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گزارش روز

به استقبال نبرد سپیدرود و استقالل در ورزشگاه سردار جنگل

چه کسی جادوگرتر است؟

آريا طاري

نقطه اشتراک سپیدرود و استقالل
قبل از مسابقه روز جمعه ،نمایش هفته
گذشته دو باشگاه است .هم قرمزهای
رشــت و هم آبیهای پایتخت ،هفته
قبل بهترین نمایششــان از شــروع
فصل را ارائه کردند و تــا حدود زیادی
توانستند هوادارانشــان را میخکوب
کنند.سپیدرودکهبیشترینشوتدرون
چارچوب را در قیــاس با همه تیمهای
دیگرلیگدراینهفتهداشت،درآستانه

تحمیل شکست به نســاجی بود اما در
نهایتبهتساویرضایتداد.استقاللنیز
موفق شد صنعت نفت را با یک شکست
ســنگین به طرف خانه بدرقه کند .اگر
کیفیت هفته قبل هنوز در ترکیب دو
تیم وجود داشته باشد ،جدال این هفته
تماشاییخواهدشد.
تا پیش از مســابقه هفته گذشته با
صنعت نفت آبادان ،هنوز بهانهای برای
امیدواری به سرنوشت تیم وینفرد شفر
وجود نداشت اما این تیم باالخره ثابت
کرد که حتی در این فصل نیز مایههای

جنگیدن بر سر عنوان قهرمانی را دارد.
استقاللیها تقریبا در همه دقایق بازی
با صنعت ،شگفتانگیز بودند و کنترل
بازی حتی برای لحظهای از دستشان
خارج نشــد .این دومین پیروزی فصل
در ورزشگاه آزادی بود و همه مهرههای
اصلــی و ذخیره اســتقالل را صاحب
اعتمادبهنفسقابلتوجهیکرد.آبیها
حاال با دو پیروزی متوالی ،برای جدال
امروز در رشــت آماده میشوند .فصل
گذشتهآبیهادرشرایطیبهرشتسفر
کردند که علیرضا منصوریان به تازگی

پاداش فيفا براي
استقالل و پرسپوليس

از هدایت تیم برکنار شده و شفر هنوز
قرارداد نهایــیاش را با تیم امضا نکرده
بود .میــک مکدرمــوت در آن جدال
سرمربیموقتاستقاللبودوتیممهمان
توانستبهسادگیسپیدرودراباشکست
روبهرو کند .تیم شفر در دیدار برگشت
به سادگی ســه بار دروازه سپیدرود را
باز کرد و همه امتیازهای مســابقه را از
این تیم گرفت .درست مثل استقالل،
ســپیدرودیها نیز هفته درخشــانی
را ســپری کردند .آنها برابر نســاجی،
ایدهآلتر از همیشه ظاهر شدند و حتی
میتوانســتند برنده نبرد باشند اما در
نهایتضربهآکروباتیکمهرهحریف،دو
امتیازراازشاگردانعلیکریمیگرفت.
در روزهای گذشــته ،امین منوچهری
قراردادش را با این باشگاه فسخ کرده و
از خط حمله سپیدرود رشت جدا شده
است .بزرگترین مشکل تیم رشتی در
جدالبااستقاللامابهخطدفاعمربوط
میشــود .میالد شیخیسلیمانی که
پدیده این فصل ســپیدرود به شــمار
میرود ،در دیــدار قبلی از زمین اخراج
شده و حسین کعبی نیز در مصدومیت
بهسرمیبرد.
برای اولین بار در لیگ برتر هجدهم،
اســتقالل دو پیروزی متوالی را جشن
گرفته و حاال برای ســومین برد پشت
سر هم در لیگ مهیای نبرد با سپیدرود

شده است .زوج روزبه چشمی و محمد
دانشــگر در سه بازی گذشــته دروازه
استقاللرابستهنگهداشتهاندواینتیم
دررشت،بهدنبالچهارمینکلینشیت
متوالیاش خواهد بود .آخرین شکست
تیمشفردرلیگبرتربهدیدارهفتهدهم
با سپاهان برمیگردد .این تیم از هفته
چهارم لیگ برتر به بعد ،در هیچکدام از
دیدارهایخارجازخانهشکستنخورده
وبهجزپارسجنوبیجم،هیچمیزبانی
نتوانستههمهامتیازهاییکمسابقهرا
از استقالل بگیرد .پسران شفر حتی در
صورتبرندهشدندراینجدال،دربین
چهارتیمباالیجدولقرارنمیگیرنداما
در فاصله یک مسابقه تا پایان نیمفصل،
میتواننــد به عنوان یکــی از مدعیان
قهرمانیشناختهشوند.الحاجیگرودر
روزهای گذشته با آبیها تمرین نکرده
و احتماال برابر سپیدرود غایب خواهد
بود .فرشید باقری اما پس از مصدومیت
جزئی،مشکلیبرایهمراهیتیمشدر
این نبرد ندارد .اللهیار صیادمنش بعد از
درخششهفتهگذشته،ازشانسباالیی
س شــدن در مسابقه امروز با
برای فیک 
سپیدرود برخوردار خواهد بود .حریف
امروزاستقاللبرایخارجشدنازمنطقه
سقوطدرپایاننیمفصل،چارهایبهجز
پیروزی در آخرین مسابقهاش نخواهد
داشــت .به نظر میرسد علی کریمی با

خارج کردن امیــن منوچهری و بابک
حاتمی،درحالپاالیشترکیبتیمش
برایاضافهکردننفراتجدیددرپنجره
زمستانینقلوانتقاالتاست.سپیدرود
رشتدراینفصلفقطدوباربرندهشده
و تنها یک بار توانسته در زمین خودی،
رقیبراازپیشروبردارد.اینتیمتنهابه
لطفکسر 6امتیازاستقاللخوزستان،
درردهماقبلپایانیجدولدیدهمیشود
و اگر خیلی زود اوضــاع را تغییر ندهد،
فصل آینده را در دسته اول آغاز خواهد
کرد .مسابقه در رشت ،به ندرت تجربه
آزاردهندهای برای اســتقاللیها بوده
است.آنهادرتاریخلیگبرتر،امتیازهای
زیادیدراینشهرجمعکردهاندوامروز
نیز تصمیم دارند ســه امتیاز دیگر به
امتیازهای قبلی اضافه کنند .استقالل
درفصلهایگذشتهلیگ 9،باردررشت
به میدان رفته و در هفت مسابقه زمین
را به عنوان تیم برنده ترک کرده است.
آنهادوبارنیزنتیجهرابهتیمهایرشتی
واگذارکردهاندوجالباینجاستکههر
دوباردرنهایت،قهرمانیلیگرابهدست
آوردهاند .پیروزی برابــر نمایندههای
رشت در این شهر ،یک داستان تکراری
برای آبیها و شکست خوردن برابر آنها،
یک ماجرای خوشیمن برای این تیم
محسوب میشــوند .امروز کدام اتفاق
برایتیمشفررخخواهدداد؟

فیفا در گزارشی کامل اعالم میکند که بیش
از  209میلیون دالر را در میان  416باشگاه سراسر
دنیا بابت پــاداش حضور بازیکنــان آنها در جام
جهانی ،توزیع کرده اســت که این نشان میدهد
این رقم  200درصد نســبت به دوره گذشته جام
جهانی افزایش پیدا کرده است .فدراسیون جهانی
فوتبال ،پس از گذشــت چند مــاه از جام جهانی
 2018که در روسیه برگزار شد ،لیست پاداشهای
توزیع شده میان باشگاههای سراسر دنیا را منتشر
کرد .بر اساس گزارش فیفا 416 ،باشگاه در سراسر
دنیا واجد شــرایط دریافت پاداش از این رقابتها
شــدهاند .تعجبی نیست که  10باشــگاه برتری
که بیشــترین درآمد را از این رقابتها داشتهاند،
تیمهای اروپایی هســتند .منچسترسیتی ،رئال
مادرید ،تاتنهام ،بارسلونا ،پاری سن ژرمن ،چلسی،
منچســتریونایتد ،اتلتیکو مادریــد ،یوونتوس و
موناکو 10 ،تیمی هســتند که بیشترین درآمد را
از جام جهانی  2018ازآن خود کردهاند .به غیر از
باشگاههایذکرشده،برخیازباشگاههایآسیایی،
از جمله الهالل و االهلی عربســتان ،االهلی مصر،
بوکاجونیورزآرژانتین،کپنهاگندانمارک،سلتیک
اسکاتلند،اندرلشتبلژیک،آژاکسوفاینوردهلند،
بیش از یک میلیون دالر از ایــن رقابتها پاداش
دریافت کردهاند .باشگاه استقالل با  840هزار دالر
بیشتریندرآمدرادرمیانباشگاههایایرانیداشته
است و پس از اســتقالل ،پرسپولیس با  649هزار
دالر درآمد در جایگاه دوم قرار دارد .تیم استقالل
از حیث درآمد ،ســومین تیم آســیا نیز به شمار
میرود .در حالی که مجموع درآمد باشــگاههای
ایرانی تقریبا کمی بیش از دو میلیون دالر است،
باشگاههایعربستانی،بیشاز 6میلیوندالرازاین
رقابتها درآمد کسب کردهاند.

