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استقالل و شکست پرسپولیس در 
یک روز، وزنه قهرمانی را به طرف آبی ها 
سنگین کرده اســت. نقش علیرضا 
منصوریان و تیمــش در این ماجرا به 
شــدت پررنگ به نظر می رسد. آنها 
این هفته با یک نمایــش کامال برتر، 
تیمی را شکست دادند که در 20 هفته 
گذشته فقط یک بار زمین را به عنوان 
تیم بازنده ترک کرده بود. نکته جالب 
در مورد این مســابقه، تکرار اتفاقی 
است که ظاهرا قرار است همیشه بین 
منصوریان، لک، پرســپولیس و یک 
تیم نفتی درست در آخرین هفته های 

فصل رخ بدهد.
اشتباه وحشــتناک حامد لک در 
همان لحظات ابتدایی مسابقه با نفت 
آبادان، یاد و خاطره سوشــا مکانی را 
برای پرسپولیسی ها زنده کرد. اگر این 
اشــتباه از یک گلر جوان مثل گوهری 
ســر می زد، قابل قبول بــود اما حامد 
لک در این شرایط ســنی و بعد از چند 
ســال بازی برای پرســپولیس، دیگر 
حق چنین اشتباهی را ندارد. او با این 
حرکت باورنکردنی، عمال روحیه تیم 
را به هم ریخت و قرمزها حتی تا پایان 
مســابقه به لحاظ ذهنی به شــرایط 
آرمانی برنگشــتند. این یک اتفاق تلخ 
برای سرخ ها بود و نمایش این تیم در 
آبادان را به شدت تحت تاثیر قرار داد. 
البته که تیــم یحیــی در جریان این 
مسابقه، چند موقعیت گل زنی بسیار 
خوب هم داشــت اما بی دقتی مهدی 
عبدی و کمــال کامیابی نیــا در کنار 
تالش قابل تحســین اما بی سرانجام 
شرزود تمیروف و کمی هم بدشانسی، 

اجازه نداد این تیم آبــادان را با امتیاز 
ترک کند. این باخت در بدترین زمان 
ممکن برای پرسپولیسی ها اتفاق افتاد 
و این عمال بدترین ســناریوی ممکن 
برای آنها بود. اینکه اســتقالل در یک 
روز یکی از تیم هــای قدرتمند لیگ را 
شکســت بدهد و آنها روبه روی یکی از 
تیم های متوســط لیگ بازنده شوند، 
اصال امیدوارکننده به نظر نمی رســد. 
ریشه همه این ماجراها را می توان در 
یک اشتباه فردی خالصه کرد. وقتی در 

حساس ترین شرایط فصل که تک تک 
صحنه ها و امتیازها بی نهایت اهمیت 
دارند، یک گلر به همین سادگی توپ را 
به طرف دروازه خودی هدایت می کند، 
طبیعی اســت که ســرخ ها از کورس 

قهرمانی عقب بمانند. 
این اولین بار نیست که حامد لک 
چنین اشتباه های مهلکی را روبه روی 
تیم هــای علیرضا منصوریــان انجام 
می دهــد. در آخرین هفتــه از لیگ 
برتر چهاردهم، لک ســنگربان اصلی 

تراکتورســازی روبه روی نفت تهران 
بود. تراکتور بــرای قهرمانی لیگ در 
آن فصل، برد می خواســت و در نیمه 
اول حریــف را با نتیجه پرگل ســه بر 
یک شکســت داد. همه چیز آماده به 
نظر می رســید تا جام مقابل تی تی ها 
به کاپیتان تراکتور برسد اما دو اشتباه 
بسیار بزرگ حامد لک روی دو ارسال 
بازیکنان نفت، شــرایط را تغییر داد. 
آن بازی مساوی شــد و در نهایت این 
سپاهان بود که با بردن سایپا در نبرد 

همزمان به قهرمانی لیگ برتر دست 
پیدا کرد. لک خوش شــانس بود که 
ماجراهای عجیب و غریب آخر مسابقه 
اتفاق افتــاد و داســتان بلندگوهای 
ورزشگاه، او را از سوژه اصلی این فاجعه 
به یک ســوژه فرعی تبدیل کرد اما در 
تراکتور دیگر جایی برای این گلر وجود 
نداشت. یک ســال بعد، منصوریان با 
همان تیم نفــت در هفته های پایانی 
لیگ برتر مقابل پرسپولیس قرار گرفت 
و توانســت این تیم را شکست بدهد. 
پرســپولیس حتی در صورت کسب 
تساوی در آن جدال، صدرنشین لیگ 
برتر می شــد و شــرایط خوبی برای 
قهرمانی داشــت اما در نهایت شانس 
بردن لیگ را به اســتقالل خوزستان 
واگــذار کرد. آن هم در شــرایطی که 
تنها تفاضل گل کم تری از این حریف 
داشت. حاال این داستان به نوع دیگری 
تکرار شــده و باختن بــه منصوریان، 
شرایط تلخی برای تیم یحیی ساخته 
است. نکته جالب اینجاست که نفت این 
برد را در اوج شایستگی به دست آورد 
و کامال سزاوار نتیجه  روی اسکوربرد 
بود. آنها به خصوص در دقایقی از نیمه 
دوم، فراتر از حد انتظار ظاهر شدند و با 
پاسکاری های دقیق و گردش درست 
توپ، نفس پرسپولیس را گرفتند. این 
در حالی بود که بهتریــن بازیکن آنها 
یعنی طالب ریکانی نمی توانســت به 
دلیل مصدومیــت تیمش را همراهی 
کند و ناچار بــود مســابقه را از روی 

سکوها ببیند.
بدون یک گلر درجه یک، قهرمانی 
لیگ برای هر تیمی دســت نیافتنی 
خواهــد بــود. حامد لــک در فصل 
گذشــته، عملکرد درخشانی داشت، 

در اوج تمرکــز برای تیم بــه میدان 
می رفت و مرتکب اشتباه نمی شد اما او 
حاال دوباره به همان حامد لکی تبدیل 
شده که بدون اعتماد به نفس و تمرکز، 
تهدیدی برای تیم خودی محســوب 
می شــود. لک در دو بــازی اخیرش 
برای قرمزها، دو اشــتباه وحشتناک 
انجام داده و معلوم نیست با این روحیه 
تخریب شده، در بازی های بعدی برای 
تیمش به میدان برود یا اینکه جایش را 
به احمد گوهری بدهد. برای پی بردن 
به ســطح مدیریت فعلی پرسپولیس 
هم کافی اســت بدانید آنها قبل از هر 
بازیکن دیگری، قرارداد حامد لک را 
برای چند فصل دیگر تمدید کردند. 
یعنی درویش از بین همه ستاره های 
مهم پرسپولیس، برای تمدید به سراغ 
کســی رفته که هوادارهــا در انتظار 
تبدیل شــدنش به اولیــن خروجی 
فصل در پنجره بعدی نقل و انتقاالت 

هستند!

داستان همیشگی علیمنصور، نفت و حامد لک
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نمی رسد

هشتمی بانوی رکابزن در ترکیه

تیم دوچرخه سواری بانوان مان که به منظور 
برپایــی اردوی تدارکاتی و حضــور در چند تور 
بین المللی راهی ترکیه شده است، در دومین روز 
از مسابقات تور تک مرحله ای این کشور به مصاف 
رقبا رفت. رکابزنان تیم ملی استقامت کشورمان 
در این مرحله در خط اســتارت قرار گرفتند و در 
پایان سمیه یزدانی توانست رتبه هشتم را به نام 
خود کند. ماندانا دهقان و ریحانه خاتونی نیز به 
عنوان نفر پانزدهم و شانزدهم مسابقه از خط پایان 
عبور کردند. در این مســابقه تیم ملی کشورمان 
متشکل از سمیه یزدانی، ریحانه خاتونی، ماندانا 
دهقان، ســاجده ســیاحیان و پانته آ قلی پور به 
ســرمربیگری محمود پراش حضور داشتند. در 
این سفر اشرف ساکی و دالرام ذاکرانی به عنوان 
سرپرســت و مربی حضور دارند. هدف از حضور 
در ایــن اردو آمادگی تیم برای مســابقات جاده 
قهرمانی آسیا اســت که فروردین سال آینده در 
شهر دوشــنبه برگزار می شود. دوچرخه سواران 
ایران، در ســفر به ترکیه آخرین مرحله آمادگی 
خود را پشــت ســرخواهند گذاشــت و پس از 
پایان تمرینات خود از ترکیه راهی تاجیکستان 
می شوند. همچنین دوچرخه سواری بانوان ایران 
بازی های آسیایی را نیز پیش رو دارد و باید برای 
آن میدان نیز آماده شــود. میدانی که هم برای 

فدراسیون و هم کمیته المپیک اهمیت دارد. 
    

نوشاد نرسیده حذف شد
نوشــاد عالمیان ملی پوش تنیس روی میز 
ایران که در مسابقات سنگاپور حضور پیدا کرده 
بود، در دور نخست جدول مقدماتی حذف شد تا 
وداع زودهنگامی با این رقابت ها داشــته باشد. 
عالمیان بازی را با نتیجه ســه بــر دو به بازیکن 
چین که نفر ۱0۶ جهان اســت، واگــذار کرد و 
حذف شد. اما در این مسابقات نیما عالمیان و امیر 
حسین هدایی به دور دوم رفتند. ادامه مسابقات 
ســنگاپور امروز )سه شــنبه( برگزار می شود. 
هدایی با رنکینگ ۱۵2 جهــان مقابل روبن از 
بلژیک با رنکینگ ۱2۵ ســه بر یک پیروز شد و 
نیما عالمیان با رنکینــگ ۱۳0 جهان، نیاگول 
از ایتالیا بــا رنکینگ ۹۸ جهان را ســه بر صفر 
شکست داد. تنیس روی میز یکی از رشته های 
اعزامی به بازی های آسیایی هانگژو است. نوشاد 
عالمیان در آخرین دوره المپیک آسیایی که سال 
20۱۸ به میزبانی جاکارتای اندونزی برگزار شد 
تاریخ سازی کرد و مدال برنز را به گردن انداخت. 
حال باید دید که ملی پوشــان تنیس روی میز 
ایران بار دیگر مدال المپیک آسیایی را به دست 
می آورند یــا نه. آنها انگیزه بســیار زیادی برای 
مدال آوری در هانگژو دارند و فدراسیون هم با یک 
برنامه ریزی دقیق و حساب شده می تواند در این 
راه بازوی کمکی خوبی برای ملی پوشان باشد و 
به آنها در مسیر فتح سکوی بازی های آسیایی 

انگیزه بدهد. 
    

تاریخ فینال والیبال مشخص شد
مرحله نیمه نهایی مسابقات والیبال قهرمانی 
باشگاه های برتر مردان ایران جام »سردار دل ها« 
با برگزاری دو دیدار دور برگشت به پایان رسید. 
به ایــن ترتیب تیم های مقاومت شــهداب یزد 
و پیکان تهران با شکســت حریفان خود در دو 
مسابقه متوالی به دیدار نهایی این رقابت ها که 
به صورت دو برد از سه مسابقه برگزار می شود، 
صعود کردند. سازمان لیگ فدراسیون والیبال، 
برنامه دیدار نهایی لیگ برتر مردان سال ۱۴00 
را اعالم کرد که دیدار دور رفت ســاعت ۱۵:۳0 
روز شنبه 2۱ اســفندماه و مسابقه دور برگشت 
ساعت ۱۵:۳0 روز دوشــنبه 2۳ اسفندماه در 
ســالن فدراســیون والیبال برگزار می شود. در 
صورت نیاز به مسابقه ســوم، این دیدار ساعت 
۱۵:۳0 دقیقه روز چهارشــنبه 2۵ اســفندماه 
برگزار خواهد شــد تا در نهایت از تیم قهرمان 
جام ســی وپنجم رونمایی شــود. البته مرحله 
نیمه نهایی لیگ برتر با حواشــی هــم روبه رو 
بود. از جمله قطع شــدن برق ســالن که اتفاق 
ناخوشایندی بود. فدراسیون والیبال باید برای 
مرحله فینال که همیشــه از حساسیت بسیار 
باالیی برخوردار بوده همه تمهیدات را بیاندیشد 
تا جام قهرمانی با کم ترین مشــکل به تیم اول 

لیگ اهدا شود. 

منهای فوتبال
آریا رهنورد

نقطه اوج هیجان حساس ترین مسابقه این 
هفته لیگ برتر، دقایق پایانــی هر دو نیمه بود. 
جایی کــه تنش ها، درگیری هــا، موقعیت ها و 
البته پنالتی ها از راه رسیدند. این مسابقه سخت 
و نزدیک سرانجام با برتری آبی ها به پایان رسید 
و همان طور که انتظار می رفــت، پایانی کامال 
جنجالی داشــت. ظاهرا قرار نیست نبردهای 
اســتقالل و گل گهر و برخوردهای قلعه نویی و 
فرهاد مجیدی بدون حاشیه به پایان برسند. این 
برد، استقالل را در باالترین رده جدول برای رقبا 
دست نیافتنی تر کرد. تیمی که حاال حتی با چند 
لغزش در دیدارهای باقی مانده، باز هم می تواند 
سرنوشت قهرمانی را در دستان خودش داشته 

باشد.
کابوسی برای امیر

روبه رو شــدن با فرهاد مجیــدی، بدترین 
تجربه های این چند ســال اخیر بــرای امیر 
قلعه نویــی بوده اســت. مردی کــه هر وقت 
روبه روی اســتقالل قرار گرفته، داستان های 
زیادی را پشــت ســر گذاشته اســت. او روی 
نیمکت سپاهان در یک هفته، دو بار به استقالل 
باخت و در هر دو مســابقه نیــز، تصمیم های 
بحث برانگیزی از ســوی داور گرفته شد. اعالم 
پنالتی شایان مصلح روی شیخ دیاباته در حالی 

که به نظر می رسید این خطا به صورت معکوس 
رخ داده، جنجال های زیادی بــه همراه آورد. 
در دیدار برگشت فصل گذشــته با استقالل، 
آن جمالت تند اعتراضی از ســوی قلعه نویی 
مطرح شدند. جمالتی که محرومیت چند ماهه 
مرد اول گل گهر از فوتبال را به همراه داشتند. 
در دیدار رفت این فصل هم ماجرای بایناما رقم 
خورد و با وجود تساوی در آن جدال، گل گهر 
در کمیته انضباطی سه بر صفر بازنده اعالم شد. 
در حقیقت هر چهار تقابل اخیر فرهاد با امیر، 
حداقل یک اتفاق بزرگ منفــی برای ژنرال به 
همراه آورده اســت. او هنوز هم موفق نشده در 
قامت سرمربی، شاگرد سابقش را حتی در یک 

بازی شکست بدهد.
سیمای مرد ناآرام

یک برد مهــم دیگر برای فرهــاد مجیدی، 
استقالل را در جدول صاحب حاشیه امن کرده 
است. شــاید فرهاد اولین مردی باشد که بعد از 
امیر قلعه نویی، اســتقالل را قهرمان لیگ برتر 
می کنــد. او در نیمه دوم تعویض های بســیار 
خوبی انجام داد و خیلی خوب توانست شرایط 
را به سود تیمش تغییر بدهد. البته که استقالل 
یک نمایش رویایی نداشت اما به هر حال به همه 
خواسته هایش از این بازی دست پیدا کرد. جنب 
و جوش مجیدی در کنار زمین، برای تهییج تیم 
مفید است. بسیاری از مربیان اروپایی نیز دست 

به چنین کاری می زنند امــا اعتراض مداوم او و 
دســتیارانش به داور، تمرکز بازیکنان تیم را به 
هم می ریزد. این تعــداد کارت زرد و قرمز برای 
یک مربی، اصال قابل دفــاع نخواهد بود. فرهاد 
برای تبدیل شدن به یک سرمربی بزررگ، باید 
در کنار زمین کنترل بیشــتری روی رفتارش 

داشته باشد.
تیِم خوب موقعیت نشناس! 

این مسابقه شاید به نوعی خالصه ای از این 
فصل باشگاه گل گهر باشد. تیمی که خوب کار 
می کند، فوتبال خوبی به نمایش می گذارد، به 
لحاظ فنی توانایی های زیادی دارد اما درســت 
در حساس ترین لحظات دچار لغزش می شود. 
گل گهر روبه روی استقالل موقعیت های بسیار 
زیادی داشت. سعید صادقی یک ضربه پنالتی 
را از دســت داد و این تیم بعد از زدن گل اول هم 
چند بار به راحتی می توانست دروازه استقالل را 
باز کند. با این حال آنها در نهایت موفق به چنین 
کاری نشــدند و در آخرین لحظات، گل دوم را 
هم از حریف دریافت کردنــد. گل گهر در این 
فصل فقط دو بار در زمین مسابقه بازنده بوده اما 
عدد پنج مقابل تعداد شکست های این تیم در 
جدول درج شده اســت. اگر آنها در زمان خرید 
بایناما کمی بیشــتر دقت به خرج می دادند و یا 
حداقل در بازی های بزرگ اســتفاده بهتری از 
موقعیت های شــان می کردند، حاال شرایط به 
مراتب ایده آل تری در جــدول رده بندی لیگ 

برتر داشتند.
کاراکتری برای قهرمانی

از نظر رسیدن به شخصیت قهرمانی، شرایط 

گل گهر با استقالل قابل مقایسه نیست. آبی ها 
درست نقطه مقابل حریف ســیرجانی به نظر 
می رســند. البته نباید در این زمینه به گل گهر 
خرده گرفت. چراکــه این تیم تنها ســومین 
فصل حضورش در لیگ برتر را سپری می کند. 
استقالل فرهاد اما درست شبیه تیمی است که 
برای قهرمانی ساخته شده و تا زمان رسیدن به 
قهرمانی، آرام نخواهد گرفت. استقالل حتی در 
روزهایی که فوق العاده بازی نمی کند، به برتری 
می رسد و این درســت همان رمز کلیدی برای 

قهرمان شدن است.
این لیگ آشفته

دیدار استقالل و گل گهر، سه صحنه پنالتی 
و چند آشوب بزرگ داشت. فارغ از اینکه کدام 
تصمیم ها درســت بودند، این بــازی دوباره به 
یادمان آورد که چقــدر جای وی.ای.آر در لیگ 

برتر خالی اســت. مدیران تصمیم ساز فوتبال 
ایران هم اصال به این موضوع اهمیتی نمی دهند. 
این در حالی اســت که اســتفاده از وی.ای.آر 
بسیاری از تنش ها در فوتبال ایران را به حداقل 

خواهد رساند.
پنالتی طالیی

کوین یامگا بهترین فصل دوران فوتبالش را 
در باشگاه استقالل سپری می کند. بازیکنی که 
حاال توانسته گل هایی دورقمی برای استقالل 
بزند. جالب اینکه نبرد او و منشا برای آقای گلی 
لیگ برتر، کامال به ضربات پنالتی وابسته شده 
است. چراکه بیشــتر گل های هر دو نفر از روی 
نقطه پنالتی به ثمر رســیده اند. در آخر فصل 
باید به برنده این نبــرد، تندیس پنالتی طالیی 

اهدا شود! 

بیشتر از همه ماجراهای دیگر در جریان شکست سنگین 
چهار گله منچســتریونایتد از تیم همشهری، تصویری در 

شبکه های اجتماعی از این مسابقه دست به دست می شود 
که تفاوت های واقعــی دو تیم را به نمایــش می گذارد. در 
لحظاتی از این مســابقه، درصد مالکیت توپ ۹2 به هشت 
به سود ســیتی بوده اســت! یعنی تیم پپ گواردیوال حتی 
اگر روبه روی یک تیم محلی قــرار می گرفت هم به چنین 
درصدی نمی رسید. باختن بخشی از حقیقت فوتبال است 
اما نمایش نیمه دوم قرمزها در دربی منچستر، خجالت آور 
به نظر می رسید. حتی روی کین به عنوان یکی از چهره های 
اسطوره ای باشگاه به شــدت به انتقاد از عملکرد بازیکن ها 
پرداخته و بازی آنها را شرم آور دانسته است. گری نویل نیز 
مالکان باشگاه را به یک دهه سیاست های غلط در منچستر 
متهم کرده  است. شکست در این بازی به تنهایی مهم نیست. 

نکته مهم اینجاست که قرمزها در دقایق زیادی از این بازی، 
کامال مقابل حریف تسلیم شده بودند و هیچ طرح و برنامه ای 
نداشــتند. اتفاقی که با فرهنگ همیشگی حاکم بر یونایتد 
تضاد وحشتناکی دارد. به نظر می رسد ایده استفاده از رالف 
رانگنیک به عنوان سرمربی موقت هم اصال جواب نداده است. 
رانگنیک البته قرار است تنها تا پایان فصل سرمربی منچستر 
باشد اما با این نتایج و این سبک بازی، بعید است کسی او را 
در یونایتد به عنوان یک مدیر ورزشی بپذیرد. خیلی ها تصور 
می کردند ورود رانگنیک، یونایتد را به لحاظ دوندگی متحول 
می کند و این تیم را به لحاظ سبک بازی در موقعیتی مشابه با 
تیم های یورگن کلوپ قرار می دهد اما این اتفاق به هیچ وجه 
رخ نداد. منچستر همچنان همان تیم شکننده و آسیب پذیر 
قبلی است. همان تیمی که یک دفاع فاجعه بار دارد و معلوم 
نیست تا چه زمانی قرار اســت به بازیکن پراشتباهی مثل 
مگوایر اعتماد کند. بین لیورپولی که به ســراغ استعدادی 
مثل فن دایک می رود و با خریــد او دفاعش را بیمه می کند 
و منچســتری که مگوایر را به گرانقیمت ترین مدافع تاریخ  

فوتبال انگلیس تبدیل می کنــد، تفاوت های زیادی وجود 
دارد. تفاوت های بین دو تیم در جدول هم از همین جا می آید. 
دستیابی به ســه رده اول جدول دیگر برای قرمزها محال 
است. آنها باید برای رده چهارم با آرسنال آماده آرتتا، وستهم 
خوب مویس و تاتنهام پرنوسان آنتونیو کونته رقابت کنند و 
بعید به نظر می رسد که شانس زیادی برای بردن این رقابت 
داشته باشند. از دست دادن سهمیه لیگ قهرمانان، انگیزه 
هر مربی بزرگی برای کار کردن در این باشگاه در فصل آینده 
را به حداقل می رساند. یونایتد دچار یک بیماری مزمن شده 
و اصال نمی توان تشخیص داد که این بیماری شدید قرار است 
چه زمانی به پایان برسد. این اصال شبیه آن تیمی نیست که 
با هدایت سر الکس، جام ها را یکی پس از دیگری درو می کرد 
و مدام موفقیت های بزرگ به دست می آورد. این اصال شبیه 
آن تیمی نیست که زمانی بهترین و بزرگ ترین باشگاه فوتبال 
در تمام بریتانیا بود. این فقط شبحی از آن تیم است. یک تیم 
معمولی با یک گذشته درخشــان که حاال دارد آرام آرام از 

ذهن دیگران پاک می شود.

تیم معمولی با گذشته درخشان

یونایتد نفرین شده! 

6 نکته درباره برد حیاتی آبی ها در بازی بزرگ هفته

ال پنالتیکو!

چهره به چهره

آریا طاري 


