
t oseei r ani . i r
7 آدرنالین

دومین فینالیســت جام حذفی در 
یکی از زیباترین شب های فوتبال ایران 
رقم خورد. البته که این مســابقه اصال 
تماشــایی نبود، موقعیت های زیادی 
نداشت و به تنش های فراوانی گره خورد 
اما حضور 30 هزار هوادار نساجی روی 
ســکوها، فوق العاده به نظر می رسید و 
قابی فراموش نشدنی بود. قابی که دوباره 
به یادمان آورد فوتبال با تماشــاگرها 
چیز دیگری اســت و وقتــی درهای 
استادیوم روی آنها بسته می شود، دیگر 
خبری از یک فوتبال واقعی و تمام  عیار 

نخواهد بود. 
نبرد نساجی و مس کرمان، دومین 
بازی پرتماشــاگر فوتبال ایران پس از 
شهرآورد تهران در دوران پساکرونا بود. 
البته که استقالل و پرسپولیس هر کدام 
در چند دیدار خانگی هوادار داشــتند 
اما میزان استقبال نســاجی چی ها از 
این نبرد بیشــتر از آن مســابقه ها به 
نظر می رسید. البته این اولین بار نبود 
که آنها چنین جمعیتــی را به آزادی 
می کشاندند. چند سال قبل و در حالی 
که تیم شــمالی هنوز در رقابت های 
لیگ یک حضور داشــت، هــواداران 
این تیم یک سوم ســکوهای آزادی را 
در مســابقه جام حذفی با استقالل به 
تســخیر درآوردند. درباره پیوستگی 
همیشــگی ایــن طرفدارها بــا تیم 
محبوب شــان، هر چیزی بنویســیم 
حق مطلب ادا نمی شود. چراکه ظاهرا 
هیچ چیز نمی تواند این پیوســتگی 
را از بین ببرد. ایــن جماعت حتی در 
سخت ترین روزها نیز از نساجی  فاصله 
نگرفتند. حتی وقتی امیدهای این تیم 
برای رسیدن به لیگ برتر کمرنگ بود، 
باز هم آنها از تیم محبوب شــان فاصله 
نگرفتند. این رابطه تحت هیچ شرایطی 
قطع نشده و نخواهد شد. سفر به تهران 

برای دیدن بازی نساجی، کم ترین کاری 
است که آنها برای تیم موردعالقه انجام 
می دهند. چند تیم دیگر را در فوتبال 
ایران می شناســید که هواداران شان 
این طور ســکوهای آزادی را مال خود 
کنند؟ چند تیم دیگر را می شناسید که 
هواداران شان با این سرودهای همیشه 
خاص و زیبا، چنین جوی در بزرگ ترین 
استادیوم فوتبال ایران به وجود بیاورند؟ 
نســاجی حاال برای اولین بار در همه 
تاریخش به فینال جام حذفی رسیده 
و این موفقیت بزرگ را با وجود محاصره 
شدن در بین مشکالت مختلف  به دست 
آورده است. آنها در این فصل حتی یک 
بازی در استادیوم وطنی برگزار نکرده اند 
و مجبــور بودند دائما بین شــهرهای 

مختلف در حرکت باشند. حتی همین 
حاال نیز معلوم نیست وطنی چه زمانی 
به زندگی برمی گردد اما این تیم کاری 
کرده که مردم در خیابان های قائمشهر، 
تا صبح بیدار بمانند و مشغول پایکوبی 
شوند. این تیم کاری کرده که هر مساله 
دیگری در این شهر، از فهرست اولویت ها 
خارج شود و دیگر اهمیتی نداشته باشد. 
این تیم یک شــهر را به آغوش کشیده 

است.
این نمایش به یــاد ماندنی، فرصت 
خوبی اســت تا محدودیت ها در مورد 
ورود تماشاگرها به ایران برداشته شوند. 
اگر چنین استقبالی در تهران مشکلی 
ایجاد نمی کند، طبیعتا سایر شهرها نیز 
به سادگی می توانند پذیرای هوادارها 

باشند. این فصل دیگر رو به اتمام است 
اما کاش مردان تصمیم ســاز فوتبال 
ایران برای این هفته های پایانی، شور 
و اشــتیاق ســکوها را از فوتبال دریغ 
نکنند. تشــخیص اینکه چرا در تمام 
این مدت این میزان محدودیت علیه 
فوتبال ایجاد شد، زیاد سخت نیست. 
تشخیص اش سخت نیســت که چرا 
این مدت سالن های سینما و کنسرت 
به راحتی برقرار بودنــد و این برنامه ها 
در فضای سرپوشیده دنبال می شدند 
اما استادیوم های روباز فوتبال از برکت 
تماشاگران محروم بودند. واضح است 
که عده ای نمی خواســتند مسئولیت 
این کار را بپذیرنــد و ترجیح می دادند 
لیگ برتر را بدون دردسر دنبال کنند. 

آنها به خوبی می دانند که اگر تماشاگرها 
به استادیوم برگردند، ضعف مدیریتی 
خودشان در بلیت فروشی، نظم بازی ها، 
ورود و خروج اســتادیوم ها و مشکالت 
ساختاری هر ورزشگاه چطور نمایان 
خواهد شد. آنها به خوبی می دانند که 
با ورود تماشــاگرها دوباره در آستانه 
قضاوت قرار می گیرنــد و به هر دلیلی 
خواهان ســنگ اندازی در این مسیر 
هستند. این یکی از کم تماشاگرترین 
دوره های تاریخ لیگ برتــر بود و دود 
این اتفاق، توی چشم فوتبال رفت. حاال 
اما دیگر دلیلی برای ادامه این وضعیت 
وجود ندارد. نه فقط هواداران نساجی 
یا سرخابی ها، که طرفداران نفت ابادان، 
تراکتور، ســپاهان و هر تیم پرطرفدار 

دیگری باید به سکوها برگردند وحتی 
تمامی سکوها را تسخیر کنند. فوتبال 
با این اتفــاق جان تــازه ای می گیرد و 
حیات جدیدی را آغاز می کند. فوتبال 
با این تصمیم، دوباره نفس می کشد و 
هیجان به تاراج رفته دوباره به لیگ برتر 

برمی گردد.
همین حاال نگاه به رویکرد سازمان 
لیگ در برگزاری فینــال جام حذفی، 
همه حقایــق فوتبال ایران را آشــکار 
می کند. این نهاد به دنبال این اســت 
که دیدار فینال را در تبریز برگزار کند. 
جایی که هر دو تیــم در آن طرفداران 
بسیار کمی خواهند داشت. جالب اینکه 
هم اراکی ها و هم طرفداران نساجی در 
نامه ای خواهان برگزاری فینال در تهران 
شده اند تا بازی با شور و حال بیشتر و در 
جو بهتری روی یک چمن اســتاندارد 
برگزار شود. با این حال اگر تصمیم گیری 
تنها بر عهده سازمان لیگ باشد، بدترین 
روز هفته، بدترین ساعت هفته و بدترین 
موقعیت مکانی را برای ایــن بازی در 
نظر خواهد گرفت! این هنر همیشگی 
مدیران فوتبال در ایران است که دوست 
دارند مردم را از این ورزش تفریق کنند.

چهرهبهچهره

آلومینیوم اراک اولین تیمی بود که توانست 
به فینــال این فصل جام حذفــی صعود کند. 
اراکی ها فصل بســیار عجیبی را پشــت سر 
گذاشته اند. تیمی که فصل را رویایی شروع کرد 
و مدت ها شکست نخورد اما در نیم فصل دوم 
آنقدر درگیر بحران شد که حتی سرمربی اش 
را نیز تغییر داد. با ایــن وجود اراکی ها در جام 
حذفی درخشــیدند و با شایستگی خودشان 
را به فینال این تورنمنت رساندند. اتفاقی که 
برای اولین بار در تاریخ این باشگاه رخ می دهد. 
تنها دو سال از حضور آلومینیوم در سطح اول 
فوتبال ایران سپری شده و این نتیجه، فراتر از 
حد انتظار به نظر می رسد. آنها با هدایت مهدی 
رحمتــی، در نبرد با پرســپولیس فوق العاده 
ظاهر شــدند و حتی در دقایقی که از قرمزها 

جلو بودند، باز هم به حمله کردن ادامه دادند 
تا برتری دلچسبی را جشن بگیرند. آلومینیوم 
در مسابقه نیمه نهایی با حضور تماشاگرانش، 
شگفتی سازترین تیم این فصل فوتبال ایران 
را هم شکست داد تا جشــن صعود به فینال را 
برقرار کند. این اتفاق برای سیدمهدی رحمتی، 
یک تجربه بسیار بزرگ و فراموش نشدنی بود. 
چراکه هنوز زمان زیادی از ســرمربی شدن 
او در فوتبــال ایران نمی گذرد. ســیدمهدی 
برای مدتی در مشــهد هدایت شهرخودرو را 
بر عهده گرفت و تیم جوانی برای این باشــگاه 
ســاخت اما آن مجموعه آنقدر مشکالت ریز و 
درشت داشــت که رحمتی در نهایت تصمیم 
گرفت عطای مربیگری در مشهد را به لقایش 
ببخشد. او برای مدتی از فوتبال فاصله گرفت، 
دوره هــای مربیگــری را گذراند و ســپس با 
آلومینیوم دوباره به فوتبال برگشت و حاال در 
آستانه بردن اولین جامش به عنوان یک مربی 
است. آن هم درحالی که بســیاری از مربیان 
فعلی شاغل در فوتبال ایران، هنوز هیچ جامی 

به دســت نیاورده اند. در بیــن همه 16 مربی 
فعلی لیــگ برتر، فقط یحیــی گل محمدی، 
جواد نکونام، امیر قلعه  نویی و ساکت الهامی به 
عنوان سرمربی جام برده اند و رسیدن به یک 
قهرمانی، برای رحمتی اهمیت فوق العاده ای 
خواهد داشت. جالب است بدانید که رحمتی 
به عنوان یک بازیکن، اولین بار با درخشــش 
در جام حذفی مورد توجــه قرار گرفت. او یک 
سنگربان جوان درون دروازه فجرسپاسی بود 
که با این تیم قهرمان جام حذفی شــد و حتی 
به لیگ قهرمانان آسیا رسید. درخشش درون 
دروازه تیم شاغالم، مهدی رحمتی را به عنوان 
یک ستاره به فوتبال ایران معرفی کرد و فرصت 
خوبی برای دیده شدن در اختیار این سنگربان 
قرار داد. اگــر جام حذفی او را بــه عنوان یک 
بازیکن متولد کرد، حاال جام حذفی می تواند 
تولدش را به عنوان یــک مربی خوب هم رقم 
بزند. رحمتی حتی اگر قهرمان حذفی نشود، باز 
هم دستاورد بسیار مثبتی در آلومینیوم داشته 
است. کاری که او انجام داده، قابل تحسین به 

نظر می رسد. ســیدمهدی یک تیم ناآماده و 
بحران زده را تحویل گرفت و این تیم جنگجو 
را برای باشگاه ساخت. تیمی که حاال فقط به 

اندازه یک بازی با اولین جام تاریخش در سطح 
اول فوتبال ایران فاصله دارد و برای تاریخسازی 

آماده به نظر می رسد.

مهدی رحمتی، از حذفی تا حذفی 

داستان یک تولد

نساجی حاال برای اولین 
بار در همه تاریخش به 

فینال جام حذفی رسیده 
و این موفقیت بزرگ را با 
وجود محاصره شدن در 

بین مشکالت مختلف  به 
دست آورده است. آنها در 

این فصل حتی یک بازی 
در استادیوم وطنی برگزار 

نکرده اند و مجبور بودند 
دائما بین شهرهای مختلف 

در حرکت باشند
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باریج اسانس 
در جست وجوی جام

بیست ودومین 
دوره مســابقات 
والیبــال قهرمانی 
باشــگاه های زنان 
آســیا از چهــار تا 
11 اردیبهشت به 

میزبانی قزاقستان برگزار می شود. در این رقابت ها 
تیم باریج اسانس کاشان که عنوان قهرمانی لیگ 
برتر زنان در سال 1400 را به دست آورد، به عنوان 
نماینده ایران حضور خواهد داشــت. ایــن دور از 
رقابت ها در یــک گروه به صــورت دوره ای برگزار 
می شود و ســپس تیم های اول و دوم جدول برای 
کسب مدال طال و تیم های ســوم و چهارم جدول 
برای کســب مدال برنز با هم دیدار می کنند. تیم 
باریج اسانس کاشــان در مرحله گروهی به ترتیب 
به مصاف نمایندگان قرقیزســتان، ژاپن، تایلند، 
قزاقستان یک و قزاقستان دو می رود. کاشانی ها روز 
پنجشنبه تهران را به مقصد شهر سمیی قزاقستان 
میزبان این رقابت ها ترک می کنند. همچنین محمد 
شــاهمیری عضو کمیته داوری و مرتضی افجه ای 
رییس کمیته VIS این رقابت ها هســتند و زهرا 
شیری نیز داور ایرانی این مسابقات است. تیم قهرمان 
این مسابقات به عنوان نماینده قاره کهن سهمیه 
حضور در مســابقات والیبال قهرمانی باشگاه های 
جهان را به دســت می  آورد. تیم های چینی که در 
بسیاری از رشته ها سرآمد هستند با هشت قهرمانی و 
»تیانجین بوهای بانک« این کشور با پنج مدال طال، 
پرافتخارترین تیم  رقابت های قهرمانی باشگاه های 
زنان آسیا هستند. شاید جالب باشد که بدانید این 
مسابقات از چه زمانی شــکل گرفت. نخستین بار 
در سال 1999 مســابقات باشگاه های زنان آسیا با 
عنوان »تورنمنت باشگاه های زنان کاپ آسیا« به 
میزبانی تایلند آغاز شد و تا سال 2002 با این عنوان 
به فعالیت خود ادامه دارد. در سال 2003 به دلیل 
شیوع بیماری ســارس این مسابقات برگزار نشد و 
از سال 2004 با عنوان جدید »رقابت های والیبال 
قهرمانی باشگاه های زنان آســیا« کار خود را از سر 
گرفت. این مسابقات در ســال 2020 نیز به دلیل 
شیوع ویروس کرونا لغو شد و حاال بیست ودومین 

دوره خود را پیش رو دارد. 
    

 والیبال روسیه 
خسارت می خواهد

حذف شدن از مسابقات والیبال قهرمانی جهان، با 
واکنش فدراسیون والیبال روسیه مواجه شده است. 
در نخستین روزهای حمله نظامی روسیه به اوکراین 
بود که فدراســیون های جهانی بســیاری ورزش 
روسیه را از حضور در مسابقات مختلف منع کردند. 
والیبال روســیه هم که قرار بود در تابستان 2022 
میزبان مسابقات والیبال قهرمانی جهان باشد، هم 
میزبانی را از دست داد و هم از حضور در این رقابت ها 
محروم شد. حاال روس ها در حال تنظیم شکایتی 
هســتند تا بابت این اتفاقات خسارت 80 میلیون 
دالری بگیرند. البته دادگاه حکمیت ورزش به تازگی 
اعالم کرده است که شــکایتی از طرف فدراسیون 
والیبال روســیه مبنی بر دریافت خسارت دریافت 
نکرده اند، اما روس ها تاکید دارند که این شــکایت 
در دست تنظیم است. فدراسیون جهانی والیبال، 
میزبان جدید مســابقات قهرمانی جهان 2022 را 
لهستان و اسلوونی معرفی کرده است. باید دید آیا 
سایر فدراسیون های روسیه نیز به محرومیت های 

خود اعتراض و طلب خسارت می کنند؟ 
    

 روزشمار تیروکمان
 برای انتخابات

مجمع انتخابات فدراســیون تیروکمان برای 
احراز پست ریاست فدراسیون 18 اردیبهشت برگزار 
می شود و صالحیت سوابق مدیریتی پنج کاندیدا 
برای شرکت در انتخابات پس از بررسی در کمیسیون 
تطبیــق و تجدیدنظر از ســوی مراجع ذی صالح 
مورد تایید قــرار گرفت. غالمرضا شــعبانی بهار، 
حجت اهلل واعظی، رضا کیارستمی، محسن باقریان 
و محمدعلی حســینی کاندیداهایی هستند که 
صالحیت آنها برای شــرکت در انتخابات از سوی 
وزارت ورزش و جوانان مورد تایید قرار گرفته است. 
با توجه به این که سوابق مدیریتی 6 کاندیدا از سوی 
وزارت ورزش و جوانان برای احراز پســت ریاست 
فدراسیون تیروکمان به تایید رسیده است، به نظر 
می رسد که سکینه قاسم پور کاندیدای ششم که تنها 
خانم کاندیدای احراز پست ریاست این فدراسیون 
است، همچنان در انتظار تایید صالحیتش از سوی 
مراجع ذی صالح در کمیسیون تطبیق و تجدید نظر 
برای شرکت در انتخابات است. البته تجربه نشان داده 
صالحیت کاندیداها همیشه همزمان اعالم نمی شود 
و بعضا کاندیداها در فاصله کوتاه چند روزه تا زمان 
انتخابات تاییدیه صالحیت خود را دریافت می کنند.

منهایفوتبال

آریا رهنورد

آریا طاري 

اولین زمزمه هــا در مورد جدایی هالند از 
دورتموند وقتی رقم خورد که پدر و ایجنت 
او در یک روز برای مذاکره با دو باشگاه بزرگ 
فوتبال اسپانیا به بارسلونا و رئال مادرید سفر 
کردند. تصور می شــد نابغه نروژی به یکی از 
این دو تیم می رود اما حاال مقصد او در کشور 
دیگری انتخاب شده اســت. هیچ تیمی در 
فوتبال اروپا نیســت که عالقه مند به جذب 
هالند نباشــد اما تیم های کمی هستند که 
بتوانند بــه لحاظ مالی این ســتاره را راضی 
کنند. به نظر می رســد هالنــد باالخره تیم 

بعدی اش را انتخاب کرده است. 
قبل از آن  کــه باشــگاه دورتموند اولین 
قدم ها را برای جذب هیوالی نروژی از باشگاه 
رد بول سارلزبورگ بردارد، منچستریونایتد 
خواهان جــذب این بازیکن بــود. اوله گنار 
سولسشر به عنوان هموطن هالند، خیلی زود 
از درخشش او باخبر شد و تالش زیادی انجام 
داد تا ارلینگ را به اولدترافورد ببرد. پیشنهاد 
یونایتد برای مهاجمی که هنوز شناخته شده 
نبود، جالب توجه به نظر می رسید اما هالند 

به یک دلیل حاضر نبود به اولدترافورد برود 
و آن، سابقه بازی پدرش در سیتی بود. آلف 
اینگه هالند چند سال در ســیتی به میدان 
رفت و جالب است بدانید که دوران فوتبالش 
بعد از برخــورد با یکــی از بازیکنان یونایتد 
با یک مصدومیت طوالنی به پایان رســید. 
هالند تصمیم داشت در انگلیس فقط برای 
دو باشگاه بازی کند که هر دو تیم نیز مدتی 
پدرش را در اختیار داشــتند؛ لیدزیونایتد و 
منچسترســیتی. حاال یکی از این دو باشگاه 
در آستانه جذب این ستاره است و طبیعتا آن 
باشــگاه نمی تواند لیدزیونایتد باشد! انتقال 
ارلینگ به ســیتی زمانی جدی شد که پپ 
گواردیوال تقریبا برخالف همیشه، احتمال 
پیوســتن یک مهاجم بزرگ و گرانقیمت به 
ســیتی را رد نکرد. از طرفی رییس باشگاه 
بارسا نیز رسما اعالم کرد که به دنبال چنین 
انتقالی نیست و باشــگاه پول الزم برای این 
خریــد را ندارد. چلســی نیز یکــی دیگر از 

مشــتریان جدی این ســتاره بود که بعد از 
ماجراهــای مالکیت آبراموویچ، از پروســه 
خارج شــد. تیم بعدی، رئال مادرید بود که 
ظاهرا بعد از درخشــش خیره کننده بنزما، 
از موضعش عقب نشــینی کرد. حاال سیتی 
در یک قدمی بردن این کورس جذاب برای 
خرید یکی از بازیکنان بسیار درخشان فوتبال 
در قاره اروپا است. ســتاره ای که احتماال به 
زودی قرارداد رســمی اش را با سیتیزن ها 
امضا می کند و برای این باشــگاه به میدان 
می رود. او حاال مشغول سپری کردن آخرین 

بازی ها با لباس باشگاه دورتموند است.
همه رســانه های معتبر اروپــا، انتقال 
هالند به ســیتی را تایید کرده انــد تا یکی 
از پرتکرارتریــن اخبار نقــل و انتقاالتی در 
اروپا رو به پایان باشد. باشــگاه سیتی با این 
بازیکن به توافق شــخصی دست پیدا کرده 
و راضی کردن دورتموند دیگر کار ســختی 
به نظر نمی رسد. بر اساس این توافق، هالند 

دســتمزد خیره کننده 500 هــزار پوند در 
هفته را از باشگاه جدیدش دریافت می کند. 
این بیشترین رقم دســتمزد یک بازیکن در 
تاریخ لیگ برتر است و تاکنون هیچ بازیکنی 
حتی نزدیک به این عدد نیز دستمزد دریافت 
نکرده است. با این حساب هالند به ازای هر ماه 
دو میلیون پوند از سیتی می گیرد تا به یکی از 
پردرآمدترین فوتبالیست های تاریخ تبدیل 
شــود. این قرارداد به مدت پنج سال بسته 
خواهد شد. از طرفی با توجه به حق فسخی 
که در قرارداد هالند گنجانده شده، نیازی به 
مذاکره مستقیم بین سیتی و دورتموند هم 
نیست. باشگاه انگلیسی می تواند با پرداخت 
این حق فســخ 63 میلیون پوندی، هالند را 
رســما به خدمت بگیرد. رقمی که برای این 
ستاره، عدد زیادی نخواهد بود. مدیران رئال 
و باشــگاه های دیگر، عمــال پذیرفته اند که 
جنگ را بر سر جذب هالند باخته اند و شانسی 
برای به خدمت گرفتن این ستاره ندارند. او 
را باید از همین حاال مهره فصل آینده باشگاه 
منچسرسیتی بدانیم. باشگاهی که با حضور 

او مهارنشدنی خواهد بود. 
هالند از هر نظر، تیم گواردیوال را تکمیل 

می کند. او یک مهاجم نوک درجه یک به شمار 
می رود و سیتی در این پست بازیکن شاخصی 
ندارد. پپ گاهی از نفراتی مثل گریلیش، ماهرز 
یا فودن در این پست استفاده می کند. گابریل 
ژسوس تنها مهاجم مرکزی تخصصی سیتی 
است که با آمدن هالند دیگری جایی در ترکیب 
تیم نخواهد داشــت. هالند هم به لحاظ فنی 
سیتی را تکمیل می کند و هم از نظر اشتیاق 
و انگیزه، یک خرید استثنایی برای این باشگاه 
خواهد بود. او می توانــد روی همه مهره های 
کناری اش تاثیر بگذارد و آنهــا را به جلو هل 
بدهد. هالند همه ویژگی های یک اعجوبه در 
فوتبال اروپا را دارد و روز بــه روز نیز در حال 
پیشرفت است. دوران حضور در دورتموند به 
شدت به این مهاجم کمک کرد. او قدم اول را 
تدریجی برداشت تا بتواند در قدم های دیگر، 
تصمیم های بزرگی بگیرد و بیشتر زیر ذره بین 
برود. حاال سیتی به عنوان یک تیم جاه طلب، 
مقصد جذابی برای ایــن بازیکن خواهد بود. 
بازیکنی که شاید در رده ملی به واسطه ملیت 
نروژی چندان موفق نشود اما در رده باشگاهی 
فقط با بــردن همه جام هــای ممکن راضی 

خواهد شد. 

ارلینگ و مقصدی که سرانجام مشخص شد

به نام پدر! 

بگذارید نفس بکشیم! 
درباره تنها امیدهای یک فوتبال خسته


