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راز قهرمانی استقالل در نیمفصل؛ بهترین دفاع ،بهترین حمله
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پرسپولیس قهرمان میشود
حمایت استقاللیها از یک دروازهبان

انتقاد هواداران از بازیکن محبوب پرسپولیس

چرا حسینی به تیم ملی
دعوت نمیشود؟
قیمت باال و دوری یکساله
موانع انتقال قوچاننژاد
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نجات یک اعدامی با ورود ورزشیها

بخشش از بزرگان

برنامه این روزهای گوچی:

بیزینس به جای فوتبال
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حرف آخر فنرباغچه

 7میلیون بدهید
اللهیار را ببرید

چرا وزیر از امید برای ماندن
سرخابیها در آسیا گفت؟

سناریوی فرار
فدراسیون
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دردسرهای تمامنشدنی
حذف از لیگ قهرمانان

جریمه در انتظار
مصطفوی
آب پاکی روی دست شایعهسازان

اتفاقات هفته پایانی نیم فصل لیگ بیست و یکم
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چرا بیژن ذوالفقارنسب
کافینیست؟
سرمقاله

فرشاد کاسنژاد

این متن هرگز در دفاع از انتخاب بیژن ذوالفقارنسب
برایعضویتدرهیأتمدیرهپرسپولیسنیستیامتکی
ودربنــدایننیســتکهانتخــاباوچهآثاریبرایباشــگاه
پرســپولیس دارد .بلکه متن تنها قرار اســت کوشــش کند
تــا ببینــد پرســشها و انتقــادات خبرنــگاران بــه انتخاب
ذوالفقارنسبازچهزاویههایبیراهیمطرحمیشود.
بهشــغلهایدیگرذوالفقارنســباشــارهمیکنندو
میپرســندشــماکهرئیسکانــونمربیانورئیــسکمیته
فنیوتوســعهفدراسیونفوتبالهســتید،چطوربرایکار
در هیأت مدیره پرســپولیس وقــت دارید؟ امــا هنگام این
ســؤالیادشــانمیرودکهازکانونمربیانطیســالهای
ســالجزانتشــارچنــدبیانیــهعلیهمربیــانخارجــی،کار
دیگریســرنزدهاســت.فراموشهــمکردهاندکــهکمیته
فنــی فدراســیون فوتبــال طــی تاریــخ هرگــز در انتخــاب
مربیــان تیمهای ملــی نیــز کوچکترین نقــش و کارآیی
ندارد.حواسشــانهمنیســتکــهاعضایهیــأتمدیره
باشگاهها اغلب نقشی در اداره باشــگاه ندارند .پس آنچه
باید بهشدت مورد نقد باشد ،ساز و کاز است ،نه یک چهره
ورزشیشناختهشدهدراینسمتها.
ذوالفقارنســب را فاقد ویژگــی برای خلــق درآمد در
پرســپولیس میدانند اما فراموش کردهاند کــه مدیران و
اعضای هیأت مدیــره این باشــگاهها جز خلــق بدهی کار
دیگــرینکردهانــد.درخبرهابــهفعالیتآنهــامیگویند
خلقدرآمــد،امــادرواقعیتوآنچــهبهجامانــده،خلق
بدهی اســت .بیژن ذوالفقارنســب بهعنوان یــک بازیکن
صاحباعتبارملی،بادکترایورزشازدانشگاهبروکسل،
با۴دههســابقهمربیگریوتدریس،تمامچیزیاســتکه
فوتبال ایران میتواند بهعنوان ســرمایه انســانی بســازد.
اگر این برای اداره فوتبال کافی نیست ،باید درباره مسیری
بحثکردکهپیشپایچهرههایورزشــیاستتابتوانند
بازیگراننقشهایدیگردرورزشباشند.
درفوتبالایــرانحضورچهرههایناآشــنا،باادعای
تمولاقتصــادی،باادعایدرآمدزاییوهــزارادعایدیگر
پذیرفتــهمیشــود،امــاآنچــهبهعنــواناثــرازآنهــابهجا
میمانــد،انبوهــیازتصمیماتغلــطوهزینههایگزاف
است.حضورذوالفقارنسباماکهادعایتمولوپولسازی
واهیندارد،پذیرفتهنمیشــود.دغلکاریمدیرانناآشنا
تحویــلگرفتــهمیشــودامــاواقعیــتســرمایهانســانی
فوتبال،کافیبهنظرشاننمیرسد.

استقالل چشمی را نمیفروشد

قبل از بازی با نفت مســجد ســلیمان فرهاد مجیدی
به برخــی بازیکنان کــه دنبال گرفتــن رضایتنامــه بودند
صراحتاً اعــام کرد بــه آنها مجــوز خــروج نمیدهد .در
همیــن حــال و هــوا امــا خبــر دیگــری از کانون اســتقالل
نگاهها را به ســمت و ســوی خود جلب کرده است .ماجرا
به احتمــال جدایی روزبه چشــمی در نیم فصــل مربوط
میشــود .ایــن بازیکــن کــه بــرای بازگشــت به تیــم ملی
انگیزههای بســیاری دارد به هدف رسیدن به خواستهاش
به اســتقالل بازگشــته اما شــرایط چندان ایدهآلــی ندارد.
گفته میشــود او نیــز بیمیل نیســت در تیمی بــه فوتبال
ادامــه دهد کــه بیشــتر در ترکیب اصلــی قرار بگیــرد اما با
گاردی که مجیــدی مقابــل جدایی طلبهــا گرفته بعید
اســت که اگر چشــمی موضوع اخــذ رضایتنامــه را پیش
بکشد ،سرمربی استقالل با این درخواست موافقت کند.
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ارزیابی هفته پانزدهم لیگ برتر

گلزنها درخواب زمستانی
حمید عرب

نیــم فصــل لیــگ بیســت و یکــم در حالی
بــه پایان رســید که همچنــان کیفیت بســیاری از
بازیها راضــی کننده نیســت .نگاهی بــه نتایج
روز پایانی نیم فصل نیــز گویای همین حقیقت
اســت و بــا وجود آنکــه هیــچ تعطیلــی در روند
برگــزاری لیگ ســکته نینداخته اســت اما  9تیم
از گلزنــی مقابــل رقبای خــود محــروم ماندند.
این وضعیت نشــان میدهد که لیگ برتر ایران
بهشــدت در فقر گلزنی به ســر میبرد و بســیاری
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امیرحسین
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از تیمها با مشــکل بازیکنان گلســاز و مهاجمان
گلزن مواجهاند .میانگیــن گلهای زده بهترین
تیمهــای لیگ بیســت و یکــم نیز نشــان دهنده
کمبود مهاجمــان گلزن اســت .بهترین گلزنان
لیگ بیســت و یکم نیز اغلب گلهــای خود را از
روی نقطه پنالتی به ثمر رســاندهاند که این آمار
بیانگر کاســتیهای فنی بــزرگ در فوتبال ایران
اســت .با توجه بــه اینکــه همــواره در نیم فصل
دوم بــه اصطــاح دروازهها کوچکتر میشــود،
احتمــال دارد که این آمــار باز هم کاهــش یابد و
میانگین گلهای زده بهترین تیمهای هجومی
لیگ نیز کمتر شود.
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تیم منتخب هفته 4-3-3
چرا وزیر از امید برای ماندن
سرخابیها در آسیا گفت؟

سناریوی فرار
فدراسیون

مذاکــره بــا مســئوالن کنفدراســیون فوتبــال
آســیا بــرای جلوگیــری از حــذف باشــگاههای
ایرانــی از لیــگ قهرمانــان آســیا ،اتفــاق تــازهای
نبــوده و نیســت .در ادوار گذشــته بارهــا شــاهد ســفر
مســئوالن فدراســیون فوتبــال و وزارت ورزش بــه
مقــر  AFCو پادرمیانــی بــرای حفــظ باشــگاههای
ایرانــی یــا گرفتــن مهلــت بــرای برطــرف کــردن
ایرادهــای احتمالــی بودهایــم .ایــن بــار امــا

زمانــی بــه فکــر ایــن کارهــا افتادهایــم کــه کار از کار
گذشــته و اعــام ســیدبندی لیــگ قهرمانــان آســیا،
پایــان همــه امیدهــا بــرای بازگردانــدن اســتقالل،
پرســپولیس و گلگهــر بــه ایــن رقابتهــا بــود.
فدراســیون فوتبــال زمانــی بــرای  AFCنامــه
فرســتاده اســت کــه تمــام درهــا بــه روی ایــران بــرای
مذاکــره بســته اســت.
درســت وقتــی کنفدراســیون فوتبــال آســیا

مس رفسنجان

0- 0

تعویضهای
تکراری
جواب نداد
پیکان

ذوب آهن

0- 0

گل گهر

دو گلی که امیرحســین حســینزاده وارد دروازه نفت مسجد ســلیمان کرد ،او را باالتر از همه
مدعیان در قاب بهترین بازیکن هفته قرار داد .حســینزاده حتــی میتواند لقب پدیده نیم فصل
لیگ بیســت و یکــم را نیز به خــودش اختصاص دهد .ایــن بازیکن تا حد زیادی موفق شــده جای
خالی فرشــید اسماعیلی را در اســتقالل پر و نقش یک هافبک -مهاجم گلزن را بخوبی بازی کند.
اگر حســینزاده در بازیهای بزرگ نیز مانند بازی با نفت مسجدسلیمان در نواختن ضربات آخر،
دقت باالیی داشته باشد ،راه استقالل برای کسب بردهای پی در پی هموار خواهد شد.
اســتقالل هفته آخر نیم فصل را نیز با بردی پرگل مقابل نفت مسجد سلیمان تمام کرد تا
از نظــر تعداد گل زده در کنار پرســپولیس و مس (با  21گل زده) بهعنــوان برترین تیم نیم فصل
لقب بگیرد .آبیها در ایســتگاه آخر بهواقع تیمی هماهنگ بودند که با حمالت پی در پی بارها
تا آستانه گلزنی پیش رفتند .در این میدان استقالل هماهنگیاش را به رخ دیگر تیمها کشیده و
نشــان داد از نظر فنی رشد قابل توجهی داشته است .استقالل با این سیاق در نیم فصل دوم نیز
شانس زیادی برای رسیدن به قهرمانی قطعی لیگ خواهد داشت.
فرهــاد مجیدی نه فقط بهدلیــل پیروزی بیرون خانه مقابل نفت مســجد ســلیمان ،بلکه
بهدلیل قهرمانی در نیم فصل بهعنوان برترین مربی هفته لقب گرفت .مجیدی برای رســیدن
به ایــن مهم علیرضا منصوریان را که در تهران از ســد هوادار گذشــته بود ،از پیش رو برداشــت.
مجیدی اگر به گفته خودش عمل کند و تیمش را از لحاظ فنی بهبود ببخشــد در نیم فصل دوم
نیز شــانس بســیاری در قیاس با همردیفانش خواهد داشــت تــا بارها به اینعنوان نائل شــود.
مجیدی تیم تحسین برانگیزی را پدید آورده است.
شکســتخانگیهوادارمقابــلصنعتنفتآبــادانازرضاعنایتیناکامتریــنچهرههفتهرا
ساخت.عنایتیدرحالیباتیمشهواداردرخانهتنبهشکستدادکههفتهشانزدهمنیزبایدمقابل
صدرنشــین نیم فصل قرار بگیرد و بعید اســت با این سبک بازی شانســی مقابل آبیها داشته باشد.
عنایتیاگربهاوضاعتیمشسروسامانندهدنیمفصلدومیکیازمدعیانسقوطبهدستهپایینتر
خواهدبود.اوشــانسآوردهدرلیگیبازیمیکندکهپدیدهعم ًالحذفشدهزودهنگاملقبگرفتهو
تیمیهمچوننفتمسجدسلیماناوضاعنابسامانیدارد.
رســماً اعــام کــرد کــه ایــن باشــگاهها از لیــگ
قهرمانــان آســیا  2022حــذف شــدهاند .تنهــا
کاربــرد ایــن نامهنــگاری دیرهنــگام هــم چیــزی
نیســت جــز کاهــش فشــار افــکار عمومــی .اطــاع
از همیــن نامهنــگاری و اصــرار فدراســیون فوتبــال
بــرای تأثیرگــذاریاش هــم بــود کــه باعــث شــد
حمیــد ســجادی ،وزیــر ورزش و جوانــان از امیــد
بــرای حضــور اســتقالل و پرســپولیس در لیــگ

قهرمانــان بگویــد وگرنــه حــاال دیگــر همــه
میداننــد کــه حــذف اســتقالل ،پرســپولیس و
گلگهــر همــان زمانــی قطعــی شــد کــه کمیتــه
بــدوی صــدور مجــوز حرف ـهای ،مــدارک آنهــا را رد
کــرده بــود .باقــی ماجــرا همــه ســناریویی بــود کــه
چیــده شــد تــا حــذف ایــن تیمهــا بــه گــردن AFC
بیفتــد و فدراســیون فوتبــال در نقــش یــک ناجــی
بــرای باشــگاههای ایرانــی معرفــی شــود.

معادالتوشایعاتعجیبدرنقلوانتقاالتسرخها

باباییبالتکلیفماند،کوشکیتکذیبشد

در آســتانه شــروع نقل و انتقاالت زمستانی،
خبرهــا حکایــت از آن دارد کــه شــرایط مالــی
پرســپولیس اصــ ًا خــوب نیســت و حتــی بعــد از
پرداخت بدهی کالــدرون ،طلبکاران دیگری باقی
ماندهاند که باشگاه را با چالشهای زیادی مواجه
ســاختند .البته مشــخص است که پرســپولیس از
ابتدای فصــل با کمبود مهاجــم مواجه بود و حاال
مصدومیت شــدید عیســی آلکثیــر وضعیت این
تیم را بدتر از قبل کرد.
شــایعاتی به گوش میرســد مبنی بــر اینکه
یحیــی گلمحمــدی بــا مهاجمانی نظیــر پیمان
بابایــی بازیکــن جــوان و گلــزن تراکتــور صحبت
کرده اما این بازیکن برای جدایی از باشــگاه خود،
بــا دغدغههای مالی زیــادی مواجه اســت .بابایی
گزینــه اول یحیی به شــمار میرود اما بعید اســت
در شــرایط فعلی ،اتفاقی رخ دهد .جــدا از بابایی،
در روزهــای گذشــته ،فضای مجــازی تحــت تأثیر
احتمــال حضور علیرضا کوشــکی مهاجم پیکان

در پرســپولیس اســت .بازیکنــی که ســابقه پنالتی
چیپ زدن به پرســپولیس را دارد امــا کادرفنی این
شایعات را تکذیب میکند.
مشــکالت مالی پرســپولیس موجب شده تا
سرخپوشــان برای جذب مهاجم خارجی ،دست
به عصــا شــوند .البتــه آنها یــک مهاجــم هلندی
را زیــر نظــر دارند و حتــی گفته میشــود مذاکرات
اولیه انجام شــده اما اگر مسائل مالی مسبب عدم
توافــق با این بازیکن شــود ،آن وقت شــرایط برای
قرمزپوشان سخت و طاقتفرسا میشود.
بخش عجیب ماجرا از آنجا شــکل میگیرد
که کادرفنی مجبور شــود در تفکرات خود ،حضور
مهاجــم در ترکیــب را حذف کــرده و از سیســتمی
مثل  4-6اســتفاده کند؛ روشــی که در آن ،وینگرها
و عناصر تهاجمی جلــوی مدافعان بازی خواهند
کرد.
البته سرخپوشان برای بازی به این شکل نیز،
ابزار کافی در اختیار دارنــد؛ بازیکنانی مثل مهدی

ترابــی ،وحیــد امیــری ،علی شــجاعی ،ســیامک
نعمتــی ،امیــد عالیشــاه و ...امــا ایــن موضــوع
میتوانــد پرســپولیس را در حســرت گلزنیهــای
بیشــتر بگــذارد .البتــه روی خــوب ایــن ســکه هم
میتواند بازگشــت فــوری مهــدی مهدیخانی و
حامد پاکدل از مصدومیت باشــد .ایــن دو بازیکن
به لیســت تیــم بازگردند ،مشــکالت یحیــی کمتر
میشــود هر چند هنوز هم در مورد کیفیت این دو
بازیکن ،حرف و حدیثهای زیادی مطرح اســت.
مهدیخانــی ،انتخــاب گلمحمــدی در آخریــن
روزهای نقــل و انتقاالت تابســتانی فصل گذشــته
بود که هرگز نتوانست در ترکیب اصلی یا بهعنوان
بازیکــن ذخیــره جــواب دهد .حامــد پاکــدل نیز،
شــروع خوبی داشــت اما مصدومیتهای پیاپی و
نیمکتنشینی ،او را از فرم خوبی که فصل گذشته
داشت ،دور کرد.
با ایــن حال ،گلمحمــدی بارها گفتــه که نیاز
به مهاجمان بیشــتری دارد و باید دیــد آیا این امر،

در نقل و انتقاالت زمســتانی محقق میشود یا نه.
مهمترین نکته ،رســیدن به پاسخ این سؤال است
که باشــگاه بــا چه نگاهــی راهی بازار میشــود .در
حــال حاضر ،جــذب مهاجــم ،چالــش بزرگی به
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حســاب میآید اما غیر از این پست ،پرسپولیس در
چند پســت دیگر مثل دروازهبان ،مدافع راســت،
هافبــک بازیســاز و مهاجــم ســایه نیازمند جذب
یاران جدیدی است.
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اســتقالل در نیمفصــل اول  21گل زده داشــت
(بــدون احتســاب تغییــر نتیجــه بــازی گلگهــر) ،ولــی
ســهم ژســتد تنهــا یــک گل بــود .مهاجــم اصلــی
اســتقالل در یــازده بــازی فقــط یــک گل و دو پــاس گل
داشــت کــه آمــار درخشــانی محســوب نمیشــود،
بــا ایــن حــال فرهــاد مجیــدی بارهــا تأکیــد کــرده کــه از
عملکــرد او رضایــت کامــل دارد.
ژســتد شــروع خوبــی در اســتقالل نداشــت و
مدتــی طــول کشــید تــا وضعیــت بدنــیاش را ارتقــا
بدهــد .او در چنــد بــازی فرصتهــای خوبــی هــدر داد
تــا اینکــه در هفتــه یازدهــم توانســت دروازه پدیــده را
باز کند.
مهاجــم اســتقالل در بــازی پنجشــنبه مقابــل نفــت
مسجدســلیمان هــم یــک فرصــت خــوب از دســت داد
تــا دوبــاره بحــث گل نزدنــش مطــرح شــود.
اولیــن وظیفــه یــک مهاجــم شــماره  9گل زدن
اســت ،ولــی ژســتد بــا وجــود آمــار پاییــن گل زده توانســته
بــه مهــره مهمــی در اســتقالل تبدیــل شــود .او بــا
جایگیــری خــوب و قــدرت ســرزنی و بدنــی بــاال محــور
حمــات اســتقالل اســت.
ژســتد چــه زمانــی کــه توپهــای بلنــد را بــه
ی میســپارد چــه زمانــی کــه فضــا
بازیکنــان کنــار 
میســازد ،کمــک میکنــد کــه آنهــا صاحــب
موقعیتهــای خوبــی شــوند.
در فرصتهایــی کــه در اختیــار حســینزاده،
ســلمانی و خاقانــی قــرار میگیــرد ،بــازی بــا تــوپ و
بــدون تــوپ ژســتد نقــش مهمــی دارد و تــا زمانــی کــه
ایــن روش جــواب بدهــد و اســتقالل گل بزنــد ،دلیلــی
نــدارد کــه مجیــدی بخواهــد بــه ترکیــب خــط حملــه
تیمــش دســت بزنــد و ژســتد را بیــرون بگــذارد.
عملکــرد ژســتد در اســتقالل یــادآور نمایشــی
اســت کــه اولیویــه ژیــرو در جــام جهانــی روســیه داشــت.
مهاجــم بلنــدزن فرانســه در ایــن تورنمنــت گلــی نــزد،
ولــی نقــش مهمــی در ســاختار تهاجمــی داشــت.
دشــان در بــازی اول از ایــن مهاجــم اســتفاده نکــرد،
ولــی بــا ســه مهاجــم ســرعتی و فانتــزی بــه بنبســت
رســید.
ژیــرو از بــازی دوم فیکــس شــد و تــا فینــال در
ترکیــب فرانســه حضــور داشــت .درگیریهــای مــداوم
ژیــرو بــا مدافعــان حریــف بــرای امباپــه و گریزمــان
فضــای خوبــی میســاخت و کمــک کــرد کــه بــازی آنهــا
ارتقــا پیــدا کنــد.
دشــان بــرای جــام ملتهــای اروپــا بنزمــا را بــه
تیمــش اضافــه کــرد و او بــا ویژگیهــای متفــاوت جــای
ژیــرو را در ترکیــب اصلــی گرفــت.
بــرای اســتقالل هــم میتــوان نســخه مشــابهی
تجویــز کــرد ،بــه شــرطی کــه مجیــدی مهاجــم
کاملتــری نســبت بــه ژســتد در اختیــار داشــته باشــد و
بــا ابــزار فعلــی او بهتریــن گزینــه بــرای بــازی در نــوک
حملــه اســتقالل اســت.
شــاید هــم مشــکل گل نــزدن ژســتد بــا تمریــن و
هماهنگــی بیشــتر برطــرف شــود کــه در آنصــورت
اســتقالل در نیمفصــل دوم خــط حملــه زهردارتــری
خواهــد داشــت.
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