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 سپاهان و سيرجان 
در نبرد صدرنشيني 

هفته ســوم و پایانی لیگ متمرکــز والیبال 
از امروز )شــنبه ۲۲ آذرماه( آغاز خواهد شــد. 
دیدارهای هفته چهاردهم و پانزدهم مســابقات 
دور رفت نیز در روزهای شنبه و دوشنبه برگزار 
می شــود و تنها دیدار معوقه مرحله رفت نیز روز 
سه شــنبه ۲۵ آذرماه بین دو تیم سایپا تهران و 
شهرداری ورامین برگزار خواهد شد. تیم فوالد 
ســپاهان که با ۱۰ پیروزی و ۲۹ امتیاز در صدر 
جدول رده بندی قرار دارد، تنها یک بازی در هفته 
پانزدهم مقابل تیم هورسان رامسر انجام می دهد. 
تیم فوالد سیرجان نیز که با یک بازی کمتر در رده 
دوم جدول رده بندی قرار دارد، روزهای شــنبه 
و دوشــنبه به ترتیب مقابل تیم هورسان رامسر 
و خاتم اردکان صف آرایــی می کند و در صورت 
پیروزی مقابل هر دو تیم، بار دیگر به صدر جدول 
رده بندی خواهد رسید. به نظر مي رسد در پایان 
دور رفت لیگ، سیرجان و سپاهان رقابت سختي 
براي صدرنشیني دارند. همچنین تیم شهرداری 
ارومیه که در مکان ســوم جدول رده بندي قرار 
دارد، دو بازی مقابل تیم های شهرداری ورامین 
و شهرداری قزوین انجام می دهد. تیم سایپا که 
بازی های دور رفت آن به پایان رسیده، تنها دیدار 
معوقه خود مقابل شــهرداری ورامین را برگزار 
می کند. دو تیم آذرباتری ارومیه و خاتم اردکان 
نیز در حالی هفته ســوم لیگ متمرکز را به پایان 
خواهند برد که ســرمربیان این دو تیم از سمت 
خود کنار رفته اند. فرهــاد نفرزاده پس از جدایی 
از خاتــم اردکان به عنوان ســرمربی آذرباتری 
 معرفی شد و در بازی امروز بر نیمکت آذرباتری 

خواهد نشست.
    

 انتخابي كشتي 
براي اعزام به المپيك

پس از اینکه اتحادیه جهانی کشتی به دلیل 
شــیوع ویروس کرونــا و عدم اســتقبال برخی 
کشورها تصمیم بر لغو رقابت های جهانی ۲۰۲۰ 
صربستان گرفت، نتایج پیکارهای انتخابی تیم 
ملی کشتی آزاد و فرنگی کشورمان نیز در هاله ای 
از ابهام فرو رفت. نفرات برتــر این رقابت ها که با 
امید و انگیزه فراوان توانسته بودند پس از پیروزی 
بر رقبا، دوبنده تیم ملی را از آن خود کنند، با لغو 
رقابت های جهانی با اما و اگرهای فراوانی همراه 
شدند. آزاد و فرنگی کاران برتر رقابت های انتخابی 
این دغدغه را دارند که آیا برتری آنها در پیکارهای 
انتخابی همچنان بــرای اعزام بــه رویدادهای 
پیش رو از جمله قهرمانی آســیا و حتی المپیک، 
معتبر و تأثیرگذار خواهد بــود یا خیر؟ هرچند 
برخی از اعضای کادر فنی تیم های ملی کشــتی 
آزاد و فرنگی کشــورمان بارها به این نکته اشاره 
کردند که تالش و موفقیت نفرات برتر انتخابی به 
هیچ عنوان نادیده گرفته نمی شود و این نفرات در 
اولویت اعزام به مسابقات قهرمانی آسیا هستند، 
اما انگار داســتان حضــور در بازی های المپیک 
کامال متفاوت اســت. اعضای کادر فنی تیم های 
ملی کشــتی معتقدند، روند انتخاب ملی پوشان 
اعزامی به رقابت های کســب سهمیه المپیک و 
ســپس بازی های المپیک ۲۰۲۱ توکیو، کامال 
مستثنی و متفاوت است و مدعیان کسب دوبنده 
تیم ملی برای حضور در المپیــک باید حتما در 

مصاف انتخابی حضور یابند.
اظهارات اخیر محســن کاوه، مدیر فنی تیم 
ملی کشــتی آزاد، هم گواه این موضوع اســت، 
چراکه وی صریحا اعالم کرده مسابقات انتخابی 
که روز ۱۵ آبان، شاهد برگزاری آن بودیم با توجه 
به برنامه های مــدون کادر فنــی، فقط با هدف 
گزینش مسافران اعزامی به مســابقات جهانی 
۲۰۲۰ صربســتان برگزار شــد. به گفته مدیر 
فنی تیم ملی کشــتی آزاد قطعا بــرای انتخاب 
نفرات اعزامــی به المپیــک ۲۰۲۱ توکیو، یک 
دوره مســابقات انتخابی در نظــر گرفته خواهد 
شــد تا مســافران این آوردگاه بزرگ جهانی از 
این طریق مشخص و انتخاب شــوند. مسابقات 
قهرمانی کشتی آســیا طی روزهای ۲٨ بهمن تا 
سوم اسفندماه به میزبانی شهر آلماتی قزاقستان 
برگزار خواهد شد. همچنین پیکارهای گزینشی 
المپیک نیز طی فروردین و اردیبهشــت ســال 
آینده برگزار می شود که کشتی ایران باید برای 
کسب ۶ سهمیه باقیمانده در کشتی آزاد و فرنگی 

در این میادین حضور یابد.

منهای فوتبال

آریا طاری

فقط پنج هفته از شروع فصل 
جدید لیگ برتر ایران سپری شده 
اما این لیگ تا همین جا هم به اندازه 
یک فصل کامل، ماجراهای عجیب 
و غریب داشته است. ماجراهایی 
که شاید هر کدام به تنهایی در یک 
لیگ اروپایی، مــردم را به حیرت 
وامی دارند اما اینجا کامال عادی به 
نظر می رسند. می گویند وقتی همه 
چیز عجیب است، در حقیقت هیچ 
چیز عجیب نیست. بدون شک این 
جمله، توصیف کاملی از وضعیت 
فوتبال ایران است. فوتبالی که در 
آن آنقدر همه چیز عجیب به نظر 
می رسد که دیگر از هیچ چیز، اصال 

تعجب نمی کنیم!
    

ایتالیا به اراک آمد
این اتفاق در همان هفته اول لیگ 
برتر حسابی جلب توجه کرد. مخاطبان 
تلویزیونی دیدار آلومینیوم در اولین 
هفته، ناگهان با چشم های خودشان 
دیدند که تیم ملی ایتالیــا برای این 
بازی به زمین آمده است. آلو با این کار، 
اولین حضورش در تاریــخ لیگ برتر 
را حســابی فراموش نشدنی کرد! آنها 
که به جای طراحــی و یا تولید لباس، 
پیراهن شــان را به صــورت آماده از 
لباس فروشی خریداری کرده بودند، 
با این کار چشم ها را خیره کردند. همه 
منتظر بودند آلومینیوم در هفته های 
بعدی هم با لباس تیم هــای دیگر به 
زمین بیاید امــا این اتفــاق رخ نداد. 
پس از ماجراهای هفته اول، رســول 
خطیبی هم از ســمتش استعفا کرد 
اما او درنهایــت روی نیمکت اراکی ها 
ماندگار شد. آلومینیوم در هفته پنجم، 
اولین پیروزی تاریخش در رقابت های 

لیگ برتر را جشن گرفت.

اخراج در دقیقه یک
دومین اتفــاق غیرمنتظره فصل، 
کارت قرمزی بــود که داور مســابقه 
در همــان دقیقــه اول در جــدال با 
ماشین سازی، به مدافع ذوب آهن داد. 
ماجرا زمانی عجیب تر شــد که تصاویر 
آهســته نشــان دادند ایــن تصمیم، 
کامال اشتباه بوده اســت. این صحنه، 
دومین اخراج زودهنگام در تمام ادوار 
بیست گانه لیگ برتر را رقم زد. ذوبی ها 
نیز همان طور که انتظــار می رفت در 
پایان مســابقه به شــدت علیه داوری 
موضع گرفتند. جالب اینجاست که تیم 
اصفهانی تا امروز بیشــتر از هر تیمی از 
داوری متضرر شــده است. تقریبا هیچ 
هفته ای وجود نداشته که یکی از داوران 
لیگ برتر، یک پنالتی بحث برانگیز به 

ضرر ذوب اعالم نکنند.
بوق ممتد

در همان هفته دوم لیــگ برتر بود 
که دوربین های کنار زمین، یک جمله 
باورنکردنی را از محمود فکری شــکار 
کردند. سرمربی استقالل بعد از اولین 
باخت به عنوان یک مربی در لیگ برتر، 
به شدت عصبانی به نظر می رسید. او بعد 
از سوت پایان داور در برخورد با یکی از 
مهره های فوالد، از جمالتی استفاده کرد 
که سوار بر امواج شبکه های اجتماعی، 
به سرعت در تمام ایران شنیده شدند. 
این اولین جنجال بــزرگ فکری روی 
نیمکت آبی ها بود. کمی طول کشــید 
تا این مربی به خاطر جمالتی که به کار 
برده عذرخواهی کند اما در عین حال، 
او تاکید داشت که افراد مقصر در وادار 
شدن به استفاده از این جمله ها را به هیچ 
قیمتی نمی بخشد! حاال پنج هفته از این 
فصل لیگ برتر سپری شده اما هنوز هم 
که هنوز است، فکری دست از کنایه زدن 
به اعضای کادر فنــی فوالد برنمی دارد 
و هنوز هم از هــر فرصت کوچکی برای 

صحبت از آنها استفاده می کند.

فوتبال را آب برد!
در انگلستان هر هفته شدیدترین 
باران ها می بارنــد و دیدارها بدون هیچ 
مشکلی برگزار می شــوند اما در لیگ 
برتر ایران یک بــاران نیمروزی کافی 
است تا یک مسابقه فوتبال به تعطیلی 
کشیده شود. آن چه در مسابقه تیم های 
شــهرخودرو و پیکان اتفاق افتاد، یک 
شــاهکار به تمام معنا در فوتبال ایران 
بود. در تهران کمی باران بارید اما اوضاع 
طوری نبود که یک مسابقه فوتبال لغو 
شد. با این حال افرادی که مسئول جمع 
کردن کاورهای روی چمن بودند، آنقدر 
این کار را بد و ناشیانه انجام دادند که عمال 
تمام آب روی زمین چمن خالی شد و 
در نتیجه بازی برای یک روز به تعویق 
افتاد. وقتی یورگن کلوپ می گوید که 
برای برگزاری یک مسابقه خوب فوتبال 
حتی هاتداگ فروش های اســتادیوم 
باید کارشان را به درستی انجام بدهند، 
باور نمی کنید امــا در واقعیت، همین 
جزئیات هستند که یک مسابقه فوتبال 
را می ســازند. جزئیاتی که معموال در 
فوتبال ایران به هیچ وجه جدی گرفته 

نمی شوند!
وی.ای.آر وارد می شود

از آن جایی که خیلی از عجیب ترین 
صحنه های داوری این فصل در نبردهای 
ذوب اتفاق افتادند، دیــدار این تیم با 
پیکان هم یک صحنه بســیار عجیب 
داشــت. جایی که داور به سود پیکان 
پنالتی گرفــت اما دقایقی بعــد از این 
تصمیم منصرف شد. این اتفاق حاال هر 
روز در اروپا رخ می دهد اما منصرف شدن 
داور از تصمیمش در فوتبالی که هنوز به 
کمک داور ویدئویی مجهز نیست، کمی 
عجیب به نظر می رســید. در مورد این 
صحنه، هنوز هم روایت های زیادی وجود 
دارد. بعضی ها می گویند که داور مسابقه 
این لحظه را از اسکوربرد ورزشگاه تماشا 
کرده و به همین خاطر قید این تصمیم را 

زده است. بعضی ها هم بر این باور هستند 
که بازیکن تیم پیکان یعنی پورامینی 
خودش به گــروه داوری اعتراف کرده 
که این صحنه پنالتی نبوده است. گروه 
داوری تا امروز در این مورد سکوت کردند 
تا مشخص نشود روایت اصلی دقیقا چه 

چیزی بوده است.
االن نمی شه که...! 

این هم یکی دیگر از آن صحنه های 
حیرت انگیز این فصل به شمار می رود. 
جایی که محمود فکری دیدار تیمش 
با پیکان را به دلیل محرومیت از دست 
داده بود و مربیان دیگر استقالل، وظیفه 
انتقال نــکات مدنظر این ســرمربی را 
بــه درون زمین بر عهده داشــتند. در 
بخشــی از این بازی که اتفاقا توســط 
دوربین های کنار زمین شکار هم شد، 
حنیــف عمــران زاده از مدافع تیمش 
محمدحسین مرادمند درخواست کرد 
که دفاع را رها کند و به خط حمله تیم 
ملحق شود. بالفاصله صمد مرفاوی به 
حنیف اعتراض کرد و تاکید داشت االن 
زمان مناسبی برای این کار نیست. جمله 
معروف مرفاوی »االن نمیشــه که...« 
بارها و بارها در فضای مجازی دست به 
دست شد تا ناهماهنگی عجیب نیمکت 

استقالل حسابی به چشم بیاید. فکری 
البته به جای انتقاد از دستیارانش در این 
موقعیت، از دوربین هایی که کنار زمین 
دائما نیمکت استقالل را زیر نظر دارند 
گالیه کرد! او معتقد است که دشمن ها 
به مسیر درســت تیمش پی برده اند و 
به همین خاطر بــه دنبال ضربه زدن به 

استقالل هستند.
آتش بازی در دقیقه چهارم!

اینکه تماشاگرها در یک دقیقه خاص 
از بازی به احترام یک بازیکن دســت 
بزنند، کامال طبیعی به نظر می رســد 
اما اینکه در مسابقه ای که تماشاگر هم 
ندارد، مسئوالن باشــگاه برای تبریک 
تولد سرمربی مراسم آتش بازی به راه 
بیندازند، از آن اتفاق هایی است که فقط 
در فوتبال ایران رخ می دهد. چهار دقیقه 
از شروع دیدار خانگی سپاهان روبه روی 
سایپا گذشته بود که ناگهان سروصدای 
وحشــتناک انفجار ترقه در استادیوم 
نقش جهان شنیده شد. باشگاه سپاهان 
قصد داشت با این انفجارها، تولد محرم 
نویدکیا را تبریک بگویــد. این ماجرا، 
مهره های ســایپا را کمی شوکه کرد و 
درســت در همان دقیقه، سپاهان به 
گل اول رسید. جالب اینکه پس از پایان 
بازی، مدیران باشگاه سایپا به شدت علیه 
این رفتار اعتراض داشتند و آن را مغایر 
اصول قانونی فوتبال می دانســتند. در 
قانون فوتبال حتی احتمال سه بر صفر 
شــدن چنین نتیجه ای وجود دارد. به 
همین خاطر مسئوالن سپاهان ناگهان با 
تغییر ۱٨۰ درجه ای، اعالم کردند که این 
تصمیم از سوی هواداران باشگاه گرفته 
شده و همه آتش بازی ها نیز مربوط به 

بیرون استادیوم بوده اند!
لغو به خاطر چمن مصنوعی

موضوع لغو دیدارهای لیگ هم در 
این فصل حسابی ســروصدا به پا کرده 
است. در همان هفته اول رقابت ها مسابقه 
تیم های نفت آبادان و پیکان بدون حتی 
یک خط توضیح لغو شد. جالب اینکه 
پس از مدتی پیگیری، مسئوالن سازمان 
لیگ »برخی ناهماهنگی های شهری« 
را دلیل این اتفاق عنوان کردند! شاید این 
یکی از عجیب ترین عنوان هایی باشد که 
در تاریخ فوتبال برای لغو یک مسابقه در 
نظر گرفته شده است. با این حال دیدار 
تیم های نساجی و پرسپولیس در این 
فصل هم برای لغو شدن، یک دلیل کامال 
عجیب داشته است. به دلیل مصنوعی 
بودن چمن قائمشهر و احتمال آسیب 
دیدن بازیکن های پرسپولیس قبل از 
فینال آسیا در این زمین، تصمیم به لغو 

این نبرد گرفته شده است!
واکسن کرونا در لیگ برتر

با وجــود ابتالی چندیــن بازیکن 
ذوب آهن به ویروس کرونا، دیدار این تیم 
با شهرخودرو مشهد لغو نشد. به همین 
خاطر بود که در پایان بازی، اعضای کادر 
فنی ذوب آهن به سیدمهدی رحمتی 
کنایه زدند و از او خواستند تا بعد از پایان 

مسابقه، نگران وضعیت کرونا در تیمش 
باشــد و بازیکنانش را برای تست ببرد. 
رحمتی اما جوابی به آنها داد که در نوع 
خودش اســتثنایی به نظر می رسد. او 
اعالم کرد که خودش و تیمش همگی 
واکســن کرونا زده اند و اصال نگران این 
موضوع نیستند! اگر  رحمتی این واکسن 
را در اختیار دارد، بهتر اســت آن را در 
اختیار بخش دیگری از مردم ایران هم 

قرار بدهد!
اوت دستی، گل شد

باید قبول کرد که اوت دستی های 
نادر محمدی، به بخشی از جذابیت های 
این فصل تبدیل شده اند. بازیکن پیکان 
در همین فصل با یکی از همین اوت ها، 
دروازه علیرضــا حقیقــی را باز کرده 
است. اگر مهران مدیری می دانست که 
حقیقی در لیگ از نقطه پرتاب توپ گل 
می خورد، هرگز او را به برنامه دورهمی 
دعوت نمی کرد! اگر علیرضا این توپ 
را به حال خودش رهــا می کرد، هیچ 
اتفاقی برای تیمــش نمی افتاد اما او با 
یک واکنش بد و یک لمس اشــتباه، 
تیمش را حســابی به دردسر انداخت. 
کاری که نادر محمدی با دروازه گل گهر 
انجام داد، همان کاری است که میالد 
محمدی در دیدار با اســپانیا برایش 
نقشه داشت. هرچند که آن نقشه هرگز 

به سرانجام نرسید.
دو برکناری در پنج هفته!

یکــی دیگــر از ویژگی هــای 
منحصربه فرد فوتبال ایــران، امنیت 
شــغلی قابل توجه مربیــان مختلف 
اســت! فقط پنج هفته بعد از شــروع 
فصل جدید، تا امروز دو مربی شغل شان 
را به سادگی از دســت داده اند. علیرضا 
منصوریــان از تراکتور اخراج شــده و 
وحید بیاتلو، چاره ای به جز ترک نیمکت 
ماشین سازی نداشته است. اگر اخراج 
ویسی در فاصله چند روز تا شروع فصل را 
هم به این جمع اضافه کنیم، در حقیقت 
لیگ تا همین حاال ســه مربی قربانی 
داشته است. با این روند تا چند وقت دیگر 
تک تک مربیان لیگ برتر ایران عوض 

خواهند شد.

عجیب ترین ماجراهای پنج هفته اول لیگ برتر

واکسن کرونا رسید!

اتفاق روز

آریا رهنورد

پرسپولیسی ها امروز در حالی پس از یک 
هفته استراحت به مصاف ذوب آهن می روند 
که این آخرین جدال  آنها قبل از دیدار فینال 
لیگ قهرمانان آسیا خواهد بود. دیدار هفته 
گذشته این تیم با نساجی قائمشهر لغو شد اما 
آنها امروز رودرروی تیم رحمان رضایی قرار 
می گیرند. پرسپولیس تا اینجا هر دو مسابقه 
خانگی اش در لیگ برتر را با پیروزی پشت سر 
گذاشــته و حاال به دنبال کسب سومین برد 
فصل در استادیوم آزادی است. آنها با رسیدن 
به هشت امتیاز از چهار مســابقه، حتی این 
شــانس را دارند که به عنوان تیم صدرنشین 
به دیدار نهایی لیگ قهرمانان بروند. حریف 

امروز پرسپولیس، تیمی است که تا این هفته 
در لیگ برتر حتی یک پیروزی هم به دست 
نیاورده است. ذوب در پنج هفته گذشته، سه 
تساوی و دو شکســت را پشت سر گذاشته و 
تنها سه امتیاز به دســت آورده است. آن چه 
در مورد تیــم رحمان رضایی بیشــتر از هر 
چیزی جلب توجه می کند، مســائل مربوط 
به داوری این تیم اســت. ذوبی ها تقریبا در 
هر هفته از لیگ برتر، با یک تصمیم جنجالی 
داوری دست و پنجه نرم کرده اند و این روند تا 
امروز هرگز به شکل جدی قطع نشده است. 
بخش مهمی از تمرکز پرسپولیسی ها در این 
مسابقه، روی فینال آسیا خواهد بود. یحیی 
تاکید کرده که برایش هیچ تفاوتی ندارد که 
در دیدار نهایی روبه روی اولسان هیوندای کره 

جنوبی یا ویسل کوبه ژاپن قرار بگیرد اما بدون 
تردید همه مهره های پرســپولیس مراقب 
هستند که تا قبل از دیدار حساس، مصدوم 
نشوند. شاید این بازی، تا حدود زیادی تکلیف 
ترکیب پرسپولیس در مسابقه فینال را روشن 
کند. یکی از این نفراتی که در مورد حضور یا 
عدم حضورش در این دیدار تردیدهایی وجود 
دارد، آرمان رمضانی اســت. بازیکنی که در 
تجربه قبلی بازی برای سرخ ها ، موقعیت های 
زیادی را از دست داد. اگر آرمان امروز فرصت 
بازی پیدا نکند  و اوضاع را تغییر  ندهد، حتی 
به عنوان ذخیره در دیــدار فینال به میدان 

نخواهد رفت.
برخــورد یحیــی و رحمان، یــک نبرد 
هیجان انگیز در فضای فوتبال ایران خواهد 
بود. آنها برای چندین سال، زوج خط دفاعی 
تیم ملی بودند. تیم ملی با حضور این دو نفر 
به جام جهانی ۲۰۰۶ نیز رســید. رحمان به 
عنوان بازیکن؛ دستاوردهای بیشتری داشت 
و موفقیت های بیشتری را با رفتن به سری آ 

به دســت آورد اما یحیی در عرصه مربیگری 
به مراتب موفق تر بوده و تا امروز، تجربه های 
فوق العاده ای داشته است. هر دوی آنها مدافع 
بودند اما تاکتیک های محبوب شــان اصال 
تدافعی به نظر نمی رســد. یحیی و رحمان، 
به فوتبــال رو به جلو و مبتنی بر پاســکاری 
عالقه زیادی دارند. ذوب در روزهای گذشته 
با بحران کرونا روبه رو بوده و خواهان لغو این 

مسابقه شده اما تعداد کرونایی های این تیم 
هنوز به حد نصاب لغو نرسیده و این دیدار هم 
بدون هیچ تردیدی در استادیوم آزادی برگزار 
خواهد شد. پرسپولیس بعد از این بازی آماده 
سفر به دوحه می شود تا یکی از حساس ترین 
دیدارهای تمــام تاریخش را برگــزار کند. 
جدالی  که شاید اولین قهرمانی تاریخ باشگاه 

در آسیا را برای سرخ ها به ارمغان بیاورد.

آخرین ایستگاه، قبل از فینال آسیا 

این رویا »ذوب« نمی شود!

چهار دقیقه از شروع دیدار 
خانگی سپاهان روبه روی 

سایپا گذشته بود که ناگهان 
سروصدای وحشتناک 

انفجار ترقه در استادیوم 
نقش جهان شنیده شد. 

باشگاه سپاهان قصد داشت 
با این انفجارها، تولد محرم 
نویدکیا را تبریک بگوید. 

این ماجرا، مهره های سایپا 
را کمی شوکه کرد و درست 
در همان دقیقه، سپاهان به 

گل اول رسید

یکی دیگر از ویژگی های 
منحصربه فرد فوتبال ایران، 

امنیت شغلی قابل توجه 
مربیان مختلف است! فقط 

پنج هفته بعد از شروع فصل 
جدید، تا امروز دو مربی 

شغل شان را به سادگی از 
دست داده اند. علیرضا 

منصوریان از تراکتور 
اخراج شده و وحید بیاتلو، 

چاره ای به جز ترک نیمکت 
ماشین سازی نداشته است
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