
t oseei r ani . i r
7 آدرنالین

قطعا نباید چشــم از مســابقه ای 
برداشت که دو طرفش، فرهاد مجیدی و 
جواد نکونام هستند. دو مربی که همیشه 
آماده خلق موقعیت های جذاب به نظر 
می رسند. ســتاره های سابق استقالل 
حاال به دو سرمربی نســبتا باتجربه در 
لیگ برتر تبدیل شده اند. نکو در سه تیم 
مختلف کار کرده و فرهاد در سه مقطع 
مختلف، سرمربی استقالل بوده است. 
دوازدهمین مسابقه این فصل هر کدام 
از این دو تیم، اهمیت بسیار زیادی برای 
آنها دارد. امروز اســتقالل برای حفظ 
صدرنشــینی می جنگد و فوالد برای 
نزدیک تر شدن به رده های باالیی جدول 

روبه روی حریفش قرار می گیرد.

پرواز بدون بال راست
نکته نگران کننده برای اســتقالل 
در این مسابقه، غیبت احتمالی هر دو 
بال راســت این تیم است. وریا غفوری 
در چند هفته گذشــته مصدوم بوده و 
قبل از مســابقه با فوالد هم نتوانسته 
در تمرین هــای عمومی اســتقالل 
شــرکت کند. کوین یامگا هم به دلیل 
ســرماخوردگی در چند روز اخیر در 
تمرین تیم حضور نداشته است. با این 
روند اســتقالل بال راست تخصصی 
در این مسابقه ندارد و این اتفاق برای 
تیمی که با روش ســه دفاعــه بازی 
می کند، نگران کننده به نظر می رسد. 
احتماال محمد دانشگر در این مسابقه 
برای بازی در این پســت مهیا خواهد 
شد. دانشگر قبال هم نشــان داده که 

قابلیت های هجومــی خوبی دارد و به 
خوبی می تواند همزمــان با کمک به 
دفاع، به حمالت اســتقالل هم اضافه 

شود.
چه کسی نکوتر است؟

آن چه بــه این مســابقه جذابیت 
بیشتری می بخشــد، برخورد نکونام و 
فرهاد مجیدی به عنوان ســرمربی دو 
تیم است. این دو مربی فصل گذشته دو 
بار روبه روی هم قرار گرفتند و هر کدام 
توانستند یک مسابقه را به عنوان مربی 
برنده ترک کننــد. دیگر برخورد فصل 
گذشته دو تیم، با برتری نکو روبه روی 
فکری همراه شــد. همان مسابقه ای 
که در نهایت شــرایط را برای محمود 
فکری به شدت بحرانی کرد و این مربی 
را زیر ســوال برد. فرهاد و نکو، زمانی در 

استقالل همبازی بودند و در کنار هم، 
قهرمانی لیگ برتر را هم جشن گرفتند. 
حاال اما چندین سال از آن روزها سپری 
شده و این دو نفر حاال به عنوان دو رقیب 
روبه روی هم خواهند ایستاد. پست بازی 
آنها در دوران بازی کامال متفاوت به نظر 
می رسید. نکو یک هافبک تدافعی بود 
و فرهاد در خط حملــه برای تیمش به 
میدان می رفــت. در دوران مربیگری 
هم نکو فلسفه تدافعی تری دارد و فرهاد 
یک مربی نسبتا هجومی تر است. بدون 
هیچ شــکی، این یک مسابقه به شدت 

باکیفیت خواهد بود.
تولد دوباره یک گلر

سیدحسین حسینی فصل بسیار 
خوبی را در ترکیب اســتقالل سپری 
می کنــد. او در چهــار مســابقه اخیر 

اســتقالل در لیگ برتر توانسته دروازه 
آبی ها را بسته نگه دارد. سیدحسین در 
مسابقه سخت با فوالد به دنبال پنجمین 
کلین شــیت  متوالی اش در لیگ برتر 
خواهد بود. درخشــش سیدحسین، 
رفتار اســتقاللی ها با رشید مظاهری 
را هم تغییر داده اســت. بازیکنی که از 
شروع فصل حتی در فهرست های اولیه 
این تیم هم قرار نمی گیرد. سیدحسین 
حتی در مسابقه قبلی روبه روی پدیده 
با وجود فاصله محسوس تیم با رقیب، 
باز هم واکنش های درخشانی داشت و 
مانع باز شدن دروازه تیمش شد. بعد از 
پرسپولیس و سپاهان، حاال سیدحسین 
امیدوار است روبه روی یک حریف بزرگ 

دیگر هم کلین شیت کند.
نبرد انتقامی

آخرین تقابل استقالل و فوالد قبل 
از مســابقه امروز، فینال فصل گذشته 
جام حذفی بود. یک جدال بسیار سخت 
و نزدیک که با تساوی به پایان رسید و در 
نهایت برد فوالدی ها در ضربات پنالتی را 
رقم زد. نتیجه ای که یک ضربه روحی 
بزرگ به فرهاد و تیمــش زد و جلوی 
رسیدن این مربی به اولین جام دوران 
مربیگری اش را گرفت. حاال این مسابقه، 
یک نبرد انتقامی بین این دو تیم خواهد 
بود. استقالل امروز در استادیوم آزادی 
دســت به هر کاری می زند تا در جدال 
با فوالد، به عنوان تیم برنــده از زمین 

خارج شود.
برخورد گل نخورها

اگر به آمــار و ارقام جدول لیگ برتر 
نگاه کنیم، شرایط دفاعی دو تیم کامال 
متفاوت به نظر می رسد. چراکه استقالل 
در این فصل فقط دو گل دریافت کرده 
و دروازه فوالد 9 بار باز شــده اســت. با 

این حال نباید فرامــوش کرد که فوالد 
در دو هفتــه اول لیــگ، 6 گل خورده 
بود و اساســا هفت گل از 9 گل خورده 
این فصل فوالد مربوط به دوران ویسی 
هســتند. از زمانی که هدایت فوالد به 
نکونام سپرده شده، این تیم در لیگ برتر 
فقط دو گل خورده داشته است. این آمار 
رویایی نشان می دهد که هم استقالل و 
هم فوالد، خطــوط دفاعی فوق العاده و 

نفوذناپذیری دارند.
جعفر علیه شیمبا

در مســابقه  دو تیمی کــه دو خط 
دفاعــی آرمانی دارنــد، کار گل زن ها 
بسیار سخت خواهد بود. در این جدال 
شیمبا همانند دیدارهای گذشته امید 
اول گل زنی فوالد اســت. استقاللی ها 
هم امیدوارند روند خوب ژستد و آرمان 
رمضانــی ادامه پیدا کند امــا اگر قرار 
باشد فقط یک بازیکن را به عنوان نماد 
گل های حساس در این فصل استقالل 
معرفی کنیم، آن بازیکن جعفر سلمانی 
خواهد بود. بازیکنــی که به عنوان بال 
چپ، سه گل برای استقالل زده و این 
تیم در هر سه مسابقه برنده بوده است.

6 نکته درباره تقابل جذاب استقالل و فوالد

ملودی 6 و 7
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یــازده مســابقه و 22 امتیاز. پرســپولیس 
و ســپاهان با این شــرایط کامال مشــابه برای 
تماشایی ترین مسابقه این هفته لیگ برتر آماده 
می شوند. آنها همین حاال هم به میانگین دو امتیاز 
در هر مسابقه رسیده اند اما به خوبی می دانند که 
باید فاصله ســه امتیازی با صدر جدول را کم تر 
کنند. سپاهان محرم در هر دو مسابقه گذشته اش 
در لیگ برتر شکست خورده و پرسپولیس این 
فصل فقط یک بار بازنده شــده است. قرمزها اما 
در نبرد امروز،  باید به استادیومی برگردند که دو 
شکست آخر لیگ برتری شان را در آن پشت سر 

گذاشته اند.
سه پرسپولیسی روی کاور سپاهان

ســپاهانی ها کری خواندن برای رقیب را از 
طراحی کاور مسابقه شروع کرده اند. کاوری که 
در آن، فقط چهره ســه پرسپولیســی سابق در 
بین ستاره های فعلی سپاهان دیده می شود. سه 
بازیکنی که بدون تردید انگیزه های فوق العاده ای 
برای این مسابقه خواهند داشت. چراکه هیچ کدام 
از این ســه نفر، جدایی دلچسبی از پرسپولیس 
نداشتند. ســروش رفیعی در فهرســت مازاد 
کالدرون قرار گرفت و در آخرین روزهای نقل و 
انتقاالت ناچار به ترک باشگاه شد. شهریار مغانلو 

به دلیل مبلغ باالی رضایتنامه و عدم توافق بین 
پرسپولیس و سانتاکالرا چاره ای به جز ترک این 
تیم نداشت و به محض پیوستن به سپاهان هم 
تمام عکس هایش را با لباس پرســپولیس پاک 
کرد. فرشاد احمدزاده هم که یک بار پرسپولیس 
را به مقصد لیگ لهستان ترک کرده بود، در تجربه 
دوم فقط یک نیم فصل در تیم دوام آورد و ناچار 
به ترک باشــگاه شد. حاال این ســه نفر احتماال 
در ترکیب ثابت سپاهان روبه روی پرسپولیس 
قرار می گیرند و امیدوارند یک روز درخشــان را 

روبه روی این تیم پشت سر بگذارند.
آن پنالتی نفس گیر

انتخاب وحید کاظمی به عنوان داور وســط 
دیدار پرسپولیس و سپاهان هم در نوع خودش 
انتخاب بحث برانگیزی به نظر می رسد. او همان 
داوری اســت که در قامت داور پشت دروازه، آن 
پنالتی جنجالی را در آخرین لحظات وقت اضافه 
مسابقه جام حذفی سه سال قبل برای سپاهان 
گرفته بود. بعد از آن اتفاق، وحید کاظمی به شدت 
با انتقاد پرسپولیسی ها روبه رو شد. البته مهدی 
کیانــی آن ضربه را خراب کــرد و در نهایت این 
پرسپولیسی ها بودند که آن مسابقه را با پیروزی 
پشت سر گذاشتند. با این حال انتخاب کاظمی 
برای قضاوت این جدال، حواشی خاص خودش 

را به همراه خواهد آورد.

رقبایی که مکمل هستند
سپاهان و پرسپولیس به لحاظ سبک بازی 
و عملکرد این فصــل، کمی متفــاوت به نظر 
می رســند اما به نظر می رســد آنها در شرایط 
فعلی، مکمل هــای خوبی برای هم هســتند. 
ســپاهان در چند هفته اخیــر، تیمی بوده که 
به شدت موقعیت می ســازد اما فرصت ها را از 
دست می دهد و در نهایت نتایج خوبی به دست 
نمی آورد، پرســپولیس یحیی اما در این چند 
هفته تیمی بوده که چندان موقعیت نســاخته 
و روان بازی نکرده اما برنده بوده اســت. همه 
انتظار دارند این دو تیم در ادامه فصل، به روند 
دلخواه شــان نزدیک شــوند. برای این اتفاق، 
پرسپولیس باید موقعیت های به مراتب بیشتری 
ایجاد کند و ســپاهان باید گل های بیشتری به 
ثمر برساند. این همان مسابقه بزرگی است که 
انتظار می رود انگیزه ها و اشــتیاق دو تیم را به 
اوج برساند و آنها را در بهترین فرم ممکن قرار 
بدهد. البته که جای خالی تماشــاگرها، برای 
پرسپولیس و سپاهان آزاردهنده است اما بدون 
تردید دو تیم به لحاظ فنی، برنامه های زیادی 

برای این نبرد خواهند داشت.
پاگشای منوچهر

آی تی ســی بازیکن جدید پرسپولیس هم 
باالخره صادر شده و منوچهر صفروف می تواند 
تیمش را در این مســابقه همراهی کنــد. او از 
مدت ها قبل به پرســپولیس ملحق شده اما به 
دلیل بسته بودن پنجره نقل و انتقاالت، نتوانسته 

برای این تیم به میدان بــرود. برخالف وحدت 
هنانوف که با مصدومیت روبه رو شده، صفروف 
کامال آماده اســت تا برای قرمزها بازی کند. او 
می تواند به عنوان مدافع و یا هافبک راست برای 
این تیم توپ بزند. البته بعید است که صفروف 
در این جــدال به صورت ثابــت در ترکیب تیم 

قرار بگیرد.
در جست جوی راه نجات

تردیدی وجود ندارد که این مســابقه برای 
هر دو مربی به شدت مهم اســت اما محرم، نیاز 
بیشــتری به برتــری در این مســابقه دارد. دو 
شکســت پیاپی روبه روی اســتقالل و پیکان، 
سپاهان را در شــرایط نگران کننده ای قرار داده 
است. آنها روبه روی گل گهر هم شکست خوردند 
و به لطف ماجرای بایناما، حاال سه امتیاز بیشتر 
از امتیازهای واقعی شان در لیگ برتر دارند. این 

مسابقه برای محرم، یک راه نجات واقعی است. 
بردن پرســپولیس می تواند همه چیز را برای او 

تغییر بدهد.
دومین بازی در زمین بی طرف

این دومین بار در تاریخ است که پرسپولیس 
و ســپاهان در یک زمین بی طــرف به مصاف 
هم می رونــد. تنها تجربــه رویارویــی آنها در 
زمین بی طرف به ســال 80 برمی گردد. شاید 
پرسپولیسی ها ترجیح می دادند که این مسابقه 
را در اصفهان برگزار کنند. چراکه آنها نه از بازی 
با سپاهان در زمین بی طرف خاطره خوبی دارند 
و نه بازی در اراک برای شــان خوش یمن بوده 
است. تنها تجربه رویارویی آنها در زمین بی طرف 
با برتری دو گله ســپاهان همراه شــده است. 
پرســپولیس هم در هر دو تجربه قبلی بازی در 

اراک، شکست خورده است.

6 نکته درباره حساس ترین تقابل این هفته لیگ برتر

آتشفشان اراک

آن چه به این مسابقه 
جذابیت بیشتری 

می بخشد، برخورد نکونام 
و فرهاد مجیدی به عنوان 
سرمربی دو تیم است. این 

دو مربی فصل گذشته دو بار 
روبه روی هم قرار گرفتند 
و هر کدام توانستند یک 
مسابقه را به عنوان مربی 

برنده ترک کنند
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 ستاره هایی که چاره ای
 به جز ترک رئال مادرید ندارند

آشغال های دوست داشتنی

صدرنشــینی مقتدرانه در اللیگا، نشــانه 
امیدوارکننــده ای بــرای رئــال مادرید در 
رقابت های این فصل به حساب می آید. با این 
حال قرعه بسیار ســخت در لیگ قهرمانان و 
رویارویی با پی اس جی، نگرانی های زیادی در 

مورد این تیم به وجود می آورد.
 به نظر می رســد کارلتو تصمیــم گرفته 
ترکیب تیمش را در پنجره نقــل و انتقاالتی 
نیم فصل کمی تغییر بدهد. او بــه دنبال این 
است تا مهره های صاحب نام اما کم اثر تیمش 
را از فهرست خارج کند و به جای آنها به سراغ 
نفرات دیگــری برای بازســازی ترکیب رئال 
مادرید برود. به نظر می رسد کاسه صبر کارلو 
دیگر لبریز شده و او دیگر تحمل برخی نفرات 
را در رختکــن رئال نــدارد. 6 بازیکن رئال در 
 خطر جــدی تــرک زودهنگام این باشــگاه

 هستند.
 ایسکو احتماال اولین ستاره ای است که به 
زودی از برنابئو می رود. فوتبالیستی که زمانی 
قرار بود به یکی از بهترین های دنیا تبدیل شود 
اما روند پیشــرفت خوبی را طــی نکرد و حاال 
 یک نیمکت نشــین مطلق در رئال به حساب

 می آید.
 آنچلوتی هم دیگر اصال اعتقادی به سبک 
بازی ایسکو ندارد. شرایط برای گرت بیل هم 
اصال بهتر نیســت. قرارداد او با رئال در پایان 
فصل تمام می شــود و این بازیکــن می تواند 
مقصد بعدی اش را با یک قرارداد آزاد انتخاب 
کند. خیلی هــا از لیگ چین یا عربســتان به 

عنوان مقصد بعدی گرت نام می برند. 
مارســلو هم یکی از نفراتی است که بعد از 
سال ها درخشش در رئال مادرید، روزهای بدی 
را در این تیم سپری می کند و شاید جدایی از 
کهکشــانی ها بیشــتر از همه به نفع خودش 
باشد. چراکه او باید از همه خاطرات خوبی که 
در این سال ها در رئال ساخته مراقبت کند. نفر 
بعدی این فهرست، ماریانو دیاز است. بازیکنی 
که گاهی یک جرقه کوچک نشان می دهد اما 
هیچ و  قت یک ستاره کلیدی برای مادریدی ها 
نبوده است. ماریانو برای مدتی پیراهن شماره 
هفت رئــال را هم بر تن داشــت اما هیچ وقت 
 از ســطح یک فوتبالیســت متوســط فراتر

 نرفت. 
برخــالف او، ادن هــازارد به عنــوان یک 
ستاره بزرگ و گرانقیمت راهی مادرید شد اما 
مصدومیت متوالی و ناآمادگی مداوم، شرایط 
دشواری برای این ستاره ساخته است. هازارد 
در برنابئو هیچ شباهتی به آن ستاره رویایی و 
گل زن باشگاه چلســی نداشته است. رئالی ها 
تا اینجا به شــدت برای ادن صبر کرده اند اما 
 بعید به نظر می رسد که این انتظار، طوالنی تر

 شود. 
چراکه هازارد هیچ نشانه ای از پیشرفت را در 
برنابئو به نمایش نمی گذارد. اگر این فهرست 
نفر ششمی داشته باشد، آن بازیکن لوکا یوویچ 
خواهد بود. مهاجمی که این اواخر چند نمایش 
خوب داشته اما تفاوت ســطح چشمگیری با 
ســتاره های فیکس رئال مادرید مثل بنزما و 

وینیسیوس دارد. 
جدایی این نفرات، بهتریــن فرصت برای 
بازســازی دوباره رئال مادرید اســت. تیمی 
که باید کمی جوان شــود و ترکیب اصلی اش 
را ترمیــم کند. رئــال با همین 
نفرات می توانــد در اللیگا به 
موفقیت برسد اما موفقیت 
در لیگ قهرمانــان اروپا، 
ماموریــت بــه مراتــب 
دشــوارتر و بزرگ تــری 
خواهد بــود. ماموریتی که 
بعید اســت رســیدن به 
آن با نفــرات فعلی 
بــه حقیقت تبدیل 
شــود. کارلتو برای 
رسیدن به بهترین 
نتایــج در مادرید، 
نیــاز بــه ترکیــب 

متفاوتی دارد.

منهایفوتبال

آریا رهنورد

آریا طاري 

روز گذشته اردوي تیم ملي فوتبال بانوان 
مهمانان ویژه اي داشــت. در این روز انســیه 
خزعلی معــاون رییس جمهــور در امور زنان 
و خانــواده، عزیزی خادم رییس فدراســیون 
فوتبال، مریم کاظمی پور معاون ورزش زنان 
و اعضای هیات رییسه فدراسیون سر تمرین 
شاگردان مریم ایراندوست رفتند و با ملي پوشان 
هم صحبت شدند. در این مراسم زهره کودایی 
دروازه بان تیم ملی دقایقی با خزعلی صحبت 
کرد و پیراهن تیم ملی هم به خزعلی اهدا شد. 
در ابتداي مراســم هم حاضرین پیراهن تیم 
ملی را برای اهدا به موزه امضا کردند. خزعلي 
هدفش از حضور در اردوي تیم ملي را شنیدن 
حرف هاي ملي پوشان عنوان کرد. او همچنین 
قول داد که براي حمایت و پشــتیباني از این 

تیم هرچه در توان هســت را به کار بگیرد. در 
مقابل هم ملي پوشان خواستار دریافت پاداش 
صعودشان به جام ملت ها شدند تا با انگیزه براي 
صعود در این مسابقات تالش کنند. ایراندوست 
هم در این مراســم تاکید کــرد که هدف تیم 
صعود از گروه در جام ملت ها اســت. او در این 
باره گفت:»ما برای قهرمانی نمی رویم. در گروه 
ما هند میزبان است که تورنمنت های خوبی را 
پشت سر گذاشته، چین پرافتخارترین تیم این 
مسابقات است و چین تایپه هم در رنکینگ از 
ما باالتر است اما می رویم که از گروه مان صعود 

کنیم.« در حاشیه این مراسم همچنین موضوع 
ورود بانوان به ورزشگاه ها در انتخابي هاي جام 
جهاني مطرح شد. خزعلي نیز در واکنش به این 
موضوع چنین گفت:»ایــن موضوع منوط به 
تصمیم گیری کالن در دولت است و جلساتی 
در حال برگزاری اســت و امیدوار هستیم این 
کار انجام گیرد.« او دربــاره احتمال تعلیق در 
صورت صادر نشــدن مجوز نیز گفت:»اجازه 
بدهید تصمیم گیری شود، سپس نتیجه اعالم 
خواهد شد.« در همین راستا مریم کاظمی پور 
معاون زنــان وزارت ورزش و جوانان تصریح 

کرد:»هدف ما برداشــتن قــدم رو به جلو در 
پیشرفت رشته های توپی زنان است. گام هایی 
برای ایجاد فرصت های برابــر را برای حضور 
زنان در تمام رشته های ورزشــی که فوتبال 
هم یکی از آنهاست، برداشــته ایم. در مراجع 
مختلفی این موضوع در حال بررســی است. 
از بخش های امنیتی، نظارتی و ســایر مراجع 
اجرایی که باید نظرشان کسب شود، نظراتی 
را گرفته ایم و جلسات تخصصی رو به جلو است 
و با حمایت های خانم خزعلی این جریان ادامه 
پیدا می کند. فکر می کنم تــا روزهای آینده 
نتیجه آن اعالم می شود.«  او افزود:»ما امیدمان 
به خداست که بتوانیم همه شرایط را به نحوی 
تســهیل کنیم که زنان بتوانند از حقوق اولیه 
ورزشی خود بهره مند شــوند. این هم یکی از 

این موضوعات اســت. ما تمام تالش مان را به 
کار گرفته ایم تا حضور زنان را در ورزشــگاه ها 
و برای تمام رشــته ها و نه فقط بــرای فوتبال 

فراهم کنیم.« 
ورود بانوان به ورزشــگاه ها در حالي هنوز 
مشخص نشده و در دست بررسي و تصمیم گیري 
است که اگر اجازه ورود زنان به ورزشگاه نداده 
نشود، احتمال تعلیق وجود دارد. پیش از این 

یک بار بانــوان در دیدار ملــي به آزادي 
رفتند و حاال آنها منتظر هســتند بار 
دیگر براي تشویق و حمایت از تیم ملي 
وارد استادیوم شوند. فیفا هم موضع 
سختگیرانه اي نســبت به این ماجرا 
دارد و باید دید درنهایت چه تصمیمي 

در این باره اتخاذ مي شود. 

مهمانان ویژه در اردوي شاگردان ایراندوست

تالش براي ورود بانوان به ورزشگاه ها


