زبان بدن یحیی 
گل محمدی کامال پیــدا بود که او چه 
ناامیدی بزرگی را به دوش می کشــد. 
یحیی این روزها اصال شــرایط خوبی 
ندارد و با وجود پس گرفتن استعفا، با 
نگرانی های زیادی روبه رو شده است. 
تیم او در بازار نقل و انتقاالت زمستانی 
اصال تقویت نشده و طبیعتا در رقابت 
با تیمــی مثل فوالد کــه چند خرید 
آرمانی داشــته، موفق نبوده است. در 
روزهایی که اســتقالل ترکیبش را با 
خرید دو مهره جدیــد تقویت کرده، 
ســپاهان یک گلر مطرح را به خدمت 
گرفته و فوالد عمال ترکیبش را نو کرده، 
شــرایط پرســپولیس اصال خوب به 
نظر نمی رسد. آنها یکی از شانس های 
جدی شــان برای بردن جــام در این 
فصل را از دســت داده اند و با این روند 
بعید نیست که این فصل را بدون جام به 
پایان برسانند. ظاهرا مدیران یحیی به 
این سرمربی گفته اند که فقط می توانند 

بازیکن »آزاد« جذب کنند. موضوعی 
که موجب پوزخند کنایه آمیز یحیی 
هم شده است. چراکه طبیعتا بازیکنی 
در سطح پرسپولیس در این مقطع از 
فصل به هیچ عنوان بازیکن آزاد نیست.

شلوغ کارها 
بازی ســوپرجام چندان زیبا نبود 
و بخشــی مهمی از این زشــتی، به 
نیمکت ها برمی گشت. نیمکت هایی 
که دائما شــلوغ می کردند و سروصدا 
راه می انداختند. این عادت همیشگی 
باشــگاه فوالد و نیمکت نشین هایی 
مثل مهدی هاشمی نســب است که 
در جریان بازی مدام ســر داور فریاد 
می کشند. در چنین مســابقه هایی 
عموما نقــاب آرامــش و منطق هم 
می افتد تا حتی چهره های آرامی مثل 
حمید مطهری هم به وســط معرکه 
بروند و سر داور هوار بکشند. این بازی 

برخورد دو نیمکت بسیار شلوغ بود.

5 نکته از قهرمانی فوالد در سوپرجام 

گلی علیه گالت!

روزنامه صبح 
 سياسي، اجتماعي، اقتصادي

پنجره نقل و انتقاالتی باشــگاه پرسپولیس 
دیگر آنقدر باز و بسته شــده که می تواند به عنوان 
پرکارترین پنجره دنیا به کتاب رکوردهای گینس 
معرفی شود! بعد از ماجرای کالدرون، این پنجره به 
خاطر ماجرای اوساگونا بسته شد و بعد از چند بار 
باز و بسته شدن دیگر این پنجره، نوبت به شکایت 
علیرضا بیرانوند رسید. شکایت جدید بیرو، باشگاه 
را به شدت عصبانی کرده و پرسپولیسی ها با یک 
بیانیه بســیار زشــت به این ماجرا واکنش نشان 
داده اند. بیانیه ای زشت که نشان می دهد وضعیت 
اخالق در این باشگاه هم مثل وضعیت مالی این تیم 

کامال بحرانی است. 
در روزی که شکســت در دیدار ســوپرجام 
کام هواداران پرســپولیس را تلخ کرده بود، اتفاق 
ناامیدکننده تری هــم در این باشــگاه رخ داد و 
پرسپولیس با لحنی بسیار ناامیدکننده علیه بازیکن 
ســابق تیمش موضع گرفت. همه شکست ها در 
زمین فوتبال قابل جبران به نظر می رسند اما وقتی 
باشــگاه وارد یک بحران بزرگ اخالقی می شود، 
دیگر جبران کردن ماجرا ساده به نظر نمی رسد. 

سنگربان سابق پرسپولیس برای گرفتن مطالبات 
مربوط به ســال چهارم حضور در پرسپولیس، از 
باشگاه شکایت کرده و با لحنی حیرت آور از سوی 
قرمزها روبه رو شده اســت. مدیران جدید باشگاه 
که هنوز از شــروع دوران حضورشان در این تیم، 
زمان بسیار کمی گذشته، شمشــیر را برای بیرو 
از رو بســته اند و در بیانیه جدیدشان انواع و اقسام 
توهین ها و تهدیدها را نثار این ســنگربان کرده و 
حتی با حالتی کودکانه از انتقــام »چرخ روزگار« 
از او نوشــته اند. اگر متن این بیانیه را یک کودک 
۱۰ ساله نوشته باشد، ماجرا قابل اغماض به نظر 
می رسد اما وقتی خروجی باشگاه عریض و طویلی 
مثل پرســپولیس چنین متنی باشد، باید فاتحه 
اخالق حرفه ای را در این تیم بخوانیم. بیرو حتی 
می توانست زودتر از اینها به دنبال حق و حقوقش 
باشد و حتی اجازه ثبت قرارداد بازیکنان تاجیکی 
تیم را ندهد اما مدت زیادی برای دریافت طلبش 
صبر کرد. باشــگاه اما به جای تالش برای راضی 
کردن این سنگربان و تسویه حساب با او، راه های 
عجیب دیگری را انتخاب کرده تا به هر قیمتی به 
این چهره ضربه بزند و اعتبار او را در فوتبال ایران 
مخدوش کند. این تالش تا این لحظه فقط علیه خود 

پرسپولیس و مدیران فعلی این باشگاه عمل کرده 
است.بیانیه باشگاه پرسپولیس علیه بیرو، نوعی 
از آسیب اخالقی را در فوتبال ایران عیان می کند. 
این بیانیه فقط یک پیام را به ســتاره های ایرانی 
می رساند. اینکه اگر در لباس یک تیم بدرخشید، 
بازیکن درجه یک این تیم باشید، با همه توان برای 
این تیم بازی کنید و حتی به چند قهرمانی متوالی 
در جام های مختلف برســید، باز هم ممکن است 
باشگاه روزی چنان پشت تان را خالی کند که انگار 
هیچ وقت رابطه ای میان شما وجود نداشته است. 
تمام گناه ســنگربانی مثل بیرانوند، این است که 
طلب واقعی اش را از پرسپولیس درخواست کرده 
و به دنبال گرفتن حق و حقوقش از این باشــگاه 
است. مساله ای که همه جای دنیا به شدت بدیهی 
به نظر می رسد. علیرضا برای گرفتن حق و حقوق 
بدیهی اش، باید لحنی التماس گونه داشته باشد و 
وقتی با درهای بسته باشگاه روبه رو شد، کار را به 
شکایت بکشاند. آن وقت مدیران پرسپولیس به 
جای رسیدگی به شرایط ستاره ای مثل علیرضا، 
به سادگی هرچه تمام تر علیه او موضع می گیرند 
و تالش می کنند او را مقابل هوادارها قرار بدهند. 
علیرضا بیرانوند مدیون پرسپولیس نیست. او به 
اندازه کافی برای این تیم تالش کرده و در سال های 
حضورش در این باشگاه، از همه چیز برای این تیم 
مایه گذاشته اســت. چطور وقتی او توپ حساس 
ژاوی را برای رســاندن قرمزها به فینال آسیا مهار 

می کرد، چنیــن صحبت هایی وجود نداشــت؟ 
چطور وقتی او در قامت گلر شماره یک تیم برانکو 
برای قرمزها دست به هر کاری می زد، این صحبت ها 
وجود نداشت؟ آنهایی مدیون پرسپولیس هستند 
که از ناکجاآباد به صندلی مدیریت تیم رسیدند و تا 
می توانستند به باشگاه و هوادارانش خیانت کردند. 
آنهایی مدیون پرسپولیس هستند که با ضعیف ترین 
رزومه ممکن، مدیر باشگاه شدند و هر تصمیمی که 
می خواستند برای تیم گرفتند و با سرنوشت باشگاه 
بازی کردند. این نوع بیانیه ها فقط و فقط تالشی 
برای زیر سوال بردن اخالق حرفه ای و دهان کجی به 
قانون هستند. این نوع بیانیه ها فقط ارزش و اهمیت 
تالش در فوتبال را زیر سوال می برند. بیانیه هایی که 

با دشنه نوشته می شوند و بوی خون می دهند.

خجالت آور اســت که وقت امضای قرارداد با 
بازیکن ها باد به غبغب می اندازیم و هر شــرطی را 
می پذیریم اما وقتی قرار است طلب این نفرات را 
تسویه کنیم، انواع و اقسام عبارت های عجیب را در 
مورد این نفرات به کار می بریم. بیرو در این سال ها 
یکی از مهم ترین مهره های پرسپولیس بوده است. 
هیچ کس نمی گوید که او قدیس است. هیچ کس 
نمی گوید که او هیچ اشــتباهی نداشته و نخواهد 
داشــت. با این حال افرادی که روزهــای دوران 
مدیریت شان در این باشــگاه هنوز »دورقمی« 
نشده، حق ندارند با این لحن و این ادبیات درباره یک 
فوتبالیست صحبت کنند. بازیکنی که حتی یک 
روز حضورش در این باشگاه، از همه عمر مدیریتی 

خیلی ها موثرتر بوده است!

فرهاد مجیدی در سریع ترین زمان ممکن، حرف هایش 
در مورد ســرمربی تیم ملی را پس گرفت و اعتراف کرد که در 
مورد دراگان اسکوچیچ، تند رفته است. یک آتش بس به موقع 
از فرهاد که نشان از شهامت این مربی برای اعتراف به اشتباه 
داشت. فرهاد مرتکب یک اشــتباه بسیار بزرگ شد اما قبل از 
اینکه این اشتباه در فوتبال دردسرساز شود، عقب نشینی کرد. 
اتفاق خوب دیگر، ســکوت دراگان اسکوچیچ بود که آرامش 
تیم ملی را حفظ کرد. بدون شک اگر کارلوس کی روش هنوز 

سرمربی تیم ملی ایران بود، با این صحبت ها شمشیر را برای 
فرهاد از رو می بســت و دیگر حتی یک بازیکن از استقالل را 
به تیم ملی دعوت نمی کرد. حتما به یاد دارید که بعد از انتقاد 
برانکو از  فرم بدنی ملی پوش ها، کی روش چطور هفت بازیکن 
پرسپولیس را از اردو دیپورت کرد و آنها را به تهران برگرداند. در 
آن دوران اساسا راه انتقاد و دیالوگ در تیم ملی بسته بود اما حاال 
دیگر چنین اتفاقی در اطراف تیم شکل نمی گیرد. اسکو هیچ 
پاسخی به فرهاد نداد تا یک دوقطبی پوچ دیگر در فوتبال ایران 
ساخته نشود. او در این ماجرا دست باالتر را داشت و به راحتی 
می توانست سوار بر موج ســرزنش عمومی علیه فرهاد شود 
اما راه دیگری را در پیش گرفت و اجازه داد تا آتش عصبانیت 
لحظه ای مجیدی فروکش کند. همین اتفاق کافی بود تا فرهاد 

در مصاحبه بعدی، آب روی آتش بریــزد و به صلح با مرد اول 
نیمکت تیم ملی ادامه بدهد.

سرمربی استقالل، به موقع این تصمیم را پس گرفت و با 
این کار بیشتر از همه به خودش کمک کرد. اگر این دعوا برای 
او جدی و جدی تر می شد، قبل از هر چیز تمرکزش برای کار 
کردن در استقالل از بین می رفت. مجیدی اما به خوبی متوجه 
شد که در این شرایط حساس، اصال نباید چنین کاری انجام 
بدهد. او همچنین تاکید کرد که سرمربی تیم ملی حق دارد 
چینش مدنظر خودش را برای تیم انتخاب کند و نباید در این 
مورد با هیچ دخالت مستقیم و غیرمستقیمی روبه رو شود. حاال 
دیگر نگرانی خاصی در این مورد وجود ندارد. مجیدی کوتاه 
آمده و اسکو هم به دشــمنی و اختالف نظر دامن نزده است. 

سیاوش یزدانی هم دیگر مدام در کانون توجه نیست و می تواند 
هوش و حواسش را به ادامه فصل معطوف کند. اگر این دعواها 
ادامه پیدا می کردند، سیاوش بیشتر از هر کسی متضرر می شد 
اما فرهاد فهمید که راه حمایت از او، راه انداختن چنین دعواهایی 
نیست. حاال دیگر تیم ملی و استقالل با آرامش به کارشان ادامه 
خواهند داد. همه اشتباه می کنند اما مهم تر از اشتباه کردن، 
نحوه برخورد با آن اشتباه اســت و فرهاد در این زمینه موفق 
بود. اصال مهم نیست که خود او این تصمیم را گرفته یا مشورت 
اطرافیان او را به این نتیجه رسانده است. مهم این است که او 
باالخره متوجه شده که باید به موقع عقب نشینی کند تا درگیر 
یک جنگ ویران گر نشود و خودش، تیمش و موقعیتش را به 

خاطر یک مساله ساده به خطر نیندازد.

درباره یک عقب نشینی به موقع از فرهاد مجیدی

آتشبس!

در نقد یک بیانیه زشت و خجالت آور 

سکوترایادبگیر!

چهرهبهچهره

فوالد خوزستان درهمه 
تاریخش برنده دو جام 

مهم در فوتبال ایران شده 
بود. آنها یک بار با مالدن 

فرانچیچ و یک بار با حسین 
فرکی لیگ برتر را فتح 

کردند. این باشگاه اما در 
همین دو سال اخیر درست 
به اندازه همه تاریخش جام 

گرفته است

 شماره  1008 /چهارشنبه 20بهمن   1400  /   7 رجب 1443  /  9 فوریه   2022

صاحب امتیاز: موسسه اطالع رساني و خبرگزاري ایلنا
مدیرمسئول: مسعود حیدري

زیرنظر شوراي سردبیري
مدیر بازرگانی و  روابط عمومی: مرتضی بلوکی

چاپ: کار و کارگر 66817317
نشاني تحریریه: تهران، خیابان انقالب، خیابان دانشگاه نرسیده به روانمهر، پالک 132

              t oseeir ani . i r :نشانی سایت تلفن تحریریه: 66956600)021(   
t osei r ani@gmai l .com :ایمیل    @t osee. i r ani :اینستاگرام

وقفهسهماههلیگهندبالزنان
اخرین مرحله از دور رفت لیگ برتر هندبال زنان 
28 دی به پایان رســید و حاال قرار است دور برگشت 
این مسابقات از دهه سوم فروردین ۱4۰۱ آغاز شود. 
این یعنی یک وقفه سه ماهه بین دور رفت و برگشت این 
رقابت ها. این وقفه به دلیل برگزاری مسابقات قهرمانی 
آســیا دختران جوان و نوجوان است که قرار است در 
بخش جوانان از ۱۶ تا 22 اسفند و در بخش نوجوانان 
از 2۷ اســفند تا هفت فروردین در آلماتی قزاقستان 
انجام شود. طبیعتا این مسابقات نیازمند اردوهای تیم 
ملی است که از دالیل تعطیلی لیگ به حساب می آید. 
هفدهمین دوره لیگ، با حضور هشــت تیم آغاز شد. 
مرحله دوم دور رفت این مسابقات نیز با دو ماه وقفه و از 
دهم دی از سر گرفته شد. علت این وقفه نیز برگزاری 
اردوهای تیم ملی زنان جهت حضور در مســابقات 
قهرمانی جهان اسپانیا بود. تا پایان مرحله دور رفت لیگ 
برتر تیم تاسیسات دریایی با ۱4 امتیاز در صدر جدول 
قرار دارد. فوالد مبارکه سپاهان با ۱۰ امتیاز و کیهان 
پاالیش مالیر و سنگ آهن بافق نیز با ۹ امتیاز نیز در رده 
های دوم تا چهارم ایستاده اند. شهید شاملی کازرون، 
کات شاهرود، صنایع روشنایی یکتا البرز، آتریسا تهران 

نیز در رده های بعدی جای دارند.
    

منتخبجهان
بهجایآزادکارانایران

پس از اینکه ســفارت آمریکا ویزای ۶ نفر از نفرات 
معرفی شده تیم کشتی آزاد برای دیدار دوستانه با تیم 
منتخب آمریکا را صادر نکرد، فدراسیون کشتی ایران 
طبق اعالم قبلی خود ســفر به این کشــور را لغو کرد. 
البته آمریکایی ها از این تصمیم خوشحال نبودند و از 
ایران خواســتند در تصمیم خود تجدید نظر کند. این 
خواسته اما محقق نشــد تا درنهایت تیمی متشکل از 
ورزشکاران سراسر جهان جایگزین تیم ایران شود. این 
نفرات ستاره های بین المللی نماینده ۹ کشور  از چهار 
قاره مختلف )اروپا، پان آمریکا، آسیا و آفریقا( هستند. 
آمریکا همچنین نماینده سنگین وزن خود را معرفی 
کرد و روز 23 بهمن نیک گویازدوسکی دارنده دو مدال 
برنز جهان در وزن ۱2۵ کیلوگرم روی تشک می رود. به 
این ترتیب در ۵۷ کیلوگرم توماس گیلمان مقابل داریان 
کروز )پورتوریکو(، در ۶۱ کیلوگرم دیتون فیکس مقابل 
جوســپه رئا )اکوادور(، در ۶۵ کیلوگرم جوی مک کنا 
مقابل کمال بگاکوف )تاجیکستان(، در ۷۰ کیلوگرم 
جیمز گرین مقابل دیلــون ویلیامز )کانــادا(، در ۷4 
کیلوگرم جیســون نولف مقابل میچ فاینسیلور )رژیم 
صهیونیستی(، در ۷۹ کیلوگرم جردن باروز  مقابل نستور 
تافور )کلمبیا(، در 8۶ کیلوگرم زاهد والنسیا مقابل نوئل 
تورس )مکزیک(، در ۹2 کیلوگرم کولین مور مقابل ایوان 
راموس )پورتوریکو(، در ۹۷ کیلوگرم کایل اسنایدر مقابل 
زبیگنیو بارانوفسکی )لهستان( و در ۱2۵ کیلوگرم نیک 
گویازدوسکی مقابل زک مریل )پورتوریکو( به میدان 
می روند. تنها مبارزه فرنگی نیز بین جی آنجلو هنکوک و 

احمد حسن )مصر( برگزار می شود.
    

اهدایجایزه
بهترینهایکاراتهدرفجیره

شهر فجیره امارات طی روزهای 2۹ بهمن تا یک 
اسفندماه میزبان نخستین مرحله از مسابقات لیگ 
جهانی »کاراته وان« )برتر( است. طبق اعالم فدراسیون 
جهانی کاراته مراسم اهدای جوایز برندگان بزرگ جدید 
جهان )Grand Winners( در حاشیه این مسابقات 
برگزار خواهد شد. مراسم »بهترین ها« روز یکشنبه اول 
اسفندماه برگزار خواهد شــد و از ۱2 کاراته کای برتر 
دنیا از جمله ذبیح ا... پورشیب تجلیل خواهد شد. این 
کاراته کاها جایزه و دیپلمی را دریافت خواهند کرد که 
وضعیت آنها را به عنوان بهتریِن بهترین ها در هر یک از 
۱2 دسته معتبر می کند. عالوه بر این جوایز، این کاراته 
کاها به عنوان »بهترین بهترین ها« حق پوشیدن لباس 
کاراته یا همان »کاراته گی« ویژه با گلدوزی طالیی روی 
شانه را در تمام رویدادهای لیگ برتر »کاراته وان« در 
فصل جاری به دست می آورند. ناگفته نماند این مرحله 
از لیگ جهانی برای کاراته کاهای ایران که سال شلوغی 

را در پیش دارند، اهمیت دارد.

منهایفوتبال

آدرنالین

آریا رهنورد

آریا طاري 


