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ليد: نکتــه مثبت در مــورد هفته 
نهم ليــگ برتر، این بــود که برخالف 
روند معمول هفته های گذشــته هيچ 
مسابقه ای در آن با تســاوی بدون گل 
به پایان نرسيد. در این هفته حتی سه 
مسابقه پرگل با ســه، چهار و پنج گل 
هم وجود داشــت که به خــودی خود 
اميدوارکننده است. حاال که نيم فصل 
هم به نيمه رسيده، خصوصيات خيلی 
از تيم ها دیگر نمایان شــده اســت. در 
جدول فعلی ليگ برتر، صدرنشــينی 
امير قلعه نویی و تيمش و قعرنشــينی 
اکبر ميثاقيان و تيمش جالب توجه به 
نظر می رسد. به احتمال زیاد ميثاقيان 
تبدیل به اخراجی بعدی در بين مربيان 

ليگ برتری خواهد شد.
تا ابد؛ بدون هوادار! 

غيبت هوادارها در هفته هشتم ليگ 
برتر هم ادامه داشت. تا اینجا 64 مسابقه 
مختلف در ليگ برتر ایران برگزار شده و 
فقط »دو مسابقه« با حضور تماشاگرها 
به پایان رسيده است. این اتفاق تهدیدی 
برای جذابيت فوتبال ایران به حساب 
می آید. معلوم نيســت حاال که دیگر 

بسياری از شــهرها به لحاظ کرونا در 
وضعيت ســفيد و آبی قرار گرفته اند، 
حاال که ميليون ها نفر واکســن تزریق 
کرده اند و حاال که شرایط کامال امن به 
نظر می رسد، به چه دليلی جلوی حضور 
هوادارها در ورزشگاه ها گرفته می شود. 
البته حدس زدن دليل این اتفاق خيلی 
هم سخت نيســت. طبيعتا مسئوالن 
سازمان ليگ ترجيح می دهند تا ابد ليگ 
را در استادیوم های خالی برگزار کنند 
تا با دردسرهای بليت فروشی اینترنتی 
روبه رو نشــوند و مجبور به تامين نظم 
استادیوم  هم نباشــند. عالوه بر این در 
چنين شرایطی می توان به راحتی همه 
سکوهای ورزشگاه را از تبليغات پر کرد 
و درآمد خوبی به دســت آورد. ظاهرا 
بعضی باشگاه ها هم از این وضعيت راضی 
هســتند و ترجيح می دهنــد به جای 
تماشــاگر، تابلوهاي تبليغاتی را روی 

سکوها پهن کنند! 
لطفا »جوگیر« نشوید

اتفــاق جالــب داوری هفتــه، در 
ورزشــگاه آزادی رخ داد. جایی که به 
نظر می رســد توپ بعــد از برخورد به 
دســت بازیکن هوادار تهــران، به تور 
دروازه پرسپوليس رسيده است. جالب 

اینکه در آن لحظه بازیکنان پرسپوليس 
چندان متوجه این ماجرا نشــدند و به 
داور اعتراض نکردند. حــاال گروهی از 
طرفداران پرسپوليس شاکی شده اند 
که چرا بازیکنــان در آن لحظه به داور 
اعتراض نکرده اند! جالب تر اینکه خود 
بازیکن هوادار پس از پایان بازی اعتراف 
کرد که توپ را با دست وارد دروازه کرده 
و اساســا یک حرکت مارادونایی انجام 
داده اما صبح روز بعــد رضا عنایتی در 
قامت سرمربی این باشگاه، این موضوع 
را رد کرد و تاکيد داشــت که بازیکنش 
در زمان این اعتــراف کمی »جوگير« 
)دقيقا همين کلمــه و همين ادبيات( 
بوده است. این مسابقه دیگر تمام شده 

و نتيجه دیگر تغيير نمی کند، حتی خود 
پرسپوليسی ها هم ماجرا را از یاد برده اند 
اما اینکه رضــا عنایتی هر روز مصاحبه 
می کند تا نشــان بدهد که این صحنه 
هند نبوده، در نوع خودش جالب به نظر 
می رسد. معلوم نيست مربيان فوتبال 
ایران چطور تا این حد وقت اضافه دارند 
و می توانند چند روز تمام به صحنه ای 
بپردازند کــه نهایتا چنــد ثانيه طول 

کشيده است.
با خودت چه کردی پیرمرد

وقتی محمدرضــا مهاجری پس از 
سپری شــدن تنها دو هفته از هدایت 
پدیده کنار رفــت، این باشــگاه از دو 
مسابقه اش در ليگ برتر »یک امتياز« 
داشت و حاال همين تيم با هدایت اکبر 
ميثاقيان از »هشت مســابقه« بعدی 
فقط »یک امتياز« گرفته است. ظاهرا 
پدیده بعد از شکست این هفته، به دنبال 
برکناری ميثاقيان اســت و قصد ندارد 
بيشــتر از این به این مربی زمان بدهد. 
باشگاه مشــهدی تک تک مشخصات 
یک تيم سقوط کننده در فوتبال ایران 
را دارد. تيم هایی کــه از ليگ برتر ایران 
سقوط می کنند، معموال در شروع فصل 
درگير مشکالت مالی می شوند و سپس 
به سراغ تغيير مکرر مربيان می روند. به 
نظر می رسد حاال چنين سرنوشتی در 
انتظار تيم قعرنشين ليگ برتر خواهد 
بود. این ماجرا از زاویه خود ميثاقيان هم 
به شدت تلخ است. او می توانست کمی 
زودتر از ليگ برتر فاصله بگيرد و نجات 
سياه جامگان از ســقوط را به آخرین 
خاطره اش در ســطح اول فوتبال ایران 
تبدیل کند. اصرار ميثاقيان به بازگشت 
اما چنين روزهای سياهی برای او ساخته 
اســت. اکبر در بدترین شرایط ممکن 
جانشين مهاجری شد و حتی همزمان 
با این مربی سر تمرین رفت. طبيعتا شما 
نمی توانيد در چنين باشگاهی با چنين 
حواشی بزرگی، نتيجه بگيرید و فقط 
کارنامه خودتان را با این انتخاب لکه دار 

خواهيد کرد.
سالطین پنالتی ها

مس رفســنجان هم حقيقتا تيم 
عجيبی اســت. تيمی که در سراســر 
هفته هــای فصل گذشــته حتی یک 
پنالتی برایش گرفته نشــده و ظاهرا 
قصد دارند همــه آن پنالتی نگرفتن ها 
را در این فصل جبــران کنند. مس این 
هفته روبه روی تراکتور قرار گرفته و برای 
»چهارمين مســابقه متوالی« صاحب 
ضربه پنالتی شد. منشا هم با گل کردن 

این ضربــه، اولين فوتباليســت تاریخ 
ليگ برتر ایران لقب گرفت که در چهار 
دیدار پياپی پنالتی اش را به گل تبدیل 
می کند. جالب اینکه این صحنه اصال هم 
پنالتی به نظر نمی رسيد. به هر حال این 
هفته ها، داوران ليگ برتر به شدت با مس 
رفسنجان مهربان شده اند و این ماجرا 
می تواند تيم های دیگر را کمی عصبی 
کند. کافی اســت در هفته بعدی یک 
پنالتی دیگر برای این تيم بگيرند که دور 
تازه ای از جنجال ها در فوتبال ایران رقم 
بخورد. مس در هفته دهم روبه روی فجر 
سپاسی قرار خواهد گرفت. باید منتظر 
بمانيم و ببينيم که آیا نارنجی ها در این 
مسابقه هم صاحب پنالتی می شوند، یا 
اینکه نوار این پنالتی ها سرانجام قطع 

خواهد شد.
رکورد باورنکردنی

آمار خط دفاعی آلومينيوم اراک در 
این فصل، خارق العاده به نظر می رسد. 
تيم رســول خطيبی در 9 هفته ليگ 
برتر، هشت کلين شيت داشته است. در 
حقيقت فقط آنها می توانستند کاری 
کنند که رکورد عالی دو گل خورده در 
9 بازی برای اســتقالل به چشم نياید. 
آلومينيوم با این آمــار باورنکردنی در 
دفاع، هم امتياز با تيم صدرنشين ليگ 
برتر اســت. آلومينيوم فرمول خاص 
خودش را هم برای بردن بازی ها دارد. 
آنها معموال مسابقه را با احتياط شروع 
می کنند، بی گدار به آب نمی زنند و اواخر 
نيمه دوم، با نهایت فرصت طلبی دروازه 
حریف را باز می کنند. به نظر می رســد 
دوران حضــور کارلوس کــی روش در 
فوتبال ایران، تاثيرش را روی خطيبی 
گذاشته و این مربی حاال نقشه های کامال 
متفاوتی با گذشــته برای موفقيت در 
فوتبال ایران دارد. با این روند آلومينيوم 
می تواند یکی از تيم های مدعی قهرمانی 
این فصل باشــد. چراکه گل نخوردن، 
یکی از بهترین راه ها برای بردن ليگ به 

حساب می آید.
شکایت هفتگی

یکی دیگر از اتفاقات جالب و عجيب 
این فصل ليگ برتر، شکایت ثابت هفتگی 
تيم ها از گل گهر به خاطر اســتفاده از 
یک فوتباليســت گابنی است. یعنی 
هر تيمــی که روبــه روی گل گهر قرار 
می گيرد، بالفاصله بعــد از پایان بازی 
اقدام به شکایت از این باشگاه به خاطر این 
بازیکن می کند. چراکه به نظر می رسد 
این فوتباليســت برخــالف آیين نامه  
رسمی فوتبال ایران جذب شده است. 

با این وجود از آن جایی که باشگاه گل 
گهر استعالم های الزم را گرفته و کارت 
رسمی از سوی سازمان ليگ صادر شده، 
بعيد اســت خطری این تيم را تهدید 
کنــد. در چنين شــرایطی اميدواری 
ادامه دار باشگاه های دیگر به سه بر صفر 
شدن نتيجه دیدارشــان با گل گهر در 
نوع خودش جالب به نظر می رســد. در 
دنيای موازی احتماال گل گهر تا اینجا 
با شکست ســه بر صفر تمام دیدارها، 

قعرنشين جدول ليگ برتر است!
از پامپلونا تا فوالد آره نا

یکی دیگر از اتفاقات جالب این هفته، 
روبه رو شدن ســتاره های ایرانی سابق 
اوساســونا در فوالد آره نا بود. نکو روی 
نيمکت فوالد و مســعود شــجاعي در 
ترکيب اصلی نســاجی، با هم مسابقه 
دادند و به تساوی رسيدند. کاپيتان های 
سابق تيم ملی در این برخورد، امتيازها 
را تقســيم کردند. نکو حاال یک مربی 
تثبيت شده در ليگ برتر است و مسعود 
هم فصل گذشته یک تجربه موقت را به 
عنوان سرمربی داشت. احتماال اولين 
ایرانی های تاریــخ الليگا خيلی زود در 
قامت دو ســرمربی در ليــگ برتر هم 

روبه روی هم قرار خواهند گرفت.
روی زمین، روی هوا

این هفتــه هم نســاجی و هم فجر 
سپاسی، مهمان بودند و طبيعی بود که 
کيفيت بازی های ليگ کمی باالتر برود. 
چراکه وقتی هر دو تيم ميزبان هستند، 
کيفيت چمن حافظيه و استادیوم ساری 
آنقدر بد اســت که اصال نمی توان روی 
آنها فوتبال بازی کرد. این هم یکی دیگر 
از معضالت پرشــمار ليگ برتر ایران 
اســت. ليگی که به لحاظ امکانات، در 
پایين ترین ســطح ممکن قرار گرفته 

است.

9 نکته درباره هفته هشتم لیگ برتر

پرواز امیر، فرود اکبر! 

اتفاق روز

برگزاری مســابقات عرب کاپ در قطر و 
رونمایی از امکانات فوق العاده استادیوم های 
پنج ســتاره ميزبان جام جهانــی، بار دیگر 
حســرت های زیادی را در فوتبال ایران زنده 
کرد. فوتبال ایــران در حرف، مدعی کمک به 
قطر برای ميزبانی رقابت هــای جام جهانی 
اســت اما در عمل، حتی در برگــزاری ليگ 
داخلی هم مشکالت پرشماری دارد. البته که 
»بودجه« هميشه مســاله بزرگی بوده اما در 
کنار آن باید به مفهوم گمشده سليقه در فوتبال 
ایران هم اشــاره کرد. مفهومی که زیر دست 
مدیران نابلد، خرد شــده و در مسير نابودی 
قرار گرفته است. سليقه درست همان چيزی 
است که حتی برای ثانيه ای در ليگ برتر ایران 

دیده نمی شود.
قطری ها در جریان رقابت های عرب کاپ، 
حقيقتا ســنگ تمام گذاشــتند. از آن جایی 
که در این دوره برخــالف دوره های قبلی جام 
جهانی خبری از برگزاری جام کنفدراسيون ها 
نبود، کشور ميزبان جام جهانی ميزبانی جام 
اعراب را بر عهده گرفــت و آمادگی اش برای 
ميزبانی یک تورنمنت ملی را محک زد. همان 
کشــوری که خيلی ها معتقد بودند به خاطر 

وسعت کم نمی تواند ميزبان خوبی برای جام 
جهانی باشــد و همان کشــوری که به خاطر 
تعداد کم ورزشــگاه های با ظرفيت باال مورد 
نقد قرار می گرفت، حاال به چنان ســطحی از 
آمادگی رسيده که همين حاال هم می تواند جام 
جهانی را برگزار کند. آنها در جریان عرب کاپ، 
فوق العاده نشان دادند. مراسم شيک و جذاب 
افتتاحيه، در همه دنيا مورد توجه قرار گرفت 
و بارها دیده شد، امکانات استادیوم های نوساز 
قطر هم به شدت توجه اهالی فوتبال در دنيا را 
به خودش جلب کرد. قطر یک مثال بارز است 
که ثابت می کند با برنامه ریزی دقيق و هزینه 
اصولی، همه چيز در فوتبال ممکن خواهد شد. 
کشوری که در تمام تاریخش هرگز راهی جام 
جهانی نشده، حاال به نوعی حضور در این رقابت  
را برای خودش خریده است. مساله اما فراتر از 
یک حضور ساده اســت. آنها می خواهند دنيا 
را تحت تاثير قرار بدهند و همه را به تحســين 
وادار کنند. ساده لوحانه است اگر تصور کنيم 
همه این کارها فقط با »پول« ممکن می شود. 
قطری ها در کنار پول، بــه برنامه ریزی اعتقاد 
مبرمی داشته اند و از مشاوران و مدیران پرشمار 
خارجی هم در ایــن زمينه کمک گرفته اند. از 
آرســن ونگر تا پپ گواردیوال، قطر مشاوران 
سرشناسی برای این ميزبانی داشته و بسياری از 

طراحان اصلی اتفاقات مثبت در فوتبال قطر هم 
پشت پرده هستند و بدون آن که دیده شوند، 
کار را پيش می برند. به صورت همزمان اما در 
فوتبال ایران، بحث هایی جریان دارد که حتی 

بازگو کردن شان خجالت آور به نظر می رسد.
اینکه تصــور کنيم همــه تفاوت های بين 
فوتبال ایران و قطر در مساله ای به اسم »پول« 
خالصه می شود، ســاده لوحانه است. چراکه 
اساســا در فوتبال ایران هم گردش پول قابل 
توجهی وجود دارد اما کانال هایی که برای انجام 
این هزینه ها تعبيه شده اند، هميشه فردیت را 
به پيشرفت های جمعی ترجيح داده اند. برای 
مثال در فوتبال ایران یک فوتباليست، درآمد 
کامال »حرفه ای« دارد و رقمی بسيار سنگين 
دریافت می کند اما همين رقم ها برای توسعه 
امکانات در ورزشگاه ها هزینه نمی شوند. حتی 
وقتی که قرار باشد بودجه ای برای ساخت و ساز 
امکانات ورزشی در نظر گرفته شود، طرح های 
نهایی این اتفاق آنقدر سرشــار از بدسليقگی 
هســتند که خروجی ماجرا، فاجعه بــار از کار 
درمی آید. در یکی از دولت های قبلی، تصميم 
به ساخت ورزشــگاه های فوتبال در بسياری 
از شــهرهای ایران گرفته شــد اما طرح های 
مشابه ورزشــگاه های 15 هزار نفری در نقاط 
مختلف ایران، آنقدر نااميدکننــده بودند که 
بسياری از این استادیوم ها تا همين حاال هم به 
ورزشگاه هایی متروکه تبدیل شده اند. در واقع 
حتی وقتی قرار بود ایــن هزینه ها هم صورت 
بگيرند، نتيجه نهایی بسيار بد از کار درمی آمد 

و عمال بســياری از ورزشگاه های ساخته شده، 
بالاستفاده هستند. پس بهتر است خودمان را 
فریب ندهيم. این فقط سوار شدن روی موج پول 
نيست که قطری ها را صاحب چنين جایگاهی 
در جهان کرده اســت. آنها اساسا اولویت بندی 
بسيار دقيقی داشته اند و بر اساس این اولویت ها، 
توانسته اند همانند کشورهای صاحب فوتبال در 
دنيا صاحب امکانات شوند. حتی با اینکه به لحاظ 
اســتعداد فردی در تيم ملی کشورشان، چيز 
زیادی برای عرضه ندارند. آنها یک مدل درست 
را برای پيشرفت انتخاب کرده اند و دیگر به هيچ 
وجه از رعایت این مدل فاصلــه نمی گيرند. با 
همين روند هم هر روز به جلو حرکت می کنند. 
درســت برخالف فوتبال ایران کــه حرکتی 
معکوس و وارونه به طرف گذشــته را در پيش 

گرفته و با تمام سرعت در بن بست می راند.
آن چه در ليگ برتر بيست و یکم می گذرد، 
مطلقا فاقد زیبایی بصری و درونی است. فوتبال 
ایران تبدیل به ملغمه ای از خشم، اعتراض و 
کنایه بدل شده و باید ایده هایی برای تغيير این 
روند در نظر گرفته شود. همين حاال در ليگ 
برتر، یک تيم مجبور است به دليل ناآماده بودن 
استادیومش در شهر دیگری به ميدان برود و 
چمن ورزشــگاه یک تيم دیگر آنقدر افتضاح 
است که اصال نمی توان روی آن به فوتبال فکر 
کرد. حقيقت آن اســت که با ادامه این روند، 
برگزاری ليگ برتر دیگر به ســود هيچ کس 
نخواهد بود. حتی هوادارهــا هم رفته رفته از 
تعقيب فوتبالی که این چنين با استانداردهای 

جهانی فاصله گرفته، دست برمی دارند.

عرب  کاپ و حسرتي براي فوتبال ایران

گمشده ای به اسم سلیقه! 

آمار خط دفاعی آلومینیوم 
اراک در این فصل، 

خارق العاده به نظر می رسد. 
تیم رسول خطیبی در 

9 هفته لیگ برتر، هشت 
کلین شیت داشته است. 

در حقیقت فقط آنها 
می توانستند کاری کنند که 

رکورد عالی دو گل خورده 
در 9 بازی برای استقالل به 

چشم نیاید

یکی دیگر از اتفاقات جالب 
این هفته، روبه رو شدن 
ستاره های ایرانی سابق 

اوساسونا در فوالد آره نا بود. 
نکو روی نیمکت فوالد و 

مسعود شجاعي در ترکیب 
اصلی نساجی، با هم مسابقه 

دادند و به تساوی رسیدند
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 روياي بهترين دروازه بان 
جهان شدن 

تيم ملي هندبال بانوان ایران در نخستين تجربه 
حضور در قهرماني جهان، مقابل حریفان نامدار خود 
توانست تجربه هاي خوبي به دست بياورد و به اندازه 
خودش بدرخشــد. به عنوان مثال فاطمه خليلي 
دروازه بــان ایران که در دیدار مقابــل نروژ با وجود 
گل هاي خورده زیاد عنوان بهترین بازیکن زمين را 
به دست آورد، با تجربه  و انگيزه اي که به دست آورده، 
گام در راه رسيدن به رویاي بزرگي گذاشته است. او در 
مصاحبه با سایت فدراسيون جهانی هندبال رویایش 
را کسب عنوان بهترین دروازه بان جهان شدن عنوان 
کرد و گفت:»به این رویا فکر می کردم که در قهرمانی 
جهان حضور داشته باشم. برای من باعث افتخار بود 
که مقابل بازیکنان بزرگ قرار بگيرم. من کل زندگی ام 
را برای هندبال گذاشــتم و می توان گفت هندبال 
زندگی من اســت. من با هندبال زندگی می کنم. 
تالش زیادی می کنم تا به هــدف بزرگ خودم که 
بهترین دروازه بان جهان شدن است برسم.« وي در 
ادامه افزود:»من حتی از دیدن کليپ دروازه بان های 
کشورهای دیگر تجربه کسب می کنم. تا جایی که 
دیده بودم هميشه آخر هر بازی بهترین بازیکن از 
تيم برنده انتخاب می شــد. به همين دليل فکرش 
را هم نمی کردم که بعد از بازی با نروژ، من به عنوان 

بهترین بازیکن انتخاب شوم.« 
    

پوالدگر جاي علي نژاد مي آيد؟
پس از روي کار آمدن دولت سيزدهم و انتصابات 
جدیــد در وزارت ورزش و انتخاب ســيدحميد 
سجادي در راس این وزارتخانه، صحبت ها درباره 
تغييرات در بدنه این وزارتخانه از جمله معاونت ها 
خيلي زود آغاز شد. با این حال طي این مدت مهدي 
علي نژاد به کار خود ادامه داد تا اینکه روز گذشــته 
اســتعفایش را به وزیر ورزش ارائه کرد. این اتفاق 
در حالي رقم خورد که با توجه بــه فاصله  کم تر از 
یک سال تا بازي هاي آسيایي 2022 هانگژو ورزش 
کشور روزهاي حساسي را سپري مي کند. تا زمان 
موافقت وزیــر ورزش و جوانان، مهدی علی نژاد به 
فعاليت خود تحت عنوان معاون توســعه ورزش 
قهرمانی و حرفه ای وزارت ورزش ادامه خواهد داد 
و در صورت موافقت سجادی با توجه به اینکه وی 
کارمند وزارت نفت اســت به وزارتخانه متبوعش 
باز خواهد گشــت. روزهاي اول کار سجادي، علي 
رغبتي از مدیران قدیمي وزارت ورزش که سابقه 
عضویت در هيات مدیره باشگاه پرسپوليس را دارد و 
مهرزاد حميدي معاون تربيت بدنی و سالمت وزارت 
آموزش و پرورش از گزینه هاي محتمل این معاونت 
بودند که به مرور شانس شان کم شد. همچنين نام 
محمد پوالدگر ریيس فدراسيون تکواندو هم در بين 
گزینه ها بود اما بعد از تصدي نایب ریيسي اتحادیه 
تکواندو آسيا و ورود دوباره به انتخابات فدراسيون 
ایران، او را از فهرست گزینه ها خارج کرد. البته نام 
پوالدگر براي جایگزیني علي نــژاد دوباره پررنگ 
شده و حتي شنيده مي شود وزیر و مشاورانش درباره 
او به قطعيت رســيده اند و به زودي حکمش صادر 
مي شود. علی نژاد 2۸ اسفندماه 9۸ با حکم مسعود 
سلطانی فر وزیر وقت ورزش، معاون توسعه ورزش 
قهرمانی و حرفه ای شد. او از مدیران موفق ورزش 
کشور بود که در زمان ریاست بر فدراسيون ووشو 
دوران موفقي را رقم زد و ووشوي ایران را به مدعي 
قهرماني جهان تبدیل کرد. او همچنين زمان فعاليت 
در وزارت نفت نيز از مدیران موفق بود و انتخابش به 
عنوان معاون وزیر ورزش مورد استقبال قرار گرفت. 
این در حالي است که پوالدگر طي پنج دوره حضور 
در راس فدراسيون تکواندو هميشه منتقدان زیادي 
داشته و نتوانســته عملکرد خوبي در فدراسيون 
تحت مدیریتش رقم بزند. تکواندو که هميشــه 
پاي ثابت مدال در المپيک ها بود، در بخش مردان 
هم در المپيک ریو و هم توکيو هيچ مدالي کسب 
نکرد و بسياري از اهالي این رشته ضعف مدیریتي را 
دليل این اتفاق مي دانند. بنابراین دور از ذهن به  نظر 
مي رسد که انتخاب او به عنوان جایگزین علي نژاد 
در سمت مهم معاونت توســعه ورزش قهرماني با 

اقبال مواجه شود. 

منهای فوتبال

آریا رهنورد

آریا طاري 


