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به نظر می رســد در لیــگ برتر 
بیســت و یکم، هیچ چیز استقالل را 
متوقــف نخواهد کــرد. تیمی که به 
هیچ قیمتی و در هیچ شرایطی دچار 
لغزش نمی شود و مسیر منطقی اش 
را از دست نمی دهد. تیمی که دیگر 
هیچ مســابقه ای را برای مســاوی 
شــروع نمی کند و حتــی در زمین 
سرسخت ترین رقبا، بهترین عملکرد 
را به نمایش می گذارد. سپری کردن 
یک فصــل کامل بدون شکســت، 
موفقیتی تاریخی به نظر می رســد 
اما آیــا این ســقف توانایی های تیم 
فرهاد است؟ اصال این طور نیست. این 
مجموعه قادر است کارهای به مراتب 

بزرگ تری هم انجام بدهد.
دیگر هیچ رکوردی در این فصل 
از لیگ برتر باقی نمانده که از دست 
فرهاد و پســرها در امان مانده باشد. 
به احتمال فراوان آنها بــه تنها تیم 
تاریخ لیــگ برتر تبدیــل خواهند 
شــد که یک فصل کامــل را بدون 
شکست پشت ســر می گذارد. یک 
تجربه تاریخی برای تیمی که خیلی 
از رقبا در هفته های پایانی در انتظار 
لغزش اش در هفته هــای آخر لیگ 
بودند اما روبه روی سپاهان به تساوی 
رسید، فوالد را در اهواز شکست داد و 
همه امتیازهای دیدار سخت با مس 
رفســنجان را نیز از آن خودش کرد 
تا نشــان بدهد که به هیچ قیمتی با 
متوقف شــدن ســروکار ندارد. این 
اســتقالل در ذهــن هوادارها برای 

همیشــه یک تیم فراموش نشدنی 
خواهد بود. تیمی که اساسا نمی توان 
آن را با سوپراســتارها تعریف کرد. 
بعــد از جدایی دیاباتــه و قایدی در 
تابســتان گذشته، اســتقالل دیگر 
هیچ سوپرســتاره ای را در ترکیبش 
نداشــت. آنها اما یک تیم منسجم و 
بسیار متحد بودند و این موضوع حتی 
شامل حال بازیکنانی می شد که روی 
نیمکت به تماشای نبردهای استقالل 
می نشستند. استقالل در تمام فصل 
انسجامش را به خوبی حفظ کرد و در 
اوج شایســتگی قهرمان رقابت های 
لیگ برتر شــد. اولین فاکتور بسیار 
مهمی که استقالل را در این موقعیت 
قــرار داد، انگیزه فوق العــاده نفرات 
این تیم بود. تیمی که انگار تک تک 
بازیکنانش هدفی مشترک داشتند 

و در هیچ لحظــه ای از تعقیب  کردن 
این هدف بزرگ دســت برنداشتند. 
استقالل به لحاظ فنی نیز تیم بسیار 
خوبی بود و فوتبال مدرنی را پشت سر 
گذاشت. از هر مسیری، باید باور کرد 
که آنها ســزاوارترین تیم برای بردن 
لیگ برتر بودند. تیمی که ثابت کرد 
برای بردن و قهرمان شــدن ساخته 
شده است. با این حال نباید تصور کرد 
که همین قهرمانی برای ساخت یک 

عصر طالیی کافی است.
ایــن تیــم فرهــاد می تواند در 
ســال های آینده یــک امپراتوری 
تاریخــی در فوتبــال ایــران برای 
خودش بســازد. درست همان کاری 
که پرســپولیس برانکو در سال های 
متمادی انجام داد. بعــد از چندین 
ســال، اعتماد به نفس و شــخصیت 
قهرمانی دوباره به تیم برگشته و آبی ها 
نشــان داده اند که دوباره خودشان را 
به عنوان بهترین تیــم فوتبال ایران 
می شناسند. این قهرمانی از یک جهت 
دیگر هم بسیار مهم است. چراکه ثابت 
می کند استقالل برای بردن یک دوره 
از لیگ برتر، تنها بــه امیر قلعه نویی 
نیاز ندارد و بدون حضــور این مربی 
هم می تواند لیگ را به دست بیاورد. 
ایــن قهرمانی تازه می تواند شــروع 
روزهای رویایی استقالل در لیگ برتر 
باشد. تیمی که می خواهد لیگ را در 
چند دوره پیاپی به دســت بیاورد، به 
لیگ قهرمانان آسیا برگردد و در این 
تورنمنت بدرخشــد و همه جام ها را 
درو کند. اگر مســاله مجوز حرفه ای 
حل شود، شــاید این استقالل همان 

تیمی باشــد که بعد از چندین دهه 
فوتبال ایــران را صاحب یک قهرمان 
در رده باشگاهی فوتبال آسیا می کند. 
رسیدن به این سطح اما به هیچ وجه 
ساده نخواهد بود. اولین قدم کلیدی 
برای باقــی ماندن آبی ها در مســیر 
موفقیت، حفظ همــه نفرات کلیدی 
باشگاه است. از حسین حسینی روی 
خط دروازه تا امیرحسین حسین زاده 
در خط حمله، اســتقالل باید شاکله 
اصلی تیمش را حفظ کنــد و اجازه 
ندهد که این ترکیب برنده به فروپاشی 
برســد. قدم بعدی هم اضافه کردن 
چند مهره باتجربه است تا تیم تقویت 
شــود و بتواند در روزهای حســاس 

روی تجربــه این نفرات حســاب باز 
کرد. خریدهایی مثل کاوه رضایی و 
سعید صادقی، استقالل را از یک تیم 
شکست ناپذیر به یک تیم مهارنشدنی 
تبدیل می کند. تیمی که نمی خواهد 
در همین نقطه بماند و به دنبال کنار 
زدن موانع از مســیرش است. تیمی 
که قصد دارد در سال های پیش رو به 
قهرمان بی رقیب فوتبال ایران تبدیل 
شود. رقابت با پرسپولیس و سپاهان 
در فصل جدید، اصال ســاده نخواهد 
بود اما شــرایط روحی و فنی آبی ها، 
آنها را در وضعیت مطلوب تری نسبت 

به رقبا قرار می دهد.
آبی ها فعــال بایــد از قهرمانی و 

موفقیت جذاب شان در فوتبال ایران 
لذت ببرند. مرحله بعدی اما رسیدن 
به موفقیت های بزرگ تر اســت. این 
تیم همین حاال هم با زیر پا گذاشتن 
همه رکوردهــا، جاودانگی را تجربه 
کرده امــا می توانــد جاودانه تر هم 
باشــد. حفظ عطــش موفقیت بعد 
از رســیدن به اولین جام، ماموریت 
دشواری برای تیم فرهاد خواهد بود. 
تیمی که اگر به همین اندازه پرانگیزه 
و حریص باقــی بماند، بــه جام ها و 
رکوردهای دیگری نیز خواهد رسید. 
تیمی که می تواند برای ســال های 
آینده به سلطنتش در فوتبال ایران 

ادامه بدهد.

استقالل فرهاد، تیمی برای فتح قله های بلند

جـاودانـه»تـر« شـو! 

چهرهبهچهره

یحیــی گل محمــدی در ایــن فصــل 
پرســپولیس را با یک آمــار باورنکردنی اداره 
کرده است. قرمزها 28 مسابقه را در رقابت های 
این فصل پشت سر گذاشته اند و در هر 28 هفته 
با ترکیبــی متفاوت به زمیــن رفته اند. یعنی 
در طول فصل حتی »یک بار« هم نشــده که 
این تیم 2 بازی را با یک ترکیب یکسان شروع 
کند. به نظر می رســد ایــن اصلی ترین دلیل 
ناکامی آن ها در رقابت های این فصل باشــد. 
هیچ تیمی با این میزان از تغییر در هر مسابقه، 
شانسی برای رسیدن به یک موفقیت به دست 

نخواهد آورد.
 از بین همــه امارهایی کــه در این فصل 
پرســپولیس را در موضــع ضعف نســبت به 
رقیب سنتی قرار می دهند، آمارهای مربوط 
به تغییرات در ترکیــب این تیم از همه گویاتر 
هستند. به نظر می رسد یحیی گل محمدی از 
شروع فصل هرگز نتوانسته ترکیب دلخواه اش 
را در پرســپولیس پیدا کند و همین مسئله او 
را آزار داده است. شــروع 28 مسابقه پیاپی با 
28 ترکیب مختلف، به وضوح نشــان می دهد 
که تیم ایده آل سرمربی قرمزها هرگز در این 

فصل ساخته نشده است. کافی است این آمار 
را با تیمی مثل پرسپولیس برانکو مقایسه کنید 
که حدس زدن ترکیب اصلی اش ســاده ترین 
کار برای رقبا بود. با این وجود توانســته بود به 
نقطه اوج هماهنگی برســد و تک تک نفرات 
در آن بــه خوبی از نقش شــان آگاه بودند. در 
پرسپولیس پرفسور خبری از بالتکلیفی نبود 
و همه جایگاه ها مشخص به نظر می رسید. این 
اتفاق موجب می شد که نفرات اصلی صاحب 
اعتماد به نفســی خیره کننده شوند و نفرات 
ذخیره هم انگیزه های زیادی برای رســاندن 
خودشان به ترکیب اصلی داشته باشند. عالوه 
بر این، هماهنگی به خصوص در برخی خطوط 
زمین بســیار کلیدی اســت و تیم پرفسور به 
خوبی از این موقعیت برخوردار بود. حتی تیم 
فصل گذشته یحیی نیز تا حدودی این ویژگی 
را داشــت اما در این فصل هرگز چنین اتفاقی 
رخ نداد و حتی برای یک بــار هم چیزی به نام 

ترکیب ثابت در پرسپولیس شکل نگرفت.
ســردرگمی گل محمدی بــرای انتخاب 
ترکیب اصلی سرخ ها از خط دروازه شروع شد. 
جایی که حامد لک یک تزلزل بزرگ را تجربه 
کرد، رادو از تیم جدا شــد و احمد گوهری هم 
نتوانست از فرصت های حضور روی خط دروازه 

باشگاه به خوبی بهره ببرد. نتیجه این اتفاق های 
ســریالی، چندین تغییر درون دروازه تیم بود 
که در نهایت هم اثر خوبی روی نتایج سرخ ها 
نگذاشــت و دروازه این تیم را هم بیمه نکرد. 
مشــکل کلیدی تیم اما به خط دفاعی مربوط 
بود. این نقطه از زمین بارها و بارها در طول این 
فصل یحیــی را آزار داد و تفکرات این مربی را 
با مشکل روبرو ســاخت. اگر مسابقه تراکتور 
را در نظر نگیریم، پرســپولیس در این فصل 
24بار با دفاع 4 نفره و 3 بار هــم با دفاع 3 نفره 
به زمین مســابقه رفت. این تیم در یک فصل 
»9 ترکیب« مختلف دفاعی را به زمین فرستاد 
که در نوع خودش حیرت آور به نظر می رسد. 

جالب اینکه یحیی تا همیــن هفته های آخر 
لیگ هم به قطعیت کافی در مورد ترکیب اش 
نرسیده و با ســاختن یک زوج جدید با حضور 
علیرضــا ابراهیمی و علی نعمتــی، همچنان 
روش های تازه ای را برای بهبود شــرایط خط 
دفاعی تیم اش امتحــان می کند. برای تیمی 
که در فصل های گذشته با شــجاع و کنعانی 
صاحب یک ترکیب فوق العــاده دفاعی بود و 
قبل از آن هم روی زوج سیدجالل و شجاع در 
تمامی فصل حساب باز می کرد، این همه تغییر 
دفاعی اصال پذیرفتنی به نظر نمی رسد. در واقع 
اصلی ترین راه برای رسیدن به قهرمانی داشتن 
یک ترکیب موفق دفاعی اســت و این درست 

همان چیزی اســت که اجازه نداد سرخ ها در 
این فصل برای بردن لیگ رقابتی با اســتقالل 
داشته باشند. هر چقدر که تیم فرهاد در دفاع 
بی نقص به نظر می رسید، پرسپولیس در این 
زمینه با مشکل روبرو بود. عالوه بر این، در خط 
هافبک نیز چنین مشــکالتی وجود داشت. 
یحیی بارها با 2 نفر از بین میالد سرلک، کمال 
کامیابی نیا و رضا اســدی در مرگز زمین زوج 
ساخت اما هرگز نتوانست زوج کارآمد تیم اش 
در این بخش از زمین را پیدا کند. جای خالی 
احمد نوراللهی نیز در این بخش از زمین به هیچ 
قیمتی پر نشد. ئر خط حمله نیز شرایط عیسی 
آل کثیر و مصدومیــت او و همچنین ماجرای 
کنار گذاشتن مهدی عبدی از ترکیب اصلی، 
کاری کرد که پرســپولیس در هیچ شرایطی 

رنگ ثبات را نبیند.
 مجموعه ای از مشــکالت کلیدی در این 
فصل در مسیر پرســپولیس قرار گرفت اما در 
لیگ بیست و یکم بیشــتر از هر چیزی، عدم 
ثبات و تغییرات مــداوم ترکیب ایــن تیم و 
هواداران اش را ناامید کــرد. یحیی از همین 
حاال برای فصل جدید، باید به دنبال ساختن 
تیمی باشد که تا آخرین هفته در مورد انتخاب 
ترکیب اصلی اش تردید به خرج ندهد. تیمی 
با ســتاره های مهم و قابل اعتماد که عمر هر 
بازیکن در ترکیب اصلی اش تنها به اندازه چند 
هفته طول نکشد و سرمربی را برای انتخاب یک 

ترکیب 11نفره به دردسر نیندازد.

یک آمار باورنکردنی درباره پرسپولیس یحیی

دروازه ای به سوی شکست!

این تیم فرهاد می تواند 
در سال های آینده یک 
امپراتوری تاریخی در 

فوتبال ایران برای خودش 
بسازد. درست همان کاری 

که پرسپولیس برانکو در 
سال های متمادی انجام داد. 
بعد از چندین سال، اعتماد 

به نفس و شخصیت قهرمانی 
دوباره به تیم برگشته و 
آبی ها نشان داده اند که 

دوباره خودشان را به عنوان 
بهترین تیم فوتبال ایران 

می شناسند

 شماره  1079 /   پنجشنبه 5 خرداد   1401  /    26 شوال 1443  /  26 مه   2022

 4 دونده 
در ليست اعزام بين المللي

فدراســیون دوومیداني ایران قصد دارد چهار 
بانوي دوومیداني کار را راهي رقابت هاي بین المللي 
کند. یکي از مسابقاتي که فدراسیون براي این تیم 
در نظر گرفته، رقابت هــاي بین المللي جمهوري 
آذربایجان است که طی روزهای 5 و 6 خرداد ماه 
به میزبانی شــهر باکو برگزار خواهد شد. پریچهر 
شاهي، سارینا ســاعدي، کژان ســاعي و ساناز 
امیري پور ترکیب این تیم را تشــکیل مي دهند 
و لیــال ابراهیمی به عنوان ســرمربی و حســین 
فهیمی به  عنوان سرپرســت تیم ایران را در این 
رویداد بین المللــی همراهی می کنند. همچنین 
نماینده هاي کشــورمان با آماده ســازي جهت 
حضور پررنگ در بازي هاي کشــورهاي اسالمي، 
در رقابت های قهرمانی هند شرکت خواهد کرد. 
تیم ملی ایران با دعوت و هزینه کشــور میزبان در 
این رویداد شرکت می کند و نمایندگان کشورمان 
19 خرداد عازم این کشور خواهند شد. دوومیداني 
ایران روزي در بخش بانوان حرف هایي براي گفتن 
داشت اما بي توجهي  هایي که طي چند سال اخیر 
به دختران شد آنها را از تیم ملي دور کرد. حاال اما به 
نظر مي رسد این رشته در رده هاي پایه استعداد کم 
ندارد. اگر به این استعدادها توجه شود و حمایت ها 
از آنها دریغ نشــود تا آنها به جاي گوش کردن به 
حرف پیشکسوتان دوومیداني که به جوان ها اکیدا 
توصیه مي کنند هیچ وقت سمت این رشته نروید، 
تصمیم بگیرند ورزش حرفه اي مورد عالقه شان 
را دنبــال کنند حتما در آینــده اي نه چندان دور 
خبرهاي خوبي از دختــران دوومیداني خواهیم 
شنید. فقط کافي است فدراســیون  درها را روي 
حاشــیه ببندد و مانع برخي دشــمني ها شود تا 
ورزش مادر که از جذاب ترین مسابقات در میادیني 

مثل المپیک است در کشور ما جان بگیرد. 
    

لطفا بي خيال!
فدراســیون جهاني وزنه برداري که مدت ها 
درگیر مسائل حاشیه اي و مشکالت چند سال اخیر 
از جمله تباني  هاي رییس سابق و دوپینگ گسترده 
 IWF .در این رشته بود، کم کم دارد نظم مي گیرد
باید چهار و پنج تیر انتخابات خــود را در آلباني 
برگزار کند و در همین راستا لیست کاندیداها را 
اعالم کرده است. ثبت نام از کاندیداهای شرکت 
در انتخابات فدراســیون جهانی وزنه برداری در 
حالی انجام شد که برخالف دفعات گذشته، این بار 
ایران در سه بخش اقدام به ثبت نام کرد. علی مرادی 
رییس فدراسیون وزنه برداری برای پست های مهم 
ریاســت، دبیرکلی، نایب رییس و هیات اجرایی 
کاندیدا شده که در همه آنها صالحیتش مورد تایید 
قرار گرفته اســت. علیرضا قریشی رییس هیات 
وزنه برداری خوزستان و محســن بیرانوند دبیر 
فدراسیون نیز برای عضویت در کمیته های فنی و 
مربیان کاندیدا هستند. مرادي در دوره گذشته هم 
کاندیداي ریاست بود و براي اینکه به جاي تاماش 
آیان ریاست فدراسیون جهاني را به دست بگیرد 

هر کاري انجام داد که البته در پایان شکست خورد. 
آن زمان کارشناسان داخلي از او انتقاد مي کردند 
که مرادي به خاطر ریاست جهاني، فدراسیون را 
رها کرده است. مرادي حتي در آخرین دوره که بار 
دیگر به عنوان رییس فدراسیون ایران انتخاب شد، 
هیچ عملکرد رضایتبخشي از خود نشان نداد و تنها 
صف منتقدانش را طوالني تر کرد. همین تازگي 
مهاجرت دو دختر وزنه بردار که از تاریخ سازان این 
رشته بودند فشار انتقادات را روي او بیشتر کرد. 
وزنه برداري ایران مشــکالت بسیار زیادي دارد و 
ورزشکارانش حتي امکانات حداقلي را هم ندارند. 
رییس فدراسیون همین چند ماه پیش که حکم 
بازنشستگي اش آمد براي اینکه مسند خود را از 
دست ندهد باعث بالتکلیفي چندماهه این رشته 
شــد که یکي از تبعاتش لغو اعزام تیم جوانان به 
قهرماني جهان بود. فدراسیون فعلي داوود باقري 
مسئول کمیته پزشکي فدراســیون که پیش از 
این عضو کمیته پزشــکی IWF بود را به دلیل 
مشکالتي که با مرادي داشته، در انتخابات امسال 
فدراسیون جهاني معرفي نکرد تا یک کرسي ایران 
به راحتي بسوزد. باید به علي مرادي توصیه کرد 
شاید بهتر اســت فعال بي خیال این تصمیم شود 
و اول مدیریت خوبش را در فدراسیون کشورمان 
نشــان دهد و وقتي این رشــته به جایگاهي که 
شایســته اش است رســید، تصمیم به مدیریت 

جهاني این رشته بگیرد. 

منهایفوتبال

آریا رهنورد

آریا طاري 

غیبت لئوناردو در تمامی مراســم های پایان 
فصل باشــگاه پی اس جی، تنها یک پیام کلیدی 
دارد. دوران او در این باشگاه دیگر تمام شده است. 
در غیر این صورت چرا شخصیتی در مقام »مدیر 
ورزشی« باشگاه نه باید در جشن تمدید قرارداد 
امباپه حضور پیدا کند و نه حتــی در کنفرانس 
خبری چند روز بعد این بازیکن حاضر باشد؟ در 
تمامی این مراسم ها رئیس باشگاه یعنی شخص 
ناصر الخلیفی در کنار امباپه دیده شد و هیچ خبری 
از لئوناردو نبود. ستاره جوان باشگاه پاریسی در 
لفافه به مشــکالت اش با لئوناردو نیز اشاره کرد. 
او تاکید داشــت که »تغییر« در پروژه ورزشی و 

چشم اندازهای باشگاه، برای ماندن اش در پاریس 
متقاعدکننده بوده و بحث بر سر دستمزد، تنها 
»چند دقیقه« طول کشیده است. البته که باور 
چنین مسئله ای ساده نیست و شکی هم وجود 
ندارد که پول انگیزه مهمی برای کیلیان بوده اما 
این را هم نباید فراموش کرد که او برای ماندن در 
پاریس، اختیاراتی فراتر از یک بازیکن به دســت 
آورده و در همین قدم اول، موجب تغییر در کادر 
مدیریت ورزشی باشگاه شده اســت. این پایان 
کار نیست و به نظر می رســد همین روزها خبر 
برکناری مائوریتسیو پوچتینو نیز به گوش خواهد 
رسید. مردی که این فصل قهرمانی لیگ فرانسه 

را برای باشگاه به ارمغان آورد اما در 2 سال متوالی، 
نتوانست این باشــگاه را به فینال لیگ قهرمانان 
برساند. باشگاه از همین حاال مذاکره برای انتخاب 
جانشین احتمالی پوچ را شروع کرده است. گزینه 
اول آن ها زین الدین زیدان بود که گفته می شود به 
این پیشنهاد پاسخ منفی داده است. او دوست دارد 
مربیگری را در رده ملی دنبال کند و ظاهرا به دنبال 
تصاحب نیمکت تیم ملی فرانسه خواهد بود. دیدیه 
دشــان بعد از جام جهانی این موقعیت را ترک 
می کند و زیزو احتماال به جای او انتخاب خواهد 
شد. گزینه دوم باشــگاه نیز یواخیم لوو بوده که 
ظاهرا او هم تصمیم گرفته به این پیشنهاد پاسخ 
منفی بدهد. ظاهرا اختیارات بیش از حد یک ستاره 
در رختکن تیم، مربیان را از پذیرفتن پیشنهاد این 
باشگاه پشیمان می کند. آنتونیو کونته و جولین 
لوپتگی نیز گزینه های دیگر پی اس جی به حساب 

می آیند. کونته به تازگی با اسپرز به لیگ قهرمانان 
رسید و شاید این انگیزه ای برای ادامه دادن او با این 
باشگاه باشد. لوپتگی اما به احتمال فراوان مانعی 
برای پیوستن به پاریسی ها نخواهد داشت. به هر 
حال واضح به نظر می رســد که باشگاه به دنبال 
رقم زدن تغییر است و قصد دارد فصل جدید را با 
تحوالتی در کادر فنی اش شروع کند.پی اس جی 
در فصل تازه، بیشتر از همیشه زیر ذره بین خواهد 
بود. ماجرای امباپه و نرفتن اش به رئال در آخرین 
دقایق، شرایط را کمی پیچیده کرده است. بازیکنی 
که این فصل تحت فشار زیادی قرار خواهد گرفت. 
شاید به همین خاطر باشــد که او روی تغییرات 
باشگاه تا این حد حساس شــده است. کیلیان 
پروژه ای می خواهد که تیم را به قهرمانی در اروپا 
و خودش را به بردن توپ طال برساند. پروژه ای که 

شاید در این فصل در باشگاه ساخته شود.

جست وجوی سرمربی برای متمول ترین باشگاه اروپایی

انقالب پاریس!


