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منهای فوتبال

الهالل به تنهایی پرافتخارترین تیم قاره شد

آقايي ،نامزد
كميسيون ورزشكاران

امپراتورآسیا!

آريا طاري

ازهماناولینثانیههایفیناللیگ
قهرمانان آسیا بین الهالل و پوهانگ،
واضحبهنظرمیرسیدکهتیمعربستانی
شرایطبهمراتببهتریبرایبردنجام
دارد .آنها خیلی زود به گل رســیدند،
خیلی خوب مسابقه را کنترل کردند
و در نهایت با یک برتری محســوس
نســبت به حریف ،جام قهرمانی را به
دســت آوردند .حاال آنهــا اولین تیم
تاریخ هســتند که چهار قهرمانی در
لیگ قهرمانان آسیا را جشن میگیرد.
الهالل از این حیث ،حــاال به تنهایی
پرافتخارترین باشگاه آسیا به حساب
میآید .باشــگاهی که برای بردن این
جام،همهچیزداشت.

رئیسآبیپوشقاره
اگر به سال  2013برگردیم ،الهالل
را در موقعیتی میبینیم که شــباهت
چندانی به وضعیــت فوقالعاده امروز
باشگاه ندارد .در سال  2013الهالل دو
قهرمانی در آسیا داشــت اما از آخرین
تجربه حضورش در فینال این رقابتها
 13سالسپریشدهبود.الهاللیهادیگر
رسیدنبهفینالآسیاراازیادبردهبودند
اما تالشهای باشگاه برای ساخت یک
ترکیب کهکشانی از سال  2014کلید
خورد .آبیها ظرف ســه ســال ،دو بار
به فینال آسیا رســیدند و هر دو بار هم
روبهروی نماینده شرق آسیا شکست
خوردند .این ناکامیها میتوانســت
باشگاهرادرمسیرناامیدیقراربدهداما
الهاللتسلیمنشدوبهتالشبرایبردن

لیگقهرمانانادامهداد.حاالاینباشگاه
در سه دوره گذشته ،دو بار فینالیست
آسیا شده و هر دو بار هم قهرمانی را به
دستآوردهاست.آنهاباعبورازپوهانگ،
حاال به تنهایی پرافتخارترین تیم قاره
هستند.تیمیکهرکوردچهارقهرمانی
را در اختیار دارد و با چهار نایبقهرمانی
دراینزمینههمرکوردداراست.درواقع
بایدپذیرفتکهآنهادرحالحاضرازهر
باشــگاه دیگری در قاره آسیا بزرگتر
هستند .بیجهت نیست که خیلیها
الهاللرارئالمادریدقارهآسیامیدانند.
هدیهایکههیثمفرستاد
قهرمانــی الهــال در اوج اقتدار به
دست آمد .آنها به خصوص در قدمهای
پایانی روبهروی پرســپولیس ،النصر و
پوهانگ ،فوقالعاده نشان دادند و کامال

ســزاوار این موفقیت بودند .با این حال
چیزی نمانده بود که همین تیم ،در دور
گروهی از تورنمنت حذف شود .الهالل
دردوراولعملکردخوبینداشتوحتی
شکست سنگینی را روبهروی استقالل
تاجیکســتان تجربه کرد .آنها شانس
صدرنشینی گروه را هم از دست دادند
و با توجه به شکست روز آخر ،کافی بود
االهلی بتواند الدحیل قطــر را در گروه
دیگر شکست بدهد تا الهالل حتی در
جمع بهترین تیمهــای دوم هم قرار
نگیرد .در آخرین ثانیههای ان مسابقه،
االهلی صاحب یک موقعیت فوقالعاده
شــد و دو بازیکن این تیم روبهروی گلر
حریف قرار گرفتند .کافی بود «هیثم»
این توپ را به همتیمیاش پاس بدهد
تا گل االهلی از راه برســد و سند حذف

الهاللامضاشوداماهیثمباخودخواهی
به آن توپ ضربــه زد و همین اتفاق در
نهایت موجب صعود الهالل شد .حاال
هوادارانالهاللمدامازهیثمبهخاطرآن
صحنه خاص تشکر میکنندواورایکی
از عوامل مهم قهرمانی تیمشان در این
فصلازلیگقهرمانانمیدانند.
اینشرایط«برابر»نبود
در شایستگی الهالل برای قهرمانی
تردیدی وجود ندارد اما نمیتوان انکار
کرد که شرایط این تیم برای قهرمانی
با شرایط سایر رقبا اصال «برابر» نبوده
اســت .آبیها در دور حذفی ،میزبانی
متمرکز بازیها را بر عهــده گرفتند.
ابتدا قرار بود استادیومهای دیگری در
عربستان میزبان لیگ قهرمانان باشند
اما ورزشــگاه خانگی الهالل برای این
کار انتخاب شد .سپس تصمیم بر این
شــد که آنها از همه ظرفیت استادیوم
استفاده کنند و این روند تا دیدار فینال
هم ادامه داشــت .انجام یک مســابقه
آن هم در اســتادیوم خانگی الهالل با
حضور دهها هزار تماشاگر برای فینال
آسیا ،تا حدودی نقضکننده عدالت در
رقابتهای این فصل لیگ قهرمانان به
شمارمیرود.
یکمربیبزرگ
از همان روزی که ژاردیم سرمربی
الهاللیها شــد ،تصور میشد که این
باشگاه در مسیر درســتی قرار خواهد
گرفت .این مربی قبــا در موناکو ثابت
کرده بود که چه مربی بزرگی اســت و
چه توانایی فنی جالــب توجهی دارد.
جالب اینکه در زمان انتخاب او به عنوان
سرمربی الهالل ،بعضی طرفداران این
باشــگاه به این انتخاب معترض بودند
و مربــی بزرگتری برای خودشــان

هدفمهمباشگاهالهالل
را نمیتوان در همین
نقطهمحدود کرد .آنهابا
ستارههاییمثلپریرا،
گومیس و مارگا ،قصد دارند
در جام باشگاههای جهان
همبدرخشند.الهالل
به دنبال مطرح شدن در
مقیاسجهانیاستوتنها
بهبردنلیگقهرمانان
رضایت نخواهد داد
میخواستند اما به مرور زمان مشخص
شــد که این انتخاب ،کامال درســت و
منطقیبودهوژاردیمدقیقاهمانمردی
استکهالهاللبرایقهرمانیدرآسیابه
اونیازداشتهاست.
باشگاههیوالها
هدفمهمباشگاهالهاللرانمیتوان
در همین نقطــه محدود کــرد .آنها با
ستارههاییمثلپریرا،گومیسومارگا،
قصد دارند در جام باشــگاههای جهان
هم بدرخشند .الهالل به دنبال مطرح
شدن در مقیاس جهانی است و تنها به
بردن لیگ قهرمانــان رضایت نخواهد
داد.اینتیممیخواهددستبهکارهای
بزرگتری بزند و زمان احتماال نشــان
خواهد داد که آنهــا چقدر میتوانند به
این هدف مهم نزدیک شوند .هدفی که
با حفظ این مربی ،جذب ســتارههای
جدیدتروتقویتپایههایقدرتباشگاه
دســتیافتنی خواهد بود .الهالل فعال
امپراتور قاره است اما میخواهد از این
مرزهمعبورکند.

چهرهبهچهره
نگاهی به رقابتهای لیگ یک
پس از هفت هفته

آوازقو!
آريا رهنورد

رقابتهای حساس ،فشرده و نزدیک لیگ
یک فوتبال ایران ،حاال هفت هفته را پشــت
سر گذاشــت ه اســت .لیگی که با وجود انبوه
استادیومهای غیراستاندارد ،جابهجایی روزانه
مربیان و ماجراهایی از این دســت ،همچنان
نفسگیروجذاببهنظرمیرسد.آنچهدرلیگ
یک به عنوان یکــی از تغذیهکنندههای اصلی
لیگبرترسپریمیشود،چندانامیدوارکننده
و استاندارد نیســت اما تیمهایی در این لیگ
دیده میشــوند که زمانی اسامی مهمی برای
رقابتهــای لیگ برتــر به شــمار میرفتند.
تیمهایی که در انتظار بازگشت دوباره به سطح
اول فوتبال ایران به سر میبرند.
قو برمیگردد
ملوان در این فصل لیگ یــک ،فقط چهار
امتیاز از دســت داده و در پایــان هفته هفتم،
همچنان بدون شکست باقی مانده است .به نظر
قهرمان فصل گذشته لیگ قهرمانان اروپا،
مشــکل چندانی برای کنار زدن یوونتوس از
مسیر صدرنشــینیاش در رقابتهای لیگ
قهرمانان نداشت .توخل و شــاگردها ضربه
سختی به یوونتوس زدند و این تیم را با چهار
گلشکستدادند.نکتهجالبدرموردعملکرد
چلسی در این مسابقه ،گلزنی دوباره مدافعان
این باشگاه بود .چالوبا و ریس جیمز ،موفق به
گلزنی در این نبرد شدند تا چلسی به لحاظ
گلزنی مهرههای تدافعی ،فصلی باورنکردنی
را سپری کرده باشد .حدود  44درصد گلهای
این فصل چلسی توسط مدافعان این باشگاه
به ثمر رســیده اســت .آماری که در قیاس با
سایر باشــگاههای اروپایی فوقالعاده به نظر
میرســد .این آمار به دلیل ســه دلیل عمده
اتفاق افتاده است .اول اینکه چلسی به لحاظ
داشتن مهرههای تدافعی آماده و سرحال ،در
شــرایط جالب توجهی قرار دارد .دوم اینکه
توخل همواره اصرار به خرج میدهد که نفرات

میرسد مازیار زارع و شاگردها در این فصل به
رقابتهای لیگ برتر برمیگردند و هیچ فکری
به جز صعود در ذهن آنها نیست .از زمان تجربه
آخرین ســقوط ،ملوان هیچوقت چنین تیم
خوب و یکدســتی را در اختیار نداشته است.
تیمی که برای بازگشــت به سطح اول فوتبال
ایرانبستهشدهوقصدداردالگویفصلگذشته
فجرسپاســی را برای فوتبال ایران تکرار کند.
گیالن که تا همین چند سال قبل دو نماینده
همزمان در لیگ برتر داشت ،حاال این چند سال
هیچ تیمی را در این لیگ نداشــته و ملوانیها
امیدوارند که این بار با تمرکز باال و درخشش در
زمین،اینصعودراممکنکنند.لیگبرتربدون
قوهایسپید،همیشهچیزیکمخواهدداشت.
گل گهر،شعبه دوم
نزدیکترین تیم به ملــوان در جدول لیگ
یک ،آرمان گهر سیرجان است .باشگاهی که
ه م نام و ه م شهر تاسیساش شباهت زیادی
به گل گهر دارد .در یک ماه گذشته خبرهایی
در مورد لغو تیمداری ایــن مجموعه به گوش
میرســید اما ظاهرا اگر هم اتفاقی رخ بدهد،
امتیاز این باشگاه از سیرجان خارج نخواهد شد.
به هر حال جالب است اگر سیرجان با توجه به
جمعیت نســبتا کمی که دارد ،صاحب دو تیم

در رقابتهای لیگ برتر شود .این اتفاق در نوع
خودش بسیار عجیب خواهد بود .آرمان گهر از
شــروع فصل در تک تک دیدارهای خانگی به
برتری رسیده است.
شگفتیسازهادرصف
قشقایی شیراز تا امروز هرگز در لیگ برتر به
میدان نرفته اما این باشگاه برای اهالی فوتبال
ایران شناخته شده است .چراکه آنها با شکست
دادن پرسپولیس برانکو در جام حذفی ،خالق
یکی از بزرگترین شگفتیهای تاریخ فوتبال
ایران شــدند .قشــقایی در این فصل شرایط
نســبتا خوبی دارد و امیدوار است که بتواند به
رقابتهای لیگ برتر صعــود کند .هدایت این
تیم در این فصل بر عهده چهره فراموشنشدنی
لیگ برتر ،مهدی رجبزاده است.
دیوارهمیشگی
مس کرمان در این چند ســال ،همیشــه
مدعی صعود به لیگ برتر بوده و همیشــه در
آخرین قدمها کم آورده است .این لغزشهای
لحظ ه آخری حتی این تصور را به وجود آورده
که بعضی نفرات این تیم نمیخواهند مس به
لیگ برتر صعود کنــد .چراکه میدانند در این
صورت به عنوان بازیکن لیگ یکی ،از فهرست
فصل آینده باشگاه خارج میشوند .به هر حال

مورد عجیب چلسی توخل

این مدافعانگلزن!

دفاعیدرکارهایهجومی شرکتکنندو سوم
اینکهآبیهاهمیشهبرنامههایمشخصیبرای
استفادهازضربههایایستگاهیدارند.همهاین
اتفاقات در کنار هم موجب شدهاند که چلسی

این آماراستثناییرابه ثبتبرساند.درکناراین
آماراستثناییازگلزنیمدافعها،ایننفراتدر
فاز دفاعی هم عملکرد بسيار جذابی داشتهاند.
چلسیتوانستهدراینفصلهشتکلینشیت

مس این بار فصل را متوسط شروع کرده و فعال
پنج امتیاز با صدر جدول لیگ برتر فاصله دارد.
تیم فرزادحسینخانیبعدازناکامیدرپیروزی
در چهار هفته متوالی ،این بار یک برد مهم را به
دســت آورد تا به الیه دوم تیمهای مدعی این
فصل لیگ یک برگردد.
قهرمان دیروز ،لیگ یکی امروز
قرار گرفتــن اســتقالل خوزســتان در
میانههای جدول لیگ هم در نوع خودش جالب
اســت .تیمی که قهرمان لیــگ برتر پانزدهم
شده بود ،حاال  6سال بعد در سطح پایینتری
فوتبال بــازی میکند و چنــدان هم مدعی
بازگشت به لیگ برتر نیست .شاید این ماجرا،
تفاوتهای فوتبال ایران با فوتبال حرفهای روز
دنیا را به خوبی نشان بدهد .آنطرف دنیا باشگاه
متوسطی مثل لسترســیتی به لطف قهرمانی
لیگ برتر ،آنقدر پول ،حامــی مالی و امکانات
به دســت میآورد که دیگر خودش را همواره
در بین باالی جدولیهای لیــگ برتر تثبیت
میکند و این طرف دنیا قهرمانی باشگاهی مثل
استقالل خوزستان ،این تیم را فقط با مشکالت
مالی بزرگتری روبهرو میسازد.
غریبهایبالباسنارنجی
از شــروع اولین دوره لیگ حرفهای تا دوره
را به ثبت برساند و در زمینه بسته نگه داشتن
دروازه ،از همه رقبا بهتر عمل کند .در کنار همه
گلهایی که مدافعان چلسی در این فصل به
ثمر رساندهاند ،این مهرهها موفق به ثبت 12
پاس گل در این فصل هم شدهاند .در حقیقت
مدافعان تیم توخــل روی  70درصد گلهای
این فصل باشگاه تاثیر مستقیمی داشتهاند!
داشــتن یک گلر آماده ،اعتمــاد به نفس
نفرات تدافعی چلسی را هم به اوج میرساند.
مندی از نظر تعداد کلینشیت در  50مسابقه
اول با رکورد پتر چک برابری کرده است .این
گلر میتواند بعدها به عنــوان یکی از بهترین
سنگربانهای تاریخ چلسی به یاد آورده شود.
البته چلسی در این فصل لیگ برتر به ازای هر
مسابقه کمتر از سه شوت دریافت کرده است.
درواقع مدافعانباشگاههم اجازهنمیدهندکه
گلرتیمرویخطدروازهباخطرچندانیروبهرو
شود .به نظر میرسد همه چیز برای موفقیت
چلسیدراینفصلفراهمشدهاست.آنهاحتی

بیستم ،سایپا هرگز این لیگ را ترک نکرده بود.
آنها در فصل گذشته اما راه نجات را گم کردند و
برایاولینبارناچاربهجداییازلیگبرترشدند.
انتظار میرفت نارنجیها به ســرعت در صدد
بازگشت باشــند اما عملکرد این فصل باشگاه
اصال دلچسب نبوده است .سایپا تا این هفته در
رده سیزدهم جدول لیگ یک دیده میشود.
بادران و بحران
وقتی صحبت از فروش امتیاز پدیده مشهد
بود ،خیلیها نام بادران را به عنوان خریداران
اصلی این امتیاز معرفی میکردند .با وجود همه
زمزمهها در مورد حضور بادران در لیگ برتر اما
این مجموعه حاال با بحران بزرگی روبهرو شده و
یکیازتیمهایپایینجدولیلیگیکبهشمار
میرود.تیمیکهدرهفتمسابقهگذشته،فقط
سه امتیاز به دست آورده است.
سقوط آزاد
ظاهرا باشگاه ماشینســازی قصد ندارد از
«انتهای جدول» دل بکند .آنها فصل گذشته
دائم در قعر جدول لیگ برتر بودند و حاال با تنها
یک امتیاز از هفت مســابقه ،در انتهای جدول
لیگ یک دیده میشــوند .با این روند ماشین
فصل آینده همین موقع قعرنشین جدول لیگ
دو خواهد بود!
با وجود مصدومیت ســتارهای مثل لوکاکو،
همچنان میدرخشند و متوقفنشدنی نشان
میدهند .چلسی صدرنشــین جدول لیگ
برتر اســت ،در گروهش در لیــگ قهرمانان
صدرنشین شده و همچنان با تمام سرعت به
حرکت فوقالعادهاش ادامه میدهد .داشتن
یک مربی بزرگ مثل توخل ،اینچنین روی
یک تیم تاثیر میگــذارد .تیمی که تک تک
نفرات در آن ،آماده هســتند و هیچ فرصتی را
برای درخشیدن از دســت نمیدهند .شاید
کمتر تیمی در دنیای فوتبال باشــد که مثل
چلسی فاصله بین نیمکت و نفرات اصلیاش
تا این انــدازه کم بــه نظر برســد .البته خبر
مصدومیت بن چیلول در مسابقه با یووه برای
هواداران این تیم نگران کننده بوده است .به
نظر میرسد یکی از مدافعان آماده چلسی که
این فصل دوباره به فرم خوبی رسیده بود ،حاال
برای چندین ماه ناچار است مسابقات را از خانه
تماشاکند.

انتخابات کمیسیون ورزشــکاران فدراسیون
جهانی بدمینتون برای ســال  ۲۰۲۱تا  ۲۰۲۵روز
جمعه ۲۶آذر( ۱۷دسامبر)درکنارمسابقاتجهانی
اسپانیا برگزار خواهد شد .ثریا آقایی بدمينتونباز
المپيكي كشــورمان نيز یکی از کاندیداهای این
انتخاباتاست.آقاییبهعنواناولینبدمینتونباززن
ایرانیسهمیهالمپیکتوکیوراکسبکردوتوانست
در المپیک در اولین مســابقه خود مقابل نماینده
مالدیوپیروزشودکهاولینبردتاریخبدمینتونایران
درالمپیکبود.درمجموعبرایاینانتخابات ۹نامزد
ثبتنامکردهاندکهپنجنمایندهازآسیاهستند.ثریا
آقایی از ایران ،کیم سویونگ از کره ،پوسارال ونکاتا
سیندو از هند ،ژنگ ســیوی از چین و گارسیا پولی
از اندونزی اسامی پنج نامزد آسیایی این انتخابات
اســت .در نهایت  ۶نفر برای این پست و برای مدت
چهارسال( ۲۰۲۱تا)۲۰۲۵انتخابمیشوند.ريیس
کمیسیونورزشکارانتوسطاعضايجدیدانتخاب
خواهدشدوپسازبررسیهایالزمطبقاساسنامه
فدراسیونجهانیبهعضویتشورادرمیآید.

شروط المپيكي ماندن
وزنهبرداري

تعدادبسيارزياددوپينگطيسالهايمتمادي
و فساد گســترده در وزنهبرداري ،بارها اين رشته را
تا حذف از بازيهاي المپيك برد .اما فدراســيون
جهاني وزنهبرداري با اعمال قانونهاي سختگيرانه
در مبارزه با دوپينگ و كاهش ســهمي ه كشورها بر
اساس تستهاي مثبتي كه داشــتند ،هر طور كه
بود اين رشــته را تا المپيك توكيو نگه داشــت .اما
حاالكميتهبينالملليالمپيكسهشرطمهمبراي
وزنهبرداري تعيين كرده كه در صورت عملی شدن
آنها سایه حذف از المپیک میتواند از سر این رشته
برداشته شود .اولین شرط ایجاد مدیریت جدید در
فدراسیون جهانی است .شرط دوم پاک بودن این
رشته در بازیهای المپیک توکیو بود و شرط سوم
تغییر پرسنل است تا افرادی که قبال در دوران فساد
فدراسیون جهانی در راس کار بودند ،دوباره امور را
به دست نگیرند .فدراسیون جهاني وزنهبرداری در
حالحاضرنتوانستهتمامشروطراعملیکندوحتی
اکنونبحثاینمطرحشدهکهاحتماالانتخاباتآن
بهتعویقبیفتد.باتوجهبهمدتزمانکمیکهتاتائيد
رشتههاي حاضر در المپيك  2024مانده ( 9تا 12
بهمن)وزنهبرداریروزهایحساسیراپیشرودارد
واگرشروطراعملینکندممکناستمجبوربهوداع
باالمپیکشود.انتخاباتفدراسیونجهانیقراربود
اواخر آذر در تاشکند ازبکستان برگزار شود اما هنوز
کاندیداها تایید صالحیت و معرفی نشدهاند؛ از این
روایناحتمالوجودداردانتخاباتبهاواخرماهژانویه
 ۲۰۲۲موکولشود.پیشازایننیزقراربودانتخابات
قبل از المپیک توکیو برگزار شود و حتی ثبتنامها
انجامشداماکمیتهبینالمللیالمپیکبهماجراورود
کردوایناتمامحجتراباوزنهبرداریداشتکهاول
باید اساسنامه اصالح شود سپس انتخابات برگزار
شود.حالبايدديدكهفدراسيونجهانيتابهمنماه
شروطراعمليميكندوانتخاباتسرزمانمشخص
برگزارميشوديانه.

هندبال آماده جهاني شدن

بیســتمین دوره رقابتهای قهرمانی هندبال
مردان آســیا ۲۰۲۲از ۲۸دی لغایت یازدهم بهمن
 ۱۴۰۰به میزبانی بندر دمام عربستان و با حضور۱۸
تیمبرگزارخواهدشد.ایرانمیتواندباصعودبهجمع
چهار تیم برتر مسابقات سهمیه رقابتهای جهانی
را هم کسب کند .در همين راســتا مونائول مونتایا
فرناندز ،سرمربی اسپانیایی تیم ملی  ۳۵بازیکن را
به اردو دعوت كرده اســت .علی رحیمی ،امیدرضا
سرپوشی ،محمد سیاوشی ،سعید برهانی ،محسن
باباصفری(دروازهبانان)،مجتبیحیدرپور،محمدرضا
کاظمی ،سعید علوی ،آرمان رحمانی (گوش چپ)،
يونس آثاری ،محمد کیانی ،محمد قاسمی ،میالد
قلندری (گوش راســت) ،کیارش طاهری ،یاسین
کبیریانجو ،محسن کرمیان ،محمد غالمی (خط
زن) ،پویا نوروزینژاد ،احسان ابویی ،رضا شجاعی،
محمدمهدیبهنامنیا،ا...کرماستکی(پخش)مهدی
موسوی،مهردادصمصامی،شهابصاد قزاده،افشین
صادقی ،سجاد استکی ،رضا یادگاری ،مهران رهنما
(بغل چپ) و حســین جهانی ،جالل کیانی ،بهرام
رستمی،محمدرضااورهای،ابوالفضلافضلنیا،شاهو
لراست)بهاردويتيممليدعوتشدند.
نصرتی(بغ 

