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لید: استقالل و نساجی، امتیازها را 
در اســتادیوم آزادی تقسیم کردند اما 
این بازی، یک بازنده قطعی هم داشت 
و آن، سازمان لیگ فدراسیون فوتبال 
بود که حتی بعد از دو سال تمام، هنوز 
نمی توانست امکانات حداقلی و شرایط 
مناســب برای ورود تنها چنــد هزار 
تماشاگر به آزادی را مهیا کند. شاگردان 
فرهاد برای دومین دیــدار متوالی، به 
برتری دست پیدا نکردند و همچنان روی 
دور بی شکستی باقی ماندند. اتفاق خوب 
برای آنها، متوقف شدن سایر تیم های 
مدعی بود. اتفاقی که موجب شــد بین 
استقالل و باالترین رده جدول، فاصله 

خاصی وجود نداشته باشد.
کشفدومینطالبلو

خارج شدن نام رشــید مظاهری از 

فهرست 18 نفره استقالل برای دیدار 
با نســاجی، یک دلیل مشخص داشت 
و آن، اعتماد فرهــاد به علیرضا رضایی 
بود. گلر جوان آبی ها که در این فصل به 
باشگاه ملحق شده، باالخره اولین تجربه 
رسمی اش برای باشــگاه را پشت سر 
گذاشت. در حالی که نام او و سیدحسین 
در فهرست 18 نفره تیم دیده می شد، این 
علیرضا بود که روی خط دروازه باشگاه 
قرار گرفت و در اولین تجربه بازی برای 
تیم، موفق به کلین شیت شد. رضایی 
یکی از سه سنگربان این فصل استقالل 
است. در شروع فصل تصور می شد او در 
رقابت با رشــید و سیدحسین، شانس 
چندانی برای فیکس شــدن ندارد اما 
فرهاد از همان ابتدا اصرار داشــت که 
علیرضا را حتی با یک قرارداد قرضی به 
تیم دیگری واگذار نمی کند. این اعتقاد 
خیلی زود موجب رســیدن رضایی به 

جمع نفرات ثابت تیم شــد. خیلی ها او 
را به طالب لوی دوم اســتقالل تشبیه 
می کنند. وحیــد هــم در اوج جوانی 
ناگهان بــا اعتمــاد قلعه نویی فرصت 
حضور در ترکیب استقالل را به دست 
آورد و از همان ابتدا هم مایه های تبدیل 
شدن به یک گلر خوب را نشان داد. حاال 
رضایی می تواند کشــف بسیار مهمی 

برای مجیدی و تیمش باشد.
شکستتاریخیبرایسازمانلیگ

برای باور اینکه شــرایط فوتبال 
ایران چقدر ناامیدکننده است، کافی 
است تنها تصاویر ورود تماشاگرها به 
استادیوم آزادی برای دیدار استقالل و 
نساجی را تماشا کنیم. مدیران سازمان 
لیگ دو ســال تمام وقت داشتند که 
زیرساخت ها را تقویت کنند، به روند 
بلیت فروشی اینترنتی نظم بدهند، 
شرایط را برای ورود تماشاگرها مهیا 

کنند و جلــوی بی نظمی احتمالی را 
بگیرند اما در تمام این دو سال، دست 
روی دست گذاشتند تا ورود تماشاگرها 
به ناامیدکننده ترین شــکل ممکن 
اتفاق بیفتد. این ماجرا می توانســت 
یک جشن برای فوتبال ایران باشد اما 
به انبوهی از تصاویر تلخ تبدیل شــد. 
ســازمان لیگ که حتی در ورود پنج 
هزار تماشاگر هم تا این اندازه مشکل 
داشت، بعید اســت که اصال توانایی 
برگزاری بازی در یک اســتادیوم پر را 
داشته باشــد. این مدیران در دو سال 
گذشته با کم ترین مسئولیت ممکن، 
به نوعی به »استراحت« پرداخته اند و 
همین حاال هم اگر به خودشان باشد، 
ترجیح می دهنــد دیدارهای فوتبال 
ایران برای همیشه بدون تماشاگر باقی 
بماند. فاجعه بار اســت که حتی برای 
بلیت فروشــی اینترنتی در همه این 

دو سال، کوچک ترین اقدامی صورت 
نگرفته است. این بهترین فرصت ممکن 
بود تا مشــکالت زیرساختی برطرف 

شوند و در نهایت، این اتفاق رخ نداد.
ناکاممثلرودی

برخالف کوین یامگا که شروع بسیار 
خوبی در استقالل داشته است، رودی 
ژستد هنوز نتوانسته انتظارها را برآورده 
کند. رودی در جدال با نساجی هم چند 
موقعیت گل بسیار خوب داشت اما باز 
هم موفق نشــد دروازه رقیب استقالل 
را باز کند. به نظر می رســد انتظارها از 
این بازیکن در تهران کمی باالســت و 
همین مساله فشار نسبتا زیادی را برای 
او به وجود آورده اســت. رودی رزومه 
بسیار خوبی دارد و به لحاظ سابقه، یکی 
از بهترین خارجی های این ســال های 
فوتبال ایران به شمار می رود. آبی ها توقع 
دارند او این توانایــی را در زمین هم به 
نمایش بگذارد. استقالل برای قهرمانی، 

به ستاره های گل زن تری نیاز دارد.
بحرانگل

بازی اســتقالل و نساجی با وجود 
تســاوی بدون گل، نبرد کامال سرد و 
بی روحی نبود و موقعیت های جذابی 
هم داشت که با درخشــش گلرها از 
بین رفت. بهترین سیوهای بازی را هم 
علیرضا حقیقی با دو واکنش متوالی 
تماشایی انجام داد تا دروازه تیم ساکت 
الهامی در این جدال بسته بماند. با این 
حال نمی توان انکار کرد که لیگ برتر 
فوتبال ایران از نظر تعداد گل، در یک 
بحران تمام عیار قرار گرفته است. در 
پنج مسابقه روز جمعه لیگ برتر، تنها 
چهار گل رد و بدل شده است. در این 
هفته لیگ برتر، درست نصف تیم ها 
حتی یک گل هم به ثمر نرســانده اند 
و فقط دو تیم موفق شده اند بیشتر از 
یک گل بزنند. بدیهی است که چنین 

فوتبالی اساسا نمی تواند مخاطبانش 
را سرگرم کند.

کمیآرامترآقایداور
همه از سابقه بد در رابطه علیرضا 
فغانی و فرهاد مجیــدی خبر دارند. 
فرهاد در دوران بازی چند بار تا آستانه 
درگیری فیزیکی بــا فغانی هم پیش 
رفت. او پس از تســاوی با نساجی با 
حالتی برافروخته درخواســت ورود 
وی.ای.آر به فوتبال ایران را داشــت و 
از داور وسط مسابقه هم عذرخواهی 
طلب کرد. صحبت هایی که با واکنش 
تند فغانی هم روبه رو شد. فغانی از فرهاد 
خواست که اطالعات فوتبالی اش را به 
روز کند. در اینکه فغانی بهترین داور 
فوتبال ایران است، شکی وجود ندارد 
اما کجــای دنیا یــک داور به همین 
ســادگی و به همین تنــدی به یک 
مربــی واکنش نشــان می دهد. این 
صحبت ها عمال آینده قضاوت های این 
داور برای تیم های فرهاد را با مشکل 
روبه رو می کند. این یک واکنش بسیار 
غیرحرفه ای از ســوی فغانی بود که 
نشــان داد رفتن به لیگ استرالیا او را 

حرفه ای تر نکرده است.

پنجنکتهدربارهدومینتساویپیاپیفرهادوتیمش

این بازی یک »بازنده« داشت

چهرهبهچهره

مساله این روزهای پرسپولیس فقط »نبردن« 
بازی ها یا گل خوردن در هر مسابقه نیست. مساله 
کلیدی اینجاست که پرسپولیس دیگر شباهت 
چندانی به یک قهرمان بی رقیــب ندارد. هنوز 
اتفاقی رخ نداده و تیم یحیی همچنان می تواند 
قهرمان لیگ برتر باشــد اما بــرای رقم خوردن 
این اتفاق، آنها باید چیزهای نسبتا زیادی را در 
خودشــان تغییر بدهند. به نظر می رسد آنها به 
نوعی از موفقیت در فوتبال ایران اشباع شده اند و 
همین ماجرا روی کیفیت نمایش های شان در این 

چند هفته تاثیر بسیار محسوسی داشته است.
ستارههایخسته

اینکه جواهری مثل وحید امیری را در تیمت 
داشته باشــی اما مجبور شوی او را روی نیمکت 
قرار بدهی، خودش به تنهایی یک شکنجه بسیار 
بزرگ به نظر می رسد. به هر حال وحید این روزها 
به عنوان مهره ثابت تیم ملــی، انرژی زیادی از 
دست داده و نمی توان انتظار داشت همانند یک 
جوان بیست و چند ساله در تک تک دیدارهای 

فصل به میدان برود. خســته بودن وحید، یک 
تهدید برای شــرایط این روزهای پرسپولیس 
به حســاب می آید. چراکه بدون شک او یکی از 
آماده ترین فوتبالیســت های حال حاضر لیگ 
برتر و یکی از بهترین مهره های این ســال های 
پرسپولیس به حســاب می آید. در کنار امیری، 
ســرلک و ترابی هم در اردوی تیم ملی بوده اند و 
با وجود فیکس نبــودن در تیم، طبیعتا به دلیل 
سفرهای متعدد خسته به نظر می رسند. مهدی 
از شــروع فصل، اصال در فرم خوبی قرار نداشته 
و نمایش های همیشــگی را ارائه نکرده اســت. 
پرسپولیس به شکل مشــخصی کم ستاره تر از 
فصل گذشته است و وقتی چند ستاره کلیدی اش 
را هم دائما در محاصره خســتگی می بیند، کار 

سخت تری برای عبور از رقبا خواهد داشت.
لک،بدونجانشین

چند واکنش نسبتا ضعیف در اراک، حامد لک 
را در پرسپولیس نیمکت نشین کرد اما رادو در دو 
تجربه حضور روی خط دروازه، اصال امیدوارکننده 
نشان نداده و گل های بدی خورده است. گلی که 
گلر کروات این هفته از مس رفســنجان دریافت 
کرد، فوق العاده ناامیدکننده بود. اشتباه محاسباتی 
این سنگربان، موجب شد که دروازه تیم یحیی به 
سادگی باز شود. ایده یحیی ظاهرا به وجود آوردن 
رقابت جدی تر در تیم بــوده اما این روش فعال به 
هیچ وجه جواب نداده است. این دومین فرصت 

کلیدی رادو برای درخشیدن در پرسپولیس بود 
که باز هم به راحتی از دست رفت. او یک بار پس 
از جدایی بیرو از پرسپولیس، مرد اول دروازه این 
باشگاه شــد اما عملکردی ناامیدکننده داشت و 
دوباره به جایگاه گلر دوم برگشت. رادو این بار هم 
فرصت کلیدی تبدیل شدن به سنگربان شماره 
یک پرسپولیس را از دست داد تا لک همچنان مرد 

اول دروازه این تیم بماند.
اینتیمکلینشیتنمیکند

شــاید حیرت آور به نظر برســد امــا از بین 
20 تیم این فصل رقابت های لیــگ برتر، تنها 
یک تیم موفق به کلین شیت نشــده و آن تیم، 
پرســپولیس بوده است. ســرخ ها همان تیمی 
هستند که در چند سال گذشته همواره به خاطر 
توانایی های فوق العاده دفاعی شــان در فوتبال 
ایران به موفقیت رسیده اند و حاال دیگر خبری 
از این توانایی نیست. اینکه پرسپولیس به همین 
سادگی گل دریافت می کند، تنها ایراد گلرهای 
این تیم نیست. ســرخ ها در خط هافبک و خط 
دفاعی با مشکالت زیادی روبه رو هستند و همین 
مساله، موجب شــده دیگر خبری از یک دفاع 
نفوذناپذیر برای یحیی و تیمش نباشــد. بدون 
این خصوصیت بارز، پرسپولیس شانس چندانی 
برای بردن لیگ ندارد. چراکه اساسا قهرمانی در 
یک لیگ فرسایشی در درجه اول، به قدرت دفاعی 
تیم مربوط می شــود و بدون این اقتدار دفاعی، 

نمی شود در یک رقابت نزدیک در باالترین رده 
جدول قرار گرفت.

تیمیکهتشنهنیست
در اینکه پرسپولیس به لحاظ فنی با مشکالتی 
روبه رو شده، تردیدی وجود ندارد. پرسپولیس 
نظم تاکتیکی اش را از دست داده و به خصوص در 
ساخت بازی از عقب زمین آشکارا ضعف دارد. با 
این حال مساله دیگری هم این تیم را آزار می دهد 
و آن، فقــدان انگیزه جدی بــرای بردن بازی ها 
در فوتبال ایران است. ســرخ ها به لحاظ انگیزه 
و اشــتیاق بردن بازی ها نسبت به فصل گذشته 
ضعیف تر نشــان داده اند و این یکی از مهم ترین 
دالیل برای توقف های متوالی این باشگاه در لیگ 
برتر اســت. اگر یحیی نتواند انگیزه  شاگردانش 
را برای فصل جدید تقویت کند و آنها را تشــنه 

موفقیت نگه دارد، اصال نمی توان انتظار داشت 
که پرسپولیس بتواند به جایگاه فوق العاده ای در 

جدول لیگ برتر برسد.
اعتراضبهجایآرامش

مهم ترین راهکار یحیی بــرای تغییر دادن 
شرایط تیمش، باید بهبود خصوصیات فنی، ایجاد 
انگیزه بیشــتر و به طور کلی تالش برای اصالح 
شرایط پرسپولیس باشد. با این حال گل محمدی 
راه دیگری را در پیش گرفته و دائما به همه چیز 
اعتراض دارد. او یک روز بــه داوری، یک روز به 
اردوی تیم ملی و یک روز هم به برنامه لیگ برتر 
اعتراض می کند. شاید بخشی از صحبت های او 
کامال درست باشند اما توجیه نتایج بد این تیم در 
شروع فصل جدید، فقط انگیزه های تیم را برای 

جبران و تغییر دادن شرایط از بین خواهد برد.

پنجنکتهدربارهتساویپرسپولیس
دررفسنجان

بازگشت نیمه کاره! 

سازمانلیگکهحتیدر
ورودپنجهزارتماشاگر
همتاایناندازهمشکل

داشت،بعیداستکهاصال
تواناییبرگزاریبازیدر
یکاستادیومپرراداشته
باشد.اینمدیراندردو
سالگذشتهباکمترین

مسئولیتممکن،بهنوعی
به»استراحت«پرداختهاند
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 شاگردان کمراني
 در شیاپ چانگ رياض

رقابت های تکوانــدو آزاد زنان بــا حضور 171 
تکواندوکار از 7۶ کشور طی روزهای چهارم تا ششم 
آذرماه، به میزبانی عربســتان در مجموعه »گرین 
هال« شــهر ریاض برگزار خواهد شــد. در همین 
راستا طبق برنامه، تیم ملي تکواندو کشورمان صبح 
امروز )یکشــنبه( عازم این رقابت ها شــد. سعیده 
نصیری )وزن 4۶- کیلوگرم(، غزل ســلطانی )وزن 
53- کیلوگرم(، ناهید کیانی و زهرا شــیدایی )وزن 
57- کیلوگرم(، کوثر اساسه و نرگس میرنوراللهی 
)وزن ۶2- کیلوگرم(، ملیکا میرحسینی )وزن 73- 
کیلوگرم( و زینب اسماعیلی )وزن 73+ کیلوگرم(  با 
هدایت مهرو کمرانی به مصاف رقبای خود می روند. 
طبق برنامه پنجشنبه چهارم آذرماه مبارزات اوزان 
4۶-، ۶2- و 73+ کیلوگــرم، جمعــه پنجم آذرماه 
رقابت های سه وزن 4۹-، 57- و 73- و شنبه ششم 
آذرماه در روز پایانــی مبــارزات اوزان 53- و ۶7- 
کیلوگرم برگزار خواهد شد. این مسابقات ۴G است و 
به نفرات اول تا سوم به ترتیب 40، 24 و 14.40 امتیاز 
در راستای افزایش رنکینگ المپیکی تعلق می گیرد.

    
برنامه هندبال در میدان جهاني

بیست و پنجمین دوره مسابقات جهانی هندبال 
زنان برای اولین بار با حضور 32 تیم و از 10 تا 28 آذر 
در اسپانیا برگزار می شــود. ملي پوشان کشورمان 
که بعد از چهارمي در قهرماني آسیا براي نخستین 
بار جواز این مسابقات را به دست آوردند، بعد از دو 
مرحله اردو هشــتم آذر، تهران را به مقصد اسپانیا 
ترک خواهند کرد. حاال در آستانه این رویداد، برنامه 
مسابقات نیز مشخص شده که طي آن ایران 12 آذر 
از ساعت 20:30 به مصاف روماني مي رود، 14 آذر از 
ساعت 23 برابر نروژ قرار مي گیرد و در سومین بازي 
1۶ آذر از ساعت 20:30 با قزاقستان دیدار مي کند. 
البته طبق اعالم مدیر فنی تیم ملی هندبال احتمال 

تغییر در برنامه مسابقات وجود دارد.
    

حريف بسكتبال، دوشنبه در تهران
تیم ملي بســکتبال از پنجم آذر کار خود را در 
رقابت هاي انتخابي جام جهاني آغاز مي کند. تیم 
ملي ایران که در گروه D با تیم های قزاقستان، سوریه 
و بحرین همگروه است، در نخستین دیدار خود در 
ورزشگاه آزادي به مصاف بحرین مي رود. به همین 
منظور تیم ملی بســکتبال بحرین دوشنبه )دوم 
آذرماه( به تهران سفر می کند. دیدار تیم های ملی 
بسکتبال ایران و بحرین ساعت 17 روز جمعه )پنجم 
آذرماه( در ورزشــگاه آزادی برگزار می شود. دیدار 
برگشت دو تیم نیز هشــت آذرماه در منامه برگزار 
می شود. در همین راستا، شاگردان مصطفي هاشمي 
بالفاصله بعد از دیدار رفت، آماده ســفر به بحرین 
مي شوند که ششم آذرماه انجام مي شود. مسابقات 
جام جهانی بسکتبال از سه تا 1۹ شهریور 1400 به 
میزبانی مشترک ژاپن، اندونزی و فیلیپین برگزار 
می شود. تیم های شرکت کننده در این جام از طریق 
برگزاری رقابت های انتخابی در قاره های مختلف 
مشخص می شوند. دیدارهای انتخابی جام جهانی 
در قاره آسیا از آذرماه با حضور 14 تیم آغاز می شود 
و طی 15 ماه در ۶ پنجره پیگیری خواهند شد. تیم 
ملي بسکتبال روز گذشته دیدار دوستانه اي با تیم 
سوریه داشت تا با آمادگي مقابل بحرین قرار بگیرد. 

    
والیبال و تقويم فشرده 2022

بعد از کشتي که کشورهاي آسیایي به تداخل 
مســابقات قهرماني جهاني و بازي هاي آســیایي 
اعتراض کردند و خواهان تغییر تاریخ مســابقات 
جهاني شــدند، حاال نوبت والیبال است که اسیر 
این برنامه ریزي شــود. فدراسیون جهانی والیبال 
و کنفدراسیون والیبال آسیا برنامه مسابقات سال 
2022 را اعالم کردند. طبق برنامه اعالم شده قرار 
است 17 مسابقه به صورت فشرده برگزار شود. تقویم 
فشرده رقابت ها طوری است که مسابقات قهرمانی 
جهان روز بیستم شهریور به پایان می رسد و این در 
حالی است که بازی های آسیایی 22 شهریور آغاز 
می شود! تیم ملی والیبال ایران برای حضور در این 
دو رقابت به مشکل خواهد خورد چراکه اگر قرار باشد 
یک تیم در هر دو رقابت شرکت کند، ایران برای دور 
اول رقابت های آسیایی به مشکل خواهد خورد. حال 
باید دید که آیا کشورهاي آسیایي هم به این موضوع 
اعتراض مي کنند یا فدراسیون به دنبال برنامه ریزي 

ویژه براي حضور در دو مسابقه مي رود. 

منهایفوتبال

آریارهنورد

آریاطاري

پنج هفته از فصل جدید لیگ برتر ســپری 
شــده و حاال تیم ها تقریبا تصویــر اولیه این 
فصل شان را نمایان کرده اند. پدیده اصلی این 
فصل تا امروز، آلومینیوم اراک بوده است. تیم 
خطیبی در پنج هفته اول 11 امتیاز دشت کرده، 
تیمی مثل پرسپولیس را شکست داده، بدون 
باخت مانــده و با یک آمــار فوق العاده دفاعی، 
صدرنشین لیگ برتر به شــمار می رود. آلو در 
فصل گذشته هم شروع خوبی داشت اما جدایی 
خطیبی در نیم فصل، شرایط تیم را تحت تاثیر 
قرار داد. آنها این بار به هیچ قیمتی نباید اجازه 
بدهند که این سرمربی باز هم در میانه فصل از 
تیم شان جدا شــود. آلومینیوم پتانسیل ادامه 
دادن این روند را در ادامه فصل خواهد داشت. 

پایین تر از آلومینیوم، استقالل و سپاهان هستند 
که به نظر جدی ترین مدعیان قهرمانی این فصل 
به شمار می روند. تیم هایی که فصل را با سه برد 
متوالی شــروع کردند اما در دو هفته گذشته 
در هیچ نبردی برنده نبوده اند. با این حال آنها 
توانستند خیلی زود امتیازهای شان را دورقمی 
کنند. به نظر می رســد رقابت نهایی قهرمانی 
هم سرانجام بین این دو تیم شــکل بگیرد. با 
وجود شکست این هفته پیکان روبه روی فجر، 
عملکرد تیم مجتبی حســینی هم فوق العاده 

بوده اســت. تیمی که در رده چهــارم جدول 
دیده می شود و عملکردی بسیار خوب داشته 
است. پیکان در فصل گذشــته هم تیم خوبی 
بود اما به نظر می رسد آنها در این فصل اهداف 
بزرگ تری دارند. رســیدن به ۹ امتیاز در پنج 
مسابقه، گل گهر را در رده پنجم قرار داده است. 
تیمی که با وجود همــه خریدهای گرانقیمت 
این فصل، شکست ناپذیر نبوده است. ذوبی ها 
هم دومین تیم ۹ امتیازی لیگ برتر هستند و 
پرسپولیس با عملکردی دور از انتظار و رسیدن 

به تنها هشــت امتیاز از پنج مســابقه، در رده 
بعدی دیده می شود. پرسپولیس در پنج هفته 
اول لیگ برتر، فقط »دو بار« برنده بوده است. 
فجرسپاســی که به تازگی به لیگ برتر صعود 
کرده، فقط یــک امتیاز کم تر از پرســپولیس 
دارد. شاگردان کالنتری هم می توانند یکی از 
شگفتی سازان این فصل رقابت های لیگ برتر 
لقب بگیرند.فوالد خوزستان این هفته دومین 
برد لیگ برتری اش و اولین بردش با نکونام را به 
دست آورد. یک برد یک هیچ، آنها را به تنظیمات 
کارخانه با نکو برگردانده اســت. تیمی که در 
فصل گذشته هم استاد بردهای یک بر صفر بوده 
است. مس رفسنجان هم که فصل گذشته یکی 
از تیم های خوب فوتبال ایران بود، حاال تنها پنج 

امتیازی است و شرایط ایده آلی در جدول ندارد. 
حضور نفت مسجدســلیمان در رده دوازدهم 
جدول اصال عجیب نیســت اما تراکتورسازی 
با تنها چهار امتیاز در پنج مسابقه، یک بحران 
عجیب و غریب را تجربه می کند. با این حال این 
تیم هنوز در منطقه سقوط قرار نگرفته است. 
صنعت نفت با علیمنصور فقط چهار امتیاز به 
دست آورده و بعید نیست این مربی، اخراجی 
بعدی لیگ برتر باشد. هوادار تهران هم با تنها 
ســه امتیاز در رده ماقبل پایانی دیده می شود. 
عجیب ترین جایگاه جدول اما به پدیده تعلق 
دارد. تیمی که با انبوهی از مشکالت مدیریتی و 
مالکیتی، جدی ترین گزینه سقوط به لیگ یک 

به شمار می رود.

نگاهیبهجدوللیگبرتربعدازپنجهفته

اراک باال، مشهد پايین! 


