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صدرنشین لیگ برتر فوتبال ایران 
این روزها با حاشیه های خاصی روبه رو 
شده است. ماجرای ســرباز شدن دو 
بازیکن اســتقالل که اتفاقا هر دو در 
خط دفاعی این تیم حضــور دارند و 
همچنین برخورد عجیب مدیرعامل 
باشگاه با میکروفن یکی از خبرنگارها 
در کنار داستان محرومیت وریا غفوری 
از سوی باشگاه، شــرایط را برای این 
تیم کمــی پیچیده کرده انــد. با این 
حال اســتقالل در این فصــل نتایج 
فوق العاده ای گرفته و همچنان مدعی 
شماره یک قهرمانی رقابت های لیگ 

برتر است.
حریف امروز استقالل در لیگ برتر 
یکــی از عجیب ترین تیم های دنیای 
فوتبال به شــمار می رود. تیمی که از 
شروع این فصل لیگ ناچار شده همه 
بازی ها را بیرون از استادیوم خانگی و 
حتی بیرون از استان مازندران برگزار 
کند. تیم ساکت الهامی در طول فصل 
چند بار شهر میزبان بازی ها را تغییر 
داد و این اواخر در مشــهد به مصاف 
رقبا رفته اســت. معلوم نیست چقدر 
زمــان الزم خواهد بود تا ورزشــگاه 
وطنی به شرایط میزبانی از دیدارهای 
نساجی برســد. بعید است این اتفاق 
قبل از پایــان این فصــل رخ بدهد. 
حتی ممکن است این روند در فصل 
آینده نیز ادامه داشــته باشــد. البته 
اینکه باشگاهی مثل نساجی به دنبال 
اســتادیوم های اســتاندارد با چمن 
مناســب برای برگزاری بازی هایش 
می گردد نشــان می دهد که آنها به 

دنبال ارائه فوتبالی اصولی و روی زمین 
هستند. آنها می توانستند یک زمین 
غیراستاندارد را برای خودشان در نظر 
بگیرند و به شیوه بکش زیرش فوتبال 
بازی کنند اما از آنجایی که همواره به 
مسائل فنی در این تیم اهمیت داده 
می شود، تصمیم گرفتند چمن های 
مســطح و هموار و اســتادیوم هایی 
مطلوب را برای این کار در نظر بگیرند. 
با این وجود عوض کردن مداوم محل 
اردو و بازی ها به شــدت بــه این تیم 
لطمه می زند. نســاجی شــبیه یک 
تیم خانه به دوش شــده کــه لیگ را 

در آوارگی ســپری می کند. با وجود 
همه این مشکالت بزرگ، نتایج این 
تیم در رقابت های لیگ بیست و یکم 
امیدوارکننده به نظر می رسد. نساجي  
امروز باید روبه روی مدعی شــماره 
یک قهرمانی لیگ برتر بایستد. تیمی 
که با نتیجه هفته گذشــته روبه روی 
فجرسپاســی رکورددار هفته های 
متوالی بدون شکست در رقابت های 
لیگ برتر شــد. آبی ها از شروع فصل، 
در ۱۹ مسابقه حتی یک بار هم طعم 
شکست را نچشیدند و بهترین شروع 
تاریخ شــان در همه ادوار لیگ برتر را 

پشت سر گذاشــتند. آنها با تیم دوم 
جدول پنج امتیاز اختالف ایجاد کردند 
و اگر بتوانند این فاصله را قبل از دربی 
حفظ کنند با روحیه بسیار خوبی به 
مصاف رقیب سنتی خواهند رفت. به 
نظر می رسد دوران دوری استقاللی ها 
از جام آرام آرام در حال سپری شدن 

باشد. 
مسابقه رفت دو تیم در استادیوم 
آزادی با تســاوی بدون گل به پایان 
رسید. یک بازی سرد و کسل کننده که 
البته یک ویژگی جالب توجه داشت. 
آن نبرد اولین مسابقه فصل بود که در 

آن درهای ورزشگاه روی تماشاگرها 
باز شــدند و هــواداران اســتقالل 
و نساجی توانســتند خودشان را به 
استادیوم آزادی برسانند. تجربه ای که 
می توانست برای فوتبال ایران تاریخی 
باشد اما در فقدان مطلق نظم و آرامش 
برگزار شد. در همان مسابقه هم بود که 
ماجرای ورود دخانیات به استادیوم و 
سیگار کشیدن هوادارها سر و صدای 
زیادی به پا کرد. تلخ و گزنده است اما 
آن مســابقه، اولین و آخرین میزبانی 
اســتقالل با حضور تماشــاگرها در 
این فصل بود و این اتفاق تنها در یک 
مسابقه دیگر و این بار برای پرسپولیس 
رخ داد. حاال دو تیم دوباره در شرایطی 
روبه روی هم قرار می گیرند که این بار 
هیچ خبری از حضور تماشاگران روی 
سکوها نیست و مســابقه قرار است 
در یک اســتادیوم خالی برگزار شود. 
تیم ســاکت الهامی در پنج مسابقه 
گذشته هرگز به عنوان برنده از زمین 
خارج نشده است. نساجی در این پنج 
مسابقه تنها سه امتیاز به دست آورده  
است. غیبت حســن نجفی و مهرداد 
عبدی نیز در این هفته ها به شدت به 
ضرر این تیم تمام شده است. در مقابل 
اســتقالل در هر ۶ مســابقه گذشته 
در لیگ برتر به پیروزی رســیده و در 
مجموع در ۹ هفته اخیر هشت برد و 
یک تساوی به دست آورده است. آمار 
شگفت انگیزی که آنها را به اصلی ترین 
شانس قهرمانی لیگ تبدیل می کند. با 
این حال فرهاد و تیمش نگران غیبت 
دو مدافع مهم خودشان هستند. بعید 
به نظر می رســد ســیاوش یزدانی و 
محمدحسین مرادمند در ادامه فصل 

نیز برای این باشــگاه به میدان بروند 
مدیران استقالل تالش بسیار زیادی 
انجام دادنــد تا آنها را بــه هر قیمتی 
حفظ کنند اما با رونــد فعلی، آبی ها 
باید به مرور زمان خودشان را برای این 

وضعیت آماده کنند. 
برای استقالل هر مسابقه به شدت 
تعیین کننده خواهد بود. چراکه این 
تیم با هر برد یک قدم به قهرمانی لیگ 
نزدیک می شود. نساجی در هفته های 
گذشــته ثابت کرده که تیم بســیار 
سرسختی اســت اما به خصوص در 
نیم فصل دوم در نبرد با تیم های بزرگ 
موفق نشــان نداده است. ستاره های 
نساجی با جاه طلبی از عالقه وافرشان 
به شکستن رکورد شکست ناپذیری 
اســتقالل صحبت می کننــد اما در 
هفته های گذشته هیچ تیمی نتوانسته 
استقالل را به این سرنوشت دچار کند. 
نه فقط شکست دادن تیم فرهاد، بلکه 
حتی گل زدن به این تیم نیز ماموریت 
بسیار سختی به نظر می رسد. تیمی 
که حتی اگر دو ســرباز را از دســت 
بدهد، هنوز ۱۱ سرباز دیگر در زمین 

مسابقه دارد.

صدرنشین به دنبال ترکتازی
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بعد از تساوی هفته گذشــته در سیرجان، 
پرسپولیسی ها قهرمانی لیگ را در خطر می بینند. 
پنج امتیاز فاصله با تیم صدرنشــین موضوعی 
نیســت که به راحتی نادیده گرفته شود. واضح 
است که آنها دیگر فرصتی برای لغزش و از دست 
دادن امتیاز ندارند. مسابقه امروز آنها اما روبه روی 
یکی از تیم های شگفتی ساز این فصل لیگ برتر 
برگزار می شود. تیمی که فراتر از حد انتظار ظاهر 
شده و در این فصل نتایج فوق العاده ای به دست 
آورده است. برخورد شــاگردان یحیی و پسران 
ربیعی یک جدال تاکتیکــی و یک نبرد جذاب و 

تماشایی خواهد بود.
تعداد شکســت های این فصل پرسپولیس 
هنوز روی عدد یک متوقف شده است. آنها بسیار 
خوب نتیجه گرفته اند و امتیازهای زیادی به دست 
آورده اند. با این حال آمادگی باالی استقاللی ها 
شرایط را برای این تیم کمی پیچیده کرده است. 
در شرایط عادی پرسپولیس می توانست با این 
امتیاز صدرنشین رقابت های لیگ برتر باشد اما 
آمار استثنایی تیم بدون شکست استقالل موجب 

شده که همچنان فشــار زیادی روی شانه های 
پرسپولیس احساس شود. مسابقه امروز با مس 
رفسنجان برای این تیم به شدت تعیین کننده 
خواهد بود چراکه پرسپولیس هفته گذشته در 
سیرجان دو امتیاز را از دســت داده و حاال دیگر 
به هیچ قیمتی نمی خواهد امتیاز از دست بدهد. 
قرمزها در مسابقه رفت نمایش خوبی روبه روی 
مس نداشتند و در نهایت با یک ضربه پنالتی به 
بازی برگشتند. بوژیدار رادوشــوویچ که در آن 
مسابقه درون دروازه پرسپولیس بود و یک گل بد 
هم خورد، حاال دیگر دروازه بان این تیم نیست. با 
این وجود خیال قرمزها از خط دروازه هرگز راحت 
نشده است. اشتباه مهلک حامد لک در خروج از 
دروازه در مسابقه گذشته نگرانی ها در مورد این 
نقطه از زمین را برای پرسپولیس به اوج رسانده 
است.حتی گفته می شود که احتمال دارد احمد 
گوهری مسابقه امروز را به عنوان مرد شماره یک 
خط دروازه شروع کند. چرا که حامد لک به شکل 
واضحی اعتماد به نفسش را از دست داده است. 
نعمتی هم همچنان در مصدومیت به سر می برد و 
نمی تواند تیمش را امروز نیز همراهی کند. به نظر 
می رسد یحیی تا حدودی ترکیب اولیه تیمش 
برای این فصل را شناخته است. استفاده از وحدت 
هنانوف در دفاع مرکزی و همچنین بازی دادن به 
حامد پاکدل در نوک حمله تصمیم هایی است 
که در چند هفته گذشته اتفاق افتاده و احتماال 

در مســابقه امروز نیز تکرار خواهد شــد. با این 
وجود روبه رو شدن با تیمی مثل مس رفسنجان 
اصال ساده نیســت. تیمی که در این فصل همه 
معادله های لیگ را به هم زده و به یکی از بهترین 

تیم های لیگ بیست و یکم تبدیل شده است.
بین پرسپولیس و مس رفسنجان در جدول 
رده بندی لیــگ برتر تنهــا دو رده فاصله وجود 
دارد. با این حال اختالف امتیــازی دو تیم عدد 
۹ را نشــان می دهد که اصال عدد کمی نیست. 
تیم یحیی گل محمــدی در این فصل برنده ۱۲ 
مسابقه شــده و تیم محمد ربیعی ۹ مسابقه را با 
برد به پایان رسانده است. پرسپولیس فقط یک 
باخت داشته و مس رفسنجان چهار بار بازنده بوده 
است. پرسپولیس ۱۲ گل خورده و تعداد گل های 
خورده تیم رفسنجانی عدد ۱۷ بوده است. با این 
وجود مس در یک آمار نســبت به پرسپولیس 
برتری دارد و آن تعداد گل های زده است. آنها در 
این فصل توانستند ۲۹ بار دروازه رقبا را باز کنند؛ 
یعني یک بار بیشتر از تیم یحیی که ۲۸ بار توپ 
را از خط دروازه عبور داده اســت. نکته جالب در 
مورد نارنجی های لیگ برتر صدرنشینی آنها در 
هر دو جدول گل زنان و پاسورهای لیگ برتر به 
حساب می آید. گادوین منشا تا این لحظه آقای 
گل رقابت های لیگ به شمار می رود و نامش در 
باالترین رده جدول  گل زنان دیده می شود. او البته 
گل های زیادی را نیز از روی نقطه پنالتی به ثمر 

رسانده است. محسن آذرباد نیز تا اینجا بهترین 
پاسور فصل بوده تا رفسنجانی ها ترین های فردی 
لیگ را به تسخیر خودشان در بیاورند. جدال رفت 
دو تیم با نتیجه تساوی به پایان رسید و حاال هم 
پرسپولیس و هم مس رفسنجان برای برد به این 
مسابقه قدم خواهند گذاشت. پرسپولیس برای 
تعقیب تیم صدرنشــین چاره ای جز رســیدن 
به پیروزی در این نبرد ندارد و مس رفســنجان 
برای تکمیل شگفتی های این فصل باید رقبای 
بزرگ تر را هم شکســت بدهد. این یک مسابقه 
بسیار غیرقابل پیش بینی و غافلگیرکننده خواهد 
بود. نبردی که در آن هر دو تیم از پتانسیل الزم 
برای شکســت دادن حریف برخوردار هستند. 
جدالی که بعید است یک مسابقه دفاعی و آرام 

باشد چراکه به نظر می رســد هر دو تیم با انگیزه 
بردن به آن قدم می گذارند.

پرسپولیسی ها در آستانه جذب یک مهاجم 
خارجی برای تیم شان هستند اما این اتفاق هنوز 
رخ نداده و معلوم نیست شرزود تمیروف باالخره 
در چه زمانی به ترکیب تیم ملحق می شود. آنها 
چاره ای به جز اعتماد به داشــته های فعلی شان 
ندارند و باید به مهاجمانــی مثل حامد پاکدل و 
مهدی عبدی تکیه کنند. رویارویی دوباره گادوین 
منشا با پرســپولیس نیز در نوع خودش جالب 
به نظر می رســد. بازیکنی که یکی از مهم ترین 
گل های آسیایی تاریخ باشگاه را به ثمر رسانده 
اما در جدا ل های بعدی روبه روی این تیم معموال 

نمایش های موفقی را ارائه نکرده است.

پرونده سربازی دو مدافع استقالل هر روز پیچ و خم های 
تازه ای پیدا می کند. در آستانه مسابقه قبلی با فجرسپاسی 
بود که محمدحســین مرادمند و ســیاوش یزدانی ناچار به 
ترک فهرست ۱۸ نفره تیم شدند و مســابقه را از روی سکو 
تماشا کردند. اســتقالل امیدوار بود که بتواند در دیدارهای 
بعدی این دو بازیکن را به زمین بفرستد اما بیانیه سازمان نظام 
وظیفه عمومی مشخص کرد که عمال شانسی برای این اتفاق 
وجود ندارد. مدیرعامل باشگاه استقالل که این روزها به شدت 
حاشیه ساز هم شده و ظاهرا درگیری خاصی با رنگ قرمز دارد 
پاسخ بسیار تندی به سازمان وظیفه عمومی داد و منطق آنها را 
در سرباز اعالم کردن این دو بازیکن زیر سوال برد. استقاللی ها 
حتی از سیاوش یزدانی خواستند تا در جلسه های تمرینی تیم 
حاضر شود اما سازمان وظیفه عمومی پاسخ دیگری منتشر 
کرد و از تبدیل شدن این دو نفر به مشمول غایب سخن گفت. 

بر این اساس آنها نه تنها شانس همراهی استقالل را از دست 
می دهند، بلکه تحت هیچ شرایطی نمی توانند برای یک باشگاه 
دیگر به میدان بروند و حتی تیم ملی را در اردوهای مختلف 
همراهی کنند. کشمکش بین اســتقالل و سازمان وظیفه 
عمومی فعال طوالنی و عجیب شــده و این روند به استقالل 
لطمه خواهد زد. آخرین پاسخ سازمان وظیفه عمومی نیز در 
نوع خودش جالب به نظر می رسد. آنها رسما اعالم کردند که 
قبل از این هشــدارهای الزم را به استقالل داده بودند. ظاهرا 
این سازمان چند ماه قبل به باشگاه اعالم کرده بود که نهایتا 
تا نیم فصل می تواند از دو مدافعش استفاده کند. بازی کردن 

مرادمند و یزدانــی تا نیم فصل نیز ارفاقی بود که به باشــگاه 
استقالل صورت گرفت. در نهایت نیم فصل اول رقابت های 
لیگ به پایان رسید اما استقاللی ها کوچک ترین قدمی برای 
سر و سامان دادن به این وضعیت برنداشتند. اگر قرار به جدایی 
این دو نفر بود، آنها باید در همان نیم فصل اســتقالل را ترک 
می کردند تا حداقل بتوانند برای یک باشگاه لیگ برتری مثل 
فجرسپاسی به میدان بروند. استقالل اما چشم هایش را روی 
این قضیه بست و به استفاده از این دو نفر ادامه داد. غافل از اینکه 
این کار در درجه اول به خود آنها لطمه خواهد زد. این تاخیر 
چه ســهوی و چه عمدی، حاال موجب شده که این دو مدافع 

دیگر شانسی برای همراهی تیم شــان نداشته باشند. نکته 
عجیب اینجاست که باشگاه عارف آقاسی را نیز در زمستان به 
فوالد خوزستان برگردانده تا در خط دفاعی مشکالت بزرگی 
را احســاس کند. البته عارف غالمی مصدومیت را پشت سر 
گذاشته و دوباره به تیم برمی گردد اما از دست دادن سه مدافع 
در یک پنجره برای تیمی که می خواهد بر سر قهرمانی لیگ 
مبارزه کند بســیار نگران کننده خواهد بود. به نظر می رسد 
هواداران اســتقالل در درجه اول بایــد از مدیران اهمال کار 
باشگاه شاکی باشند. مدیرانی که استاد بیان کردن جمالت 
پوپولیستی و موج سواری با احساســات هواداران هستند و 
مسئولیت اصلی شان را به درستی انجام نمی دهند. مدیرانی که 
تصور می کنند با برداشتن روکش قرمز یک میکروفن به قهرمان 
استقاللی ها تبدیل می شوند اما به همین راحتی با سرنوشت و 

زندگی دو بازیکن تیم شان بازی کرده اند.

رونمایی از مقصران اصلی پرونده مرادمند و یزدانی 

سردار علیه سربازها ! 

قرمزها به دنبال فرار از پرتگاه 

زنجیر مسی! 

چهرهبهچهره

نساجي  امروز باید روبه روی 
مدعی شماره یک قهرمانی 

لیگ برتر بایستد. تیمی 
که با نتیجه هفته گذشته 

روبه روی فجرسپاسی 
رکورددار هفته های 

متوالی بدون شکست در 
رقابت های لیگ برتر شد
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دومین ركوردشكني در تركیه

مسابقات امسال دوومیداني قهرماني کشور ترکیه، 
براي دوومیداني ایران حســابي ماندگار شد. در این 
دور از رقابت ها دو تیم پلیمر خلیج فارس و چادرملو 
دونده هاي خود را عازم ترکیه کردند که حاصل آن 
دو رکوردشــکني ملي بود. در روز نخست مسابقات 
پریچهر شاهی رکورد ملی ۱۳ ساله ماده ۳۰۰۰ متر 
سالن را شکســت و در روز دوم نیز یک بانوي دونده 
دیگر رکوردشکني کرد. در جریان مسابقات روز دوم 
قهرماني کشور ترکیه، تکتم دستاربندان دونده تیم 
پلیمر خلیج فارس موفق شد پس از ۱4 سال رکورد 
ملي دو ۸۰۰ متر داخل سالن را جابه جا کند. رکورد 
پیشین این ماده با زمان ۲:۱۱.۳۸ سال ۱۳۸۶ توسط 
مینا پوریوسفي ثبت شــد و حاال این رکورد با زمان 
۲:۰۹.4۹ به نام دســتاربندان شده که پس از تست 
منفي دوپینگ او ثبت رسمي مي شود. او همچنین 
به مقام سوم این ماده رسید. همچنین در دیگر ماده ها 
در ۶۰ متر مانع فائزه آشورپور از چادرملو با زمان ۸.4۷ 
ثانیه و مسعود کامران از پلیمر خلیج فارس با رکورد 
۷:۹۹ دوم شــدند، در ۲۰۰ متر ســاناز امیری پور از 
چادرملو با رکورد ۲۵.4۷ در جایگاه ســوم ایستاد و 
 B آرش سیاری از پلیمرخلیج فارس در فینال گروه
با ثبت رکورد ۲۲.۰4ثانیه در جایگاه نخست ایستاد و 
در مجموع چهارم شد، در ۸۰۰ متر پژمان یارولی از 
پلیمرخلیج فارس با رکورد ۱:۵۱.۳۲دقیقه قهرمان 
شــد، در پرش طول ریحانه مبینی از پلیمر خلیج 
فارس با رکورد ۶:۰۷ متر قهرمان شد و در پرتاب وزنه 
الهام هاشمی از چادر ملو باثبت حد نصاب ۱۳.۵۵متر 

سوم شد.
    

ورزش علیه جنگ
از زماني که حمله نظامي روسیه به اوکراین آغاز 
شده، بسیاري از مردم در سراســر دنیا به این اتفاق 
واکنش نشــان دادند و خواســتار توقف این جنگ 
شدند. این موضوع در ورزش هم به وفور دیده شد. از 
فوتبال گرفته که در بازي هاي مختلف به شیوه هاي 
گوناگون توقف جنگ به چشم آمد تا والیبال و جودو 
که به سهم خودشان نقش خود را در این زمینه ایفا 
کردند. فدراسیون جهاني والیبال در آخرین اطالعیه 
خود میزباني لیــگ ملت هاي ۲۰۲۲ را از روســیه 
گرفت. FIVB همچنین اعالم کرده است عالوه بر 
لیگ ملت ها تکلیف سایر مسابقات که قرار است در 
روسیه برگزار شود از جمله مسابقات قهرماني مردان 
جهان را نیز تعیین تکلیف مي کند. البته از آنجایي 
که این مسابقات در نیمه دوم ســال ۲۰۲۲ خواهد 
بود در این باره در آینده تصمیم گیري مي شود. البته 
فدراسیون والیبال فرانسه از همین حاال تصمیم خود 
را گرفته و اعالم کرده در قهرماني جهان به میزباني 
روسیه شرکت نمي کند و اگر میزباني روس ها گرفته 
نمي شود، از این مسابقات انصراف مي دهد. تیم ملي 
لهستان هم در نامه اي به FIVB اعالم کرده به کلي با 
تیم هاي والیبال روسیه بازي نخواهند کرد. همچنین 
فدراسیون جهاني جودو نیز در بیانیه اي اعالم کرد 
ریاست افتخاري والدیمیر پوتین بر فدراسیون جهاني 
و همین طور عنوان سفیر افتخاري جودو او را تعلیق 
کرده است. جودو یکي از ورزش هاي مورد عالقه پوتین 
است تا حدي که او کتابي به زبان روسي با نام »جودو با 
والدیمیر پوتین« هم نوشته و نشان استادي این رشته 
را نیز دریافت کرده است. ورزش دنیا امیدوار است که 

این جنگ زودتر به پایان برسد. 
    

16 رشته در كشورهاي اسالمي 
در جلسه روز گذشــته ســتاد عالي  بازي هاي 
المپیک، پارالمپیک و بازي هاي آسیایي و پاراآسیایي، 
تکلیف رشــته هاي حاضر در بازي هاي کشورهاي 
اسالمي مشخص شــد. طبق اعالم اصغر رحیمي 
سرپرست کاروان ایران در این بازي ها، جمع بندي 
نهایي ســتاد به حضور ۱۶ رشــته در این مسابقات 
ختم شده است. به این ترتیب حضور ورزشکاران در 
رشته های تنیس روی میز، تیروکمان، دوومیدانی، 
کیک بوکسینگ، جودو، بسکتبال، تکواندو، کاراته، 
والیبال، هندبــال، وزنه برداری، دوچرخه ســواری 
و شمشــیربازی در هر دو بخش آقایــان و بانوان و 

رشته های کشتی، شنا و ژیمناستیک مصوب شد.

منهایفوتبال

آدرنالین

آریا رهنورد

آریا طاري 


