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راز بقا در هیئت مدیره استقالل  ،راز محبوبیت در پرسولیس
محمد شفیع اعجازی

حسن زمانی ،عضو هیئت مدیره باشگاه استقالل به دلیل زیرسؤال بردن صالحیت داور ،استفاده از الفاظ
نامناسب و کشاندن بازی به جنجال در دیدار این تیم در خانه العین به پرداخت پنج هزار دالر آمریکا جریمه
نقدی محکوم شداولین باری نیست که ترکش صحبت های زمانی دامن استقالل را می گیرد .عضو تحمیلی
هیئت مدیره هیچ گاه از مصاحبه کردن ابایی نداشته است و هنوز لقب حاشیه ساز ترین مدیر باشگاه را به
یدک می کشد .سال گذشته هم منصوریان بارها به او تاخته بود و آخرین بار هم اعالم کرد که او را مدیر
خودش نمی داند .زمانی به سبک سایر همکاران پوپولیستش اعتقاد دارد استقالل امسال (مثل همه این ده
سال) ستاره سوم را می گیرد .نخ نما ترین جمله ای که خیلی وقت است از دهان تیفوسی ها هم افتاده اما هیچ
مدیری در جهت حفظ جایگاه خود ،از گفتن آن دریغ نمی کند .کدام ستاره آقای زمانی؟ از آخرین قهرمانی
داخلی استقالل پنج سال می گذرد .در این مدت بزرگترین دلخوشی آبی ها پیروزی در شهرآورد بوده است
اما کدام کبکی خوش دارد سرش را از برف بیرون بیاورد؟ به لطف الگوریتم نوین آسیا ،تا فینال از رویارویی با
شرق آسیایی ها معافیم اما کدام تیم ایرانی در این چند سال یک پای فینال بوده که استقالل به تکرار قهرمانی
هایش خوش بین باشد؟ مگر تیم  2013حفظ و تقویت شد که حاال به درایت شما و دوستانتان امیدوار باشیم؟
کدام یک از انتظارات شفر ،ولو اینترنت پرسرعت که پیش پا افتاده ترین آن هاست ،برآورده شده که حاال چشم
به عملکرد خوبتان در نقل و انتقاالت داشته باشیم؟
بی خیال آقای پیشکسوت!
رضا شاهرودی گفته است جای بعضی بازیکنان بودم سفید می بستم .همینقدر راحت و صریح .این
ناشیانه ترین الفی است که شنیده ایم اما مشکل استمرار در شنیدن اقسام مختلفی از این جمله هاست.
از باغ پیشکسوتان ،هر دم بری می رسد .یکی از پست نداشتن شاکیست ،دیگری از مدل موی
بازیکنان انتقاد می کند ،آن یکی شرایط زمان خودشان را با حاال مقایسه می کند و اکثریت ،متفق
القول موافقند که در حقشان اجحاف شده است .گویا نباید هیچ پیشرفتی داشته باشیم و نسل های
بعدی را هم به کاستی های پیشینیان عادت دهیم .کار هم از حسن روشن یا مایلی کهن بودن گذشته
است .این روزها دیگر رضا شاهرودی بی حاشیه هم می خواهد بازیکنان را به غضب باریکال دچار کند!
پرسپولیس تکلیف خود در آسیا را می داند ،جام حذفی برایش تمام شده و پروژه لیگ را هم مثل
پارسال زودتر بسته است اما برای سال آینده مبهم ترین وضعیت خود را خواهد داشت .محرومیت از
پنجره نقل و انتقاالت ،اتمام قرارداد ستاره هایی چون وحید امیری ،نارضایتی محسن مسلمان و اخیرا
فرشاد احمدزاده و طلب بازیکنانی چون کامیابی نیا گوشه ای از اتفاقاتی است که می تواند کار برانکو را
سخت کند .هرچند تیم پروفسور ،سه سال پیاپی مدعی قهرمانی بوده است اما کیست که بتواند تاثیر
ستاره هایی چون طارمی ،رضاییان ،حسینی ،مسلمان و کامیابی نیا را کتمان کند؟ کاش پیشکسوتان
پرسپولیس به جای انتقاد برای صندلی ،تحقیر همپستهایشان با کپسول آتش نشانی و یا نشان دادن
عرقشان با جمله های عوام فریبانه ،این چند ماه هدف را درست نشانه بگیرند و مدیریت را برای جلب
رضایت بازیکنان تحت فشار بگذارند.
انتقاد شدید از تمسخر پیراهن تیم ملی در حاال خورشید

این لباس تیم ملی نیست آقای رشیدپور!

انتشار تصاویری با عنوان طرح لباس تیم ملی در جام جهانی  2018در فضای مجازی باعث شد
فدراسیون فوتبال با جعلی خواندن آن واکنش نشان بدهد.
روزگذشته عکسی از لباسی منتسب به تیم ملی ایران منتشر شده و در فضای مجازی و توسط
کانال های مختلف اعالم شد که این همان لباس تیم ملی در جام جهانی است که به دلیل فرصت کمی
که وجود داشته به شکلی ساده طراحی شده است .لباسی که برخالف تصورات طرح زیبایی نداشت و
همانطور که انتظار می رفت تصویری از یوز ایرانی هم روی آن نبود .اما  24ساعت بعد از انتشار این
عکس در فضای مجازی روابط عمومی فدراسیون فوتبال بیانیه ای را منتشر کرد که در آن تصویر منتشر
شده از لباس تیم ملی را جعلی دانسته است.
چرا یک روز بعد؟
درحالی که اولین بار کانال ها و صفحات برخی از پرطرفدارترین برنامه های تلویزیونی نیز عکس
منتسب به لباس به تیم ملی ایران را منتشر کردند اما فدراسیون بعد از مدت زمان یک روزه و حرف
های رضا رشیدپور به آن پاسخ داد .آیا بهتر نبود همان زمان که کانال ها و سایت های پرمخاطب این
عکس را منتشر کردند روابط عمومی فدراسیون دست به کار می شد و با جعلی خواندن تصویر ،مردم را
در جریان اخبار درست قرار می داد .ضمن این که این میزان حساسیت به یک برنامه تلویزیونی از جانب
یک سازمان مانند فدراسیون فوتبال کمی عجیب به نظر می رسد .دلیل ناراحتی فدراسیون فوتبال،
رویکرد عامیانه اغلب رسانه ها به مساله پیراهن است که البته باید قبول کنیم با توجه به عوامل سیاسی،
اقتصادی و ...یک بحث تخصصی محسوب می شود .مثال موضوع تحریم یا ممنوعیت واردات پوشاک از
سوی وزارت صنایع دو مساله ای است که روی قرارداد ایران و آدیداس تاثیرگذاشته است.

حمله محمد صالح به رکوردهای کریس رونالدو

محمد صالح ،ستاره مصری لیورپول در همین اولین فصل حضور در لیگ
برتر عملکرد فوق العاده ای داشته است.
محمد صالح در دیدار دیشب لیورپول برابر بورنموث نیز موفق به گلزنی
شد تا حاال با  30گل ،بخت زیادی برای جایزه کفش طال و عنوان آقای گلی
لیگ برتر داشته باشد.
محمد صالح با گلزنی در بازی دیشب ،حاال تنها یک گام با رکورد
فوق العاده کریستیانو رونالدو ،آلن شیرر و لوییس سوارز برای زدن 31
گل در یک فصل اللیگا فاصله دارد؛ همینطور می تواند این رکورد را
بهبود ببخشد.
حاال محمد صالح همانند رونالدو و فان پرسی ،در طول یک
فصل موفق به گلزنی در  22بازی مجزا شده که این عملکرد نیز
قابل ارتقاء است.
محمد صالح که حاال  30بار موفق به گلزنی شده ،رکورد گلزن ترین
ستاره آفریقایی در طول یک فصل که متعلق به دیدیه دروگبا با  29گل بود
را نیز از آن خود کرد.
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كمبود نفت در پايتخت؛

خبر كوتاه
از ستاره سوم و تعصب حرف بزن!

ورزش

يك تيم تهراني ديگر در حال سقوط

محمدرضا واحدي

قهرمان جام حذفي فصل قبل ليگ ايران
نتوانست جواز حضور در مسابقات آسيايي را بگيرد
 .تيم فوتبال نفت تهران به دليل مشكالت مالي از
سوي كنفدراسيون آسيا كنار گذاشته شد تا اين
شروعي باشد براي پايان تيمي كه در اين چند سال
اخير هميشه جز مدعيان قرار مي گرفت .حال به
وضعيت اقتصادي باشگاه  ،موضوع تكراري انتقال
تيم هاي تهراني به شهرستان ها كه هميشه به
دنبال تيم نفت بود را نيز اضافه كنيد  .در ابتداي
هر فصل اين موضوع مطرح مي شود ولي تيم نفت
با شرايطي خاص همچنان نماينده تهران در ليگ
برتر باقي مي ماند  .در اين فصل شرايط براي نفت
كمي متفاوت تر آغاز شد  .تيم تهراني مثل بچه اي
كه پدر و مادر ندارد اما اجازه سرپرستي را به كسي
ديگر هم نمي دهند  ،در اين فصل اداره مي شود
 .وزارت خانه به دنبال فروش نفت است  ،اما هر
شخصي كه مي خواهد تيم را بخرد در مقابل شرط

و شروطي قرار مي گيرد كه انگار مالك تيم نيست
 .در طول اين فصل سه بار مالكيت باشگاه جابه
جا شد اما با توجه به همان شرايط خاص  ،هيچ

يك از مالكين موقت نتوانستند مشكالت مالي اين
تيم را حل كنند .مديران مدعي بودند نمي توانند
براي تيمي كه مالكيت آن را به طور كامل ندارند

هزينه كنند  .هر مدير كه مي آمد دنبال اين بود تا
يك مربي جديد به تيم اضافه كند و شرايط تيم را
بهبود ببخشد اما رفت و آمد مربيان هم بر مشكالت
اين تيم اضافه كرد  .هومن افاضلي كه آخرين اميد
نفتي ها براي بقا در ليگ بود هم شرايط جالبي با
اين تيم ندارد  .نفت براي ماندن در ليگ بايد دو
بازي خود را با برد پشت سر بگذارد و ديگر تيم
هاي منطقه خطر هم امتياز از دست بدهند  .هومن
افاضلي در مصاحبه اخير خود عنوان كرد با تمام
مشكالتي كه هست براي شانس كوچك خود مي
جنگند  .وي عالوه بر مشكالت مالي به بي اعتمادي
بازيكنان به مالكيني كه مدام در حال و رفت و آمد
هستند نيز اشاره كرد و گفت  :دنبال توجيه نيستم
اما با اين شرايط ماندن در ليگ برتر براي تيم نفت
چيزي شبيه به معجزه است .
دو هفته ديگر معلوم مي شود كه شرايط تيم
هاي راه آهن  ،صبا و پاس كه زماني جز تيم هاي
مدعي تهراني بودند در انتظار نفت است يا نفت
همچنان در ليگ برتر پايتخت پيدا مي شود .

نقش سیدجالل ،بیرانوند و کمال در دومین جام سرخ

پرسپولیس قهرمانیاش را مدیون چه کسانی است؟

پرسپولیس برای دومین سال پیاپی به مقام قهرمانی در رقابت
های لیگ برتر ایران رسید و این اتفاق در حالی رخ داد که این
تیم عناوینی چون بهترین خط حمله و خط دفاعی را نیز به خود
اختصاص داد.
به گزارش” ورزش سه” پرسپولیس قهرمان شد و حاال خیلی
از کارشناسان در حال تحلیل قهرمانی مجدد این تیم در لیگ برتر
هستند .در جدول عملکرد پرسپولیس در لیگ امسال یک موضوع
مهم جلب توجه می کند و تعداد گل های خورده این تیم است.
 13گل خورده در  28بازی آمار فوق العاده ای است که قهرمان دو
دوره اخیر تیم در این فصل به آن دست یافته است .نکته جالب اینجا
است که آمار این تیم نسبت به آمار تیم های مطرح اروپایی نیز بهتر
است هرچند لیگ ایران و سطح تیم هایش با مثال اللیگا و لیگ برتر
انگلستان قابل مقایسه نیست.
قهرمانی روی صخره
پرسپولیس قهرمانی اش را مدیون کیست؟ در فوتبال امروز
جهان موفقیت در فاز تدافعی می تواند ضامن موفقیت های بزرگ
در تورنمنت ها باشد و آمار می گوید عملکرد دفاعی پرسپولیس در
این فصل نقش اساسی در قهرمانی این تیم داشته است .نکته قابل
توجه اما در آمار خوب تدافعی پرسپولیس این است که این نتیجه
عالی در زمانی رقم خورده که این تیم سه عنصر اصلی تدافعی اش ،
علیرضا بیرانوند ،سیدجالل حسینی و کمال کامیابی نیا را در اختیار
داشته است.
آمار و ارقام مثلث طالیی
پرسپولیس اگر لیگ برتر را با همین تعداد گل خورده به پایان
برساند می تواند رکورد تاریخ لیگ برتر ایران را در تعداد گل های
خورده بشکند .اما موضوع قابل توجه که باید به آن اشاره کرد این
است که یازده گل از سیزده گل دریافتی پرسپولیس امسال در حالی

رقم خورده اند که یکی از این سه نفر یعنی بیرانوند ،سیدجالل یا
کمال در بازی نبوده اند.
بیرانوند 3 :گل
پرسپولیس در نبود علیرضا بیرانوند دروازه بان اصلی تیمش در
این فصل  3گل خورده است .بیرانوند در این فصل در بازی های
سایپا و استقالل خوزستان در ترکیب پرسپولیس بازی نکرده است.
سیدجالل 7 :گل
کاپیتان پرسپولیس در این فصل در  5مسابقه و در بازی های
تراکتور سازی  ،پیکان  ،سپاهان  ،سایپا  ،پارس جنوبی جم به میدان
نرفته است و پرسپولیس در این  5بازی هفت گل خورده است.
کمال 4 :گل
کمال کامیابی نیا هافبک دفاعی پرسپولیس نیز در این فصل در
 4بازی سیاه جامگان  ،پیکان  ،پارس جنوبی جم و تراکتور سازی در
ترکیب تیمش حضور نداشته و پرسپولیس  4گل خورده است.
سازمان دفاعی ضامن قهرمانی
پرسپولیس در این فصل با داشتن ساختار دفاعی خوب توانست
بار دیگر به مقام قهرمانی در رقابت های لیگ برتر برسد .هرچند این
تیم بهترین خط حمله را در اختیار داشته و علی علیپور  17گل برای
این تیم به ثمررسانده است و نقش مهمی در موفقیت های این تیم
داشته است.
این سه نفر و آن کاپیتان
با وجود آنکه امسال کمال کامیابی نیا به دلیل مصدومیت فرم
سال های قبل را نداشت اما آمار نشان می دهد که او حتی در این
فصل که انتقادهایی به او شده نیز یکی از کلیدی ترین مهره های
پرسپولیس بوده است .علیرضا بیرانوند هم امسال کم مورد انتقاد
قرار نگرفت اما او نیز با حضور ثابت در ترکیب تیم ملی و آمار فوق
العاده اش درون دروازه پرسپولیس ثابت کرد که بازیکنی موثر و بدون

جانشین است.
اما مهره کلیدی این مثلث طالیی کسی جر سیدجالل حسینی
کاپیتان پرسپولیس نیست .سیدجالل سخت به پرسپولیس
بازگشت اما از همان بدو ورودش ارزش هایش را نشان داد و
دوبار با پرسپولیس جام قهرمانی را باالی سر برد و پرافتخارترین
بازیکن لیگ برتر ایران شد .سیدجالل اما در  36سالگی هنوز
هم موثرترین مهره پرسپولیس است .او هرگاه در ترکیب این تیم
بازی کرده پرسپولیس تیمی مقتدر و محکم و خط دفاعی این تیم
رسوخ ناپذیر بوده است اما نبود این بازیکن تاوان سختی برای
پرسپولیس داشته است .پرسپولیس نیمی از گل هایش را در این
فصل در نبود سیدجالل حسینی خورده و این آمار فوق العاده
محصول تجربه و توان باالی کاپیتان است.

