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حریف امروز پرسپولیس در آزادی، 
یکی از تیم های بدون شکست این فصل 
لیگ برتر است. تیمی که لیگ برتر بیست 
و یکم را با دو برد متوالی روبه روی تراکتور 
و فجرسپاســی آغاز کرد. آنها در شروع 
فصل چهار گل به تراکتور زدند، سپس 
فجر را با یک گل شکســت دادند اما در 
سومین مسابقه موفق به بردن نساجی 
نشدند و با این تیم به تساوی یک - یک 

رســیدند. تصاحب هفت امتیاز در سه 
مسابقه، نشان می دهد که گل گهر شروع 
درخشانی در رقابت های این فصل داشته 
است. پرسپولیسی ها هم درست مثل 
این رقیب، فصل را با دو پیروزی پیاپی 
روبه روی فوالد و نساجی شروع کردند. 
پرسپولیس در این دو مسابقه پنج گل به 
ثمر رســاند تا آمادگی اش را در معرض 
نمایش رقبا قرار بدهد اما این تیم با یک 
نمایش ناامیدکننــده برابر آلومینیوم، 
شکســت خورد تا در پایان هفته سوم، 

6 امتیاز داشته باشد. نکته نگران کننده 
برای هواداران پرسپولیس، شرایط خط 
دفاعی این تیم است. آنها در هیچ کدام از 
سه مسابقه قبلی، کلین شیت نکرده اند و 
این اتفاق برای تیمی که در این چند سال 
همواره خط دفاعی بسیار قدرتمندی 
داشــته، دور از انتظار به نظر می رسد. 
بیشــتر موفقیت های این ســال های 
پرسپولیس به دلیل کیفیت باالی خط 
دفاعی این تیم به دست آمده اند و حاال 
این لغزش های متوالی در شروع فصل، 

نشانه های خوبی برای یحیی و تیمش 
نیســتند. گل محمدی از ستاره های 
تیمش خواسته تا بیشتر از هر چیزی به 
»تمرکز« برای بردن این مسابقه تکیه 
کنند. به نظر می رســد از دست رفتن 
تمرکز در دقایقی از مســابقه این تیم با 
آلومینیوم، موجب شــده این مربی از 
بازیکنانش بخواهد که هیچ لحظه ای 
در مسابقه را به سادگی از دست ندهند و 

هیچ فرصتی را به راحتی خراب نکنند.
از زمان صعود بــه رقابت های لیگ 

برتر، گل گهر هیچ وقت موفق به شکست 
دادن پرسپولیس نشــده است. آنها در 
مســابقه رفت لیگ نوزدهم تا دقایق 
پایانی روبه روی ایــن حریف مقاومت 
کردند و امیدوار به کسب تساوی بودند 
اما شلیک اســتثنایی مهدی ترابی و 
تیر خالص علی علیپور، شــرایط را به 
سود قرمزها تغییر داد و در نهایت این 
پرسپولیس بود که مســابقه را با برد به 
پایان رساند. جدال برگشت همان فصل، 
یک مسابقه عجیب و فراموش نشدنی 
بود. جدالی که البته بعد از قطعی شدن 
قهرمانی پرسپولیس در لیگ برتر برگزار 
شــد. آن نبرد که کمال کامیابی نیا را 
به عنوان بازیکن اخراجی داشــت، در 
نهایت با تســاوی پرگل ســه - سه به 
پایان رســید. باز هم این مهدی ترابی 
بود  که در لحظات پایانــی اجازه نداد 
سیرجانی ها به هدف بزرگ شان دست 
پیدا کنند. در فصل گذشته هم دیدار با 
گل گهر، خاطرات بسیار خوبی برای تیم 
گل محمدی ساخت. در جدال رفت در 
ســیرجان، این پرسپولیسی ها بودند 
که حریف را با نتیجه ســنگین پنج بر 
صفر شکست دادند. این بدترین باخت 
امیر قلعه نویی روبه روی پرســپولیس 
در همــه دوران فوتبال ایــن مربی به 
حساب می آمد. در جدال برگشت هم 
پرسپولیس با نتیجه سه بر یک برنده 
شــد تا در مجموع در یک فصل هشت 
گل به تیم امیر قلعه نویی بزند و این تیم 
را دبل کند. همه نبردهای قبلی این دو 
باشــگاه در لیگ برتر، حداقل سه گل 
داشته اند و این نکته امیدوارکننده ای 
به نظر می رسد. شاید این مسابقه هم 
در مسیر همان نبردهای قبلی، پر از گل، 
لحظات جذاب و موقعیت های پرشمار 

گل زنی باشد.
پرسپولیس برای این مسابقه، امید 

عالیشاه و سیامک نعمتی را در اختیار 
ندارد. امید در مسابقه قبلی این تیم در 
اراک هم غایب بود و ســیامک از ابتدا 
در آن مســابقه حضور داشت. جناح 
راست پرسپولیس با غیبت این دو نفر، 
دستخوش تغییر می شــود و احتماال 
مهدی شــیری و احســان پهلوان در 
ترکیب ثابت قرمزها برای این مسابقه 
به میدان می روند. پرســپولیس برابر 
آلومینیوم در فاز هجومی هم آماده نبود 
اما هنوز معلوم نیست که آیا یحیی به زوج 
خط حمله دست می زند و یا اینکه عیسی 
و عبدی را در نوک پیکان هجومی تیمش 
حفظ می کند. تیم او بــرای بردن این 
مسابقه، باید با روحیه ای کامال متفاوت 
نسبت به دیدار قبلی با آلومینیوم وارد 
زمین شود. به نظر می رسید در دقایقی 
از آن نبرد، ســتاره های پرســپولیس 
مســابقه را چندان جدی نگرفته اند. 
برخورد دوباره پرســپولیس و گل گهر 
در لیگ برتر، یک مســابقه تماشایی 
خواهد بود. از یک طرف پرسپولیسی ها 
تالش می کنند با بردن این بازی دوباره 
به کــورس برگردند و از ســوی دیگر، 
گل گهری ها می خواهند سیمای یک 
تیم کامال مدعی را در آزادی به نمایش 

بگذارند.

یحیی علیه نبرد قبلی، گل گهر علیه آمار بد روبه روی پرسپولیس

بازی تالفی
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بعد از شکست هفته گذشته در اراک، پرسپولیسی ها این هفته روبه روی یکی از تیم های بدون شکست رقابت های 
لیگ برتر قرار می گیرند. گل گهر، حریف سرسخت و پرستاره ای برای سرخ ها به شمار می رود. تیمی که البته از زمان 

صعودش به رقابت های لیگ برتر، هرگز نتوانسته دردسر بزرگی برای این حریف ایجاد کند. برخورد دوباره امیر قلعه نویی 
با پرسپولیس، یکی از جذابیت های این نبرد خواهد بود. هرچند که امیر همچنان دوران محرومیت را پشت سر می گذارد 

و نمی تواند تیمش را در این مسابقه از کنار زمین هدایت کند. یحیی و تیمش در این جدال به دنبال جبران نمایش 
ناامیدکننده هفته گذشته شان در لیگ برتر هستند.

ای.اف.ســی باالخره به درخواست تعداد 
زیادی از باشــگاه های عربی تن داد و تصمیم 
گرفت قوانین مربوط به بازیکنان خارجی در 
لیگ قهرمانان آســیا را تغییر بدهد. بر اساس 
قانون جدیــد، از این پس تیم های آســیایی 
می توانند نام »هفت بازیکــن« خارجی را در 
فهرست آسیایی شــان قرار بدهند. البته آنها 
به صورت همزمان در زمیــن تنها می توانند 
ســه بازیکن خارجی غیرآسیایی در کنار یک 
بازیکن خارجی آسیایی داشــته باشند. این 
قانون بعد از ســال 2002 در لیگ قهرمانان 
اعمال خواهد شــد. قانونی که به نظر می رسد 
رقابت بین تیم های ایرانی و عربی در آســیا را 

»نابرابرتر« نیز خواهد کرد.
پیشنهاد باشــگاه های عربی برای افزایش 
سهمیه خارجی ها در لیگ قهرمانان، سرانجام 
پذیرفته شده و بعد از ســال 2022، رسما به 
اجرا درمی آید. بعد از اجــرای این طرح، لیگ 
قهرمانان تورنمنت بین المللی تری می شــود 
و باشگاه های آسیایی می توانند حداقل هفت 
خارجی را در فهرســت های آسیایی شــان 
بگنجانند. طبیعتا ایران یکی از کشــورهایی 
اســت که از ایــن تغییر اســتقبال نمی کند. 

چراکه حتــی ثروتمندتریــن و رانتی ترین 
باشگاه های وطنی هم در اختیار داشتن هفت 
مهره خارجی را حتی در خواب هم نمی بینند. 
تیم های عربی مشغول جدا کردن سطح شان 
از قاره آسیا هســتند اما تیم های ایرانی دیگر 
حتی درجا هم نمی زنند و با همه سرعت عقب 
می روند. با این روند اگر قهرمانی در آسیا برای 
مدت ها حسرت تیم های ایرانی بود، حاال باید 
به حسرت های جدیدی مثل صعود از مرحله 

گروهی فکر کرد.
تصمیمی کــه ای.اف.ســی گرفته، کامال 
منطبق با مدل توســعه فوتبال در تمام دنیا 
است. این نهاد هم مثل هر نهاد فوتبالی در هر 
قاره دیگری، حق دارد که به پیشرفت بیشتر 
فوتبال باشــگاهی فکر کند. آنهــا به خوبی 
می دانند که وقتی درهــا روی خارجی ها باز 
شود، فوتبال آســیا به مراتب بیشــتر از قبل 
دیده می شود و مورد توجه قرار می گیرد. اینکه 
باشــگاهی مثل الهالل راهی فینال مهم ترین 
جام باشگاهی در قاره آسیا شده اما نمی تواند 

حداقل سه نفر از ستاره های خارجی مهمش را 
به این مسابقه ببرد، اصال اتفاق خوبی برای آسیا 
نیست. در همه قاره های دیگر هم باشگاه ها از 
حداکثر ظرفیت خرید نفرات خارجی استفاده 
می کنند و محدودیت خاصــی در این زمینه 
ندارند. در نتیجه کوچک تریــن دلیلی برای 
سرزنش ای.اف.سی در مسیر اتخاذ این تصمیم 
وجود ندارد. اگر سرزنشــی در کار باشد، باید 
خرج افرادی شود که فوتبال ایران را این چنین 
به بیراهه برده اند. افرادی که موجب شــده اند 
یک کشور ثروتمند چنین فوتبال فقیر و چنین 
باشــگاه های بدهکاری داشــته باشد. اینکه 
عربستانی ها، قطری ها و اماراتی ها باشگاه هایی 
با بهترین اســتانداردهای روز جهان دارند و 
حتی به »بارســلونا« ســرمربی می دهند اما 
فوتبال ایران هر روز در بحران و بدهکاری فرو 
می رود، اصال خوشــایند نیست. اینکه آنها در 
بهترین و زیباترین استادیوم های ممکن بازی 
می کنند و ما هنوز در لیگ برتر تیم هایی داریم 
که باید نبردهای خانگی را در شــهر دیگری 

برگزار کنند، اصال خوشــایند نیســت. اینکه 
آنها هر روز ثروتمندتر می شــوند و در فوتبال 
ایران دعوا سر درآمد تبلیغات محیطی است، 
اصال خوشایند نیست. باید بپذیریم که دیگر 
نمی توانیم با این تیم ها رقابت کنیم. در چنین 
شرایطی، بدیهی اســت که هر قانون به روز و 
مبتنی بر فوتبالی از سوی ای.اف.سی با واکنش 
منفی باشگاه های ایرانی روبه رو شود. چراکه 
در فوتبال ایران هر راهی که به حرفه ای گری 

می رسد، نسبتی با باشگاه های فوتبال ندارد.
باشگاه های ایرانی با مجوز حرفه ای »دقیقه 
نودی« فدراســیون فوتبال از لیگ قهرمانان 
محروم نشدند اما شــکی وجود ندارد که اگر 
این مجوز با همه ســختگیری های حرفه ای و 
رعایت همه اصول اولیه اعطا می شد، استقالل و 
پرسپولیس کوچک ترین شانسی برای دریافت 
آن نداشــتند. حاال که قانون دست تیم های 
عربی را برای خرید ســتاره های خارجی هم 
باز گذاشــته، ماجرا چیزی شبیه محرومیت 
تیم های ایرانی از بردن جام قهرمانی در لیگ 
قهرمانان خواهد بود. حاال باشــگاه های عربی 
حاشــیه خلیج فارس با فهرســتی وارد لیگ 
قهرمانان می شوند که سرشــار از مهره های 
خارجی باکیفیت هستند. در فوتبال ایران اما 
نمی توانید حتی یک باشــگاه را هم پیدا کنید 

که توان جذب بیشتر از ســه مهره خارجی را 
داشته باشد. مشــکالت مالی، بدهکاری های 
گذشــته، ســوءمدیریت و البته تحریم ها و 
شرایط ارز، کار جذب مهره های خارجی را در 
فوتبال ایران بیش از حد دشوار کرده است. در 
همین فوتبال، تیم هایی وجود دارند که حتی 
نمی توانند به خرید یک ســتاره خارجی فکر 
کنند. در همین فوتبال تیم هایی وجود دارند 
که حتی در مســیر جذب مهره های داخلی با 
مشکل روبه رو هســتند. پس اگر برای رقابت 
با غول های آســیایی در لیگ قهرمانان پیش 
از این به »معجزه« نیاز داشتیم، حاال حتی به 
چیزی فراتر از معجزه نیاز خواهیم داشــت. با 
این روند تیم های ایرانی فقط مثل »توریست« 
به لیگ قهرمانان می روند و بعد از تماشا کردن 
منظره ها، دوباره با دســت های خالی به ایران 
برمی گردنــد. این یک واقعیــت تلخ در مورد 
فوتبال ایران اســت. اینکه بین آن چه در این 
فضا می گذرد و فوتبال حرفه ای، فرســنگ ها 
فاصله ایجاد شــده و پر کردن ایــن فاصله در 
کوتاه مدت غیرممکن خواهد بود. قانون جدید 
ای.اف.سی، فوتبال ایران را در آسیا به گوشه 
رینگ می برد. آنها البته اصال مقصر نیســتند. 
این کاری است که در این فوتبال، خودمان با 

خودمان کرده ایم.

قانون بازیکنان خارجی در لیگ قهرمانان آسیا تغییر کرد

خداحافظ آسیا

حریف امروز پرسپولیس 
در آزادی، یکی از تیم های 

بدون شکست این فصل 
لیگ برتر است. تیمی که 
لیگ برتر بیست و یکم را 
با دو برد متوالی روبه روی 

تراکتور و فجرسپاسی آغاز 
کرد
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تعطیلی بی موقع 

مسابقات هندبال قهرمانی جهان طی روزهای 10 
تا 28 آذر به میزبانی اسپانیا برگزار می شود اما تیم ملی 
هندبال زنان که نخستین حضورشان در این رقابت ها 
را پیش رو دارند، بدون اردو مانده اند. آخرین تمرین 
ملی پوشان به قبل از مسابقات قهرمانی آسیا که از 
2۴ شهریور تا ســه مهر به میزبانی اردن انجام شد، 
برمی گردد. اردوی تیم ملی بعد از بازگشــت از این 
مسابقات هنوز تشکیل نشده و به گفته مدیر فنی تیم 
ملی هندبال زنان قرار است شنبه 1۵ آبان )امروز( در 
مورد زمان تشکیل آن تصمیم گیری شود. تیم ملی 
زنان ایران در مسابقات قهرمانی آسیا با کسب مقام 
چهارمی توانست برای اولین بار سهمیه مسابقات 
جهانی را کســب کند و در گروه C با تیم های نروژ، 
رومانی و قزاقستان همگروه است. افسانه دهقانی 
نایب رییس بانوان فدراسیون هندبال در خصوص 
تعطیلی اردوهای تیم ملی هندبال زنان در فاصله 
کمتر از یک ماه تا مسابقات قهرمانی جهان عنوان 
کرد:»فاصله مســابقات آسیا تا مســابقات جهان 
خیلی کم بود. اکثر بازیکنان هــم که تقریبا بعد از 
بازگشــت از اردن کرونا داشتند و دوره استراحت و 
درمان را می گذراندند. بعد از استراحت هم باید برای 
مسابقات لیگ برتر آماده شوند. بازیکنان از قبل با 
باشگاه های خود قرارداد داشتند و از طرفی مسابقات 
لیگ برتر تنها منبع درآمد آنها است. بنابراین برای 
ایجاد تعادل نمی توانســتیم مسابقات لیگ برتر را 
برگزار نکنیم. ضمن اینکه این مسابقات تمرین و 
ممارستی برای ملی پوشان ما هم خواهد بود.« وی 
افزود:»برنامه ریزی کرده ایم که به امید خدا چند روز 
بعد از اتمام مسابقات لیگ برتر زنان استارت اردوها 
را بزنیم. البته بعد از پایان لیگ بازیکنان استراحت 
کوتاهی خواهند داشت تا فشار مسابقات و تمرینات 
از روی آنها برداشته شود و بعد از آن اردوهای تیم ملی 

شروع می شود.«
    

دانیال، بدشانس ابدی
دانیال شــه بخش را باید یکی از بدشانس ترین 
ستاره های ورزش ایران بدانیم. ستاره ای که ظاهرا 
قرار است همیشه در بدترین شرایط ممکن، مصدوم 
شود و دیدارهای حساس را از دست بدهد. دانیال 
شه بخش با یک کار بزرگ و تاریخی، به جمع چهار 
بوکســور برتر دنیا در رقابت های جهانی رسید اما 
درست وقتی همه در انتظار حضورش در نیمه نهایی 
بودند، به دلیل مصدومیت شانس شرکت در ادامه 
رقابت ها را از دست داد. در رقابت های المپیک هم 
آسیب دیدگی، موجب حذف این ستاره شده بود. 
شه بخش با وجود غیبت در نیمه نهایی، مدال برنز 
به دست آورد و بوکس ایران را صاحب یک دستاورد 
تاریخی کرد. این اولین مدال جهانی تاریخ ورزش 
بوکس در ایران است. شه بخش در این رقابت ها کاری 
را انجام داد که هیچ بوکسور دیگری در تاریخ ایران 
موفق به انجامش نشده بود. یک تجربه دست نیافتنی 
برای بوکســوری که حاال امید ایران برای المپیک 
بعدی است. با این مدالی که شه بخش به نام خود زد، 
اهالی این رشته امیدوار هستند که وضعیت بوکس 
ایران با حمایت های بیشتر مسئوالن تکان اساسی 
بخورد تا در سال های آینده در المپیک های آسیایی 

و جهانی سهم مدال های مان بیشتر باشد. 
    

جودو، پیچیده تر از همیشه

شرایط فدراســیون جودو و به طور کلی ورزش 
جودو در ایران، بســیار عجیب به نظر می رسد. این 
فدراســیون همچنان در محرومیت به سر می برد 
و حاال تنش ها بین روســای آن و مسئوالن کمیته 
المپیک، به اوج خودش رســیده اســت. دود این 
وضعیت هم فقط در چشم ستاره هایی می رود که 
با هزار امید و آرزو، جودو را برای آینده شان انتخاب 
کرده اند. کاش حاال که نهادهای بین المللی این همه 
فشار به جودو وارد می کنند، در داخل کشور دیگر این 
همه تنش و اختالف بین اهالی جودو وجود نداشت. 
در چنین شرایطی می توانستیم امیدوار باشیم که 
کمی اتحاد، شرایط را تغییر بدهد و جودو را از این 
وضعیت نگران کننده خالص کنند. حقیقت اما این 
است که جودو در ایران، به دست افرادی افتاده که از 

مدیریت چیز زیادی نمی دانند. 

منهایفوتبال

آریا رهنورد

آریا طاري 

چرخه ادامه دار مصدومیت دمبله در بارسلونا

شکستنی است
چرخه استثنایی عثمان دمبله در بارسلونا، همچنان ادامه 
دارد. در این چرخه بی نظیر، او هر سال مصدومیتی سنگین را 
پشت سر می گذارد و به میادین برمی گردد، یک بازی برای 
بارســا انجام می دهد و دوباره مصدومیتی 6 ماهه را تجربه 
می کند. بلوگرانا قبل از شروع این فصل، خواهان فروش دمبله 
بود. مدیران بارسا می دانســتند که فروش این فوتبالیست 
در آخرین سال قراردادش با بارسا، بخشی از مشکالت مالی 
تیم را حل می کند. آنها امیدوار بودند درخشــش دمبوز در 
یورو، شرایط را برای فروش این اســتعداد جوان هموار کند 
اما دمبله در همان اولین مسابقه جام ملت ها مصدوم شد و با 
ترک این رقابت ها به خانه برگشت تا احتمال فروش اش هم 

به صفر برســد. دمبله تا همین هفته، مصدوم بود و باالخره 
بعد از چندین ماه غیبت، اولین مسابقه فصلش را در اوکراین 
روبه روی دیناموکیف انجام داد. جدالی که در نهایت به برتری 
خفیف بارسلونایی ها ختم شد. این مهاجم فرانسوی حدود ۴0 
دقیقه در کیف برای تیمش بازی کرد و تنها دو روز بعد به دلیل 
آسیب دیدگی دوباره از فهرست بارسلونا خارج شد. روبه رو 
شدن با مصدومیت تازه ای از این فوتبالیست همیشه مصدوم، 
از حوصله هواداران باشگاه اســپانیایی خارج بود. او به بارسا 
پیوست تا جانشینی برای نیمار باشد. در لحظه امضای قرارداد 
با بارسا هم، همه دمبله را به عنوان یکی از بهترین استعدادهای 
جوان فوتبال می شــناختند. چراکه عملکرد این بازیکن در 
لباس دورتموند مثال زدنی بود. با این وجود او بیشتر از آن که 
در زمین فوتبال برای بارسلونا به میدان رفته باشد، در ترکیب 
ثابت کلینیک باشگاه قرار داشته است.به نظر می رسد دمبله در 
مسیر شکستن رکوردهای تاریخی مصدومیت در یک باشگاه 

فوتبال است. او از زمان پیوســتن به بارسا، 12 مصدومیت 
مختلف را تجربه کرده است. مصدومیت های 106 و 191 روزه 
این بازیکن هم در همین فهرست قرار داشته اند. صبر هواداران 
بارسا دیگر لبریز شده و آنها چنین بازیکن همیشه مصدومی 
را نمی خواهنــد. این بار البته قرار اســت دوری او از میادین 
کوتاه مدت تر باشــد و دمبله بعد از فیفادی به اردوی بارسا 
ملحق شود. احتماال وقتی او به تمرین ها برگردد، سرمربی 

بارســا هم تغییر کرده و شرایط جدیدی 
برای این بازیکن ســاخته خواهد 
شد. این دیگر آخرین شانس دمبله 
برای درخشیدن در بارسا خواهد 
بود. قرارداد او با باشگاه در انتهای 

فصل به پایان می رسد و معلوم 
نیست بارسلونایی ها چه 
برخوردی بــا او خواهند 

داشت. با این رکورد حیرت آور از مصدومیت هم، بعید 
به نظر می رسد باشــگاه دیگری دست به ریسک 
بزرگ خرید عثمان بزند. تا این لحظه، او در بارسا 
کاری به جز مصدوم شــدن انجام نداده و هرگز 
الیق پوشیدن پیراهن شماره 11 بارسا نبوده 
است. پیراهنی که زمانی ریوالدو و نیمار آن 
را بر تن داشتند. دمبله احتماال منفورترین 
مهره این روزهای آبی اناری ها به شمار می رود. 
بارسلونایی ها از صبر کردن برای او خسته به 
نظر می رسند و اصال دوســت ندارند که این 
روند باز هم ادامه پیدا کنــد. هرچند که ظاهرا 
خود او هیچ وقت از مصدومیــت و ترک زمین به 
این دلیل، خسته نمی شــود. این مهم ترین عادت 
زندگی فوتبالیســت فرانسوی باشگاه 

بارسلونا است.


