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گروه ورزشي -  استقالل در اولین 
دیــدار خارج از خانه مقابــل فوالد تن به 
شکست داد درحالی که در نیمه دوم اولین 

گل بازی را به ثمر رسانده بود.
ازآنچه  خیلی زودتــر 
می کردیــم  را  تصــورش 
اســتقالل با محمود فکری 
اولین شکست فصل را در 
هفتــه دوم و در یک دیدار 
پرماجرا متحمل شد، آن هم 

در شــرایطی که این تیم 

تا دقیقــه 64 از میزبان باانگیزه خود پیش 
افتــاده بود، ولی در اوج بی تفاوتی قدر این 
ســه امتیاز حیاتی را ندانست تا ثابت شود 
اســتقالل هنوز برای رســیدن به یک تیم 

مدعی کارهای فراوانی نیاز دارد.
ایــن در حالی اســت 
که آبی پوشــان با جدیت و 
درایت بیشــترمی توانستند 
از ســخت ترین بازی خارج 
از خانــه این فصــل الاقل با 
یــک امتیاز اهواز را به مقصد 
تهران ترک کنند. تک امتیازی 
که می توانســت از بروز اتفاقات 
تلخ و عجیبی شــود که در 
پایــان این دیــدار رخ 
داد جلوگیری کند. 
کــه  اتفاقاتــی 
برشدت اندوه 

هواداران استقالل قطعاً افزود و حاال کسی 
نمی داند چه تبعاتی می تواند دربرداشــته 

باشد.
 *اســتقالل 90 دقیقــه بدون 

موقعیت
بیاییــم به خــود بــازی بپردازیم. 
جاییکه برخالف بــازی هفته اول مقابل 
مس رفســنجان دســتان محمود فکری 
بــرای چینش نفراتــش از هرزمانی بازتر 
بود او ترجیــح داد با توجه به پیروزی در 
هفته نخست مقابل مس رفسنجان و اصل 
دست نزدن به ترکیب برنده تنها با یک تغییر 
اجباری و حضور محمدحســین مرادمند 
به جای سیاوش یزدانی پا به میدان بگذارد.

 فــارغ از نتیجه به دســت آمده باید 
بگوییم نمایش بدی را از استقالل در تمام 
طول بازی شــاهد بودیم. استقالل چه در 
نیمــه اول و چه در نیمــه دوم حتی برای 
دقایقی نتوانســت فوتبالــی را به نمایش 
بگذارد که بتوانیم با تماشای آن به آینده 

این تیم امیدوار شویم.آنها حتی یک حمله 
به چارجوب دروازه فوالد نزدند.

*اشــتباهات مکرر و تکراری 
خصوصاً پس از به ثمر رســاندن گل اول 
دیدار، درحالی که بارها دربازی های قبلی 
به آن اشــاره شد باعث شد تا استقالل تنها 
کمتر از 10 دقیقه ، اولین گل این فصل خود 
را بر روی یک ضربه سر دریافت کند. شاید 
جالب باشد اگر بدانید استقالل در دقیقه 64 
به گل اول رسید اما کمتر از یک دقیقه پس 
از آن، بــا خطای بی مورد آرش رضاوند در 
موقعیتی ایده ال فوالد را صاحب موقعیت 
کرد و درســت پنج دقیقه بعد در موقعیتی 
به مراتب بهتر این بار توسط فرشید باقری 
دوبــاره فوالدی ها صاحــب یک ضربه 
ایستگاهی دیگر شــدند. این در شرایطی 
است که  کســی در این لیگ وجود ندارد 
که نداند  آیانادا پاتوسی متخصص ارسال 
چنین کاشته هایی است و همچنین فرشاد 
احمدزاده و موسی کولیبالی تبحر شدیدی 

روی ضربات سردارند.
*شلوغی و بلبشــو؛ بی نظم 

ترین نیمکت ممکن
معموالً آنچه در لب خط از تیم های 
بزرگ دنیا می بینیم به این شــکل است که 
ســرمربی لب خط حضور پیدا می کند و 
کمــک اول او نکاتی را به طور مختصر در 
گوش سرمربی گوشــزد می کند و پس از 
آن دیگر تصمیم ســرمربی تیم است که با 
توجه به نظر کمکش چه تغییراتی درروند 
بازی به وجود بیاورد. همچنان که در همین 
استقالل در فصل گذشته شاهد همین رابطه 
بین عمر دانسی و استراماچونی بودیم. اما 
درواقع با توجه به آنچه به چشــم خودمان 
در بازی اول و این دیدار مشــاهده کردیم 
روی نیمکت اســتقالل تمام مربیان برای 
خودشــان بدون هماهنگی با نفر اول تیم 
بــه اظهارنظر می پردازند. از صمد مرفاوی 
گرفته تا حنیف عمران زاده تا آرش برهانی 
و سعید عزیزیان و عالوه بر این چهار نفر، 

پرویز مظلومی نیز به عنوان یک سرپرست- 
مربی هرکدامشان، از دقیقه 1 تا 90 لحظه ای 
آرام و قرار ندارند و دائم سعی دارند تا نکاتی 
را به گوش بازیکنان داخل زمین برسانند. 
این موضوع قطعاً و بدون هیچ شکی تمرکز 
محمــود فکری را در حین بازی به حداقل 
می رساند و نتیجه این می شود که در اتفاقی 
نادر، اســتقالل 10 دقیقه را با یک نفر کمتر 
بازی می کند، درست در همان لحظاتی که 
تیم نتیجه را واگــذار کرده و باید به دنبال 
جبران گل خورده باشــد درحالی که یک 
نفر از این افراد متوجه این امر نمی شود. آیا 
حق پرسیدن این سؤال را نداریم که چطور 
یک جین مربی روی نیمکت هیچ کدامشان 

متوجه چنین موضوعی نمی شود؟
کاری به تعویض دانشگر بالفاصله 
پس از به ثمر رســیدن گل وریا نداریم که 
در نوع خود بســیار عجیــب بود)معموالً 
دیده شده این گونه جابه جایی ها، نه از دقیقه 
69 بلکــه از دقیقه 85 بــه بعد و به منظور 

حفظ نتیجه صــورت می گیرد( ولی حتی 
اگر این تصمیم درست بوده، 10 نفره بازی 
کردن تیم را با یک عده ستاره روی نیمکت 

چگونه می شود تحلیل کرد؟
*سئوال از کادرفنی

عدم استفاده از مهدی مهدی پور حتی 
برای دقایقی کــه بهترین آلترناتیو ممکن 
برای جانشینی علی کریمی مرکز ثقل فصل 
گذشته استقالل به شمار می رفت و اصرار 
بیش ازحد برای حضور فرشــید باقری که 
روز خوبش را ســپری نمی کرد بازهم از 
پرســش هایی اســت که از شب گذشته 
ذهن طرفداران را به خود مشــغول کرده و 
امیدواریم فکری الاقل برای خودش پاسخ 

درستی برای این سواالت داشته باشد.
به نظر می رســد با توجه به اتفاقات 
اهواز وقت آن رسیده است که فکری قدری 
تعارفــات را کنار بگذارد و هر چه زودتر با 
اعضای کار فنی خودش و سرپرســتی تیم 
جلسه ای بگذارد تا در خالل بازی به نحوی 
رفتار کنند که بشــود به شکلی حرفه ای تر 
نظرات خود را به گوش سرمربی برسانند و 
درعین حال تصمیمگیری را بر عهده خود 

فکری محول کنند.

*کمی هم نیمه پر لیوان
ذکر این نکته هم خالی از لطف نیست 
که فکری با تمام اشتباهاتی که در این دیدار 
مرتکب شد در نشست خبری پس از بازی 
خودش حاضر شد و به جای اینکه بخواهد 
اشــتباهات خود را توجیه کند، شجاعانه 

مسئولیت شکست را پذیرفت.
 همچنین باوجود اینکه در دقیقه 90 
یک پنالتی نسبتاً عجیب علیه تیمش گرفته 
شد، صحبتی را درخصوص داوری مطرح 
نکرد همچنان که پیش از این نسبت به بیانیه 
غیرضروری باشگاه مبنی بر انتخاب داور 
بازی انتقاد کرده بود، که همه این ها نشــان 
می دهد نکات مثبتی هم در او وجود دارد.

 ســرمربی استقالل باید همانطورکه 
پیش از این در روز عقد قراردادش قول داده 
بود باید کاری کند که 11 محمود فکری در 
زمین تا دقیقه 90 برای استقالل بجنگند، که 
البته باید گفت که نمایش مقابل شاگردان 
جواد نکونام هیچ آثاری از برآورده شــدن 
آن قول را در خودش نداشت، البته فرصت 
بسیار زیادی تا پایان لیگ باقی مانده است 
که فکری برای رسیدن به اهداف بزرگی که 
در سر دارد باید قدر ثانیه به ثانیه آن را بداند.

محمود فکری؛ دیگر جای اشتباه نیست!

خسیس، مثل گلزنان پرسپولیس!

گروه ورزشــي -  پرسپولیسی ها تا 
پشــت محوطه جریمه حریف و کناره ها 
خیلی خوب پیش می آیند اما درســت در 

این باکس انگار فوتبال یادشان می رود.
برای بردن هر بازی در فوتبال کافی 
است یک گل بیشتر از حریف بزنید!« این 
شاید ساده ترین استراتژی در فوتبال باشد. 
مهم نیســت حریف چند گل می زند، یک 

گل بیشتر بزنید و تمام!
هر ســرمربی برای زدن گل برتری 
اســتراتژی خــودش را دارد. گواردیوال و 
یورگن کلوپ به سبک خودشان، مورینیو 
و دیگو ســیمئونه به ســبک خودشان. در 
فوتبــال ایران یحیــی گل محمدی مربی 
خوشفکری به حساب می آید. به مالکیت 
توپ، رد و بدل کــردن پاس های کوتاه و 
تعویــض مکرر بازی عالقــه دارد، خیلی 
اوقــات هم بازیکنانش این کار را می کنند 
اما چرا با پرســپولیس این همه در گلزنی 
خسیس اســت؟ چرا از مالکیت 80 به ۲0 

هم نتوانست خیلی بهره بگیرد؟

آنها با یک پنالتی در ورزشگاه آزادی، 
صنعت  نفت را شکست دادند. همین برای 
کسب سه امتیاز کفایت می کرد. برد همیشه 
با خودش آرامــش می آورد؛ به ویژه وقتی 
شما قهرمان سنتی لیگ هستید و هفته اول 
دو امتیاز از دســت داده اید. سیامک نعمتی 
یک گل زد تا صنعت نفت آبادان که هرگز 
با خصلت  دفاع اتوبوسی شناخته نمی شود 
جلو بکشــد، این بهتریــن فرصت برای 
پرســپولیس بود تا بتواند با خیال آسوده تر 
گل بزنند، تفاضل گلش را بهبود ببخشــد 
و بازیکنــان و هواداران با روحیه مضاعف 
به اســتقبال دیدارهای دشوار آینده بروند،  
ولی دریغ از خلق یک موقعیت در نیمه دوم 
آن هم مقابل تیمی که سه شنبه مقابل پیکان 
بازی کرده و خودش را با خستگی برای این 

دیدار به تهران رسانده بود.
پرسپولیســی ها تا پشــت محوطه 
جریمــه حریــف و کناره ها خیلی خوب 
پیش می آیند اما درســت در این باکس که 
نیاز است بازیکنان این تیم بهترین تصمیم 

را بگیرنــد انگار فوتبال یادشــان می رود. 
بد پــاس می دهند، توپ را به بدن بازیکن 
حریف می کوبند و گاهی به نظر می رســد 
فقــط می خواهند این گلوله آتشــین را از 

خودشان دور کنند!
با رفتن مهدی ترابی که قادر به حمل 
توپ و از پیش برداشتن بازیکن روبه رو بود 
آنهــا انگار قادر به پر کردن این جای خالی 
نیســتند. غیبت بشار رسن هم البته در رخ 
دادن این اتفاق مقابل صنعت  نفت موثر بود 
اما پرســپولیس یک در باز کن می خواهد. 
بازیکنی که بتواند فصلی حداقل دو پاس 

تو در بدهد!
البته پرسپولیس برانکو هم در فصل 
آخر دقیقاً با همین استراتژی قهرمان لیگ 
شد. گل نمی خوردند و یک گل می زدند. 
فقــط ۳6 گل زده. میانگین 1.۲ گل در هر 
بازی. آماری ضعیف تر از سپاهان، استقالل 
و حتی تراکتور که با 4۲ گل زده پنجم شد. 
اما در خط دفاع درخشــان، نفوذناپذیر و 

چشم نواز.

آنهــا که فوتبــال ایــران را در این 
ســال ها دنبال کرده اند ممکن است این را 
»سندروم کی روش« لقب بدهند، سبکی که 
اگر اشتباه نکنی، احتمال موفقیت هست. 
ژوزه مورینیــو هم خیلی وقت ها با همین 
شیوه غول ها را می ُکشت و عنوان به دست 
مــی آورد اما روح پرســپولیس »حمله« و 
بازی تهاجمی اســت. هــواداران حتماً از 
این پیروزی های سه  امتیازی که جاده را به 
سمت موفقیت آسفالت می کند خوشحال 
می شــوند اما یحیی باید چــاره ای برای 
»سخت گل زدن« پیدا کند تا الزم نباشد در 
دقیقه 90 از شدت استرس توپ را شوت 

کند و کارت قرمز بگیرد.
از دست دادن علی علیپور و بعد عیسی 
آل  کثیر به شکل هجومی پرسپولیس صدمه 
زد امــا باید پذیرفت که آنها به خاطره های 
باشگاه تعلق دارند و در این فصل الزم است 
مهدی عبدی و آرمان رمضانی نشان بدهند 
شایسته پوشیدن پیراهن پرسپولیس هستند. 
در نیمه دوم اســمی از عبدی شنیدید؟ او 
بایــد ثابت کند که می تواند به مهاجم یک 

پرسپولیس تبدیل شود.
عملکرد موفــق قرمزها در این چند 
فصــل حاال به یک انگیزه برای رقبا تبدیل 
شده اســت، این که پرسپولیس را متوقف 
کنند و اندازه 6 امتیاز لذت ببرند. در چنین 
شرایطی هر بازی برای یحیی گل محمدی 
حکــم یک فینــال را دارد و باید در دیدار 
مقابــل تیم هایی ماننــد صنعت نفت بهتر 
از ایــن نتیجه بگیرد. الزم اســت این همه 
خســیس نباشند و بیشتر از یک گل بزنند. 
گرچــه برای هواداران دو آتشــه این یک 
شنبه دل انگیز بود. شکست استقالل مقابل 
فوالد، بروز حاشیه ها در اردوی آنها، تنبیه 
انضباطی شیخ دیاباته، احتمال محرومیت 
محمود فکری و حاال ایستادن باالی سر آنها 
در جدول... اینها برای قهرمانی پنج باره در 

لیگ کافی است؟

گروه ورزشــي -  تیم »»گرینیارد 
مازیک« بلژیــک در حضور لژیونرهای 
والیبال ایران، حریف خود را شکست داد.

در هفته هشتم لیگ والیبال بلژیک، 
تیم گرینیارد مازیک با نتیجه ســه بر یک 
میزبان خــود لیندمانز را شکســت داد. 
ست های اول، سوم و چهارم این بازی با 
امتیازات ۲5 بر ۲۳، ۲5 بر 19 و ۲5 بر 16 

به سود گرینیارد به پایان رسید و لیندمانز 
فقط در ســت دوم با نتیجه ۲5 بر ۲0 این 

تیم را شکست داد.
جــواد کریمی در هر چهار ســت 
این بازی پاســور اصلــی گرینیارد بود و 
ســه امتیاز )۲ امتیاز از حمله و یک امتیاز 
از دفاع( هم کســب کرد. این بازیکن بر 
اســاس تحلیل بازی نمره 5.8 را کسب 

کرد.
امیرحســین اسفندیار از آغاز بازی 
در ترکیب اصلــی تیمش بود اما از میانه 
ســت دوم از میدان خارج شــد و دیگر 
فرصت بــازی پیدا نکرد. این بازیکن در 
مــدت حضورش در زمیــن پنج امتیاز با 
حملــه، ۲ امتیاز با دفــاع روی تور، یک 
امتیاز با ســرویس و در مجموع هشــت 

امتیاز برای تیمش گرفت. اســفندیار 1۲ 
بار هم برای دریافــت توپ اقدام کرد و 
عملکرد ضعیــف 1۷ درصد موفقیت را 

به ثبت رساند.
گرینیــارد بــا این برد با کســب 6 
پیروزی و 16 امتیاز از هفت مســابقه، در 
رده دوم جــدول رده بنــدی لیگ والیبال 

بلژیک قرار دارد.

پیروزی لژیونرهای ایران در لیگ والیبال بلژیک
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رقابت های پر شور در والیبال جام توسعه 
بنادر و فرودگاه کیش

گروه ورزشي -  مسابقات والیبال جام 
توسعه بنادر و فرودگاههای کیش با شرکت 
4 تیم از حوزه های زیر مجموعه شــرکت 
توســعه و مدیریت بنــادر و فرودگاههای 
کیش برگزار شــد. در این مسابقات 4 تیم 
شــرکت کننده به صورت دوره ای در یک 
گروه با هم بــه رقابت پرداختند و قهرمان 
این دوره از مسابقات شناخته شد.  در پایان 
این مســابقات تیم )) ج((متشکل از جعفر 
نصیری، عباد شــیرودی، ابراهیم آزادیفر، 
عادل زمانی، و به مربیگری: حسینخانی به 
مقام قهرمانی دست یافت و تیم )) الف(( با 
ترکیب محمد رضا فرجیان ، مجید آقا زاده 
، محمد دلدار، تقــی زارع، و با مربیگری : 
قربانزاده صاحب مقام دوم مسابقات گردید.

دو تیم دیگر شرکت کننده نیز در رده  
های دیگر این مسابقات قرار گرفتند .

بازیکنان تیم ب: بهنام فتاحی، حسن 
یوسفی، محمدرضا ملکوتی خواه ، عبداهلل 

ربیعی ، مربی: احمد زاده
بازیکنان تیم د: ســعید گالب، وحید 
گالب، علی ربیعی، حسین ملک محمدی، 

مربی: فلکی
در پایان این مسابقات کاپ قهرمانی 
و هدایایی به تیم های برتر مســابقات اهدا 

گردید.

گروه ورزشي -  انتقال رضا قوچان 
نژاد به پرسپولیس می توانست بمب نقل و 
انتقاالت در فوتبال ایران باشد اما این اتفاق 
به دو دلیل رخ نداد. در سال های اخیر بحث 
حضور رضا قوچان نژاد در تیم های ایرانی 
بارها مطرح شــده و نــام او بیش از هر تیم 
دیگری نزدیک پرسپولیس بوده است. در 
زمانی که او پیراهن تیم ملی را برتن داشت 
و گزینه آقای گلی لیگ هلند در تیم هیرنفین 
بود یا آن موقع که در چمپیونشیپ انگلستان 
توپ می زد، چنین انتقالی دور از ذهن به نظر 
می رســید اما این بار در ۳۳ سالگِی گوچی 
پیوستن او به لیگ برتر ایران از نگاه بسیاری 
قریب الوقوع هم بود. اما این بار هم رویای 
هواداران پرسپولیس که خود را آماده خرید 
کیت جدید تیمشان با شماره و اسم قوچان 
نژاد بودند، به سرانجام نرسید و تیر سرخ ها 
به سنگ خورد. قبل از پرسپولیس تراکتور 
هم برای جذب گوچی وارد عمل شده بود 
ولی زنوزی هم نتوانست این بازیکن را برای 

امضای قرارداد مجاب کند.
چرا این اتفاق رخ نداد؟ چه شــد که 
مذاکرات شــفاهی پرسپولیس با او، جدی 
تر نشد و طرفین نتوانست پای میز مذاکره 
بنشینند و صحبت های خود را مطرح کنند؟ 
ابراهیم شکوری معاون اجرایی سرخ ها که 
قرار بود در این انتقال نقش آفرینی کند، دو 
دلیل را برای این موضوع مطرح کرده است. 
نکته نخست مشکالت خانوادگی 
رضا قوچان نژاد است که البته پس از ازدواج 
با سروین بیات تشدید یافته و یکی از موانع 

حضور او در ایران به حساب می آید. معاون 
اجرایی ســرخ ها در این باره گفته اســت: 
درباره رضا قوچان نژاد به صورت شفاهی 
صحبــت کردیم اما او دو مشــکل عمده 
داشت، ابتدا بحث حضور خانواده اش در 

ایران بود که کار را سخت می کرد.
وی همچنین با تشریح مشکل اصلی 
گفته است: بحث دوم درباره رضایتنامه اش 
بــود که باید مبلغی پرداخــت می کردیم. 
برای کشور ما 600 هزار دالر و یک میلیون 
دالر زیاد اســت و از طرف دیگر این پول 
می توانست تیم ما را دچار چالش کند چون 

ارقام بازیکنان ما کامال مشخص است.
بنابراین به نظر می رســد مشکل 

اصلی، درخواســت مالی باالی رضا 
قوچان نژاد اســت کــه از بودجه 
پرسپولیس بسیار بیشتر است و 
به زعم مدیران این باشگاه رقمی 
تامین نشدنی محسوب می شود.

مسئله اصلی این است که در پنجره 
نقل و انتقاالت اخیر، مسئله سقف قرارداد 
پرسپولیس به شدت داغ بود و گفته می شد 
که این تیم از نظر دالری تنها قادر به پرداخت 
حقوق سالیانه 1۲0 هزار دالر )۳.5 میلیارد 
تومان( است که با رقم درخواستی مهاجم 

سابق تیم ملی تفاوت فاحش دارد.
گوچی ۳۳ ســاله کــه از بلژیک تا 
انگلســتان و هلند را برای فوتبال پیموده، 
همچنان بازیکنی دســت نیافتنی برای تیم 
های ایرانی محسوب می شود و اگر در این 
پنجره نقل و انتقاالت پرسپولیسی می شد، 
برچسب گران ترین بازیکن این تیم را متوجه 
خود می دید. با این حال احتماال در 
سال های آینده نیز گوچی مورد 
توجه باشگاه های ایرانی قرار 
خواهد گرفت؛ خصوصا این 
که قراردادش با زولته وارخم 

به زودی تمام خواهد شد.

چرا گوچی به پرسپولیس نیامد؟

قوچان نژاد گرانترین بازیکن ۳۳ ساله جهان!

یک لشگر مربی و یک اشتباه خیلی بزرگ؛


