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هفته یازدهم لیگ یک
شاگردان فکری به رده دوم رسیدند

هفتــه یازدهم لیگ یک امروز با 6 بازی پیگیری شــد که در مهمترین 
بازی تیم شــاهین بوشــهر با پیروزی در خرمشــهر، به جایگاه دوم جدول 
رده بندی لیگ دســته اول صعود کرد. تیم کارون اروند خرمشــهر از ساعت 
17 در ورزشــگاه نفت و گاز اروندان خرمشــهر 
میزبان شاهین شهرداری بوشهر بود که این بازی 
با برتری 3 بر صفر شاهین به پایان رسید. در این 
بازی حســین مالکی )33(، بهمن سااری )45- 
پنالتی( و حســن نجفی )47( برای شاهین گل 
زدند تا شاگردان محمود فکری 20 امتیازی شده 
و موقتــاً به رده دوم جدول صعود کنند. در دیگر 
بازی مهم این هفته گل گهر سیرجان صدرنشین 
رقابت ها در بازی مقابل پرسپولیس پاکدشت به 
تســاوی یک بر یک رضایت داد. محمد اوسانی 
)53( برای پرســپولیس پاکدشت و مهرداد آوخ 
)44( برای گل گهر گل زدند. بازی شــهرداری تبریــز و بادران تهران هم با 
همیــن نتیجه به پایان رســید. در این بازی هم حســین قره داغی )90+1( 
برای تیم تبریزی گل زد و میثم مجیدی )52- پنالتی( دروازه شــهرداری را 
بــاز کرد. آخرین بازی این هفته سه شــنبه بین تیم های مس کرمان و مس 

رفسنجان برگزار می شود. 
نتایج هفته یازدهم لیگ یک به این شرح است:

خونه به خونه مازندران صفر ..........................................  شهرداری ماهشهر صفر
شهرداری تبریز یک ............................................................................. بادران یک
.............................................................  آلومینیوم اراک صفر قشقایی شیراز صفر
پرسپولیس پاکدشت یک..................................................  گل گهر سیرجان یک
..............................................................  اکسین البرز صفر ملوان بندر انزلی صفر
....................................  شاهین شهرداری بوشهر 3 کارون اروند خرمشهر صفر

 
مسی مسافر میان شد

لیونل مســی، ســتاره بارسا که دستش مصدوم شــده بود به تمرینات 
برگشته و در فهرست تیم برای بازی برگشت با اینتر قرار دارد. بدین  ترتیب 

احتمال دارد او در سن سیرو به میدان برود.
مســی در بازی رفت غایب بود، با این حال 
بارســا در نوکمپ توانســت اینتــر را با دو گل 
شکســت دهد. بازی اینتر و بارسا حساس ترین 

بازی سه شنبه شب لیگ قهرمانان اروپاست.
در غیاب مســی، والورده به تناوب از دمبله 
و رافینیا اســتفاده کرد، ولی بار خط حمله تیم 
بیشتر روی دوش لوییس ســوارز بوده است که 
در ال کاســیکو و بازی شنبه شب مقابل وایکانو 
درخشید. ساموئل اومتیتی هم به تمرینات بارسا 
برگشــته، ولی هنوز شــرایط بازی نــدارد و در 
فهرســت تیم برای بازی با اینتر قرار نگرفته. در غیاب این مدافع فرانسوی، 

قلب دفاع بارسا صابت گذشته را ندارد.
بارسا ســه بازی مرحله رفت را برده و با 9 امتیاز در صدر گروه B قرار 

دارد، در حالی که اینتر 6 امتیازی است.

 اســتقال معمای بزرگ این فصل اســت. تیم پرشــوری که بعد از یک فصل 
درخشــان و هیجان انگیز که پایان  بندی اش بــه نمایش باطراوت برابر ذوب آهن در 
مرحله یک هشتم نهایی ختم می شد، روی ابرها سیر می کرد و به نظر مدعی جدی 
و اصلی فصل جاری محســوب می شد. در زمستان پرسپولیس با پنجره بسته اش و 
خزان برگ ریزان سپاهان در چند فصل متوالی و البته سنگ های بزرگی که تراکتور 
برداشته بود، استقال شرایط بسیار ایده آل تری نسبت به همه رقبا داشت و شانس 

اول قهرمانی به شمار می رفت. 
تیمی که با ســتاره های هماهنــگ و مجموعه کاملــش و مهم تر از همه یک 
فرمانده باتجربــه آلمانی روی نیمکت همه را وادار کرده بــود تا روی قهرمانی اش 
شــرط ببندند اما این رویاهای طایی مثل برف در آفتاب تموز تابستان آب شدند 

و رنگ باختند.
حاا از آن رویا و آن تیم باطراوت، شیر بی یال و دم و اشکمی باقی مانده که با 
شکست خو گرفته و جام ها را یکی پس از دیگری از دست می دهد و از دروازه های 
بحران رد شــده. برای واکاوی این شکســت بر طبق یک کلیشه بدیهی باید سراغ 
نیمکت را گرفت. آنجا که وینفرد شفر آلمانی با چمدانی از تجربه نشسته. مردی که 
بعد از یک نیم فصل درخشــان و بیرون کشیدن استقال از ورطه ناکامی در فصل 
گذشته باید مهم ترین عامل موفقیت فصل جاری لقب می گرفت اما شیر پیر آلمانی 
با اشــتباهات مکرر و البته آســان گیری هایش حاا بدل به متهم اصلی این ناکامی 
شده. سلسله اشــتباهاتی که از مربی کارکشته ای چون شفر بعید به نظر می رسید 
اما او سرمست از موفقیت فصل گذشــته و البته اتمسفر فوتبال ایران زنجیره ای از 

اشتباهات را مرتکب شد تا کار به اینجا برسد.
برای موشکافی این زنجیره اشتباهات کافیست به تعطیات بین فصل بازگردیم. 
آنجا که فاز تمرینات کلیدی پیش فصل آغاز شــد اما شفر که فضای فوتبال سنتی 
و کیفیــت پایین لیگ ایــران را دیده بود، ترجیح داد تا کار را رها کرده و برای یک 
شــبکه خارجی تفســیر بازی های جام جهانی را انجام دهد و تیمش را به شــکل 

واتساپی و از راه دور هدایت کند! 
اشــتباه مهلکی که فونداســیون ناکامی آبی ها را پایه ریزی کرد. شفر به جای 
اینکه باای سر تیمش باشــد و با قاطعیت خود اجازه ندهد تا شاه مهره هایی چون 
تیام و جباروف از مجموعه اســتقال جدا شــوند، عنان کار به بی عرضه هایی چون 
پندار توفیقی سپرد تا با بی کفایتی خود دو ستاره تابناک و اثرگذار خود را از دست 
بدهد. ســتاره هایی که بی اغراق 50 درصد موفقیت تیم شفر در فصل گذشته روی 

ساق های این دو بنا شده بود.
شفر از لحظه ای که آمد، بنا را بر گایه و غرولند گذاشت و از جدایی ستاره هایش 
شــکوه کرد اما به جای این دو ســتاره با مشارکت ایجنت نزدیک به خود و پسرش 
گرو و نویمایر را خرید که روی هم 20 درصد تیام هم کارآیی نداشــته اند. دو خرید 
ســوخته که تعویض صفر با 100 بود! تغییرات وسیع در مجموعه استقال و خرید 
21 بازیکن برای تیمی که یک فصل موفق را پشت سر گذاشته یک ریسک بیهوده 
بود که تنها برای خودنمایی و خلق واژه بی مسمای پندارتایم صورت گرفت اما توازن 
و هماهنگی استقال را به یغما برد و در کنار آن اصرار عجیب شفر به تغییرات پی 

در پی در هر بازی نظم و نسق را از استقال گرفت و شرایط را بدتر کرد. 
تغییراتی که شاید عجیب ترین و البته مهلک ترین آن به درون دروازه ختم شد. 
آنجا که حســینی بعد از یک اعتراض تند و تیز ناگهان در کمال ناباوری در ترکیب 

استقال قرار گرفت تا اقتدار و اتوریته سرمربی آلمانی نیز زیر سوال برود.
نتیجه این اشــتباهات مسلسل وار، شکست در همه جبهه هاست که از استقال 
یک تیم بازنده، ناامید و بی برنامه ساخته اما رفتار دیروز شفر در تمرینات و برخورد 
جدی اش با سه ستاره کلیدی تیم ماجرا را ناگهان عوض کرده. شفر روز گذشته در 
قامت همان فرمانده آشــنا و مقتدر، سه ستاره افول کرده و به زعم او مقصر تیم را 
متهم کرد و دو نفر از آنها را از لیســت بازی با ماشــین سازی خط زد تا به نوعی با 
آنها اتمام حجت کرده باشــد. این همان اقتدار و البته گمشده ای است که از ابتدای 
فصل از اســتقال دریغ شده و کار را به جایی رسانده که به تعبیر شفر ستاره های 

فصل پیش 10 درصد فصل پیش هم نیستند. 
حاا و بعد از این گرد و خاک استقال فضای تازه ای را تجربه می کند. رفتاری 
از شــفر که می تواند نقطه عطف اســتقال در فصل جاری باشــد. مربی که با این 
تصمیم به نظر به اصل خود بازگشــته و با اصاح اشتباهات فنی اش باز هم می تواند 
اســتقال را از گرداب ناکامی نجات دهد. شــفر هنوز هم بهترین فرد برای نیمکت 
اســتقال اســت و می تواند اســتقال را بدل به همان تیم پرشور و باطراوت فصل 
گذشــته کند؛ به شــرطی که اقتدار و کاریزمایش را حفظ کرده و تصمیمات فنی 

درست و برپایه واقعیت بگیرد.

وینفرد شــفر در نشست خبری پیش 
از دیدار تیمش مقابل ماشین ســازی تبریز 
گفــت: ما فردا بــا تیم بســیار خوبی بازی 
داریم و باید با صد در صد تمرکز کار کنیم 
و بجنگیم. بدون شــک کار راحتی نداریم و 

امیدوارم نتیجه خوبی بگیریم.
 

مشکات ما را همه می دانند
از میهمان نــوازی تبریزی هــا تشــکر 
می کنم. ما بازی های آخر ماشین ســازی را 
دیدیم. آنهــا فوتبال خوبی بازی می کنند و 
دنبال ارائه فوتبال خوبی هستند. مشکات 
ما را همه می دانند. پنج شش نفر از ما جدا 
شدند و باید شناخت خوبی نسبت به نفرات 
جدیدی که اضافه شدند، پیدا کنیم. وقتی 
بازیکنــان جدید به تیمی مثل اســتقال 
می آیند کار برای آنها ســخت است و باید 
با اعتماد به  نفس بیشتری در استقال کار 
کنند. به طور مثال بازیکنی در تیمی دیگر 
بازی می کند و 500 فالوور دارد، ولی وقتی 
به استقال می آید تعداد فالوور هایش 150 
هزار نفر می شــود. همانطــور که در آلمان 
بازیکنی کــه در تیمی مثل فرایبورگ بازی 
می کند مشــکلی ندارد، ولی وقتی به بایرن 

مونیخ می رود شرایطش متفاوت می شود.
 

باید بهترین ها را به زمین بفرستیم
من همیشــه بــه بازیکنــان کمک و 
راهنمایــی می کنــم که چــه کاری انجام 
دهنــد. البته نه فقط به عنــوان مربی، بلکه 
به عنــوان یک معلــم. بــرای بازی های ما 
مقابل پرسپولیس، الســد و سایر بازی های 
بین المللی مــان نزدیک به 100 هزار نفر به 
ورزشــگاه آمدند. در فوتبال ایران بازیکنی 
که به اســتقال می آید، مثــل بازیکنی که 
از یــک تیم کوچک تر به بارســلونا می رود 
نیاز به زمان دارد و شــاید ازم اســت که 
گاهی اســتراحت کند. برای بــازی فردا ما 
بایــد بهترین ها را پیدا کنیــم که به زمین 
بفرســتیم. دوباره می گویــم حریف ما تیم 

خیلی خوبی است.
 

بی نظم همه جا بی نظم است 
شــفر در پاسخ به این ســوال که »آیا 

بازیکنان در تیم اســتقال با اعتراض ثابت 
می شوند؟« گفت: من شــنیده بودم تبریز 
به خاطر فرش های خوبی که دارد، مشــهور 
اســت. من قبًا هم گفتم ایــران به خاطر 
نفت، فرش و خاویار و شــایعات زیادی که 
دارد، معروف است. شایعات مهم نیست. ما 
یکی از مهم ترین مســائلی که با آن روبه رو 
می شویم، همین شــایعات است اما چیزی 
که من می گویم واقعیــت دارد. فصل قبل 
مهم ترین دلیلی که باعث موفقیت مان شــد 
کار تیمــی و نظم تیمی بود. همه اشــتباه 
می کنند، ولی اشــکالی ندارد، نظم در تیم 
ما مهم اســت. همه ما مثل خانواده هستیم 
و اگر کســی در بیرون زمین نظم را رعایت 

نکند در زمین هم نمی تواند رعایت کند.
 

حسینی از همه عذرخواهی کرد
اگر همه ما در یک مســیر نباشیم و به 
ســمت یک هدف حرکت نکنیم نمی توانیم 
بــه آن چیــزی کــه می خواهیم برســیم. 
درباره حســین حســینی من می دانم که 
چطور شــد بازی کرد. ما همه مثل خانواده 
هستیم، شــما وقتی مشکلی در خانواده تان 
بــه وجود می آید به بیــرون از خانه منتقل 
نمی کنید. من می توانم بگویم که حســینی 
در داخل تیم با همه صحبت کرد و از همه 
عذرخواهــی کرد. این نکته بســیار مهمی 
است. سایر بازیکنان هم وقتی نظم نداشته 

باشند طبیعی است که از تیم خارج باشند. 
من به عنوان سرمربی استقال حرف می زنم. 
استقال یک باشگاه معمولی نیست و همه 
باید در یک مسیر باشند و برای رسیدن به 

موفقیت تاش کنند.
 

تیم ملی بزرگ ترین شانس را برای 
قهرمانی دارد

فکر می کنم لیگ از ســال گذشته که 
من به اینجا آمدم، خیلی بهتر شــده است. 
خیلی از تیم ها سیســتم بازی شان را عوض 
کردند و پرســینگ بهتری انجام می دهند 
و خیلی از تیم ها شــرایط تمرینات شان در 
اردوی پیش فصل تغییر کرده است. چیزی 
که می گویم شاید خیلی ها خوش شان نیاید 
و آن هم این اســت که گاهی اوقات رفتار 
خشنی است که از برخی هواداران می بینیم. 
همه باید دست به دست هم بدهیم که این 
موضوع را حــل کنیم. در مــورد تیم ملی 
فوتبال ایران باید بگویم، وقتی پرسپولیس و 
اســتقال به نیمه نهایی می رسند این برای 
فوتبال ایران بســیار خوب است و شاید اگر 
ذوب آهن به اســتقال نمی خورد سه تیم از 
چهار تیم  نهایی غرب آسیا ایرانی می شدند. 
با این شرایط فکر می کنم ما شانس شماره 
یک و بزرگ ترین شــانس برای قهرمانی در 

جام ملت های آسیا را داریم.
 

بازیکنان ایرانی نیاز به الگویی مانند 
امید ابراهیمی دارند، نه مسی و رونالدو

بازیکنــان هم قدم به قــدم دارند بهتر 
می شوند. شما در جام جهانی بازیکنانی مثل 
امید ابراهیمی، مجید حســینی و بیرانوند را 
دیدیــد که از خیلــی از لژیونر ها بهتر بودند. 
خیلی از بازیکنان ایرانــی نیز نیاز به الگوی 
ایرانی دارند، نه مســی و رونالدو بلکه نیازی 
به الگویی مانند ابراهیمی اســت. ما شــانس 
خوبــی داریم و باید این شــانس را با حضور 
بازیکنان داخلی حفظ کنیم. ما برابر الســد 
نیز بعد از اینکه گل دوم را زدیم، مدیر السد 
کامًا عصبی بود و اگر 10 نفره نمی شــدیم، 
می توانســتیم برنده باشیم. السد هر چند در 
خانه بازی می کــرد و بازیکنان نامداری مثل 
ژاوی و گابی داشت اما بهتر از ما نبود. فوتبال 
از ســال گذشــته در ایران بهتر شده است و 

همه تیم های حاضر در لیگ بهتر شده اند.
 

 در تیم ما همه باید نظم تیمی 
را رعایت کنند

وی در ادامــه صحبت هــای خود در 
واکنش به عدم حضور چشمی و اسماعیلی 
در لیست سفر استقال به تبریز، گفت: من 
درباره نظم تیمی صحبت کردم و این سوال 
نیــز درباره نظم تیمی اســت. ما در تمرین 
26-27 بازیکن شامل بازیکنان جوان، امید 
و ملی پــوش داریم که همه باید نظم تیمی 

را رعایت کنند.
 

در تیم ما مانند یک خانواده نظم شماره 
یک است

اســتقال در پایان در پاســخ به این 
سوال که مشکل آنها انضباطی است، گفت: 
بله، این موضوع مربوط به نظم تیمی است. 
در گذشــته نیز چنین مسائلی مانند قضیه 
نورافکن و قائدی داشــتیم و یکی از آنها به 
اروپا رفت و دیگری وضعیــت خوبی دارد. 
قبل تر نیــز من اتوئو را داشــتم اما او بعداً 
پیشــرفت کرد. در آلمان نیز این موضوع را 
داشــتم. در تیم ما، مانند یک خانواده نظم 
شماره یک است و موفقیت نیز در شرایطی 
 به دســت می آید کــه همه باهــم، باهم و

 باهم باشند.

در انتظار یک شفر جدید
بازگشت به اصل خویش سرمقاله

حسینی از همه عذرخواهی کرد

شفر: بازیکن بی نظم همه جا بی نظم است

شفر: بازیکن بی نظم 
همه جا بی نظم است

از ماجرای  رحمتي و جباري تا  اخراج چشمي و اسماعيلي
کاربني که اتفاقات استقال را کپي مي کند

 روزبه و فرشید شايد بازی 
با پديده هم نباشند

15:00 استقالماشين سازی

 جواب مدیرعامل 
را دادند، اخراج شدند
پاسخ چشمي و 

اسماعیلي به فتحي:
 نه بي غیرتیم
نه کـــم کار

 فتحي: به بازیکنان 
نگفتم بي غیرت

امیدواري بي پایان برانکو:
قدرتمندتر به زمين بازمي گردیم

سرمربي کاشیما:   نیمه دوم فینال را هم جدي مي گیریم

اجراي یکباره و ناقص بسته پیشنهادي 
حامي مالي براي بلیت فروشي

قیمت بي سابقه براي تماشاي فینال
 در انتظار ساز و کار شرکت فروشنده بلیت 

برای جلوگیری از دالی

درآمدزایي یا بازي 
با رویاي هواداران؟

مهاجری: 
می خواهیم 
در حضور 
هواداران مان 
پیروز شویم

از حیدري و دبیر و رنگرز تا رضایي و بني تمیم و البته امیر خادم

همه جانشينان بالقوه 
»ریيس خسته«

بازي جدید با ریاست احتمالي امیررضا خادم در فدراسیون کشتي

رسول سرمربي مي ماند!
همه دنبال گزینه مطلوب

 سیامک نعمتی را ببینم به او می گویم 
بازیکن مطرح که اینقدر عصبانی نمی شود

 سیو کرد، پنالتی گرفت اما ماریتیمو باخت

 سرنوشت استقال 
برایــم مهم نیست

ستاره ایرانی انتخاب تکراری هواداران فرانسوی

عابــدزاده-کاسیـــاس
پیروزی فردی و شکست تیمی

سامان قدوس دوباره 
بازیکن ماه امی ین شد

پروین: براي فینال 
به آزادي مي روم 

و امیدوارم پاقدمم 
خوب باشد

 آغاز رســمی  رقابت های وزنه برداری قهرمانی جهان در عشق آباد 
برای وزنه بــرداری ایران چندان امیدوارکننده نبود. رقابت های دســته 
73 کیلوگرم وزنه برداری قهرمانی جهان برگزار شــد و حسین سلطانی 
نماینده 1۸ ساله ایران به عنوان نخستین نماینده ایران در این رقابت ها 
روی تخته رفت اما در پایان موفق به کســب مدال نشد. او همچنان در 
رده ســنی جوانان است و برای نخستین مرتبه مســابقات بزرگساان 
جهان را تجربه می کرد اما تجربه نخســت او در رده بزرگساان چندان 

موفق نبود.
 

حرکت یک ضرب
حسین سلطانی در نخســتین حرکت یک ضرب 142 کیلوگرم را 
باای ســر برد. برخواه سرمربی تیم ملی برای دومین حرکت شاگردش 
146 کیلوگرم را درخواســت کرد و سلطانی در مهار این وزنه هم موفق 
بود. نماینده ایران در آخرین حرکت یک ضرب پشت وزنه 150 کیلوگرم 
قرار گرفت اما وزنه را از پشــت سر انداخت و نتوانست رکورد یک ضرب 

جوانان جهان را بشــکند. به این ترتیب سلطانی با همان 146 کیلوگرم 
بــه کار خود پایان داد. او در پایان یک ضرب پانزدهم شــد اما در پایان 
یک ضرب، رکورد جهان دو بار شکســته شــد. ژیانگ شی از چین ابتدا 
رکــورد 161 کیلوگرم را ثبت کرد و رکورد جهان را یک کیلوگرم ارتقا 
داد. ســپس وزنه 164 کیلوگرمی را مهار کرد و توانســت دوباره رکورد 
خودش را ســه کیلوگرم ارتقا دهد و مدال طا بگیرد. وادزیم لیخاراد از 
باروس با 156 کیلوگرم نقره گرفت. مدال برنز هم به لیندانگ فنگ از 

چین با 155 کیلوگرم رسید.
 

حرکت دوضرب
ســلطانی در نخستین حرکت دوضرب، وزنه 174 کیلوگرم را مهار 
کرد. در حرکت دوم نتوانســت 17۸ کیلوگرم را باای ســر ببرد. او اگر 
وزنــه 17۸ کیلوگرم را هم می زد، رکورد مجموع جهان را می شکســت 
اما ناکام ماند. در حرکت ســوم تصمیم داشت به رکورد دوضرب جوانان 
جهان )179 کیلوگرم( حمله کند اما موفق نشــد رکورد 1۸0 کیلوگرم 

را ثبــت کند. در صورتی کــه او وزنه 1۸0 کیلوگــرم را مهار می کرد، 
می توانست عاوه بر رکورد دوضرب، رکورد مجموع جوانان جهان )323 
کیلوگرم( را هم بشکند. به این ترتیب نماینده ایران با ثبت رکورد 146 
یک ضرب، 174 دوضرب و مجموع 320 کیلوگرم به کار خود پایان داد 

و در رده نوزدهم جهان قرار گرفت.
در حرکت دوضرب ژیانگ شــی از چین، جنگ سیک وون از کره 
جنوبی و نجات رحیموف از قزاقســتان بــا مهار وزنه های 196، 190 و 
190 کیلوگرم به ترتیب اول تا ســوم شــدند. در این حرکت نیز ژیانگ 
شی با مهار وزنه 196 کیلوگرم موفق شد رکورد جهان را یک کیلوگرم 

جا به جا کند.
امــا در مجمــوع وزن 73 کیلوگرم، ژیانگ شــی از چین، جنگ 
ســیک وون از کــره جنوبی و وادزیم لیخارد از بــاروس با رکورد های 
360، 34۸ و 343 کیلوگــرم در رتبه هــای اول تا ســوم قرار گرفتند 
 و ســلطانی بــا رکورد مجمــوع 320 کیلوگــرم در رده نوزدهم به کار 

خودش پایان داد.

شروع ناامیدکننده وزنه برداری 
ایران در قهرمانی جهان

 سلطانی
  18 ساله ای
که نوزدهم شد
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»تــا اینجا هم کارهــای زیادی انجام 
داده ایــم کــه از نظر خیلی هــا غیرممکن 
بوده اما بــرای ما غیرممکن وجود ندارد. با 
تمام وجــود و تمرکزمان تاش می کنیم و 
می دانیم که هواداران مان منتظر یک بازی 
خوب و یک نتیجه خوب در بازی برگشت 
هســتند. پس باید در تهــران طوری بازی 
کنیم که انگار آخرین بازی عمرمان است.« 
اینها را برانکو ایوانکوویچ بعد از شکســت 
در ژاپن بــه بازیکنانش گفت و برای اینکه 
نشان بدهد امیدهایش واقعی است، همین 
حرف ها را به خبرنگار ســایت ای اف ســی 
هم گفته: »پیش از هــر حرفی می خواهم 
به کاشــیما آنتلرز بابت این بــرد تبریک 
بگویم اما هنوز یک بــازی دیگر در تهران 
داریم و من هم امیدوارم و هم مطمئنم که 
بازخواهیم گشــت. با این حرف موافقم که 
کاشیما نتیجه خوبی به دست آورد و شاید 
در ظاهر شــانس بیشــتری برای قهرمانی 
داشــته باشــد اما فینال هنوز تمام نشده. 
برای بازی برگشــت سخت تمرین خواهیم 

کرد و قدرتمندتر بازخواهیم گشت.«
ســرمربی پرســپولیس در ادامــه به 
عملکرد بازیکنانش اشــاره کرد: »در نیمه 
دوم ســعی کردیم با همان شــور و شدت 
نیمه اول بازی کنیم اما نتوانســتیم و این 
موضوع به کاشــیما این اجــازه را داد که 
کنترل بــازی را در اختیار بگیــرد. با این 
حال از بازیکنانم راضی هستم چون با تمام 

وجودشان تاش کردند.«
برانکو همچنیــن از هوادارانی گفته 
کــه امیدهــای او در بازی برگشــت را 
دوچندان کرده اند: »انتظار دارم هواداران 
 پرســپولیس هم در بازی برگشت همان 
کاری را انجام دهند که هواداران کاشیما 
در بــازی رفــت بــرای تیم شــان انجام 
دادنــد. مطمئنــم که آنها بــاز هم من و 
بازیکنانــم را برای رســیدن به پیروزی و 
قهرمانی حمایــت می کنند. ما با حمایت 
هزاران هواداری که در بازی برگشــت در 
ورزشگاه آزادی حضور پیدا خواهند کرد، 

برمی گردیم و قهرمان می شویم.«

پیروزی بــا دو گل و آن هم بدون 
گِل خورده همان چیزی بود که ژاپنی ها 
کاشیما  ســرمربی  حاا  و  می خواستند 
در مصاحبــه با ســایت ای اف ســی از 
چگونگی رقم خوردن این پیروزی گفته 
اســت: »بین دو نیمه بــه بازیکنان تیم 
تأکید کردم که از ســوت آغاز مسابقه، 
اســتاندارد همیشــگی مان  به حالــت 
بــازی نکردیــم و اگر همینطــور ادامه 
بدهیم، می بازیم و قهرمانی را از دســت 
تهاجمی  بسیار  پرســپولیس  می دهیم. 
و درگیرانه بــازی می کرد، در حالی که 
ما خنثی بودیم. در نیمه نخســت بسیار 
تدافعی بازی کردیم و همین باعث شد 
پرســپولیس بارها به ســمت دروازه ما 
یورش بیاورد که البته با خوش شانســی 
دروازه مان بســته ماند. این شیوه را در 

نیمه دوم تغییر دادیم و بیشتر به حریف 
فشــار آوردیم. در این نیمه آزادانه تر از 
کناره ها اســتفاده کردیم و همین باعث 
باز شدن دفاع پرسپولیس شد. در واقع 
این اتفاق دفاع پرسپولیس را باز کرد و 
به ما اجازه داد که از عمق دفاع این تیم 
هم استفاده کنیم و با خلق موقعیت، به 

گل برسیم.«
گو ایوا اما می گوید که هنوز خیالش 
از قهرمانــی راحت نیســت: »مــا برنده 
شدیم اما این مســابقه، نیمه اول فینال 
بود و باید روی بازی برگشت و همینطور 
چالش مان در جی لیگ )لیگ برتر فوتبال 
ژاپــن( تمرکز کنیم. پیــروزی در دیدار 
رفت خوب بود اما باید روی آمادگی مان 
برای بازی برگشــت متمرکز شویم چون 

در تهران کار راحتی نداریم.«

 در بازی برگشت، قدرتمندتر به زمین 
بازمی گردیم

 نیمه دوم فینال را هم جدی می گیریم

 امیدواری بی پایان برانکو:

 سرمربی کاشیما: 

پروین: برای فینال به آزادی می روم و 
امیدوارم پاقدمم خوب باشد

پیش بینی علی پروین این بود که پرســپولیس حداقل با یک مســاوی از بازی ژاپن 
برمی گردد و قول داده بود اگر شانســی برای قهرمانی مانده باشــد، در بازی برگشــت به 
وزرشــگاه آزادی برود. حاا اما با اینکه پرســپولیس بازی رفت را دو بر صفر باخته، پروین 
تصمیم گرفته به همراه چند پیشکسوت دیگر به ورزشگاه برود و پرسپولیس را حمایت کند.

    
بازی پرسپولیس در زمین کاشیما را چطور دیدید؟

 پرســپولیس در نیمــه اول خوب بود، خیلی هم خوب بود اما متاســفانه در 
نیمــه دوم کــم آورد. من نمی دانم این اتفاق به خاطر تغییر ســاعت بود یا بازیکنان 
خســته شــده بودند اما به هر حال نیمه دوم خوبی نبود. البته پرســپولیس در این 
مدت بازی های سنگینی داشته که همه را با 13،12 

بازیکن انجام داده و حق دارد خسته باشد.
البتــه آنها خیلی هم عصبــی بودند که 
و شجاع  نعمتی  اخراج سیامک  نتیجه اش شد 

هم شانس آورد که داور اخراجش نکرد.
 مــن اگر نعمتی را ببینــم حتما این را به او 
می گویم. بازیکنی که خــوب بازی می کند و مطرح 
می شــود که نباید اینقدر عصبانی باشد و اصا نباید 
نگاه کند چه کســی او را می زند. نمی دانم نعمتی و 
خلیل زاده چرا اینقدر عصبــی بودند. اینها بازیکنان 
مطرحی هســتند و نباید به همیــن راحتی اخطار 
بگیرند و یا اخراج شــوند. مخصوصا در این شرایطی 

که پرسپولیس بازیکن ندارد.
در بازی رفت به نوع بازی امید عالیشاه و شایان مصلح هم خیلی انتقاد 
شد که البته انتقادهای بجایی بود. به ویژه در مورد عالیشاه که بدترین بازی 

را انجام داد.
 اتفاقا اینها بازیکنان بدی نیســتند، منتها تیم ژاپنی خیلی سرعت داشت. من 
حتی آن موقع که تیم های خودم مقابل ژاپنی ها بازی می کردند از سرعتشان وحشت 
داشــتم. در این بازی هم دیدید که تا یک توپ به بازیکنان ما می رســید چند ژاپنی 

روی پای او می رفتند تا توپش را بگیرند.
به طور کلی مهم ترین دلیل شکست پرسپولیس را چه می دانید؟

 باور کنید اگر پرســپولیس در نیمه دوم حساب و کتاب بیشتری داشت، گل 
نمی خورد و حداقل یک مســاوی می گرفت. صحنه گل دوم را ببینید تا متوجه شوید 

که اگر بازیکن برزیلی هزار توپ دیگر را آنطور بزند، هیچکدام گل نمی شود.
حاا با نتیجه ای که رقم خورد، به نظرتان پرسپولیس در بازی برگشت 

چطور باید بازی کند؟
 بچه ها باید حواسشان باشد که در بازی برگشت اول گل نخورند و بعدا به فکر 
گلزنی باشــند، چون اگر خدای نکرده پرسپولیس در تهران فقط یک گل بخورد آن 
وقت باید ۴ گل بزند که خیلی ســخت اســت. به نظر من پرسپولیس اگر گل نخورد، 

می تواند سه گل بزند اما به قول معروف نباید بی گدار به آب زد.
واقعا فکر می کنید پرسپولیس شانسی برای قهرمان شدن دارد؟

 چرا نداشــته باشد؟ فوتبال است دیگر. روی آن ننوشته که چه می شود. مگر 
مــا بازی دو بر صفر باخته مقابل اســترالیا را برنگرداندیم؟ یا باخت 3 بر صفر مقابل 
آلیما را با ۵ گل عوض نکردیم؟ اگر بازیکنان پرســپولیس باهوش باشــند، همه چیز 
خوب پیش می رود و قهرمان هم می شوند. پرسپولیس اگر نیمه اول را یک بر صفر به 

رختکن برود، شک نکنید قهرمان آسیا می شود.
و اگر به هر دلیلی این اتفاق نیفتاد؟

 هیچ اتفاقی نمی افتد. مگر رئال ۵ گل از بارســلونا نخورد. خب چه شد؟ بعد 
هم پرســپولیس با پنجره بسته و 12،11 بازیکن تا همین جا شاهکار هم کرده. حتی 

اگر قهرمان نشوند، اتفاقی نمی افتد و کسی نمی تواند از آنها انتقاد کند.
نقش هواداران را در بازی برگشت چقدر مهم می دانید؟

 قطعا هواداران در آن بازی حرف اول را می زنند. آنها بازوهای پرســپولیس در 
بازی برگشــت هستند و می توانند نقش پررنگی داشته باشند. من مطمئنم هواداران 
در این بازی ورزشــگاه را پر می کنند و امیدوارم پرســپولیس هم با قهرمانی آنها را 

خوشحال به خانه بفرستد.
گفته بودید اگر نتیجه بازی رفت امیدوارکننده باشد، برای تماشای بازی 
برگشت به ورزشــگاه آزادی می روید. حاا که پرسپولیس دو بر صفر باخته 

چه برنامه ای دارید؟
 حتما می روم. قرار است چند پیشکسوت را هم با خود ببرم. ان شاء ا... قدم مان 

خوب باشد و پرسپولیس قهرمان شود.

اجرای یکباره و ناقص بسته پیشنهادی حامی مالی برای بلیت فروشی

درآمدزایی یا بازی با رویای هواداران؟
تمام ظرفیت فــروش بلیت بازی پایانی لیگ 
قهرمانــان 2018 آســیا از طریــق پیش فروش 
اینترنتی و ســامانه الکترونیک انجام خواهد شــد 
و بــرای این بازی به هیچ وجه در ورزشــگاه یا هر 
مکان دیگری عرضه مســتقیم بلیت بازی صورت 

نخواهد گرفت.
به گزارش ســایت رسمی باشگاه پرسپولیس 
و بنابــر اعام ایرج عرب معاون باشــگاه، عرضه و 
فروش بلیت بازی برگشــت پرسپولیس � کاشیما 
آنتلــرز تنها به صورت پیش فروش اینترنتی انجام 
خواهد شد. تمام ظرفیتی که به فروش اختصاص 
پیدا می کند از طریق ســامانه عرضه می شــود و 
بخــش مربوط به خرید بلیت از ســاعت 12 ظهر 

امروز )دوشنبه( باز خواهد شد.
تاکید می شود، با توجه به تصمیم های اتخاذ 
شده برای این بازی، تمام ظرفیت فروش بلیت به 
شــکل اینترنتی خواهد بود و در ورزشــگاه یا هر 

مکان دیگری بلیت مسابقه فروخته نخواهد شد.
گران شــدن بلیت بازی برگشت فینال لیگ 
قهرمانان آســیا، در حالی که پرسپولیس بیش از 
هر زمان دیگری در این بازی به تماشاگرانش نیاز 
دارد، ریســک بسیار بزرگی اســت. ریسک بر سر 
سرنوشت پرسپولیس و رویای هواداران. هوادارانی 
کــه حتی گاهی پرداخت قیمــت قبلی بلیت های 
ورزشــگاه آزادی هم برای شان مقدور نبود، حاا با 

قیمت بااتری رو به رو شده اند.
بر همین اســاس و طبق قیمت گذاری حامی 
مالی باشگاه پرســپولیس، قرار است بلیت جایگاه 
برای بازی پایانی لیگ قهرمانان 2018 آســیا که 
برای نخســتین بار در تهران برگزار خواهد شد، به 
ارزش 80 هزار تومان، عرضه شود. بلیت روبه روی 
جایگاه ۵0 هزار تومان خواهد بود و بلیت سکوهای 
پشــت دروازه و طبقه دوم کــه بخش اعظم بلیت 
فروشی این مسابقه را شــامل می شود، به قیمت 

30 هزار تومان ارائه می شود.
این فهرست قیمت ها در شرایطی منتشر شد 
که در ابتدا پیشــنهاد 200 تــا 300 هزار تومانی 
حامــی مالی برای فروش بلیت هــای این بازی را 
مطرح کردند اما باشــگاه حاضر به فروش بلیت با 
این قیمــت باا نبود. با اینکه خبر می رســید که 
مســووان باشگاه پرســپولیس تمایلی به افزایش 
قیمت بلیت در این بازی ندارند اما ظاهراً بیشتر از 
این نتوانسته اند مقابل حامی مالی باشگاه مقاومت 
کننــد و به افزایش قیمتــی در همین حد راضی 

شده اند.
افزایــش قیمت بلیــت جایــگاه از 30، 3۵ 
هزار تومان به 80 هزار تومان گرچه شــاید برای 
مسووان باشــگاه و اسپانســرش افزایش قیمت 

زیادی به حســاب نیاید اما با شرایط فعلی اقتصادی 
کشور، این موضوع می تواند در این بازی حساس به 
ضرر پرسپولیس تمام شــود. بخصوص حاا که بعد 
از باخت بازی رفت، بعضی هواداران از قهرمانی تیم 
محبوب شــان دلسرد شده اند و بعضی دیگر به خاطر 
این باخت دلگیرند و شاید همه اینها بهانه هایی باشد 

برای نیامدن هوادار به ورزشگاه.
اسپانسر باشگاه پرسپولیس که بلیت فروشی این 
باشــگاه را هم بر عهده دارد و از طریق سایت گیشه 
ســه بلیت فروشی الکترونیکی بازی های پرسپولیس 
را انجام می دهد، از مدت ها پیش اســتراتژی دیگری 
برای فروش بلیت های بازی پرســپولیس داشت. این 
شرکت حتی طرحی را در نظر داشت که مطابق آن 
ساز و کار جدیدی برای فروش بلیت بازی ها تعریف 
می شــد. اینطور که بلیت بازی های مهم تر با قیمت 
بااتر فروخته شــود یا برای هوادارانی که بلیت کل 
بازی های لیگ را یکجا خریداری کنند، تخفیف های 

ویژه ای در نظر گرفته شود.
چنین طرح و بســته ای برای فروش بلیت، در 
شــرایطی که از قبل مورد کارشناســی قرار گرفته 
باشد، می تواند به درآمدزایی بیشتر باشگاه ها و حتی 
ترغیب هواداران به حضور در ورزشگاه ها کمک کند 

اما قطعاً اجرای یکبــاره اش، آن هم به طور ناقص و 
برای بازی مهم و حساسی چون فینال آسیا نمی تواند 

نتایج مثبتی در بر داشته باشد.
باشــگاه  مدیرعامل  گرشاســبی،  حمیدرضــا 
پرســپولیس، از زاویه دیگری این موضوع را مطرح 
می کنــد و بــه هزینه هایی اشــاره دارد که میزبانی 
فینال برای باشــگاه پرسپولیس در بر خواهد داشت. 
از دید مدیرعامل باشــگاه پرســپولیس با توجه به 
اینکه 60 درصد از جایگاه را ای اف ســی خواســته 
اســت، پرسپولیس از بلیت فروشــی بازی اش درآمد 
چندانی نخواهد داشت. او می گوید: »آنچه مشخص 
اســت قیمت بلیت  جایگاه و روبه روی آن متفاوت با 
همیشه است. در شهر کاشیما قیمت بلیت بازی 28 
دار بود که اتفاقا با اســتقبال خوب هواداران ژاپنی 
هم مواجه شــد. به هر صورت بازی فینال اســت و 
هزینه های زیادی برای میزبانی از میهمانان خارجی 
و مراسم افتتاحیه و اختتامیه در پی داشته است که 
قطعا هواداران هم این موضوع را درک خواهند کرد. 
هــر چند که درآمد بلیت فروشــی آنقدرها هم زیاد 
نیســت که این هزینه ها را جبران کند. از این جهت 
که 60 درصد جایگاه را ای اف ســی خواسته است و 
می ماند ســکوهای روبه روی جایگاه، پشت دروازه ها 

و طبقات باا که درآمد آنچنانی از فروش بلیت های 
آن نخواهیم داشت.«

همه ایــن هزینه هــا و دایلی کــه می توانند 
افزایش قیمت بلیت را برای باشــگاه پرســپولیس و 
اسپانســرش توجیه کنند، به اندازه پر شــدن تمام 
سکوهای ورزشــگاه آزادی اهمیت ندارند. این بازی 
یک بازی معمولی برای پرسپولیس نیست که باشگاه 
بخواهد درســت پیــش از همین بازی بــه فکر کار 
اقتصادی بیفتد و از موقعیــت تیم برای درآمدزایی 
استفاده کند. آن هم در شرایطی که خیلی ها منتظر 
بودند حداقل جایگاه های طبقه دوم ورزشگاه آزادی، 

رایگان اعام شود.
گران شــدن بلیت بازی  فینال حاا باعث شده 
که پرسپولیسی ها عاوه بر اینکه دغدغه قهرمانی را 
داشته باشــند، دغدغه تازه تری هم داشته باشند که 
آیا ورزشــگاه آزادی برای این بازی پر می شود یا نه؟ 
آیا تنها امید پرســپولیس که حضور تماشاگران در 

بازی برگشت بود، ناامید می شود یا خیر؟
پاسخ این ســوال ها هرچه باشــد با میلیون ها 
تومان درآمد بیشــتر قابل مقایسه نیست. پاسخ این 
سوال ها و نتیجه نهایی بازی برگشت، سرنوشت یک 

قهرمانی آسیاست و رویای میلیون ها هوادار سرخ!

فقط سه جلسه تمرین
)امروز( صبح  برانکو دوشــنبه  شــاگردان 
اســتراحت خواهند کرد و از عصــر تمرین های 
خود را در باشــگاه ایرانیان آغــاز می کنند. قرار 
است بازیکنان پرســپولیس ساعت ۵:30 صبح 
دوشــنبه به وقت محلی وارد فرودگاه دبی شوند 
و در باشگاه ایرانیان اردو بزنند. این باشگاه برای 
پذیرایی از قبل برای پرسپولیس رزرو شده و قرار 
است شــاگردان برانکو تمرین های خود را آنجا 
انجام دهند. آنها روزهای دوشــنبه، سه شنبه و 
چهارشــنبه در نوبت عصر تمرین می کنند و با 
پرواز ساعت 22 چهارشنبه به تهران برمی گردند.

 
اعتراض به داور چینی

پرسپولیســی ها بــه خاطر عملکــرد داور 
چینی بازی رفت فینال به ای اف ســی معترض 
شــده اند اما اعتراض شــان آنقدرهــا هم جدی 
نبوده. گرشاســبی گفته: »داور بازی را از حالت 
عادی خارج کرد و خیلی به ســمت تیم مقابل 
چرخش داشت. کارشناسان داوری گفتند وقتی 
بازیکن ما در حال تک به تک شــدن است و روی 
او خطا شــده، داور باید به بازیکن حریف کارت 
قرمز نشان می داد. ما به کارت زرد دوم سیامک 
نعمتــی هم معترض بودیــم و اعتراض مان را به 
گوش ناظران ای اف سی رســاندیم اما چه فایده 

که تصمیم داور دیگر عوض نمی شود.«
 

فینال بدون تغییر
پرسپولیســی ها معتقدنــد تغییر ســاعت 
بــازی رفت فینال لیگ قهرمانان در نتیجه بازی 
تاثیرگذار بــود برای همین هــواداران خواهان 
تغییر ســاعت بازی برگشت از سوی پرسپولیس 
شــده اند و این خواسته شــان را به گوش رییس 
فدراســیون هم رســانده اند. در پاسخ به آنها اما 
مهدی تاج در پیامی ناامیدکننده نوشــته: »نظر 
شخص من هم برگزاری مسابقه برگشت، زمانی 
در حدود ســاعت 20 شنبه شــب است اما در 
توضیح ضروری، عرض کنم که ساعت برگزاری 
دیدارهــای فینال رفت و برگشــت بــا تصمیم 
کنفدراسیون فوتبال آسیا نهایی شده که در این 
میان موضوعات مختلفی چــون حق پخش در 
سراســر جهان مورد توجه و نگاه ویژه، در اتخاذ 

این تصمیم بوده است.«
 

کاشیما قبل از پرسپولیس 
در تهران

کاروان کاشــیما با یک پرواز مستقیم 
از توکیو به تهران می آیــد و البته پیش از 
آن باید در جی لیگ بازی کند. این تیم روز 
سه شــنبه با کاشیوا ریســول بازی می کند 
و ســپس با پرواز چارتر از توکیو به تهران 
خواهــد آمد. جالب اینکه کاروان کاشــیما 
چند ساعت زودتر از پرســپولیس که قرار 
اســت چهارشنبه شــب برگردد، به تهران 

می رسد.

 فیفا هم منتظر یک اتفاق است: 
پرسپولیس جهانی 

می شود؟
با آن بازگشــت های معجزه وار، فیفا 
حــق دارد حتی با شکســت دو بر صفر 
پرســپولیس در ژاپن هــم از صعود این 
تیم به جام باشــگاه های جهــان ناامید 
نباشــد. بازی رفت فینال را تیم کاشیما 
دو بر صفر از پرســپولیس برد اما سایت 
رسمی فدراســیون جهانی فوتبال نوشته 
که نماینده ایران در اندیشــه جبران این 
نتیجه و جلوگیری از صعود آنتلرز به جام 

باشگاه های جهان است.
در بخشــی از گزارش فیفــا آمده: 
»کاشیما آنتلرز ژاپن با پیروزی 2 بر صفر 
در دیدار رفت فینال لیگ قهرمانان آسیا، 
گام بلندی برای کسب نخستین قهرمانی 
خود در این رقابت ها برداشــت. گل های 
نیمه دوم آنتلرز که توســط لئو ســیلوا و 
سرجینیو به ثمر رسید، این تیم را پیشتاز 
تقابل با پرسپولیس برای راهیابی به جام 
باشــگاه های جهان قرار داد. این تیم در 
ســال 2016 در خاک خــود و به عنوان 
قهرمان ژاپن، به فینال جام باشــگاه های 

جهان صعود کرده بود.«
این امــا فقط مقدمــه ای بود برای 
بــازی که فیفا این طور گزارشــش کرده: 
»هر دو تیم از نخستین فینال آسیا لذت 
می بردند اما پرسپولیس بازی را بهتر آغاز 
کرد. علیپور در دقیقه پنج بازی موقعیت 
خیلی خوبی به دســت آورد و به تنهایی 
مقابل دروازه آنتلرز بــود اما تکل بلند و 
قهرمانانــه جونگ ســئونگ هیون اجازه 
نداد کاشــیما از حریف خود عقب بیفتد. 
هر چند این تیم با طوفانی زودرس مواجه 
شــده بود. آنتلرز پــس از آغاز نیمه دوم 
تــوپ و میدان را در اختیار گرفت و قفل 
دروازه پرســپولیس را شکســت. پس از 
پاســکاری زیبای دوی شوما و لئو سیلوا، 
این بازیکن برزیلی با ضربه ای فوق العاده، 
تــوپ را به گوشــه دروازه پرســپولیس 
آنتلرز  کاشیما  تشویق هواداران  چسباند. 
12 دقیقــه بعد و پــس از اینکه دومین 
بازیکن برزیلی کاشــیما یعنی سرجینیو 
دروازه پرســپولیس را بــرای دومین بار 
باز کــرد، ادامه داشــت. پــس از اینکه 
پرسپولیس نتوانست ضربه کرنر آنتلرز را 
به خوبی دفع کند، کنتو میســائو توپ را 
به محوطه جریمه این تیم برای سرجینیو 
ارســال کــرد و در حالی کــه در زاویه 
بســته تری نسبت به گل اول قرار داشت، 
توپ را به همان نقطه از دروازه رســاند. 
البته بازی هنوز تمام نشــده. دو تیم روز 
10 نوامبــر )19 آبان( دوبــاره روبه روی 
هم می ایســتند و قطعا پرســپولیس در 
اندیشه برگرداندن نتیجه مسابقه رفت و 
جلوگیری از بازگشــت کاشیما آنتلرز به 

جام باشگاه های جهان خواهد بود.«

سوال و جواب خبرکوتاه

گزارش

قیمت 

بی سابقه برای 

تماشای فینال

افزایش قیمت 
بلیت جایگاه از 
30، 35 هزار 
تومان به 80 
هزار تومان 
گرچه شاید 

برای مسووان 
باشگاه و 

اسپانسرش 
افزایش قیمت 

زیادی به 
حساب نیاید 
اما با شرایط 

فعلی اقتصادی 
کشور، این 

موضوع 
می تواند در 
این بازی 

حساس به ضرر 
پرسپولیس 

تمام شود

بلیت فروشی بازی برگشت فینال لیگ قهرمانان آسیا از ساعت 12 امروز )دوشنبه( در سایت gishe3.comآغاز می شود. قیمت هایی که برای فروش بلیت 
این بازی اعام شــده برای جایگاه به ارزش 80 هزار تومان است. بلیت روبه روی جایگاه 50 هزار تومان خواهد بود و بلیت سکوهای پشت دروازه و طبقه 
دوم که بخش اعظم بلیت فروشــی این مسابقه را شامل می شــود، به قیمت 30 هزار تومان ارائه می شود. این افزایش قیمت ها گرچه برای باشگاه توجیه 
اقتصادی دارد اما با توجه به شــرایط اقتصادی جامعه و وضعیت معیشــتی مردم، حضور هواداران را برای تماشای این بازی تحت تأثیر قرار خواهد داد.

منشا به مهاجم برزیلی کاشیما می رسد؟

کاشــیما  دوم  گل  اینکــه  از  فــارغ 
آنتلرز آفســاید بود یا نه، ســرجینیو را باید 
خوش شانس بدانیم که توپ با اینکه درست 
روی پایش ننشســت، پس از برخورد توپ 
به ســاق و قوزک پایش تبدیل به گل شد. 
حال آنکه مهاجم خارجی پرسپولیس یعنی 
گادوین منشا عملکردی به مراتب ضعیف تر 
از بازی های قبلی داشــت و تا بازی برگشت 
که معلوم نیست پایش به گل باز شود یا نه، 
باید در حسرت هشتمین گل آسیایی خود 
بماند اما آیــا می توان امیدوار بود که او هم 
مثل مهاجم برزیلی کاشیما یکی از گلزنان 

فینال لیگ قهرمانان آسیا لقب بگیرد؟
 

یک به چهار
سرجینیو از مرحله یک چهارم نهایی به 
کاشیما اضافه شــد و عملکرد بسیار خوبی 
هم داشت. این مهاجم برزیلی در ۵ بازی، ۵ 
گل زده و میانگیــن یک گل در هر بازی را 
دارد. حال آنکه مهاجم خارجی پرسپولیس 
پس از گلزنی برابر نسف قارشــی نتوانست 
فرم خوبش را حفــظ کند و برای زدن گل 
بعدی تا مرحله یک هشــتم نهایی صبر کرد 
و از روی نقطــه پنالتی یک گل به الجزیره 
زد. منشــا در بازی با الدحیل هم گل زد تا 
شمار گل های آسیایی اش در این فصل را به 
عدد 3 برساند. منشــا در 12 بازی آسیایی 
پرسپولیس 6۵7 دقیقه بازی کرده که البته 
تنها 6 بازی را ثابت بوده و در باقی دیدارها 
به عنوان بازیکن تعویضی وارد زمین شــده 

است.
 

سرجینیو، هر 89 دقیقه یک گل
 مهاجم جوان کاشیما به طور میانگین 
هر 89 دقیقه یک گل زده و امیدوار اســت 
این آمار را با گلزنی در بازی برگشت حفظ 
کند. نکتــه مهم اینکه هیچکدام از گل های 
او از روی نقطه پنالتی نبوده و هر ۵ تا را در 

جریان بازی به ثمر رسانده است.
 ســرجینیو 8 شــوت در چارچــوب 
زده و دقت شــوت ۵7/1 درصــد را دارد. 
او همچنیــن نــرخ تبدیل شــوت به گل 
62/۵ درصــد را به ثبت رســانده که آمار 
فوق العاده ای به حســاب می آید، این آمار 
برای منشا 30 درصد اســت و به عبارتی 
او از هر 10 شــوت در چارچوب سه تا را 
وارد دروازه حریفان می کند. ســرجینیوی 

برزیلــی در این مدت کوتــاه 3 پاس گل 
هم داده اســت. در ســانترها اما عملکرد 
منشــا بهتر از مهاجم خارجی تیم کاشیما 
اســت. او که در بازی با الســد با سانتری 
زیبا زمینه ساز گل سیامک نعمتی شد، ۴ 
سانتر صحیح انجام داده و دقت سانتر 28 

درصدی دارد.
 

تخصص منشا: توپ ربایی
آمار سرجینیو  آنالیزها نشان می دهند 
در تکل و دفع توپ بهتر اســت اما مهاجم 
نیجریــه ای در توپ گیــری و توپ ربایــی 

موفق تر عمل کرده است.
گادوین منشا با 2 تکل موفق و آمار ۴0 
درصد تکل صحیح به همراه ۵ توپ ربایی به 
اســتقبال بازی برگشت می رود و انتظارمان 
از او ایــن اســت که با اســتفاده از فیزیک 
قدرتمندش، از پس مدافعان ژاپنی بربیاید.

 
دریبل زنی منشا مقابل دقت پاس 

سرجینیو
ایــن را باید در نظر گرفت که منشــا 
دقایق بیشتری نســبت به سرجینیو بازی 
کرده اما آمار فوق العاده مهاجم پرسپولیس 

در دریبل زنی را هم نمی توان کتمان کرد.
او 10 دریبل موفق دارد و این در حالی 
اســت که همتای برزیلی اش در کاشیما در 
۵ بازی تنها یک بار توانسته بازیکنان پیش  

روی خودش را دریبل بزند.
 همچنین تعداد باای بازی منشا باعث 
شده ضریب اشتباهاتش در پاس ها افزایش 
یابد و ســرجینیو در دقت پاس از او پیشی 
بگیرد. گادوین منشا خطای بیشتری را هم 
نســبت به ســرجینیو انجام داده که این را 
می تــوان ناشــی از فیزیــک قدرتمند این 

بازیکن دانست.
 

دوئل آخر برای جام
مهاجمان خارجی کاشیما و پرسپولیس 
حاا امیدوار به قهرمانی در آســیا هستند. 
گادوین منشا تاش خواهد کرد تا همچون 
بازی با الدحیل و الســد در قامت یک ناجی 
ظاهر شــود و از آن سو سرجینیو به تهران 
می آید تا در نخستین ماه های حضورش در 
کاشیما، جام قهرمانی آســیا را لمس کند 
و البته به رکــورد فوق العاده گلزنی اش هم 

ادامه بدهد.

اخراج سیامک نعمتی در لحظات پایانی 
بازی رفت پرسپولیس و کاشیما دست برانکو 
برای تغییر در بازی برگشــت را بســت. حاا 
گزینــه اصلی جانشــینی نعمتی در پســت 
هافبک کناری، امید عالیشــاه است که قبل 
از مصدومیتش هم به ســختی بــه ترکیب 
اصلی رســیده بود و حاا نخســتین گزینه 
برای بازی برگشت فینال است. در این میان 
یک مشــکل بزرگ وجــود دارد و آن، اینکه 
عالیشــاه در حضور 20 دقیقه ای اش در بازی 
رفت نمایش خوبی ارائه نکرد و مهم تر اینکه 

مشــخص نیســت از لحاظ بدنی برای بازی 
در ترکیب اصلی شــرایط مناســبی دارد یا 
نه. همین ناآمادگــی او می تواند ذهن برانکو 
را ببرد به ســمت گزینه های دیگر. مثا آدام 
همتی که در بازی رفت با الســد ثابت بازی 
کرد و نمایش خوبی هم داشت. همتی در آن 
مســابقه با جنگندگی و بستن فضاها نمایش 
مثبتی در شــکل تاکتیکی تیم داشت اما در 
بازی برگشــت با کاشیما که پرسپولیس نیاز 
به حمله، خاقیت و ایجاد موقعیت گل دارد، 

شاید گزینه مناسبی نباشد.

دروازه بان ملی پوش پرســپولیس خیلی 
امیدوار اســت که تیمش در بازی برگشت با 
کاشــیما جبران مافات کند و قهرمان شود. 
علیرضا بیرانوند درباره شکست پرسپولیس در 
ژاپن به سایت ای اف ســی گفته: »ما بازی را 
خیلی خوب شروع کردیم و یکی دو موقعیت 
خیلی خوب را بــرای گلزنی خلق کردیم که 
متاســفانه به گل تبدیل نشدند. در نیمه دوم 
تمرکزمان را از دست دادیم و دو گل دریافت 
کردیم. این تمام چیزی است که اتفاق افتاد و 
دیگر کاری از دست مان بر نمی آمد. حاا باید 

خودمان را برای بازی برگشت آماده کنیم.«
او ســپس امیدهایش را به زبان آورده: 
»امیدمــان را از دســت نداده ایم. کاشــیما 
در تهران بازی ســختی خواهد داشــت. ما 
نمی خواهیم شانس بزرگ مان در تهران را از 
دست بدهیم. برای قهرمانی خواهیم جنگید 
و مطمئنم با تاش مان نتیجه  خوبی به دست 
خواهد آمد. قول می دهیم هواداران مان بعد از 
بازی برگشــت ناراحت به خانه نروند. ما قبا 
تیم های قوی تر از کاشــیما را هم برده ایم و 

امیدوارم این بار هم برنده باشیم.«

ســرمربی تیم ملی کرواســی با تمجید 
از عملکــرد برانکو ایوانکوویــچ، قهرمانی او و 
پرســپولیس در فینال لیگ قهرمانان آسیا را 

آرزو کرد.
زاتکــو دالیچ که با تیم ملی کرواســی 
در جام جهانــی 2018 نایب قهرمان شــده 
بود، در بازگشــت از تعطیاتــش در کانادا با 
sportske. jutarnji مصاحبــه کرد و در 

بخشــی از این مصاحبه در مورد فینالیست 

شدن پرســپولیس با برانکو گفت: »عملکرد 
برانکــو در تیم خود بســیار خــوب بوده و 
اان هم که به فینال لیگ قهرمانان رســیده 
اســت. او پنج بازیکن خود را از دســت داده 
بود و بدون اینکه بازیکن جدیدی به خدمت 
بگیرد، توانســت پرسپولیس را به فینال لیگ 
قهرمانان ببرد. این یک موفقیت تاریخی است 
و امیدوارم آنها بهترین نتیجه را بگیرند. برانکو 
از شــهر واراژدین است و من هم از واراژدین 

نایب قهرمان جام جهانی شــدم. واراژدین به 
برانکو افتخار می کند.«

دالیچ سپس با اشــاره به نایب قهرمانی 
خودش ادامه داده: »مــن می دانم حضور در 
فینــال لیگ قهرمانان چه دســتاورد بزرگی 
اســت چون خودم هم دو سال پیش با العین 
در این مرحله حضور داشتم اما آرزو می کنم 
برانکو از عملکرد من در لیگ قهرمانان جلوتر 

بزند و قهرمان شود.«

با نزدیک شدن به پایان لیگ قهرمانان 
2018 آســیا، دو بازیکن از پرسپولیس در 
آســتانه ثبت رکورد خشــن ترین بازیکنان 
آســیا قرار دارنــد. در حالی کــه از فصل 
2018-2017 لیگ قهرمانان تنها یک بازی 
باقی مانده که طی آن تیم های پرسپولیس 
و کاشــیما باید برای قهرمانی در تهران به 
مصاف هم بروند، دو بازیکن از پرسپولیس 
در آستانه ثبت دریافت بیشترین کارت های 

رنگی در این مسابقات قرار دارند تا صاحب 
عنوان خشــن ترین بازیکن این فصل آسیا 

شوند.
ســیامک نعمتی که در دیــدار رفت 
فینــال دو بــار کارت زرد از داور چینــی 
مســابقه دریافت کرد و یــک بار هم کارت 
قرمــز ایــن داور را مقابــل خــود دید، تا 
اینجای کار بــا دریافت 6 کارت زرد و یک 
کارت قرمز خشــن ترین بازیکن آسیا است. 

نزدیکتریــن بازیکن به نعمتی هم شــجاع 
خلیل زاده است که با ۵ کارت زرد، دومین 

بازیکن خشن آسیا به حساب می آید.
رتبه بعدی فهرســت خشن ترین ها اما 
مشترک است. عاصم مادیو هافبک الدحیل 
کــه ۴ اخطار و یک اخــراج دارد، در رتبه 
سوم با روزبه چشمی مدافع استقال که او 
هــم ۴ کارت زرد و یک کارت قرمز گرفته 

شریک است.

عالیشاه در ترکیب اصلی بازی می کند یا همتی؟

بیرانوند: تیم های قوی تر از کاشیما را هم در آزادی برده ایم

دالیچ: من نایب قهرمان شدم، امیدوارم برانکو قهرمان شود

رکورد تازه نعمتی و شجاع: خشن ترین بازیکنان آسیا
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امیر سیو کرد، پنالتی گرفت اما ماریتیمو باخت

عابدزاده-کاسیاس، پیروزی فردی و شکست تیمی

یک طــرف امیر عابــدزاده و طرف 
دیگر ایکر کاســیاس. دوئــل این 2، هر 
چند با شکســت ماریتیمو مقابل پورتو به 
پایان رســید اما عملکرد فردی عابدزاده، 
تحسین برانگیز بود و واکنش های بسیاری 
به همراه داشــت. عابدزاده کــه از اواخر 
فصــل قبل به دروازه بــان ثابت ماریتیمو 
تبدیل شد و چارلز برزیلی را نیمکت نشین 
کرد، نهمین بازی فصل خود را انجام داد 

و البته درون دروازه ماریتیمو درخشید.
امیــر عابدزاده 70 دقیقه مقابل خط 
حمله قدرتمند پورتو دوام آورد. او پنالتی 

موســی ماره گا- عضو تیم ملی مالی- را 
مهار کرد و بارها با خروج هایش راه گلزنی 
بهترین خط حمله لیگ پرتغال را بســت. 
دقیقه 70 اما اوتاویو داســیلوا توانســت 
دروازه عابدزاده را باز کند و 3 دقیقه بعد 

هم ماره گا گل دوم را به ثمر رساند.
ماریتیمو از دقیقه ۸2 با اخراج دنی 
۱0 نفره شــد اما واکنش های تماشــایی 
عابدزاده البته ادامه داشت. او ضربه اوتاویو 
را یک بار دیگر مهار کرد تا مانع شکست 
لیگ  مقابل صدرنشــین  ماریتیمو  پرگل 
پرتغال شود. پورتو با سرجیو کونسیسائو، 
بر صدر جدول تکیه زده و ماریتیمو هم با 
۱0 امتیاز رده دوازدهم را در اختیار دارد.

 امیر در 9 بازی ابتدایی فصل، ۸۱0 

دقیقه در زمین بوده و موفق شــده 3 بار 
دروازه اش را بسته نگه دارد. درخشش او 
در این فصل هرگز از چشــم های تیزبین 
کارشــناس ها دور نمانده. به عنوان نمونه، 
در پایــان بــازی مقابــل پورتو، ســایت 
هواسکورد، نمره 7/4 را برای عابدزاده در 
نظــر گرفت. نمره ای کــه او را به بهترین 
بازیکــن ماریتیمــو تبدیل کــرد و البته 

چهارمین بازیکن برتر زمین.
قریب به اتفــاق بازیکنان ماریتیمو، 
عملکرد ضعیفی ارائه دادند و نمره پایینی 
دریافــت کردند. از 6/۱ تــا 6/7 اما امیر 
بااتر از همــه آنها ایســتاد و البته از ۸ 
بازیکن پورتو هم سبقت گرفت. تیمی که 
در خانه ماریتیمو موفق شد میزبان خود 

را با 2 گل شکســت بدهد. این آمار نشان 
می دهــد عابدزاده چــه عملکردی مقابل 
پورتو داشته و تا چه اندازه توانسته نظرها 

را به خود جلب کند.
تنهــا بازیکنی که توانســت نمره ای 
بهتــر از عابدزاده کســب کنــد، اوتاویو 
داسیلوای برزیلی بود. مدافع-  هافبک 23 
ســاله پورتو که از کارشناس ها نمره ۸/2 
گرفت تا عنــوان بهترین بازیکن زمین را 
به دســت بیاورد. همان بازیکنی که قفل 
دروازه امیــر را شکســت و به پورتو برای 
کســب پیروزی ارزشــمند خارج از خانه 

کمک کرد.
نمره ایکر کاســیاس هم در نوع خود 
جالب اســت. کارشــناس ها برای او نمره 

6/۸ را در نظر گرفتند، بسیار کمتر از امیر 
که روز ســخت و طاقت فرسایی را پشت 
سر گذاشت و مدام در تاش بود تا مقابل 
مهاجمــان پورتو بایســتد و دروازه اش را 

بسته نگه دارد.
عابدزاده با این درخشــش، همچنان 
دروازه بان اول ماریتیمــو خواهد بود. هر 
چنــد دانیل راموس از این باشــگاه رفته 
و کلودیــو بــراگا جــای او را گرفته اما 
امیر همچنان انتخاب نخســت کادر فنی 
ماریتیمو درون دروازه اســت. دروازه بان 
25 ســاله ای که عضو تیم ملی ایران هم 
هست و امیدوار به اینکه بتواند به ترکیب 
ثابت برسد و در جام ملت های آسیا بازی 

کند.

این بهترین فرصت برای نشان 
دادن امنیت ورزشگاه هاست
سفر راهبردی شیخ 

سلمان به تهران
این روزهــا فوتبال ایران با 
فینال  به  پرســپولیس  رسیدن 
و  تب  به  آســیا  قهرمانان  لیگ 
تاب افتــاده و نوعی نگاه ملی به 
جامعه  در  تاثیرگذار  ورزش  این 
و دنیا شــکل گرفته اســت. در 
این بحبوحه فوتبالی در کشــور 
آن ســوی مرزها در کوااامپور 
فوتبال  کنفدراســیون  مقر  در 
ریاست  انتخابات  هیاهوی  آسیا 
جدید ای اف ســی وجود دارد و 
همه منتظر رقابت دو طیف بزرگ 
هستند. یک سوی این طیف شیخ 
ای اف سی  کنونی  رییس  سلمان، 
به همــراه متحدانش مثل قطر و 
ایران قرار دارد و آن سوی طیف 
عادل عزت، کاندیدای سعودی ها 
برای ریاست به همراه متحدانش 

مثل امارات و بحرین قرار دارد.
آخرین  در  اخیــر  اتفاقات 
جلســه کنگره ای اف ســی که 
تا  داد  رخ  گذشــته  چهارشنبه 
حدودی نتیجــه انتخابات پیش 
ای اف سی  ریاســت  برای  را  رو 
مشخص کرد. در این کنگره همه 
چشم ها به سخنرانی شیخ سلمان 
دوخته شد آن هم زمانی که گفت 
42 رای از 47 رای را در انتخابات 
پیش رو همــراه خود دارد. نکته 
انتخاب شــیخ  که  اینجاســت 
ســلمان برای ایران امری بسیار 
مثبت بوده و یکی از دایل اصلی 
اعتماد جمعی به شــیخ سلمان، 
نواب او بوده است. علی کفاشیان 
تاش  ای اف ســی  رییس  نایب 
به  اعتماد  رای  تــا  کرده  زیادی 
شیخ سلمان داده شود و می توان 
برنده  اصلی  عوامل  از  یکی  را  او 
شدن زودهنگام شیخ سلمان در 

این انتخابات دانست.
دوباره  آمــدن  کار  روی  با 
شیخ سلمان به ریاست ای اف سی 
احتماا علی کفاشــیان برای 4 
رییس  نایب  به عنوان  دیگر  سال 
ای اف سی ابقا خواهد شد و حتی 
این مرد بحرینی قول داده است 
تا افــراد بیشــتری از ایران در 

ای اف سی کرسی داشته باشند.
در  پرســپولیس  حضــور 
قهرمانان آسیا شیخ  لیگ  فینال 
و  می کشاند  تهران  به  را  سلمان 
این بهترین فرصت برای نشــان 
ورزشــگاه های  در  امنیت  دادن 
کشــورمان مقابــل چشــمان 
تا  است  ای اف سی  مقام  بااترین 
تقابل  و  بی طرف«  »زمین  پرونده 
با تیم های عربســتانی در کشور 

ثالث برای همیشه بسته شود.

چهارمین برد ااهلی
در ادامــه دیدارهای هفتــه یازدهم لیگ 
ســتارگان قطر شنبه شب ااهلی دوحه میهمان 
الخــور بود و بــا 2 گل عبدالرحمن )44( و علی 
فریدون )90( پیروز شد. این چهارمین پیروزی 
متوالی تیم ااهلی در این رقابت ها اســت. امید 
ابراهیمــی و محمدرضا خانزاده در ترکیب اصلی 
ااهلی دوحه مقابل الخور بازی کردند. در جدول 
رده بنــدی ۱2 تیمی لیگ ســتارگان قطر تیم 

ااهلی با ۱۸ امتیاز چهارم است.
 

باخت سنگین اشانسک
 اشانســک وروتســاو شــنبه شــب در 
چارچــوب هفته چهاردهم اکســترا کاســای 
لهستان از ویســوا پووتســک میزبانی کرد و با 
شکســت 3 بر صفر مواجه شد. ویسوا پووستک 
از دقیقه 2۸ با اخراج یکی از بازیکنانش ۱0 نفره 
شده بود. فرشاد احمدزاده از دقیقه 66 به جای 

ماتئوش وارد میدان شد. 
 

کاوه نیمکت نشین شد
تیم های خنک و کلوب بروژ شنبه شب در 
هفته چهاردهم ژوپیلر لیــگ بلژیک مقابل هم 
قــرار گرفتند و در نهایت به تســاوی یک - یک 
رسیدند. کاوه در این بازی نیمکت نشین بود. در 
جدول رده بندی ژوپیلر لیگ بلژیک خنک با 34 
امتیاز صدرنشین است و کلوب بروژ 3۱ امتیازی 

رتبه دوم را در اختیار دارد.
 

قربانی 84 دقیقه
شنبه شب اسپارتاک ترناوا در بازی خانگی 
هفته چهاردهم فورتونا لیگ اسلواکی به مصاف 
پودبــروزوا رفت و به پیروزی 2 بر صفر رســید. 
علی قربانی ۸4 دقیقه در ترکیب اسپارتاک ترناوا 
بازی کرد و سپس جای خود را به اولیور داد. تیم 
اســپارتاک ترناوا با ۱۸ امتیاز رتبه ششم جدول 
رده بندی ۱2 تیمی فورتونا لیگ اســلواکی را در 

اختیار دارد.
 

باخت دیگر امی ین
در ادامه هفته دوازدهم لوشامپیونه امی ین 
در حضور ســامان قدوس بــه مصاف نیس رفت 
و موناکو در دیــداری خارج از خانه مقابل رنس 
قرار گرفت. امی ین در حالی که مهاجم ملی پوش 
کشــورمان را از ابتدا در ترکیب داشــت مقابل 
نیــس در حضور بالوتلی با نتیجــه یک بر صفر 

متحمل شکستی دیگر شد.

محمدی پنالتی داد
احمــد گروژنی دیروز در هفته ســیزدهم 
لیگ برتر روسیه به مصاف تیم زنیت رفت که با 
نتیجه یک- صفر شکست خورد. میاد محمدی 
از ابتــدای بازی در ترکیب اصلی گروژنی حضور 
داشت و 90 دقیقه بازی کرد اما مرتکب خطای 

پنالتی و تک گل حریف شد.

کریم در روز نهایی شدن قراردادش بازی کرد
گزینه مناسب برای تغییرات در فارست

ناتینگهام فارســت در روزی که به صورت رسمی از عقد قرارداد با کریم 
انصاری فرد بعد از دریافت مجوز کار این بازیکن رونمایی کرد، در خانه جدالی 
سخت و دشوار مقابل شفیلدیونایتد تیم دوم جدول رده  بندی چمپیون شیب 
پیش رو داشــت. برتری در این بازی برای آیتور کارانکا و شاگردانش در راه 
باقی  ماندن در کورس مدعیان اهمیت فراوانی داشت و از همین رو ورزشگاه 

خانگی این تیم مملو از تماشاگر بود.
سرمربی اسپانیایی که سابقه دستیاری خوزه مورینیو را در رئال مادرید 
در کارنامــه دارد، انصاری فرد را روی نیمکت نشــاند تا در صورت لزوم از او 
برای نخستین بار بهره ببرد، فرصتی که تنها در دقایق تلف شده نصیب کریم 
شــد تا پاقدم او برای این تیم سرشناس و طرفدارانش خوش یمن باشد چون 
ناتینگهام از این جدال سخت موفق به کسب سه امتیاز با برتری یک بر صفر 
شد. گرابان مهاجم 30 ساله فارست که تا قبل از این بازی ۸ گل زده بود در 

دقیقه 69 گل پیروزی بخش تیم ناتینگهام فارست را به ثمر رساند.
 ســایت min≡∬ در گزارشی از رسمی شــدن انتقال ستاره ایرانی به 
ناتینگهام مدعی شد کاپیتان تیم ملی ایران برای رسیدن به ترکیب ثابت دو 
رقیب سرســخت پیش رو دارد. در این گزارش آمده است: »تنها گلزن ایران 
در جام جهانی 20۱۸ بعد از ســه ماه باتکلیفی ســرانجام سر از ناتینگهام 
در آورد و خیلی زود طعم بازی در ورزشــگاه خانگی را نیز چشید. انصاری فرد 
اما برای رسیدن به ترکیب اصلی به عنوان مهاجم نوک کار سختی دارد چون 
لوئیــز گرابان و داریل مورفی دو مهاجم دیگر ناتینگهام اوضاع بســیار خوبی 
دارند بخصوص گرابان که تک گل ســه امتیازی تیمش را وارد دروازه شفیلد 

کرد تا ناتینگهام در جمع باانشینان باقی بماند.«
کریم انصاری فرد هم در مصاحبه ای ابتدا در مورد حضورش در فارســت 
گفت: »پیش از اینکه به اینجا بیایم با مربی، مدیریت و مالک باشگاه صحبت 
کردم. هدف ما رســیدن به لیگ برتر برای فصل آینده اســت. مطمئنا ما در 
چمپیونشیپ نیستیم که بخشی از آن باشیم. ما سعی می کنیم خودمان را به 

سطحی بااتر برسانیم و هدف، حضور در لیگ 
برتر فصل آینده است. فکر می کنم همه در این 
جهت تــاش می کنند. تا به حال، فکر می کنم 
نتایج خوبی کسب کرده ایم و باید بیشتر تاش 
کنیم. باید بیشــترین تاش را برای لیگ برتر 

فصل بعد انجام دهیم.«
افتخار  واقعــا  انصاری فــرد گفت: »مــن 
می کنم که عضوی از باشــگاهی بــا این تاریخ 
استثنایی باشم. فکر می کنم فصل فوق العاده ای 
برای من خواهد بود و سعی می کنم تمام تاشم 
را در تمام بازی ها انجــام دهم. نمی توانم برای 

نخســتین بازی ام در ورزشگاه ســیتی گراند صبر کنم. فوتبال انگلیس یکی 
از بزرگترین لیگ های دنیاســت و همه ما می دانیم که چقدر رقابتی و چقدر 

دشوار است. واقعا سخت است.«
مهاجم تیم ملی ایران که در جام جهانی هم گل زد گفت: »فکر می کنم 
کار خیلی ســختی خواهم داشــت ولی من آماده ام که بیشــتر بجنگم و در 
تمرینات تمام تاشــم را انجام دهم تا آماده باشــم. از بابت حضور در اینجا 

خوشحالم و دوست دارم بجنگم و بیشتر بکوشم.«
انصاری فــرد در 4۸ بــازی در یونــان، 22 گل به ثمر رســاند و حاا از 
امیدهــای قرمزها برای صعود به لیگ برتر خواهد بــود. او گفت: »امیدوارم 
بتوانم هواداران را خوشــحال کنم. پست من مهاجم است و وظیفه ام گلزنی. 

سعی می کنم هر بازی گل بزنم و به هم تیمی هایم در زمین کمک کنم.«
آیتور کارانکا هم درباره انصاری فرد گفت: »کریم یکی از نشانه های مهم 
در تیم ما محسوب می شــود و باعث می شود که ما گزینه های جایگزین در 
تیم داشته باشــیم. او یک بازیکن بسیار خوب است و شخص مناسبی برای 
اعمال تغییرات در تیم ما خواهد بود. کریم با حضوری که در میدان داشــت 

نشان داد چقدر تشنه موفقیت و گلزنی است.«
وی همچنین درباره پیروزی مقابل شــفیلد یونایتد با نتیجه یک بر صفر 
هم گفت: »این بازی یک پیروزی بزرگ برای ما است. من بسیار خوشحالم و 

به شاگردانم گفتم که هنوز برای پیشرفت راه ادامه دارد.«
در جــدول رده بندی 24 تیمی چمپیونشــیپ انگلیــس تیم ناتینگهام 
فارست با 26 امتیاز ششــم است. تیم ردینگ نیز با پیروزی در بازی امشب 

۱5 امتیازی شد و به رده بیست ویکم صعود کرد.

گزارش

امیر 70 دقیقه 
دوام آورد

امیر عابدزاده درباره مهار 
پنالتی مارگا، بازیکن پورتو 
گفت: »سه پنالتی آخر علیه 
تیم ما را نتوانسته بودم 
بگیرم، ولی ژوزه مانوئل، مربی 
دروازه بان های ما روی این 
ضربات خیلی با من کار کرد 
و توانستم خیلی پیشرفت 
کنم.« او درباره جریان بازی 
هم گفت: »بازی متعادل بود و 
باور داشتیم می توانیم پورتو 
را شکست بدهیم، ولی حاا 
باید تاش کنیم که به مسیر 
پیروزی برگردیم.«

لژیونر

کاروان پرسپولیس که قرار بود با پرواز 
شرکت هواپیمایی امارات راهی توکیو شود، 
بعــد از حضور در دبی و اقامت یک روزه  در 
باشگاه ایرانیان به توکیو رفت اما در بازگشت 
به تهران اقامت سرخ ها طوانی تر شده است.

پرسپولیســی ها امروز )دوشنبه( صبح 
به دبی می رســند و قرار است تا چهارشنبه 
در اردو بمانند و تمرینات شان را آنجا برگزار 
کننــد. هنوز مســووان تیــم، کادر فنی و 
باشگاه پرسپولیس علت این تصمیم را اعام 
نکرده اند اما نداشتن زمین تمرین مناسب در 

تهران، جو آرام و آب و هوای مناســب دبی 
و حضور نزدیــک و زندگی اردویی بازیکنان 
و اعضای تیم که در آســتانه بازی برگشــت 
اهمیت زیادی دارد، می تواند دایل احتمالی 
اتخاذ این تصمیم باشــد. البته به شــرطی 
که قواعــد زندگی اردویــی در دبی رعایت 
و ســختگیری های ازم در ایــن خصــوص 
اعمال شــود. جالب اینکه سایت پرسپولیس 
نوشته کادر فنی امیدوار است مشکل خواب 
بازیکنــان در دبی حل شــود چون با تهران 

اختاف ساعت کمی دارد.

هفتــه قبل هــر روز دربــاره تجهیز و 
بازســازی ورزشگاه آزادی و ایرادهای مهمی 
که ناظران کنفدراسیون فوتبال آسیا به این 
ورزشگاه گرفته بودند، خبر تازه ای می آمد و 
تسریع روند بازســازی امیدوار کننده بود. با 
بازدید وزیر ورزش از اتفاقات رخ داده طی دو 
هفته اخیر در این ورزشگاه هم اهالی فوتبال 
به این دلخوش شــدند که در بازی برگشت 
فینال لیگ قهرمانان همــه چیز فوق العاده 
خواهد بود. اخیرا وزیر ورزش در مصاحبه ای 
گفته منتظر دیدن ورزشــگاه جدید آزادی 

در بازی شــنبه باشــید اما طی دو روز اخیر 
خبــری از مراحل پایانی عملیات مختلف در 
بخش های ورزشــگاه به گوش نرسیده است. 
البته این مســاله وقتی مهم و حیاتی به نظر 
می رسد که بدانیم فردا ناظران کنفدراسیون 
فوتبال آســیا برای بازدید به ورزشگاه آزادی 
خواهند رفت و باید تا آن روز همه مشکات 
حل شده باشد. هفته گذشته مدیران شرکت 
توسعه و تجهیز اعام کرده بودند تا ۱5 آبان 
کل کارهای بازسازی و تجهیز این ورزشگاه 

تمام می شود.

تیم های  حســین عبدی، مدیرفنــی 
فوتبال بانوان درباره شرایط فنی این تیم ها 
توضیــح داد: »بازیکنان تیم هــای فوتبال 
بانوان تشــنه یادگیری هستند و در این راه 
نیز تاش می کنند. خوشــبختانه در بخش 
فوتســال بانوان شــرایط خوب است. البته 
فوتســال بانوان برنامه های خــود را زودتر 
شــروع کرد و بازی هــای تدارکاتی خوب 
و زیادی را پشــت سر گذاشــت. امیدوارم 
در فوتبــال بانوان نیــز بتوانیــم عملکرد 

شایسته ای داشته باشیم و به نتایج مطلوبی 
دست پیدا کنیم.«

عبــدی ادامه داد: »معتقــدم اگر این 
تیم ها را رها نکنیم و برنامه های آماده سازی 
آنها به صورت مستمر پیگیری شود، تا یک 
ســال و نیم آینده فوتبال بانوان نیز رشد و 
پیشرفت خود را در سطح آسیا خواهد دید. 
به طــور حتم در آینــده ای نزدیک رقبای 
آســیایی حســاب ویــژه ای روی تیم های 

فوتبال بانوان ایران باز خواهند کرد.«

وی در پاســخ به این ســوال که تیم 
فوتبــال بانوان ایــران با توجه بــه رقبای 
سرســختی که در آســیا دارد چــه زمانی 
می توانــد خــودش را به جمــع تیم های 
قدرتمند قاره برســاند،گفت: »قرار گرفتن 
در جمع تیم های برتر آســیا شــاید حدود 
ســه ســال زمان بطلبد اما من معتقدم با 
برنامه ریزی دقیق و پیگیری منظم برنامه ها 
در مدت زمان کمتر از دو سال می توانیم به 

اهداف خود دست پیدا کنیم.«

علیرضا فغانی که قرار اســت در 
جام  ملت هــا قضاوت کند، گفت: »من 
از زمانی که در رویدادهای بین المللی 
قضاوت می کنم، تمام تاشم این بوده 
که بهترین عملکرد را داشــته باشم تا 
نام ایران بیشــتر بر ســر زبان ها باشد 
و خوشــبختانه تا حاا هــم کم کاری 
نکردیم. بدون تردید در این تورنمنت 
هم همین رویکرد را خواهیم داشت.«

او دربــاره تفاوت های ســال 97 

گفــت: »در زندگی من ســال ویژه ای 
بود. سال جام جهانی بود و خوشبختانه 
اتفاقات خوبــی برایم رقم خورد. چهار 
بازی حســاس در این تورنمنت سوت 
زدم. در مرحله گروهی بازی تیم های 
آلمان با مکزیک و صربستان با برزیل، 
مرحله یک هشــتم دیدار فرانســه و 
آرژانتیــن و در رده بنــدی مســابقه 
بلژیک و انگســتان را قضــاوت کردم 
و خوشــبختانه با عملکــرد خوب تیم 

داوری جام را به پایان رساندیم.«
فغانــی در ادامــه در خصــوص 
بازی های جام ملت های 20۱9 آســیا 
گفــت: »تیــم داوری ایــران پس از 
دوره هایی  در  بازی های جام جهانــی 
که کنفدراســیون فوتبال آســیا برای 
بازی های جــام ملت ها برگــزار کرد، 
شــرکت کرد و توانســت با موفقیت 
آزمایش های آمادگی جسمانی را پاس 

کند.«

چرا پرسپولیس دو روز در دبی می ماند؟

یک روز تا موعد بازدید ناظران  ای اف سی از ورزشگاه آزادی

پیش بینی مدیر فنی فوتسال بانوان؛کمتر از دو سال زمان می خواهیم

فغانی: سال 97 سال ویژه ای در زندگی ام بود

از ســاعت ۱2 امروز دوشنبه بلیت 
 - پرســپولیس  برگشت  بازی  فروشــی 
کاشــیما در فینال لیگ قهرمانان آســیا 
آغاز می شــود که باز هم ایــن اتفاق در 

سایت »گیشه سه« رخ خواهد داد. 
دفعه قبل و در بازی برگشت مقابل 
السد اتفاقات عجیب زیادی در نوع توزیع 
بلیت میان عاقه مندان رخ داد و با توجه 
به هجوم گســترده عده ای سودجو برای 
خرید بلیت، در ســاعات اولیه باز شدن 
ســایت، هم این ســایت برای لحظاتی 
از کار افتــاد هــم بــه تعداد زیــادی از 

عاقه مندان بلیت نرسید.
همچنین بعد از بســته شدن سایت 
و تمــام شــدن فروش بلیت، مشــخص 
شــد عده زیادی سودجو با فرصت طلبی 
از احساســات هــواداران پرســپولیس، 
با قیمت های  بلیت های این مســابقه را 
نجومی در بازار ســیاه و در ســایت های 
خریــد و فروش مثل دیوار و شــیپور به 
فروش گذاشــته اند که البته سر و صدای 

زیادی به پا کرد.

حاا و با اینکه قیمت بلیت های بازی 
برگشت فینال گران شده و قرار است در 
رقم هــای ۸0، 50 و 30 هــزار تومان به 
فروش برســد، باید دید ســایت مربوطه 
و نهادهــای ذیربط و کنتــرل کننده آیا 
ســازو کاری برای مبارزه با افراد سودجو 

در نظر گرفته اند یا نه.
 هر چند شــاید دیر شــده باشــد 
اما این ســایت می تواند بــا الگوبرداری 
از ســایت های ایران خودرو و ســایپا و 
گذاشــتن محدودیت های بسیار مانع از 
این شــود که یک فرد موفــق به خرید 

چندین بلیت شود.
همچنیــن قرار شــده هیــچ بلیت 
کاغذی روز بازی در ورزشــگاه به فروش 

نرسد.
 در بازی برگشــت با السد متاسفانه 
فروش 9 هزار قطعــه بلیت در روز بازی 
و در داخل ورزشــگاه مشــکات زیادی 
را باعث شــد، هــر چند حاا بــا ایجاد 
گیت هــای الکترونیکی فقــط بلیت های 

الکترونیکی پذیرفته خواهند شد.

ســامان قدوس ســتاره شــماره 7 
امی ین بــاز هم عنوان بازیکــن ماه این 
باشــگاه را به خود اختصاص داد تا برای 
دومین ماه متوالی این عنوان ارزشمند را 

یدک بکشد.
ســایت le≒≒amienois فرانسه 
در این خصوص نوشت: »سه بازیکن برای 
کسب عنوان بازیکن ماه اکتبر از امی ین 
کاندیدا شــده بودند که سامان قدوس با 
45 درصــد آرا توانســت از دو هم تیمی 
دیگر خود سبقت بگیرد. ماه اکتبر ماهی 
دشــوار برای طرفداران امی ین بود چون 
این تیم تنها با یک برد از سه بازی و دو 
شکست سنگین برابر پاری سن ژرمن و 
نیس شرایط مساعدی در جدول نداشت 
اما ســامان قدوس با به ثمر رساندن گل 

سه امتیازی مقابل دیژون و نمایش های 
خوب در ســایر بازی ها بااتــر از امیل 
کرافت با 36 درصد و مون کاندویت با 9 
درصد عنوان بازیکن ماه اکتبر را به خود 
اختصاص داد تا برای دومین ماه متوالی 
ستاره تیمش لقب بگیرد.« سامان قدوس 
شنبه شــب در بازی امی ین مقابل نیس 
بــا مصدومیت مهاجمــان اصلی امی ین 
برای نخســتین بار در این فصل به عنوان 
مهاجــم نوک مقابل نیس به میدان رفت 
اما نتوانســت مانع شکست نزدیک یک- 
صفر امی ین شــود. با این حال طرفداران 
این باشگاه بیشــترین رای را به او دادند 
تا ســامان در حال ثبت رکوردی جدید 
از خود در نخســتین تجربــه حضور در 

لیگ های معتبر باشد.

ایران خودرو و سایپا، الگویی برای مبارزه 
با سودجویان بلیت فروشی فینال آسیا

قدوس دوباره بازیکن ماه امی ین شد

در انتظار ساز و کار شرکت فروشنده بلیت برای جلوگیری از دالی

ستاره ایرانی انتخاب تکراری هواداران فرانسوی

علیرضا جهانبخش چهارمین حضور در ترکیب ثابت برایتون 
را جشــن گرفت اما در پایان، این تیم میانه جدولی مقابل اورتون 
شکست خورد. جهانبخش از دایل این شکست صحبت می کند. 
او معتقد است که برایتون به خاطر لو دادن بیش از حد توپ ها به 
حریف، مقابل اورتون 3 بر یک شکســت خورد: »اورتون شایسته 
ایــن برتری بــود و بهتر از ما بازی کــرد. در نیمه اول خوب کار 
کردیم، موقعیت هایی ســاختیم و توانستیم نتیجه یک بر یک را 
به دست بیاوریم ولی در نیمه دوم، کاری که مربی از ما خواست را 
انجام ندادیم. مالکیت توپ از سوی ما خوب نبود و به همین خاطر 
مجازات شــدیم. در دفاع کردن، مثل سه بازی اخیرمان نبودیم. 

مردم انتظار بیشــتری از مــا دارند ولی متاســفانه در این بازی 
اوضاع خوب پیش نرفت. همه ســخت تــاش کردند ولی اتفاقی 
که باید برای ما رخ نداد.«  جهانبخش روند خوبی را در بازی های 
اخیر طی کرده ولی او معتقد اســت که هنوز جای بسیاری برای 
پیشــرفت دارد: »این چهارمین بار بود که ثابت می شــدم و هنوز 
در هر بازی ســعی می کنم با همه چیز هماهنگ شــوم. امیدوارم 
بتوانم دقایق بیشــتری بازی کنم ولی می دانم که ثابت بودن کار 
ســختی خواهد بود. اینجا یک رقابــت متفاوت با روندی متفاوت 
اســت که باید به آن عادت کنم. البته که از خودم انتظار بیشتری 
دارم. امیدوارم بتوانم بازی های بیشــتری انجام داده و در باشگاه 

خوش بدرخشم. ما در هفته های اخیر خوب کار کرده و هم داخل 
و هم خارج از خانه به پیروزی رســیدیم ولی باید هفته آینده هم 
امتیاز کسب کنیم. این بازی برای ما و ماندن در فرم خوب اهمیت 
بسیاری دارد.« با وجود شکست برایتون مقابل اورتون، جهانبخش 
در این بازی موفق به کســب نمره 6 از سوی نشریه ایندیپندنت 
شــده است که نمره متوســطی نســبت به باقی هم تیمی هایش 
محسوب می شود. این نشــریه در توضیح عملکرد علیرضا نوشت: 
»جهانبخش چهارمین بازی پیاپی در ترکیب تیمش ثابت شــد. 
کرنر کوتاهی که کار کرد، منجر به گل تســاوی برایتون شد و در 

دقایق پایانی، ضربه خطرناک او توسط پیکفورد مهار شد.«

جهانبخش: 
مالک توپ نبودیم 
مجازات شدیم

 اورتون 
شایسته برد بود

بازی با ترینیداد در تهران
تیم های ملی ایران و ترینیداد و توباگو در دیداری دوستانه پنجشنبه، 24 آبان ماه 
بــا هم دیدار خواهند کرد. دیدار تدارکاتی تیم هــای ملی ایران و ترینیداد و توباگو در 
ورزشگاه آزادی برگزار می شود. ســاعت برگزاری این مسابقه مشخص شد که دو تیم 
از ساعت ۱۸ مقابل هم صف آرایی می کنند. پیش از این زمزمه هایی مبنی بر برگزاری 

این بازی دوستانه در شهر تبریز وجود داشت.
 

زمین اردوگاه زیر نظر ساکت
محمدرضا ســاکت، دبیر کل فدراســیون فوتبال به همراه سعید قاسمی، معاون 
مرکز ملی فوتبال و ابراهیم شکوری، معاون دبیرکل از فعالیت های عمرانی آکادمی ملی 
فوتبال بازدید کردند. گفتنی اســت زمین شــماره دو آکادمی با استانداردهای جهانی 
آماده شده و در اختیار تیم های ملی قرار گرفته است. اکنون هم زمین چمن مصنوعی 
و زمین مینی چمن مصنوعی در حال بازســازی است. همچنین ساختمان فوتسال در 

دست احداث است.
 

پرواز تیم ملی با یوز ایرانی
بنا بر هماهنگی به عمل آمده بین فدراسیون فوتبال و شرکت آتا تیم ملی با پرواز 
این شــرکت که منقش به پرچم جمهوری اســامی ایران و یوز ایرانی است در اردوی 
پیش رو به قطر خواهد رفت. شــرکت آتا در راســتای حمایت از فوتبال ملی پیش از 
این هم با کمک خود کلیه پروازهای تیم ملی پیش از جام جهانی را از ســه سال قبل 
تقبل کرده اســت. البته ســفر تیم ملی بخصوص در جام جهانی توسط این شرکت به 

روسیه انجام شد.
 

تیم ساحلی در دبی
ســاحلی بازان کشــورمان جهت شــرکت در رقابت های جام بین قاره ای فوتبال 
ســاحلی وارد دبی شدند. هشتمین دوره از رقابت های جام بین قاره ای فوتبال ساحلی 
جهــان از پانزدهم الــی نوزدهم آبان 97 به میزبانی کشــور امارات برگزار می شــود. 
نخستین دیدار شــاگردان اوکتاویو از ساعت ۱9:30 روز سه شنبه )پانزدهم آبان( برابر 
آمریکا برگزار خواهد شــد. تیم ملی فوتبال ساحلی ایران با تیم های آمریکا، تاهیتی و 
روســیه در گروه دوم رقابت ها قرار دارد. ضمن اینکه تیم های برزیل، اسپانیا، امارات و 

مصر در گروه نخست قرار دارند.
 

ماقات تاج از بازیکن مصدوم بانوان
مهــدی تاج به همــراه دکتر لیــا صوفی زاده، 
نایب رییس بانوان فدراســیون فوتبال ظهر دیروز در 
بیمارستان امام خمینی حضور یافتند و از فروغ موری 
بازیکن تیم فوتبــال بانوان عیادت کردند. تاج در این 
دیدار همچنین از گروه جراحی بیمارستان و پروفسور 
کرم ا... طوابی که در کوتاه ترین زمان ممکن جراحی 
را انجام دادند، تقدیر و تشــکر کرد. پروفسور طوابی 
هم گفت: »عدم تجویز داوری مســکن در ضربه حاد 
شــکم ، عدم جابه جایی بیش از حد بازیکن در میدان 
مســابقه، مدیریت احیــای بازیکن در شــرایط حاد 
تمرینی و دریافت مشــاوره از همکاران جراح و معتمد کمیته پزشــکی و متخصصین 

پزشکی ورزشی در زمان وقوع حادثه کمک بسزایی به بازیکن مصدوم کرد.«
 

عربستان با 4 تیم در لیگ قهرمانان
شــنیده ها حاکی از این است که بعد از اصاحات ساختاری در فدراسیون فوتبال 
عربستان، آنها در فصل 20۱9 لیگ قهرمانان آسیا با حضور هر 4 نماینده خود شرکت 
خواهند کرد تا ناکامی فصل گذشــته خود را جبران کنند. این موضوع البته روز جمعه 
به صورت رســمی از سوی فدراسیون فوتبال آسیا اعام می شود اما شنیده ها حاکی از 
این است که عربســتانی ها هر 4 نماینده خود را در فرمت سهمیه 3+۱ معرفی کردند 
و 3 تیم از این کشــور به صورت مســتقیم و یک تیم به صورت غیر مســتقیم در این 
فصل از مسابقات شرکت می کنند. قرعه کشی فصل آینده این مسابقات 30 آبان برگزار 

خواهد شد.
 

استیلی در قرعه کشی مقدماتی المپیک
مراسم قرعه کشــی مرحله نخســت از دور مقدماتی رقابت های فوتبال المپیک 
2020 توکیو در بخش مردان روز ۱6 آبان در مقر کنفدراســیون فوتبال آســیا برگزار 
می شــود. بر همین اساس حمید استیلی مدیر تیم فوتبال امید ایران جهت حضور در 
این مراســم ۱5 آبان به مالزی ســفر می کند. ایران همچنین میزبان مسابقات یکی از 

گروه های دور نخست مرحله مقدماتی با حضور 4 تیم در تهران خواهد بود.

خبر
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در دهه های گذشته و حتی در یکی 
دو ســال ابتدایی دهه 90، راه رســیدن 
گزینه های مدنظر به ریاست فدراسیون ها 
مشــخص بود. پس از برکناری، اســتعفا 
یا تمام شــدن مــدت ریاســت رییس، 
سرپرســت انتخاب شــده به فدراسیون 
می رفت و در مدت سرپرســتی شــرایط 
را بــرای آوردن رای اکثریت در انتخابات 
آمــاده می کرد. به این ترتیب که با رابطه 
گرفتــن با هیات ها و جلــب نظر آنها در 
مدت زمان تصدی سرپرســتی، انتخابات 

را از رقبا می برد.
این رونــد ثابت و واضــح که باعث 
اعتراض اهالی بســیاری از رشته ها شده 
بود، در آغاز دولت کنونی و در ســال 92 
با واکنش مواجه شــد. وزارت ورزش در 
این ســال با تصویب آیین نامه ای، شرکت 
برای فدراسیون ها  تعیین شده  سرپرست 
در انتخابات را ممنوع کرد. به این ترتیب 
هم سرپرستان می دانستند که دیگر حق 
شــرکت در انتخابات را ندارند و هم رقبا 

خیالشان از جانب او راحت شد.
این قانون همچنین  بندی داشت که 
در آن روســای فدراسیون ها را هم بدون 
استعفا از شرکت در انتخابات منع می کرد. 
یعنی هر رییس پس از پایان دوران چهار 
ســاله اش، در صورت تمایل به شرکت در 
انتخابات بعدی، باید ابتدا اســتعفا می داد 
و پس از انتخاب سرپرست، به عنوان یک 

نامزد آزاد در انتخابات شرکت می کرد.
 

تغییرآییننامه
سال گذشته بود که وزارت ورزش و 
محمدرضا داورزنی به طور صریح و واضح 
از این قانون انتقاد کردند. داورزنی معتقد 
بــود که این قانون اشــتباه بوده و دلیلی 
ندارد سرپرســتان از شرکت در انتخابات 

منع شوند.
این اظهارنظر داورزنــی در ادامه به 
صورت آیین نامه درآمــد. پس از گرفتن 
رای اعتماد مسعود ســلطانی فر در سال 
گذشته، یک بار دیگر آیین نامه انتخابات 

فدراسیون ها با تغییراتی مواجه شد و در 
آن سرپرستان و روســا )در صورت عدم 
اتمام دوران سرپرســتی و ریاست( اجازه 

حضور در انتخابات را پیدا کردند.
روســایی  دلیل هــم  بــه همیــن 
نظیــر پوادگر و خادم بدون اســتعفا از 
سمت شــان در انتخابات شرکت کردند و 
برای چهارســال دیگر رییس فدراسیون 

شدند.
 

نظروزارتعوضشده؟
روز شنبه اظهارنظر عجیبی از معاون 
قهرمانی وزارت ورزش منتشــر شد. پس 
از انتخاب سرپرست برای فدراسیون های 
و جودو، محمدرضا  ناشــنوایان  هندبال، 
داورزنی اعام کرد کــه هیچ کدام از این 
سرپرستان نمی توانند در انتخابات شرکت 
کننــد! اظهارنظــری که باعــث تعجب 
خیلی ها شــده و برخی معادات را تغییر 
داده اســت. داورزنی گفته اســت: »قطعا 
خود مجمع رییس جدید فدراســیون ها 

را انتخــاب می کند و ما هــم برای اینکه 
شــائبه ای به وجود نیاید به سرپرســتان 
گفته ایــم که حــق ندارنــد در انتخابات 

شرکت کنند.«
 

توصیهشفاهییاتغییرقانون؟
پــس از صحبت هــای داورزنی این 
ســوال به وجــود آمده کــه اظهارنظر او 
چیزی شــبیه به توصیه شفاهی و اعام 
رویــه برای سرپرســتان بــوده و یا قرار 

اســت یک بار دیگر آیین نامــه انتخابات 
فدراسیون ها تغییر کند؟

به هر ترتیب ایــن صحبت داورزنی 
گزینه های سرپرستی  تا  می شــود  باعث 
فدراســیون ها هم حســاب کار دستشان 
بیاید. گزینه هایی نظیر عمادی که گزینه  
محتمل برای ریاســت فدراســیون بود. 
عمادی کــه گزینه مورد نظر درخشــان 
برای جانشینی اش در فدراسیون جودو به 
حســاب می آمد، حاا با سرپرست شدن، 
طبق صحبــت داورزنی نباید در انتخابات 
شــرکت کند و امیر خادم هــم اگر قرار 
اســت جای برادرش را در کشتی بگیرد، 

باید قید سرپرست شدن را بزند.
البتــه در کنار  اظهارنظــر داورزنی 
در  ریاســت  معادلــه  بــودن،  عجیــب 
را ســاده تر کــرده. حاا  فدراســیون ها 
در بســیاری از فدراســیون ها با انتخاب 
سرپرســت معادلــه انتخابات تــا حدود 
زیادی ســاده شده و می شــود به راحتی 

رییس آینده را پیش بینی کرد.

تغییر موضع در قبال سرپرستان؟
حرف های  معاون وزیر ورزش توصیه بود یا دستور؟

پس از صحبت های داورزنی این 
سوال به وجود آمده که اظهارنظر 
او چیزی شبیه به توصیه شفاهی 

و اعام رویه برای سرپرستان 
بوده و یا قرار است یک بار دیگر 
آیین نامه انتخابات فدراسیون ها 

تغییر کند؟

حسینتوکلی:
به جز سهراب امید 
 طایی دیگری در 
عشق آباد نداریم

ایــران ورزشــی - حســین توکلی 
ســرمربی ســابق تیم ملــی وزنه برداری 
با بیان این موضوع  بزرگساان کشورمان 
که حال و شرایط کیفی وزنه برداری ایران 
در رقابت های جهانی 2018 ترکمنستان 
خیلی خوب نیســت، تاکید دارد که تنها 
امیــد طایی مــا در این دوره ســهراب 
مرادی اســت. حســین توکلی، سرمربی 
ســابق تیم ملی وزنه برداری بزرگســاان 
که ســابقه هدایت پوادمردان کشورمان 
در رقابت های جهانی 2015 هیوســتون 
آمریــکا را دارد در مــورد وضعیت کیفی 
ملی پوشــان ایــران جهت تکــرار عنوان 
قهرمانــی دوره گذشــته )2017 آناهیم( 
اعتقــاد دارد: »تنها امید تیــم ایران در 
این دوره ســهراب مرادی است. متاسفانه 
ورزشــکاران باتجربه ما یا مصدوم شدند 
یا مانند ســلیمی از تیم ملی خداحافظی 
کردنــد و با بی تدبیری کــه در خصوص 
کیانوش رستمی رخ داد، نمی توان خیلی 
مثل سال قبل انتظار داشت این تیم عنوان 
قهرمانی دوره گذشته خود را دوباره تکرار 
کند.« سرمربی سابق تیم ملی وزنه برداری 
کشــورمان ادامه می دهد: »این رقابت ها 
فرصت مناسبی است تا بازیکنان جوان ما 
از شــرایط به وجود آمده استفاده ازم را 
ببرند و کسب تجربه کنند و فعا نمی توان 
خیلی از آنها انتظار و توقع مدال داشــت. 
وزنه برداران بــا ارائه یک عملکرد خوب و 
ثبــت رکوردهای مورد قبــول می توانند 
برای سرمایه گذاری  را  انگیزه مســووان 
و پشتوانه سازی باا ببرند. بازیکنان آینده 
روشــنی دارند اما در حــال حاضر قطعا 
نمی توان در مصاف با بزرگان وزنه برداری 
افتخارآفرینــی بچه های جوان  دنیا روی 
حســاب کرد.« توکلی در خصوص اینکه 
به عنوان کارشناس وزنه برداری کدام یک 
از وزنه برداران ملی پوش کشــورمان را به 
مدال طــای جهانی نزدیکتــر می بیند، 
تاکیــد دارد: »البته شــخصا امیدوارم که 
همه بچه هــای ملی پوش کشــورمان در 
نهایــت بتوانند با کســب بهترین نتیجه 
جهانی  مدال های  خوشرنگ ترین  صاحب 
شوند اما اگر به شرایط آمادگی و وضعیت 
رکــوردی بچه های تیم ملی نســبت به 
رقبای آنها نیم نگاهی فنی داشته باشید، 
متوجه می شوید که به جز سهراب مرادی، 
خیلی نمی شــود به صــورت قطعی روی 
طایی شدن بقیه ملی پوشان در این دوره 

از رقابت ها حساب باز کرد. .«

سوژه

رقابتهایاسالومقهرمانیآسیا
چهارمی برای 

قایقران های ایران
در آخرین روز از مسابقات اسالوم 
جوانان و زیر 2٣ سال آسیا، قایقرانان به 
آب زدند که در کانوی تک نفره جوانان 
امیر رضانژاد مقام سومی را کسب کرد. 
در این مــاده نمایندگان قزاقســتان و 
تایلند عناوین اول و دوم را کسب کردند. 
در کانوی بانوان نمایندگان چین تایپه، 
قزاقستان و هند در رده های اول تا سوم 
قرار گرفتند. در کایاک بانوان نمایندگان 
قزاقســتان، تایلند و چین تایپه عناوین 
اول تا سوم را کســب کردند. در بخش 
مردان، چیــن تایپه و تایلند در رده های 
اول و دوم قرار گرفتند و دانیال خسروی 
هم مدال برنز را گرفت. در رده سنی زیر 
2٣ سال در بخش کانوی بانوان یاسمن 
رضا ســلطانی به مدال نقره رسید و در 
کایاک بانوان نیز ملیکا سماکی دوم شد. 
در کانــوی تک نفره مــردان نمایندگان 
قزاقســتان و تایلند اول و دوم شــدند و 
قایقران چین تایپه نیز در جایگاه ســوم 
قرار گرفت. در این ماده 10 ورزشــکار 
از کشــورهای قزاقســتان، تایلند، چین 
تایپه، ازبکستان و هند شرکت داشتند. 
در بخش بانــوان و در کایاک تک نفره، 
قایقــران تایلندی مدال طا را کســب 
کرد، ملیکا ســماکی، ملی پوش ایران در 
رده دوم قرار گرفت و ورزشکاری از هند 
ســوم شــد. در این ماده ۶ ورزشکار از 
تایلند، ایران و هند به رقابت پرداختند. 
با این نتایج و در پایان مسابقات اسالوم 
قهرمانی زیر 2٣ سال و جوانان آسیا تیم 
ایــران در هر دو بخش زیر 2٣ ســال و 
جوانان چهارم شد. در پایان این رقابت ها 
در مجموع نتایج در بخش زیر 2٣ سال 
تایلنــد با ٣ طا، یک نقــره و یک برنز 
اول شد، قزاقســتان با 2 طا، یک نقره 
و یک برنز در رده دوم قرار گرفت و تیم 
چین تایپه بــا 2 طا و یک برنز جایگاه 
ســوم را از آن خود کرد. تیم ایران با ٣ 
نقره در این بخش چهارم شد. در بخش 
جوانــان نیز تایلند با 2 طا و ۴ نقره در 
رده نخســت قرار گرفت، قزاقستان با 2 
طا، یک نقره و 2 برنز دوم شــد و چین 
تایپه با 2 طا و یک برنز جایگاه سوم را 

از آن خود کرد. 

گزارش

تغییر معادات 
با مصاحبه 

داورزنی

پس از اجرایی شدن قانون منع به کارگیری بازنشستگان و رفتن روسای بازنشسته، یکی از چالش های اصلی، انتخاب سرپرست برای فدراسیون های بدون 
رییس و پس از آن برگزاری انتخابات است. کما اینکه تعداد دیگری از فدراسیون ها نظیر کشتی هم به دایل مختلفی نیاز به انتخابات مجدد پیدا کرده و 
می کنند و نیاز است این مسیر را طی کنند. مسیری که در گذشته خط مشخصی داشت و انتخاب سرپرست تا حدود زیادی برابر بود با انتخاب رییس! یعنی 
سرپرست انتخاب شده همان گزینه ای بود که باید رییس می شد و در زمان سرپرستی، به جای مهیا کردن شرایط برای انتخابات، شرایط را برای نشستن 
خودش روی صندلی ریاست آماده می کرد! این روند اگرچه در سال های اخیر تا حدودی متوقف شده اما با صحبت های اخیر هنوز در هاله ای از ابهام قرار دارد.

رقابتهایبینالمللیتنیسامارات
تیم ایران و تایوان قهرمان شد

رقابت هــای بین المللی تنیس جوانان در حالی بــه مدت یک هفته به 
میزبانی امارات برگزار شــد که از بین تنیســورهای حاضر در این مسابقات 
ســینا مقیمی توانست به همراه زوجی از چین تایپه عنوان قهرمانی این دوره 
از رقابت ها را از آن خود کند. در بخش دو نفره این بازی ها تیم سینا مقیمی 
از ایران و پاتریک هاســیانگ ونگ از هنگ کنگ برای کسب عنوان قهرمانی 
به مصاف حریفان خود رفتند. در دیدار فینال این رقابت ها ســینا مقیمی به 
همراه هم تیمــی خود از هنگ کنگ با نتیجــه ۴-10 ، ۶-۴ و ۶-7  مقابل 
زوجی از ایرلند و نیوزیلند به پیروزی رسیدند و عنوان قهرمانی این مسابقات 
را از آن خــود کردند و بــا معرفی تیم نایب قهرمان، نمایندگان فرانســه - 
انگلیس و تیم صربستان عناوین سوم مشترک را از آن خود کردند. همچنین 
بــا معرفی نفرات برتر بخش انفرادی، پرونده این دوره از رقابت ها با قهرمانی 
تنیســوری از نیوزیلند بســته شــد. در این دوره از رقابت ها تنیسورهایی از 
کشورهای ایران، ایرلند، چک، هند، انگلیس، نیوزیلند، صربستان، چین تایپه، 
فرانســه، سوریه، روســیه، لبنان، بلغارســتان، آمریکا، تونس، سوئد، یونان، 

سوییس، امارات، قزاقستان، استونی، اتریش و هلند حضور داشتند.

 یک طا و دو نقره برای سنگنوردان ایران
 در چین

در ادامه مسابقات نوجوانان و جوانان قهرمانی آسیا سنگنوردان ایران به 
یک مدال طا و دو نقره دست یافتند.

مسابقات نوجوانان و جوانان قهرمانی آسیا 
در چین با درخشش ســنگنوردان ایران همراه 
بود. در گروه A نوجوانــان و در بخش دختران 
محیا دارابیان با غلبه بر ســنگنوردی از چین به 
مدال طا دســت یافت. ورزشکارانی از چین و 
 A اندونزی نیز ســوم و چهارم شــدند. در گروه
نوجوانان و در بخش پسران پوریا کریم پور پس 
از سنگنوردی از چین به مدال نقره دست یافت. 
ورزشکارانی از اندونزی و چین نیز سوم و چهارم 
شدند. در مســابقات جوانان، میاد علیپور پس 
از ســنگنوردی از اندونزی به مدال نقره دست 

یافت. ورزشکارانی از کره جنوبی نیز سوم و چهارم شدند.
 

مذاکراتنمایندگانهاکیایرانباکشورهایمختلف
تصویب یادبود مرحوم شفیع در تقویم آسیا

کنگره فدراســیون بین المللی هاکی )FIH( بــا حضور نمایندگان هاکی 
ایران در هند برگزار شد. چهل و ششمین کنگره فدراسیون بین المللی هاکی 
طی ســه روز گذشته در شهر دهلی نو کشور هند برگزار شد و حسن اباذری 
سرپرســت و حمیدرضا بخارایی دبیر فدراسیون به عنوان نمایندگان ایران در 
این اجاس حضور یافتند.  در حاشیه این اجاس، اباذری و بخارایی جلساتی 
با اهداف ارتقای هاکی در کشــور در رده های مختلف، توسعه همکاری های 
دوجانبه با کشــورهای قطر، ترکیه، پاکستان و هنگ کنگ برگزار کردند که 
در این جلسات در خصوص برگزاری اردوهای رفت و برگشت در هاکی داخل 
ســالن و هاکی روی چمن در هر دو بخش مردان و زنان با هدف توســعه و 
صرفه جویی های ارزی بحث و تبادل نظر شد و در پایان این جلسات توافقاتی 
نیز صورت گرفت. همچنین با رایزنی های نمایندگان کشــورمان مقرر شــد 
فدراســیون هاکی ایران به عضویت اتحادیه بین المللی پیشکســوتان هاکی 
)IMHA( و )IGMHA( درآمده و از طرفی به منظور احیای هاکی پیشکسوتان، 
برای نخســتین بار در تاریخ این رشته در کشورمان، شرایط حضور تیم ملی 
پیشکســوتان آقایان در جام جهانی داخل سالن پیشکسوتان 2019 که سال 
آتی میادی در کشــور هنگ کنگ برگزار می شــود، مهیا شود. در چهل و 
ششمین کنگره فدراســیون بین المللی هاکی )FIH( جلسه کشورهای عضو 
کنفدراســیون هاکی آســیا نیز انجام شد.  در این جلســه طیب اکرم مدیر 
اجرایی فدراســیون هاکی آسیا سخنران اصلی این نشست بود که در ابتدای 
ســخنرانی خود از رییس فقید فدراســیون هاکی ایران بــه نیکی یاد کرد و 
ضمن تشــریح شخصیت مرحوم بهرام شــفیع از خدمات او به هاکی ایران و 
آسیا تقدیر کرد و او را انسانی بزرگ، استوار و پیشرو در ورزش توصیف کرد.
در همین راستا قرار شد هر ساله یادبودی توسط هیات رییسه فدراسیون 
هاکی آســیا با نام »جایزه شفیع« به کشور یا فردی که در خصوص توسعه، 
رشــد و اعتای ورزش هاکی در قاره آسیا پیشــگام باشد یا خدمات شایانی 

انجام دهد، اعطا شود.

خبر
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ایران ورزشــی- رقابت 10 وزنه بردار 
حاضر در گروه B دسته 89 کیلوگرم قرار 
است طبق برنامه فدراسیون جهانی، روز 
سه شــنبه 15 آبان ماه راس ســاعت 1٣ 
عصــر به وقت تهران برگزار شــود. عارف 
خاکی دومین ملی پوش جوان کشــورمان 
اســت که قرار است در این وزن، البته در 
گروه B با رکــورد ورودی ٣57 کیلوگرم 
روی تختــه برود. خاکی در رده ششــم 
جدول گروه B قرار گرفته اســت و قطعا 
هیچ شانســی برای کســب مدال یا قرار 
گرفتن روی یکی از ســکوهای قهرمانی 
ندارد. اینطور به نظر می رسد که کادرفنی 

این وزنه بردار را بیشــتر برای جمع آوری 
امتیــاز تیمی به عشــق آباد اعزام کردند. 
البته رقابت 10 وزنه بردار حاضر در گروه 
A این وزن نیز روز سه شنبه 15 آبان ماه 
راس ساعت 18:٣0 به وقت تهران برگزار 
گروه  ورودی  رکورد  بیشــترین  می شود. 
A دســته 89 کیلوگــرم متعلق به »پاول 
خاداســویچ« از باروس با رکورد ورودی 
 A ٣7٣ کیلوگرم است. بی تردید در گروه
این وزن خأ حضور چهره های شــاخص 
ایــران مثل کیانــوش رســتمی یا علی 
مکوندی برای درخشــش و کسب مدال 

جهانی احساس می شود.

از  ایران پیش  تیم ملی بســکتبال 
سفر به استرالیا دو دیدار تدارکاتی برابر 
قطر خواهد داشــت. با دعوت فدراسیون 
قطر، تیم ملی بســکتبال ایران پیش از 
ســفر به اســترالیا دو دیدار دوستانه با 
تیم ملی قطر در دوحه خواهد داشــت 
و سپس برای شــروع کارش در پنجره 
پنجم انتخابی جام جهانی 2019 راهی 
استرالیا خواهد شــد. تیم ملی ایران در 
پنجره پنجم انتخابــی جام جهانی برابر 
استرالیا و فیلیپین بازی خواهد کرد و دو 
مسابقه خارج از خانه دارد. ایران پنجره 
چهارم را با برد برابر فیلیپین آغاز کرد و 

برابر ژاپن باخت. باختی که صعود ایران 
به جام جهانی چین در سال 2019 را با 
هاله ای از ابهام مواجه کرده. ملی پوشان 
ایران برای قطعی کردن صعودشــان به 
جام جهانی، نیاز به دو برد در دیدارهای 
آتی دارنــد و اگر تنها بــه یک پیروزی 
برســند، شانس این را دارند که به عنوان 
تیــم چهارم به دور بعدی راه پیدا کنند. 
در پایــان دور انتخابــی رقابت های جام 
جهانی در آســیا، تیم های اول تا ســوم 
گروه های دوگانــه و بهترین تیم چهارم 
به عاوه تیم چین، سهمیه حضور در جام 

جهانی را کسب می کنند.

ایران ورزشی - دومین جلسه تمرینی 
تیم ملی وزنه برداری ایران در سالن المپیک 
عشق آباد در شرایطی برگزار شد که آمادگی 
بدنی و شــرایط روحی جالب توجه سهراب 
مــرادی در تمرینــات، نظر خبرنــگاران و 
ورزشــکاران کشــورهای مختلف را به خود 
جلب کرده بود. دومین جلســه تمرینی تیم 
ملــی  وزنه برداری ایران با هفــت وزنه بردار 
وزنه برداران سوای حسین سلطانی  )تمامی 
وزنه بردار 7٣ کیلویی کشورمان که به خاطر 
مســابقه اش اســتراحت داشــت( در سالن 
المپیک عشق آباد با شــور و نشاط ویژه ای 

برگزار شد. از نکات جالب توجه این تمرین 
حضور عکاســان و گزارشــگران رسانه های 
خارجی و ورزشکاران حاضر در سالن تمرین 
دهکده المپیک ترکمنستان بود که تمرینات 
ملی پوشان ایران بخصوص سهراب مرادی را 
پوشش می دادند. سهراب هم در این تمرین 
یک ســاعت و نیمه خیلی سرحال تر از بقیه 
بچه های ملی پوش دســت به وزنه شــد و 
طبق برنامه ریزی کــه کادرفنی برای او در 
نظر گرفته بــود تمریناتش را انجام می داد. 
البته کنار ســهراب مرادی ســتاره عنواندار 
وزنه برداری ایران بــه ترتیب، عارف خاکی 

نماینده دســته 89 کیلوگرم، امیر حقوقی 
ملی پــوش 9۶ کیلویــی کشــورمان، علی 
هاشــمی و رضا بیرالوند وزنه برداران دسته 
102 کیلوگــرم، محمدرضا براری وزنه بردار 
دسته 109 کیلوگرم و علی داودی وزنه بردار 
دســته 109+ کیلوگرم کشورمان نیز طبق 
برنامه ریزی کادرفنی دســت به وزنه شده و 
تمرینات خود را مو به مو مرور کردند. بدون 
شک اغلب عاقه مندان به رشته وزنه برداری 
منتظر رفتن سهراب روی تخته و شکستن 
دوباره رکوردهــای دنیا البته این بار در وزن 

جدیدش هستند.

ایران ورزشــی - لی جــون، وزنه بردار 
دسته ۶7 کیلوگرم چین ضمن کسب عنوان 
قهرمانی دســته ۶7 کیلوگــرم جهان موفق 
شــد رکورد مجموع جهان را یک کیلوگرم 
در این وزن ارتقــا دهد. در چهارمین روز از 
مسابقات وزنه برداری قهرمانی جهان 2018، 
رقابت دسته ۶7 کیلوگرم برگزار و در پایان 

وزنه بردار چین قهرمان مسابقات شد.
 لی جــون چینــی عاوه بــر قهرمانی 
همچنین توانســت رکــورد مجموع جهان 
را نیز بشــکند. رکورد مجموع تعیین شــده 
برای دسته ۶7 کیلوگرم، ٣٣1 کیلوگرم بود 

که وزنه بــردار چین رکورد ٣٣2 کیلوگرم را 
ثبت کرد. البته او تاش کرد رکورد دوضرب 
جهان )18۴ کیلوگرم( را هم بشــکند اما در 

مهار 185 کیلوگرم ناکام بود.
نتایج دســته ۶7 کیلوگرم مســابقات 
جهانی 2018 ترکمنستان بنا بر نتایج کسب 

شده به شرح زیر است:
لی جــون چن از چین بــا رکورد 150 
کیلوگرم در حرکت یکضرب، 182 کیلوگرم 
در دوضرب و مجموع ٣٣2 کیلوگرم صاحب 
2 مدال طای دوضرب و مجموع و یک نقره 
حرکت یکضرب شــد. مین هائــو هوانگ از 

چین با رکورد 152 کیلوگرم یکضرب، 171 
دوضــرب و مجموع ٣2٣ کیلوگرم به طای 
یکضرب و نقره مجموع جهان رسید. روبین 
مایورا از ونزوئا با رکورد 1۴7 یکضرب، 175 
دوضرب و مجموع ٣22 کیلوگرم صاحب 2 
مدال برنــز یکضرب و مجموع جهان شــد. 
داستن یوکوبوف از ازبکستان با رکورد 1٣9 
یکضــرب، 180 دوضــرب و مجموع ٣19 
کیلوگرم به تک نشان نقره دوضرب جهان در 
این وزن رسید و در نهایت، اسکار ماسکوئرا 
از کلمبیــا با مجموع ٣18 کیلوگرم به مدال 

برنز دوضرب دنیا رسید.

جای خالی رستمی و مکوندی در عشق آباد 
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سهراب سرحال تر از بقیه دست به وزنه شد

شروع طایی وزنه برداران چین بعد از دو سال محرومیت

محسن آجرلو 
Mohsen Ajorloo

درحضورصالحیامیری
تقدیر از پرهیزگار به  

عنوان بهترین سرپرست
 کمیته ملی المپیک کشورمان 
بهتریــن  به عنــوان  را  پرهیــزگار 
سرپرست معرفی کرد. بعد از نشستی 
که کادر سرپرســتی کاروان اعزامی 
ایــران به المپیــک 2018 آرژانتین 
بــا خبرنگاران داشــت، رضا صالحی 
امیــری و اعضای کادر سرپرســتی، 
نشســتی بــا سرپرســتان تیم های 
اعزامی به این المپیک برگزار کردند. 
در این نشســت عاوه بــر اینکه دو 
طرف نقطه نظرات خود را درباره این 
المپیک رد و بدل کردند، سرپرست 
برتــر بیــن سرپرســتان تیم هــای 
ایرانی انتخاب شــد. داود پرهیزگار، 
سرپرست فوتســال کسی بود که از 
سوی صالحی امیری به عنوان بهترین 

سرپرست مورد تجلیل قرار گرفت.

نامهرسمیکمیتهملیالمپیک
IOCبه

اطاع رسانی به 
فدراسیون های جهانی 
درباره برکناری روسا

با ارســال  کمیته ملی المپیک 
نامه رسمی به IOC اعام کرد قانون 
منع به کارگیری بازنشســته ها یک 
قانون کلــی در ایران اســت و تنها 

مختص ورزش نیست.
شاهرخ شــهنازی درباره مصوبات 
نشســت هیــات اجرایــی کمیته ملی 
المپیک گفت: »پیش نویس اساســنامه 
کمیتــه ملی المپیک در اختیار اعضای 
هیــات اجرایی قرار گرفت و قرار شــد 
اعضا پس از بررسی، نقطه نظرات خود 
را در جلسه بعدی هیات اجرایی اعام 
کنند. در نهایت هم پس از جمع  بندی 
نهایــی، برای تایید بــه هیات دولت و 
مجمع ارسال می شود.« دبیرکل کمیته 
ملی المپیک در پاســخ به این پرسش 
که برای فدراســیون جهانــی جودو و 
والیبال روشــن شــد که موضوع رفتن 
روسای فدراســیون های ایران به دلیل 
بازنشستگی بوده است و بحث برکناری 
مطــرح نیســت، ادامــه داد: »کمیته 
بین المللی المپیک به صورت شــفاهی 
از ما در این مورد ســوال کرده بود و ما 
هم به  IOC نامه رسمی ارسال کردیم 
مبنــی بر اینکه قانون منع به کارگیری 
ایران تصویب  بازنشســته ها را مجلس 
کرده و یک قانون کلــی و عمومی در 
کشــور ایران اســت و فقط مربوط به 
ورزش نیست بلکه در تمام دستگاه های 
 IOC دولتی اجرا می شود. مطلع شدیم
هم قصد دارد به تمام فدراســیون های 
جهانی اعام کند که این قانون مصوبه 
مجلس ایران اســت و بحــث برکناری 

روسای فدراسیون ها مطرح نیست.«

با گذشت چند روزی از اختتامیه 
المپیــک نوجوانان، کادر سرپرســتی 
کاروان اعزامی به بازی های آسیایی در 
جمع خبرنــگاران از حال و هوای این 
کاروان گفتند و به سواات خبرنگاران 

پاسخ دادند.
اصغر رحیمی، سرپرست  ابتدا  در 
کاروان اعزامــی به بوینــس آیرس به 
بررســی عملکــرد کاروان ایــران در 
پرداخت  نوجوانــان 2018  المپیــک 
و گفت: »در ایــن دوره از بازی ها هم 
تنوع رشته داشتیم، هم تعداد مدال ها 
زیاد بود. با وجود مســافت زیاد، کادر 
سرپرســتی ما محدود بــود. هر روزی 
که می گذشــت خدا را شکر می کردیم 
اتفاقی نیفتاده اســت. سخت است ۴9 
ورزشــکار را در این رده ســنی داشته 
باشیم. به مربیان هم نقش سرپرستی 
داده بودیــم که تجربه خوبی بود. خدا 
هم کمک کرد کاروان به سامت رفت 

و برگشت.«
او با بیان اینکه موضوع مدال آوری 
در درجــه دوم اهمیت قرار داشــت، 
گفــت: »ما در طول بازی ها جلســات 
زیادی با کادرفنی داشتیم. ورزشکاران 
نیز در برنامه های آموزشــی شــرکت 
داشتند. با تشــکیل گروه، ورزشکاران 
را رصد می کردیم. به صورت لحظه ای 
از آنهــا بــه ما گــزارش می رســید و 
می دانســتیم چه وقت کنترل اسلحه 

دارند یا وزن کشی.« 
سرپرست کاروان ایران در المپیک 
2018 با اشاره به اینکه در بخش فنی 
نتایج خــوب بود، ادامــه داد: »تعداد 
اما  پیش بینی می کــردم  را  مدال هــا 
برخی بااتر از حد انتظار ظاهر شدند. 

در برخی از رشته ها مدال نگرفتیم اما 
تیم هایمان خوب بودند مانند فوتسال، 
یا حتی قایقرانی کــه عنوان چهارمی 
را به دســت آورد. بســکتبال سه نفره 
آخرین لحظه اضافه شد و در واقع این 
مسابقات برایشــان تدارکاتی بود اما با 
این حال عملکرد خوبی داشــتند. اگر 
وزارت و کمیته برنامه داشــته باشند، 
بدنه کاروان  این ورزشکاران می توانند 

در المپیک 202۴ را تشکیل دهند.«
او به حضور رییــس کمیته ملی 
المپیــک در آرژانتین و نشســت هایی 
که برگزار شد، نیز اشاره کرد: »حضور 
صالحی امیری هم اثرگــذار بود. او با 
هماهنگی های صورت گرفته حدود 12 
جلسه مهم داشت. در این زمان کوتاه 
هم در سالن مســابقه حضور داشت و 
هم در دهکده ورزشــکاران که بسیار 

تاثیرگذار بود.«
سرپرســت کاروان ایران در پاسخ 
به این مطلب که عباس ترابیان رییس 

کمیته فنی فوتســال گفته عمدی در 
گروه بنــدی ایــران در المپیک وجود 
داشــته، گفت: »باعث تعجب است او 
چنین حرفی بزند. صانعی در مراســم 
قرعه کشــی حضور داشــت و عکس و 
فیلم هم برای من فرســتاد. بعید است 
این گونه باشــد که به عمد ایران را در 

یک گروه قوی بگذارند.«
او همچنین درباره حضور مرادی، 
رییــس فدراســیون وزنه بــرداری در 
بوینس آیــرس تاکید کرد که او مدعو 
فدراســیون جهانی بــوده و مقدماتی 
فراهم شده تا او به تیم کمک بیشتری 

کند.
رحیمــی دربــاره شــعار کمیته 
برابری  بــرای  المپیــک  بین المللــی 
جنسیتی و قدم برداشتن ایران در این 
بین المللی  نیز گفت: »کمیته  مســیر 
المپیک دو شــعار را دنبــال می کند. 
برابری جنســیتی.  و  ارزان  المپیــک 
در ارتبــاط با برابری جنســیتی همه 

بایــد کمک کننــد تا در این مســیر 
قدم برداریم و شــما رسانه ها نیز باید 

همراهی کنید.«
سرپرست کاروان ایران در بوینس 
آیرس در پاســخ به این سوال که چه 
تضمینــی وجــود دارد کــه این 1۴ 
بزرگســاان هم  المپیک  در  مدال آور 
باشــند، توضیحاتش را  حضور داشته 
اینطور ادامــه داد: »این دغدغه ما هم 
هست اما اعتقاد داریم که کار ویژه ای 
نیاز است. 100 نفر از ورزشکارانی که 
از سراســر دنیا در المپیک ریو حضور 
داشتند، از المپیک نوجوانان نانجینگ 
بودند که از این تعــداد 28 نفر مدال 
گرفتنــد و یکــی هم کیمیــا علیزاده 
بود. بعد از برگشــت از بوینس آیرس 
در جلســه با وزیر و رییس کمیته ملی 
المپیک پیشــنهاد کــردم توجه ازم 
به ورزشــکارانی که در بوینس آیرس 
حضور داشــتند، صورت گیرد، ضمن 
اینکه باید با روســای فدراسیون ها هم 

صحبت کنیم.«
سرپرست کاروان ایران در المپیک 
2018 درباره مارال مردانی هم توضیح 
قابل توجهــی می دهد: »قانون حجاب 
در جودو حل نشده است. از فدراسیون 
جهانی بــرای من توضیــح دادند که 
موضــوع مقنعه به خاطــر قانون خفه 
کن، حل نمی شــود. فدراسیون ایران 
هم این را می دانســت اما درخشــان 
گفته بود کســی نبود کــه موضوع را 
حل نکنــد. به همین دلیــل صالحی 
امیری ناراحت شد و پاسخ داد. بعد هم 
آقای درخشان تماس گرفتند و به من 
گفتند که کمیته هر کاری می توانسته 

انجام داده است.«

در بخشی از نشست خبری کادر 
سرپرستی کاروان اعزامی به بازی های 
اعتراض  آســیایی، خبرنگاری درباره 
احمدیان  امین  هنگ کنگی  هم تیمی 
ورزشــکار تنیس روی میز پرسید که 
اسامیان معاون کاروان در این رابطه 
توضیحاتــی داد: »تصمیم این بود او 

در ماده انفرادی شرکت کند.
 ما هم بــه فدراســیون جهانی 
و کمیتــه بین المللــی المپیک گفته 

بودیم.
 هیچ مشــکلی وجود نداشت اما 
شــنیدیم هم تیمی او اعتراض داشته 
کــه البته از هنگ کنــگ نبود و اهل 

سن مارینو بود. 
هیچ مشــکلی وجود نداشت. ما 

گفتیم او نمی تواند شــرکت کند و به 
مکاتبــات قبلی اشــاره کردیم. دلیل 

برگشــت احمدیان هم ایــن بود که 
او می خواســت به اتریش سفر کند. 

با توجه به اینکــه »مکیف« مربی او 
دیر به آرژانتین رسید این ابهامات در 

جلسه فنی به وجود آمد.«
او در پاســخ به این ســوال که 
مهــرداد علــی قارداشــی، رییــس 
فدراســیون تنیــس روی میز اعام 
کرده که دلیل بازگشــت احمدیان به 
کمیته بین المللی المپیک، مصدومیت 
عنوان شده، گفت: »اینطور نیست. او 
می خواســت به اتریش برگردد. حتی 
در روزی کــه کاروان اعــزام شــد، 
پاسپورت او در اتریش بود و به همین 
دلیل او و مربــی اش دو روز دیرتر به 
بوینس آیرس اعزام شــدند. به همین 
دلیل مربی اش نتوانســت در نشست 

فنی نیز حضور پیدا کند.«

اصغر رحیمی: برای برابری جنسیتی، همه باید کمک کنند
باید49ورزشکاراعزامیبهبوینسآیرسویژهحمایتشوند

اظهارنظرقارداشیدرستنیست
اسامیان: ازم باشد نامه نگاری ها درباره احمدیان را نشان می دهم
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در حالی کــه در روزهــای اخیــر بحث های 
زیادی درباره اســتعفای رســول خادم از ریاست 
فدراســیون کشــتی مطرح شــده، اما هنوز یک 
ابهــام مهم وجــود دارد و آن اینکه چرا رســول 
خادم و دســتیارانش از کادر فنی تیم ملی استعفا 
نکرده اند؟ نه خود رســول خادم در استعفای خود 
نامی از ســرمربیگری تیم ملی به میان آورده و نه 
دیگــر همکاران او در کادر فنــی از مجید ترکان 
به عنــوان مدیر فنــی گرفته تا محمــد طایی و 
علی اکبــر دودانگه، هیچ کدام از حضورشــان در 
کادر فنی تیــم ملی کناره گیری نکرده اند. آیا این 
کار در روزهایی که مسووان فدراسیون در اعام 
اســتعفای خود از مســوولیتی که در فدراسیون 
دارند، ســبقت می گرفتند، امری طبیعی است یا 
اینکه باید پذیرفت بازی جدیدی از ســوی رسول 

خادم در راه است؟
اســتعفای رسول خادم از ریاست فدراسیون 
کشــتی ســر و صدای زیادی به پا کرد و البته با 
ابهام های زیادی هم روبه رو اســت. او بدون اینکه 
درباره چرایی ناکامی کشــتی در سال های اخیر 
توضیحی ارائه کند، با مقصر قلمداد کردن دولت 
و مسووان ورزش از ریاســت فدراسیون کشتی 
اســتعفا کرد. یکی از ابهام های بزرگ اســتعفای 
رســول خادم این اســت  که چرا او بعــد از این 
ناکامی بزرگ از ســمت خود استعفا کرد؟ رفتن 
در این شــرایط چه ســودی برای رســول خادم 
دارد؟ آیا واقعا رسول برای اینکه یک بازنده بزرگ 
نام بگیرد به کشــتی آمده بود؟ با خروج رســول 
از کشــتی آن هــم با این وضعیت چــه آینده ای 
را برای رســول رقم می زند؟ همه اینها ســوااتی 
اســت که درباره استعفای رسول خادم از ریاست 
فدراسیون کشــتی مطرح می شود، اما یک سوال 
مهم شاید جواب همه این ســوال ها باشد. اینکه 
چرا رســول خادم از سرمربیگری تیم ملی استعفا 
نداد؟ او به خاطر نتایج ضعیف در مسابقات جهانی 
زیر ســوال رفته بود و طبیعی بود که به خاطر این 
نتایج از ســرمربیگری تیم ملی اســتعفا بدهد اما 
چــرا این کار را نکرد؟ نه تنهــا او بلکه همکارانش 
هم چنین کاری نکردند. نه مجید ترکان به عنوان 
مدیــر تیم ملــی و نه محمد طایــی و علی اکبر 
دودانگه به عنوان مربیان تیم ملی از ســمت خود 

استعفا نکردند.
حتی محمد طایی پا را فراتر هم گذاشت و 

به جای اســتعفا و یا عذرخواهی از نتایج تیم ملی 
در جهانی بوداپســت، نه تنها این نتایج را ضعیف 
ندانســت بلکه به منتقدان رسول خادم هم حمله 
کرد و آنها را متهم کرد که حرمت رسول خادم را 
حفظ نکرده اند! اینجا کاری به این موضوع نداریم 
که رسول خادم چگونه وارد کشتی شد و در سال 
2011 ســرمربی و مربی تیمی که نایب قهرمان 
جهان بود را چگونه در آســتانه بازی های المپیک 
2012 لنــدن از کادر فنی بیرون کرد. به این هم 
کاری نداریــم که حرمت خیلی هــای دیگر مثل 
حمید سوریان و یا محمد بنا که افتخارات زیادی 
را بــرای کشــتی فرنگی رقم زده بودند، توســط 
رسول خادم حفظ شد یا نه، اما یک موضوع مهم 
اان وجــود دارد، اینکه چرا محمــد طایی این 
مصاحبه را با سایت فدراسیون کشتی انجام داد؟ 
مصاحبه ای که در آن از پاکدستی رسول خادم یاد 
شده و اینکه رســول در مدت زمان حضورش در 
کشتی هیچ خطایی نداشته است. این همه تاش 
برای تطهیر رســول خادم چــه معنایی دارد؟ آیا 
قرار است رســول خادم باز هم به عنوان سرمربی 

تیم ملی برگردد؟
البته در اینکه رســول خادم فرد پاکدستی 
بوده هیچ شــک و تردیدی وجود ندارد، چراکه او 
اگر قرار بود در این فضا قدم بردارد، جاهای دیگر 
فرصت بهتر و بیشتری برای این کار داشت و همه 
خوب می داننــد که چنیــن وصله هایی هرگز به 
رسول خادم نمی چسبد. بنابراین، این موضوع که 
در فضای مجازی مطرح شــده هرگز در این متن 

جایی ندارد، اما هنوز این سوال وجود دارد که آیا 
رســول خادم قصد بازگشت به کشتی آن هم در 

قامت سرمربی را دارد؟

اینکه رســول خادم چنین قصدی را داشته 
باشــد اصا دور از ذهن نیســت. اســتعفای او از 
ریاست فدراسیون کشتی باعث شده تا بحث های 
انحرافی زیادی مطرح شــود. اســتعفای خادم از 
ریاســت فدراسیون کشــتی و حضورش در کادر 
فنی تیم ملی باعث می شــود تا ذهن ها از تصمیم 
جدید رســول خادم منحرف شــود. ضمن اینکه 
کمک کردن برای انتخاب برادرش به عنوان رییس 
فدراسیون باعث می شــود تا یک جابه جایی آرام 
در قدرت انجام شــود اما واقعــا چنین تصمیمی 
مورد استقبال جامعه کشتی قرار می گیرد؟ اینها 
همه در حد گمانه زنی است و باید منتظر روزهای 

آینده ماند و دید که چه اتفاقی رخ می دهد.

بازی جدید با ریاست احتمالی امیررضا خادم در فدراسیون کشتی

رسولسرمربیمیماند!

از حیدری و دبیر و رنگرز تا رضایی و بنی تمیم و البته امیر خادم

همهجانشینانبالقوه»رییسخسته«

* امیر خادم برادر بزرگ رسول خادم که سابقه 
یک بار ریاست موفق فدراسیون کشتی را دارد و تیم 
ملی کشــتی آزاد در زمان حضور وی به یکی از پنج 
عنوان اولی اش در تاریخ برگزاری مســابقات جهانی 
کشتی آزاد در قسمت مجموع امتیازات تیمی دست 
یافت، یکی از گزینه ها اســت. وزارت ورزش به وی 
که کارمند رسمی این نهاد است نظری مساعد دارد 
اما او بیخود و بی جهت در ماجرای واگذاری نافرجام 
ســرخابی های پایتخت به بخــش خصوصی کمی تا 
قســمتی اعتبارش را از دست داد و هواداران این دو 
تیم که حداقل بیش از 70 درصد مردم کشور را دربر 

می گیرند، با وی بد شدند.
* علیرضا دبیــر بعــد از دو دوره عضویت در 
شورای شهر تهران یک سال و اندی است که از این 
نهاد خارج شده و اگر تا این لحظه به جامعه کشتی 
رجعت نکرده به این ســبب بوده که فضا را مساعد 
نمی دید. حاا که رســول نیست او خودش را کمتر 
از هیچ یــک از مدعیان بالقوه دیگر نمی داند اما بعید 
است وی در جذب آرای هیأت های 31 گانه کشتی 
استان ها همان قدر موفق باشد که سرپرست انتخاب 

شــده توســط وزارت ورزش )که به زودی مشخص 
می شود( موفق خواهد بود.

* امیر غفرانی عضو پیشــین تیم ملی کشتی 
آزاد ایــران )در وزن 90 کیلو( مردی اســت که در 
ســال های اخیر به دفعات نامش به عنوان کاندیدای 
احتمالــی انتخابات آمده اســت و همیــن حاا نیز 
شایعات اســتفاده از وی به عنوان سرپرست موقتی 
فدراســیون شنیده می شود. او با شرایط مدیریت در 
ورزش ناآشــنا نیست و کشــتی در خون اوست اما 
اینکه بتواند شــرایط ملتهب کشــتی و فدراسیونی 
را که حداقل 90 درصد مقام هایش با رســول خادم 
همراه و همسو هستند اداره کند، بحث دیگری است.

* حمید بنی تمیم مردی آرام و با شــخصیت 
و آگاه از فراز و فرودهای چند ســال اخیر کشــتی 
به سبب احراز پســت دبیری و سپس نایب رییسی 
فدراســیون اســت و چــون رســم و روال کار در 
فدراسیون های »رییس از دست داده« این است که 
در پاره ای مــوارد نایب رییس متصدی امور تا زمان 
انتخابات مجمع عمومی شــود، احتمال گزینش او 
برای این مهم زیاد اســت. این البته در صورتی است 
که میل ســران ورزش به فرد دیگری نباشد. این را 
به یاد داریم که اواخر ســال پیش در زمان استعفای 
قبلی خادم وزارتخانــه از وجود بنی تمیم در همین 

ظرفیت ها اســتفاده کرد و او مدتی � البته کوتاه � 
زمامدار این ورزش بود.

* عبــاس جدیدی کمی تا قســمتی راه دبیر 
و البتــه رســول خــادم را طی کرد ولــی عضویت 
یک دوره ای او در شــورای شــهر تهران بدخیم تر از 
حضور دو دوره ای رســول و دبیر بود و برخی مسائل 
حاشیه ای و انتخاب ها و کارهایش، او را کمرنگ کرد.

* علیرضا رضایی ســنگین وزن سابق و خوش 
صحبت کشــتی ما از آنها است که تمام قالب های 
ریاست فدراسیون کشــتی را دارد. او یک دوره به 
حالت قهر فدراسیون را ترک کرد و آن هم درحالی 
که سخنگو و از ارشــدترین اعضای فدراسیون بود 
ولی بازگشــت او که با به کارگیری اش در رده های 
پایــه و امیدها همراه شــد، او را بــه نقطه پرامید 

قبلی اش رجعت داد.
* علیرضــا حیدری هم راهــی مثل رضایی را 
طی کرد. او ابتدا نایب رییس منتخب رسول بود که 
به دایلی که هنوز مبهم و پرتضاد نشــان می دهد، 
حکم نایب رییســی اش هرگز صادر نشد و موقعی که 
ســرانجام مقرر شد صادر گردد، حوصله اش سررفت 
و به بازیگری در ســینما که عشق اکثر ورزشکاران 
مطرح است پرداخت و بیزینس های خود را جدی تر 
گرفت اما وی نیز تحت عنوان ریاست کمیته پهلوانی 

فدراســیون به ایــن نهاد بازگشــت. او مثل رضایی 
خوش صحبت و ماننــد بنی تمیم صاحب تحصیات 
آکادمیک اســت و رد کردن او به عنــوان فرد واجد 

شرایط برای ریاست فدراسیون کار سختی است.
* حســن رنگرز قهرمان ســابق کشتی فرنگی 
جهان در وزن اول همیشــه در ســال های اخیر از 
نامزدهای بالقوه ریاســت فدراســیون بــوده و نظر 
وزارتی ها هم به وی مســاعد است و به لحاظ دانش 
مدیریت هم بد نیســت و طبعاً فضای کشــتی روز 
ایران را هم نیک می شناســد اما اینکه قادر به مهار 

امواج نامایم فعلی باشد، بحث دیگری است.
 

سایر شانس داران
می توان طیف افــراد صاحب اقبال را همچنان 
وســیع تر کرد و مثًا مجید خدایی ملی پوش سابق 
82 کیلو و مربی موفق ســال های بعــدی، برادران 
محبی و حتی رضا ایق را که پیش تر از دســتیاران 
ارشــد رسول خادم در تیم ملی کشتی آزاد بود و در 
ســال های اخیر دبیر فدراسیون بوده، از شانس داران 
ریاســت و یا ااقل افرادی تلقی کــرد که در زمان 
انتخابات فدراســیون ثبت نام خواهنــد کرد و برای 
این مهــم به رقابت خواهند پرداخــت و تعدادی از 
قهرمانان ســابق دیگر هم وارد این کورس خواهند 
شــد اما یادمــان نرود که شــماری قابــل توجه از 
کاندیداهای احتمالی فوق همســو با رســول خادم 
بوده و همچون وی می اندیشــند و اگر سرکار آیند 
اوضاع کاری فدراسیون را با همان مؤلفه ها به پیش 
خواهنــد برد و اگر معتقد به صحت حرف ها و دایل 
خادم برای دو مرتبه استعفایش از ریاست فدراسیون 
باشــیم، این افراد حق دارند که در صورت ریاســت 

موقتی یا قطعی همان خط را ادامه بدهند.
 

چه خوب می شد اگر...
همیشــه بــه این فکــر کرده ایم کــه چقدر 
خوب می شــود اگر رســول بپذیرد دست از پست 
ریاســت که قواره کامل او نیســت بردارد و فقط 
روی سرمربیگری تیم ملی که عشق و قواره کامل 
وی اســت متمرکز شــود و فردی مثل برادرش و 
یا علیرضا حیدری ریاســت فدراســیون را برعهده 
گیرند اما اگر معتقد به وجود داشــتن ایرادات ذکر 
شده در نامه اخیر رسول باشیم، هنوز بهترین فرد 
برای ریاســت فدراسیون خود اوســت. مردی که 
به ســختی ها و کمبودها عادت کرده و فهرســت 
افتخاراتش و عناوین قهرمانی کسب کرده اش طی 
5 ســال ریاســت او اندک نبوده و یک کلکسیون 
چشمگیر را شــکل می دهد. اگر قرار باشد رؤسای 
ثابت و موقتی بعدی با همان مشکاتی مواجه شوند 
که رســول روبه رو بوده، از تغییر رییس فدراسیون 
بهره ای حاصل نمی آید و فقط یک رییس خســته 
می رود و رییســی سرحال می آید که دیر یا زود او 
هم فرسوده خواهد شد. این رقابتی است که به نظر 
می رسد هیچ یک از وجوه آن مثبت و روشن نباشد 

و مسابقه ای است که برنده ندارد.

مهدنبال
ه

گزینه
مطلوب

جامعه کشــتی و بهتر بگوییم وزارت ورزش به دنبال فردی می گردند که بتواند به جای رســول خادم ریاســت فدراسیون 
کشــتی را به طور موقت برعهده گیرد. چنان رییســی تا زمان برگزاری مجمع انتخاباتی فدراســیون مصدر کارها خواهد 
بــود و پس از انتخابات جایش را به رییس منتخب خواهد داد و شــاید هم همان رییس موقتــی آنقدر مقبول افتد که در 
مجمع بیشــترین رأی به نامش واریز شــود و حداقل برای چهار ســال این ورزش ریشــه ای و مبتنی بــر آیین پهلوانی 
و وابســته به دریای توقعــات هواداران را هدایت کنــد. نامزدهای احتمالــی و بالقوه این نام ها را هــم در بر می گیرند.

مصاحبه های هدف دار 
فدراسیون کشتی

وقتی سوال از خادم 
بی احترامی به او می شود

فدراســیون کشــتی برای دومین روز 
پیاپی یــک مصاحبه هدف دار و جهت دار را 
منتشر کرد؛ مصاحبه ای به نقل از احد پازاج، 
مدیر تیم های ملی کشــتی فرنگی اما دقیقا 
شبیه همان حرف های محمد طایی که دو 
روز پیش باز هم ســایت فدراسیون کشتی 
منتشر کرده بود. »اگر قرار است نقدی هم 
شــود باید سازنده باشد، نه اینکه شخصیت 
و چهره یک ورزشــکار بااخاق و پرافتخار 
کشــور را تخریب کنیم، به هرحال نباید با 
یک شکســت برخی افــراد اینطور حرمت 
را بشکنند و اگر کســی قرار است درمورد 
خادم نظر بدهد باید در حد او باشد.« اینها 
حرف های احد پازاج اســت درباره رســول 
خادم اما ایــن حرف ها هم همان چیزهایی 
هســتند که دو روز پیــش محمد طایی 
درباره رســول خادم زده بــود. چه موضوع 
مهمی پیش آمده که ســایت فدراســیون 
کشــتی این مصاحبه ها را منتشر می کند؟ 
چرا نباید حرمت رســول خادم حفظ شود؟ 
اصا چه کسی خواسته احترام رسول خادم 
فدراســیون  عملکرد  اینکه  نشــود؟  حفظ 
کشتی نقد شود یعنی بی احترامی به رسول 
خادم؟ اینکه ســوال شود چه بر سر کشتی 
فرنگی قهرمان المپیک و کشتی آزاد نایب 
قهرمان جهان آمده یعنــی بی احترامی به 

رسول خادم؟
در ادامه ایــن مصاحبه عجیب باز هم 
همان حرف های رســول خادم که پیش تر 
در بیانیه او و نامه ای که به رییس جمهوری 
ارســال شــد، مطرح شــده بــود: »خادم 
بیشترین امکانات و تدارکات را تا جایی که 
از دســتش برمی آمد برای ما انجام داد و ما 
اردوهای خوبی را برگــزار کردیم و تا چند 
ماه پیــش نیز به تورنمنت هــای تدارکاتی 
اعزام شدیم اما متأسفانه با توجه به شرایط 
سخت اقتصادی که با آن روبه رو هستیم در 
جایــی که باید تیم خود را برای رقابت های 
به  نتوانســتیم  می زدیــم  محــک  جهانی 
تورنمنت هــا اعزام شــویم. شــاید اگر در 
بین المللی پیت اسینســکی  رقابت هــای 
لهستان و کارایف باروس شرکت می کردیم 
کشــتی گیران ما با اشــتباهات کمتری در 
جهانی به میدان می رفتند.« سال ها در این 
کشــور تاش شــد که تقدس گرایی وجود 
نداشته باشد و مردم به راحتی بتوانند افراد 
را نقد کننــد. چه اتفاقی افتــاده که حاا 
رســول خادم را به خاطر نتایج کشــتی هم 
نمی توان نقد کرد؟ در گذشته بارها شنیده 
شــده بود که برای خراب کردن کسی باید 
به بدترین شکل ممکن از او دفاع کرد؛ این 
همان کاری اســت که فدراســیون کشتی 

درباره رسول خادم در پیش گرفته است.

سوژه

حسن رنگرز 
قهرمان سابق 
کشتی فرنگی 
جهان در وزن 
اول همیشه در 
سال های اخیر 
از نامزدهای 

بالقوه ریاست 
فدراسیون 
بوده و نظر 

وزارتی ها هم 
به وی مساعد 

است و به 
لحاظ دانش 

مدیریت هم بد 
نیست و طبعًا 
فضای کشتی 

روز ایران 
را هم نیک 

می شناسد اما 
اینکه قادر به 
مهار امواج 

نامایم فعلی 
باشد، بحث 
دیگری است.

عباس جدیدی: رییس بعدی کشتی باید مافیا را از بین ببرد
رسول خادم باید تا المپیک توکیو می ماند

قهرمان ســابق کشتی و رقیب رســول خادم در انتخابات یک سال 
پیش فدراســیون کشــتی اعام کرد عاقه و انگیزه ازم برای حضور در 

فدراسیون کشتی را ندارد. 
عباس جدیدی درباره برنامــه اش برای حضور احتمالی در انتخابات 
فدراســیون کشــتی گفت: »من برنامه زندگی خــودم را پیش می برم و 
عاقه ای برای ورود به رقابت های انتخاباتی در فدراســیون کشتی ندارم. 
واقعا وقتش را هم ندارم و انگیزه کافی هم در 
من نیست تا بخواهم دوباره به این عرصه پای 
بگذارم. عزیزان زیادی هســتند که می توانند 
سکان کشتی را در دست بگیرند و با یک کار 
گروهی موفق باشــند. من چه در فدراسیون 
باشم و چه نباشــم، سعی می کنم همواره به 

این رشته و پیشرفت آن کمک کنم.« 
جدیدی در ادامه با انتقاد از رفتاری که 
با او در انتخابات فدراسیون کشتی انجام شد، 
ادامه داد: »من ســال قبل هم که در مجمع 
انتخابات فدراسیون کشتی حاضر شدم، روی 
شاکله مجمع بحث داشتم. به همین خاطر یک ساعت به شروع رای گیری 
به خاطر غیرقانونی بودن مجمع، جلســه را ترک کردم. من اصا آن روز 
برای حضور در انتخابات نیامده بودم، فقط پیامی داشــتم و می خواستم 
آن را اباغ کنم. معتقدم اگر انتخاباتی می خواهد برگزار شود باید از ابتدا 
قانونمند باشــد تا حقی از کسی ضایع نشود. متاسفانه با وجود اینکه من 
انصراف داده بــودم، عوامل برگزاری انتخابــات در یک حرکت رکیک و 
زننده اسم مرا در کنار اسم رسول خادم نوشتند. آخر انتخابات هم اعام 
کردند من ۴0 بر صفر از خادم بازنده شــدم! مثا با این کار می خواستند 
چــه چیزی را ثابت کنند؟ اینکه من یک رای هم نیاوردم، چه کســی را 
خوشحال می کرد؟ من انصراف داده بودم و چه لزومی داشت دبیر مجمع 
اسم مرا روی تابلو بنویســد؟ با این کارها از قهرمان های سابق دعوت به 
همــکاری می کردند؟ تا زمانی که مجمع قانونمند نشــود، من تصمیمی 

برای حضور در فدراسیون کشتی ندارم.«
دارنده مدال نقره المپیک 1996 آتانتا درباره استعفای رسول خادم 
هم گفت: »در این شرایط من انتظار نداشتم که رسول خادم استعفا بدهد 
و از سوی دیگر توقع نداشتم که وزیر ورزش هم با آن موافقت کند. باید 
این دوره ۴ســاله هم به پایان می رسید و مردم از عملکرد 8ساله رسول 
خادم و همکارانش باخبر می شــدند. باید آنها تا المپیک 2020 ســرکار 
خود باقی می ماندند و بعد از این رقابت ها درباره عملکرد 8ســاله خود به 

مردم توضیح می دادند.« 
جدیدی همچنین گفت: »هنوز هم توقع دارم رســول خادم سر کار 
خود برگردد. به هر حال او از بزرگان کشــتی کشــور اســت و نمی شود 
دور اســمش خط قرمز کشــید. اهالی کشــتی به او ارزش و بها دادند و 
به عنــوان رییس فدراســیون به این فرد اعتماد کردنــد. به همین خاطر 
مردم و عاقه مندان به کشــتی توقع ندارند خیلی راحت و با یک تصمیم 
خلق الساعه خادم از کشــتی برود. البته خادم هم یک شخصیت حقوقی 
داشــته و اگر هم انتقادی به او وارد شده، کسی با شخصیت حقیقی اش 
کاری نداشته است. باز هم می گویم نباید از کنار نام خادم به این راحتی 

بگذریم.«
جدیدی با اشــاره به اینکه کشــتی درگیر مافیاست از رییس بعدی 
خواســت تا مقابل مافیای این رشته بایســتد: »توصیه می کنم هر کسی 
ســکاندار کشتی ایران شد، سد مافیاگری را بشــکند. من در فدراسیون 
آقای خادم این عــزم و اراده را ندیدم که فضای مافیابازی را کنار بزنند. 
اگر این فدراســیون همین یک کار را هم انجام می داد و در سایر حوزه ها 
هم نتیجه نمی گرفــت، باز هم نمره قبولی گرفته بــود. نمی خواهم این 
بحث مافیا را خیلی باز کنم چون شــاید به بعضی ها بربخورد. شــاید این 
افراد خودشــان را در نقش یک فرد مصلح واقعی کشــتی جا زده باشند 
اما عملکرد دهه های گذشته آنها نشــان می دهد نخواستند کسی پشت 
سرشــان ساخته شود و میدانی به کسی ندادند. این افراد فقط خواستند 

خودشان باشند و سایر نفرات را در نطفه خفه کردند!«

مصاحبه

روســای هیات های استانی کشــتی خواســتار برگزاری جلسه 
فوق العاده مجمع فدراســیون برای انتخاب سرپرســت هســتند و با 
توجه به هماهنگی فدراسیون با وزارت ورزش ان شاءا... بزودی مجمع 
فوق العاده فدراســیون برگزار می شــود. حمید بنی تمیم با اشــاره به 
برگزاری جلسه تعدادی از روسای هیات های استانی با او و تصمیمات 
اتخاذ شــده در این جلســه گفت: »6 تن از روسای هیات های استانی 
کشــتی به نمایندگی از دیگر روسای هیات های استانی در فدراسیون 
کشــتی حاضر و خواستار این شــدند که مجمع فوق العاده فدراسیون 
کشــتی برای تعیین سرپرست فدراسیون با هماهنگی وزارت ورزش و 

جوانان برگزار شود.«

 نایب رییس فدراسیون کشتی گفت: »براساس ماده 10 تبصره 1 
و 2 اساسنامه، تعیین سرپرست با نظر اعضای محترم مجمع فدراسیون 
کشــتی است و بر همین اســاس و طبق قانون نیز روسای هیات های 
اســتانی این درخواست را داشتند که مجمع فدراسیون کشتی هر چه 
سریع تر برگزار شود تا در فاصله 21 ماه مانده تا المپیک، کشتی ضربه 
نخــورد.« او با تاکید بر همکاری و همدلی مســووان وزارت ورزش با 
فدراسیون کشــتی ادامه داد: »وزارت ورزش تاکنون نقش بزرگی در 
ادامه جو آرام و به دور از تنش در کشتی کشور داشته و همواره سعی 
کرده کاما براســاس قانون و در راستای نظر اعضای مجمع و بزرگان 

کشتی گام بردارد که این امر قابل تحسین است.«

درخواستمجمعکشتیبرایجلسهفوقالعاده

معرفی ترکیب تیم ملی 
کشتی آزاد امید برای جهانی 

رومانی
مشکات رضایی و 

تیمش یک هفته قبل 
از اعزام

ترکیــب نهایــی تیــم ملی 
در  ایــران  امیــد  آزاد  کشــتی 
رومانــی  جهانــی  رقابت هــای 
مشخص شــد. رقابت های کشتی 
قهرمانــی  ســال   23 زیــر  آزاد 
جهــان روزهای 25 و 26 آبان ماه 
جاری در سالن »پلی والنت هال 
بخارست« شهر بخارست پایتخت 
کشور رومانی برگزار می شود. تیم 
ملی کشــتی آزاد امیــد ایران با 
سرمربیگری علیرضا رضایی راهی 
این مســابقات می شــود. رضایی 
برای این مســابقات در وزن 57 
وزن  در  علیرضا سرلک،  کیلوگرم 
ایمــان صادقی، در  61 کیلوگرم 
وزن 65 کیلوگرم مرتضی قیاسی، 
در وزن 70 کیلوگرم نیما اشقاقی، 
در وزن 7۴ کیلوگرم نوید زنگنه، 
در وزن 79 کیلوگــرم مجتبــی 
اصغــری، در وزن 86 کیلوگــرم 
کامــران قاســمپور، در وزن 92 
کیلوگرم حسین شهبازی، در وزن 
97 کیلوگرم علی شــعبانی و در 
وزن 125 کیلوگرم امین طاهری 
را انتخــاب کرده اســت. علیرضا 
رضایی، سرمربی تیم ملی کشتی 
آزاد امید ایران درباره مشــکات 
موجود در راه اعــزام این تیم به 
رقابت هــای جهانی رومانی گفت: 
»نایب رییس و دبیر فدراسیون در 
حال انجام امور فدراسیون هستند 
و امور مربــوط به اعزام تیم انجام 
شــده و همه نفرات تیم آماده اند 
با تمام تــوان و انگیــزه زیاد در 
رقابت هــای جهانی رومانی حاضر 

شوند.« 
خــادم  رســول  اســتعفای 
مشکات این تیم برای حضور در 
مســابقات جهانی رومانی را چند 

برابر کرده است.

خبرکوتاه

مهدی علی نژاد: قهرمانی جام جهانی را در قلب ووشو دنیا 
به دست آوردیم

رقابت با چین به حقیقت تبدیل شد
 تیم ملی ووشــو ایران در مســابقات جام جهانی چین به عنوان زادگاه 
رشته ووشو توانســت مقام قهرمانی را به دست آورد. قهرمانی مهم که برای 
نخســتین بار به دست آمد تا نشان دهد که در اوج گرانی ارز و گرفتاری های 
مالــی و تنگناهایی که به خاطر کمبود امکانات وجود دارد، اگر قرار باشــد 
تیمی به موفقیت برسد می تواند در اوج کمبودها و مشکات هم به موفقیت 
برسد. اینکه تیمی در رویدادی شکست می خورد هرگز نمی تواند ناکامی خود 
را به کمبودها و مشکات ربط بدهد. البته موفقیت ووشوکاران که خیلی هم 
مهم بود زیر ســایه شکست سنگین کشتی گیران در مجارستان ماند و هرگز 
دیده نشــد. با این  حال مهدی علی نژاد رییس فدراســیون ووشو در حاشیه 
افتتاحیه مســابقات ووشو قهرمانی کشــور در اردبیل گفت: »بعد از سال ها 
انتظار برای نخســتین بار با پشت سر گذاشتن کشور چین به عنوان زادگاه و 

مرکز ووشو جهان توانستیم در جایگاه برتر دنیا 
قرار بگیریم تا رویای قهرمانی در رقابت با کشور 

چین به یک حقیقت محض تبدیل شود.«
علی نژاد همچنیــن در ادامه با بیان اینکه 
مســابقات اردبیــل شــروع ســاختن یک تیم 
قدرتمند برای آینده اســت، ادامــه داد: »ما از 
همین مســابقات در اردبیل اســتارت تیم ملی 
را برای حضــور در میادین جهانی و بین المللی 
می زنیم و خوشحال هستیم که اردبیل میزبانی 
شایســته بــرای این رقابت هاســت. بــه دلیل 
توانمندی اســتان اردبیل در رشــته ووشــو و 

مطلوبیت زیرساخت های این رشته بر آن شدیم تا اردبیل را میزبان مسابقات 
قهرمانی کشور انتخاب کنیم که از امروز میزبان بیش از 3۴ تیم از استان های 

مختلف کشور است.«
 رییس فدراســیون ووشو با اعام اینکه بیش از ۴50 ووشوکار برجسته 
کشــور در این رقابت ها حضور دارند، گفت: »ما در نیمه دوم امسال با بستن 
پرونده حضور تیم های ووشو در مسابقات برون مرزی تمرکزمان را در مسابقات 
داخلی و لیگ گذاشــتیم به طوری که در ماه های آینده چهار لیگ جوانان، 
لیگ برتر بانوان، لیگ دسته یک و لیگ برتر آقایان برگزار می شود. مسابقات 
ووشو قهرمانی کشــور در رده جوانان بهمن ماه در بندرعباس برگزار خواهد 

شد و بانوان نیز در آبادان و منطقه اروند رقابت خود را انجام می دهند.«
  

امارات، میزبان مسابقات تکواندو تیمی جهان
شهرداری ورامین نماینده ایران شد

فدراسیون جهانی تکواندو هشــت تیم دعوت شده برای حضور در بیست 
و دومین دوره مســابقات تیمی قهرمانی 2018 جهان که به میزبانی »فجیره« 
امارات برگزار می شــود را معرفی کرد. بیست و دومین دوره مسابقات تکواندو 
تیمی قهرمانی جهان در سال 2018، سوم و چهارم آذرماه به میزبانی »فجیره« 
امارات برگزار می شود. فدراسیون جهانی تکواندو از هشت تیم در گروه مردان و 
هشت تیم در گروه زنان برای شرکت در این رقابت ها دعوت کرده است که تیم 
ایران نیز به واسطه قهرمانی دوره گذشته در این رقابت ها حضور دارد. در دوره 
گذشــته، فدراسیون مسابقات لیگ را برای نخســتین بار به شیوه جام جهانی 
برگزار کرد و دانشــگاه آزاد که عنوان قهرمانی را در این رقابت ها کســب کرده 
بود به عنوان نماینده ایران به جام جهانی اعزام شــد و توانست عنوان قهرمانی 
را کســب کند. در این دوره نیز تیم شهرداری ورامین که در شانزدهمین دوره 
رقابت های لیگ برتر بر سکوی قهرمانی ایستاد به عنوان نماینده کشورمان راهی 
امارات می شــود. براساس اعام فدراســیون جهانی تکواندو تیم ایران به عنوان 
قهرمان مســابقات تیمی جهان در ســال 2018 به همراه تیم های روسیه، کره 
جنوبی، چین، ســاحل عاج، ازبکستان و امارات و یک تیم هم به انتخاب کمیته 
ارزیابی در این مســابقات حضور دارند. امارات هم به عنوان کشــور میزبان این 
سهمیه را کسب کرده است. هشت تیم منتخب به دو گروه چهار تیمی تقسیم 
می شوند؛ دو تیمی که سهمیه خود را از مسابقات قهرمانی تیمی تکواندو 2018 
- ووشی کســب کرده اند در سیدبندی قرار می گیرند و تیم های دیگر براساس 
سیستم رندوم قرعه کشــی می شوند. هر تیم باید چهار تکواندوکار داشته باشد 
و یــک هوگوپوش نیز به عنوان ذخیره اعام می شــود کــه مجموع وزن چهار 
ورزشکار باید 300 کیلوگرم یا کمتر باشد. مسابقات قهرمانی تیمی جهان دارای 
گرید تیمی ˻G اســت و به ترتیب به تیم های اول 20 امتیاز، دوم 12 امتیاز، 

سوم 7/2 امتیاز و پنجم ۴/32 امتیاز تعلق می گیرد.

رییس فدراسیون بوکس در حالی 
حضور همسفر خود را در سفر به کشور 
روســیه تکذیب می کند کــه امان ا... 
عکس های ســلفی خود بــا ثوری در 
شهر مسکو را در فضای مجازی منتشر 
کرده اســت! حســین ثوری، رییس 
فدراسیون بوکس کشورمان طی چند 
روز گذشــته برای حضور در انتخابات 
فدراسیون جهانی کشتی راهی کشور 
روسیه شده که سفر او به مسکو با یک 
همراه خاص با حواشــی روبه رو شده 
اســت. ظاهرا ثوری یکی از کارمندان 
بلوچستان  و  سیســتان  اســتانداری 
را به همراه خود به عنــوان مترجم به 
روسیه برده که ظاهرا حواشی زیادی 
را به وجــود آورده اســت. هر چند که 
رییس فدراســیون بــرای پایان دادن 
به این حواشی عکس سلفی در داخل 
هواپیما از خود منتشر کرد تا به همه 

بگوید که تنهایی راهی روسیه شده و 
فرد دیگری او را در این سفر همراهی 
نمی کنــد اما در کمتر از 2۴ ســاعت 
عکس هایی در فضای مجازی منتشــر 
شد که نشان می دهد ثوری به تنهایی 
راهی روســیه نشده اســت. البته در 
به همراه  تمنــده رو«  »امــان ا...  اعزام 
ثوری به روســیه هیچ ایــرادی وارد 
نیســت، به هر حال امــان ا... به عنوان 
مترجم راهی روسیه شــده اما سوال 
این اســت که آیا همایون اردان که 
ســال ها در مجامع بین المللی بوکس 
حضور داشــته نمی توانســت در این 
سفر به رییس جوان فدراسیون بوکس 
حداقل به عنوان مترجم کمک کند؟ یا 
اینکه دیگر پیشکسوتان این توانایی را 
نداشتند که در این مجمع کنار ثوری 
حضور داشــته باشند و وظیفه ترجمه 

را بر عهده بگیرند؟!

بــا برگــزاری انتخابات فدراســیون 
جهانی بوکس که البته مورد تایید کمیته 
بین المللی المپیک قرار ندارد، این رشــته 
در خطــر حــذف از المپیــک توکیو قرار 
گرفت. بعد از انتخــاب رحیم اف به عنوان 
رییس فدراســیون جهانی بوکس که روز 
گذشته صورت گرفت، این رشته بیشتر در 
معرض خطر حذف از المپیک توکیو قرار 
گرفت. بعد از برگزاری انتخابات پرهرج و 
مرج که روز گذشته در هتل رویال مسکو 
صورت گرفت، رحیم اف با 86 رای از 13۴ 
رای ماخوذه در رقابت با سریک کونابایوف 
قزاق، ریاست فدراسیون جهانی را برعهده 
گرفت. او بدون تاییــد کمیته بین المللی 
المپیــک از مــاه ژانویه به عنــوان رییس 

موقت فدراســیون جهانی بوکس انتخاب 
شده بود. رحیم اف ازبکستانی در فهرست 
اینترپــل قــرار دارد. کمیتــه بین المللی 
المپیک پیــش از این درخصوص انتخاب 
رحیم اف هشــدارهایی را داده بود و حاا 
به نظر می رسد با این شرایط این رشته در 
 IOC .خطر حــذف از المپیک قرار دارد
به دلیــل اتفاقاتی کــه در بوکس رخ داده 
بــود بودجه این فدراســیون را قطع کرد. 
ایــن احتمال وجــود دارد کــه بوکس از 
تعلیق  المپیک  بین المللی  ســوی کمیته 
شــود. البته رحیم اف بعــد از انتخابش به 
اعضــای حاضر تاکید کــرده بوکس قطعا 
در المپیک توکیــو، پاریس و لس آنجلس 

شرکت می کند.

حضورکارمنداستانداریدر
نشستفدراسیونجهانیبوکس

خطرحذفازالمپیکپررنگشد

خودزنی مسووان فدراسیون بوکس تمامی ندارد 

فدراسیون جهانی بوکس در معرض تعلیق قرار گرفت 

مصاحبه و خبر
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یکی از ابهام های بزرگ استعفای 
رسول خادم این است  که چرا او 
بعد از این ناکامی بزرگ از سمت 

خود استعفا کرد؟ رفتن در این 
شرایط چه سودی برای رسول 

خادم دارد؟ آیا واقعا رسول برای 
اینکه یک بازنده بزرگ نام بگیرد 

به کشتی آمده بود؟

وصال روحاني
Vesal Rohani
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روزنامه مادریدی 
»مارکا« روی جلد، 
تصویری بزرگ از 
وینیسیوس را کار کرد 
که منجی رئال شد و این 
تیم را از تساوی نجات 
داد. آیا مادریدی ها بعد 
از رفتن رونالدو، ستاره 
جدیدی یافته اند؟ مارکا 
نوشت: »وینیسیوس 
شانس را به نفع مادرید 
تغییر داد«.

»آ.اس« دیگر روزنامه 
ورزشی چاپ مادرید نیز 
مانند مارکا تصویری از 
ستاره برزیلی رئال را 
در صفحه اول کار کرد 
و تیتر زد: »وینیسیوس 
خوش شانسی می آورد«. 
باید در بازی های بعدی 
دید واقعا این بازیکن 
جوان می تواند شانس 
را بار دیگر به خانه رئال 
بیاورد یا نه.

»این طوری در لیگ ها 
قهرمان می شوند« تیتر 
روزنامه »اسپورت« چاپ 
بارسلونا بود، با تصویری 
از لوییس سوارس که 
کمک کرد بارسا بازی 
سخت با رایووایکانو را 
ببرد. بارسا با دو گل 
دمبله و سوارس در 
عرض 4 دقیقه توانست 
بازی 2 بر یک باخته را 3 
بر 2 ببرد.

»هیچ وقت این قدر 
یوونتوسی نبوده« 
تیتر اصلی روزنامه 
تورینی »توتو 
اسپورت« بود که 
نوشت، یووه در 11 
بازی اول 31 امتیاز 
گرفت تا رکوردی 
تاریخی برجا بگذارد. 
آلگری 6 امتیازی 
اسپالتی و آنچلوتی 
باقی ماند.

روزنامه رمی »کوریره 
دلو اسپورت« تیتر 
زد: »5 کافی نیست« 
و توضیح داد، بعد از 
برد 5 گله ناپولی برابر 
امپولی، اینتر هم 5 
گل به جنوا زد اما 
یووه متوقف نمی شود 
و با برد برابر کالیاری، 
هم چنان 6 امتیاز 
بیشتر از رقبایش 
دارد.
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پیشخوان

لوییس ســوارس به موقع خودش را 
رســانده، او در بازی شنبه با رایو وایکانو 
دو گل زد تــا تیمش باخت را با پیروزی 
عوض کند و تعداد گل هایش در الیگا به 
9 برسد و صدرنشین جدول گلزنان شود. 
در حالی که نگرانی زیادی از وابســتگی 
بارســلونا به لیونل مســی وجود داشت 
بارســلونا چهــار بازی را بــدون او برده. 
ســوارس در همان بازی با سویا که مسی 
دچار مصدومیت شــد یک گل زد، هفته 
قبل مقابل رئال مادرید هت تریک کرد و 
دو گل هم به وایکانــو زد. خودش هفته 
گذشته گفت 31 ساله شده و باشگاه باید 
به دنبال جانشینی برایش باشد اما زمان 
زیــادی مانده تا او را بازنشســته فوتبال 

بدانیم.
ســوارس بعد از پیروزی 3 بر 2 برابر 
وایکانو اعتراف کرد شــاید تیمش حریف 
رده نوزدهمی را دســت کــم گرفته: »به 

مربی حق می دهم اگر با وجود پیروزی از 
دست ما عصبانی باشد. ما باید خودمان را 
نقد کنیم، در این بازی ها جزییات کوچک 
تفاوت هــای بزرگ را رقم می زند و در این 
زمین ها شما می توانید قهرمانی را از دست 
بدهیــد، چنین اتفاقی نیفتــاد اما نزدیک 
بود. احتماا دچــار اعتماد به نفس بیش 
از حد شــدیم ضمن اینکــه نباید از بازی 
خوب حریف غافل شــویم، آنها خیلی به 
امتیازات احتیاج دارند. مهم این است که 
نتیجه را تغییر دادیم و ســه امتیاز را مال 
خودمان کردیم بخصوص با توجه به اینکه 
اتلتیکومادرید در بازی زودتر دو امتیاز از 

دست داده بود.«
او اهمیت گل هایش برای بارســلونا 
را ناچیز دانســت: »شــما بــه تیم کمک 
می کنیــد که امتیاز بگیــرد، گاهی اوقات 
تاش شما به نتیجه می رسد و من در این 
بازی گل هایی زدم که به تیم کمک کرد.«

خیلی ها درباره لوییس سوارس و 
توانایی هایش تردید داشتند اما مهاجم 
تیم ملی اروگوئــه گلزنی را خوب بلد 
اســت و تا اینجای فصل 9 گل برای 

تیمش زده که بیش از همه مهاجمان 
رئال مادرید است.

 ایــن مهاجــم 31 ســاله که در 
ســه بازی آخرش در الیگا شش گل 
زده، در کنار کریســتین اســتوانی و 
یاگو آســپاس در صدر جدول گلزنان 
الیگا قرار گرفتــه در حالی که گرت 
بیل 4 گل، کریم بنزما 3 گل و مارکو 
آسنســیو یک گل در الیــگا زده اند 
یعنی سوارس 9 بر 8 از مثلث هجومی 
رئال ملقب به BBA جلو است. البته 
پــای او به گلزنی در لیــگ قهرمانان 
در ســه بازی ابتدایی باز نشــده و او 
می تواند در بازی فرداشب مقابل اینتر 

این گره را باز کند.

سوارس: شاید مغرور شده بودیم

!8 BBA -9 سوارس

چه کسی می گفت لوییس باید بازنشسته شود

عکس نوشت

تمجید اسپالتی از قهرمانان 
گمنام اینتر

لوچانو اسپالتی از آن دسته از قهرمانان 
دیده نشده تیمش مانند روبرتو گالیاردینی، 
ژوائو ماریو و دالبرت، در شــب پیروزی 5 بر 
صفر مقابل جنوا در سن ســیرو تمجید کرد. 
اینتــر 7 بــازی اخیرش در ســری A را به 
صورت متوالی برده اســت و این هفته هم به 
لطــف دو گل گالیاردینی، گل متئو پولیتانو، 
ژوتئو ماریو و راجــا نایینگوان بازی را برد. 
لوچانو اســپالتی در این باره به شبکه اسکای 
اسپورت ایتالیا گفت: »ما در هر بازی باید از 
صفر شــروع و سخت کار کنیم چون اگر این 
ذهنیت را حفظ نکنیم، نمی توانیم خوب کار 
کنیم. تیم رویکردی درست داشت، مثل تیم 
کار کرد، از باا پرس کرد و مهاجمان هم در 
دفاع کمک کردند. چنین رویکردی بیشــتر 
اوقات نتیجه می دهد. رضایتبخش ترین چیز 
این بود که 70 هزار نفر را امروز در استادیوم 
ببینی که تشــویق می کنند و از عملکرد ما 
راضی اند. آنها فصل پیش به ما اعتماد کردند 
و بــاز هم آمدند، عشق  شــان را به رنگ های 
باشــگاه نشان دادند و منتظر بودند تا چیزی 
ارائه کنیم. فوتبال آنقدرها تغییر نمی کند. اگر 
تملک را حفظ کنی و با توپ راحت باشــی، 
این چیزی کلیدی است. این فشار را از روی 
دفاع ما برمی دارد، برای تاکتیک های حریف 
باعث مشکل می شــود و به ما فرصتی برای 
پیدا کردن کیفیــت در بازی فردی می دهد. 
اگر شــما در پایان مقطعــی از تملک خوب 
گل بزنیــد، حتی بهتر هم می شــود.« اینتر 
برای مصاف با بارســلونا در لیگ قهرمانان، از 
سیستم چرخشی استفاده کرد اما گالیاردینی 
و ژوائو ماریو تأثیرشان را گذاشتند. اسپالتی 
ادامه داد: »زمانی که من گالیاردینی را مقابل 
اتزیو بیرون گذاشتم او کامًا ناراحت بود. او 
از فهرســت لیگ قهرمانان هم بیرون بود اما 
نشــان داد که چقدر می خواهد به تیم کمک 
کند و سهمش را بدهد. اگر گالیاردینی با آن 
ناراحتی به تمرینات آمده بود و روحیه اش را 
از دســت می داد، آن وقت مثل امشب بازی 
نمی کرد. او پاداش حرفه ای بودنش را گرفت 
و مــا بازیکنان زیادی مانند او داریم که ژوائو 
ماریو و دالبرت هم جزوشان است و آنها هم 
امروز خوب بودند. دالبرت می تواند مضطرب 
شود و اشــتباه کند اما من خوشحالم که او 
امــروز عملکرد خوبی داشــت. امیدوارم این 

بازی به او کمک کند.«

مصاحبه

 لوسین فاوره: 
برای من پیشرفت 
مهم است نه رکورد

بــرای لوســین فــاوره حفظ 
روند ثبــت رکوردهای جدید، دلیل 
دیگــری برای حفظ انگیزه اســت 
نه برای خوابیــدن در باد موفقیت. 
فــاوره با یک لبخند به این خبر که 
او یک رکورد دیگر برای باشــگاه به 
ثبت رســانده است پاســخ داد اما 
خیلی سریع درباره آن هشدار داد. 
او پس از پیــروزی یک گله تیمش 
در خانه ولفسبورگ، گفت: »ما باید 
باز هم بیشــتر پیشرفت کنیم. این 
همه  تقریباً  اســت.  مهم ترین چیز 
می توانند پیشرفت کنند و به عنوان 
یــک تیم هم مــا می توانیم بهتر از 
این شویم، هم از نظر تاکتیکی هم 
از نظر تکنیکــی.« دورتموند روند 
بازی  به 15  را  شکست ناپذیری اش 
افزایش داده اســت که شــامل 12 
برد و 3 تســاوی می شود. این آمار 
از زمانی که فاوره هدایت دورتموند 
را برعهــده گرفته به ثبت رســیده 
اســت و هیــچ یک از ســرمربیان 
قبلی ایــن تیم نتوانســتند چنین 
رکوردی را به ثبت برسانند. او ادامه 
داد: »نمی دانــم. خب مســلما من 
خوشحالم. مهم ترین چیز این است 
که روی جلســه تمرینی بعدی  مان 
تمرکــز کنیــم.« فاوره 61 ســاله 
درباره پیــروزی خفیف تیمش در 
خانه ولفســبورگ هم گفت: »بازی 
ســختی بود بخصوص نیمه اولش. 
ولفسبورگ تیم بسیار منظمی است 
امــا ما هم بازی خوبی انجام دادیم. 
اما  ســعی کردیم موقعیت بسازیم 
بســیار  خالی  فضاهای  کردن  پیدا 
سخت بود. زدن گل اول خیلی مهم 
بــود. در نیمه دوم ما در 30 دقیقه 
اول تیم برتر بودیم و بازی را تحت 
کنترل داشــتیم. از آن به بعد باید 
گل دوم را می زدیم اما نتوانستیم و 
تا آخر بــازی هم خطر خوردن گل 

تساوی تهدیدمان می کرد.«

بی وی بی- اکســل ویتسل که تابســتان به دورتموند پیوســته، بازی های 
خوبــش در این تیم را ادامــه داد و در برد یک بر صفر برابر ولفســبورگ 
97 درصــد پاس هایش درســت و 85 درصد از تکل هایــش موفق بودند.

اســپورت مدیا ســت- تقدیر یــووه از رونالــدو به خاطر 
آنیلــی،  اروپایــی.  بــزرگ  لیگ هــای  در  گل   400 زدن 
رییــس باشــگاه، ایــن پیراهــن را بــه رونالــدو داد.

بی وی بی- ایــن دومین بــار در تاریخ بوندس لیگاســت کــه دورتموند 
در 10 بــازی اول فصــل بــدون باخــت مانده. دفعــه قبل ایــن اتفاق 
داد. رخ  ســامر  ماتیــاس  مربیگــری  دوره  در  و   2002-3 فصــل  در 

چلسی تی وی- ژورژینیو، 
هافبک چلسی می گوید ساری 
هرگز به توپ بازی دست 
نمی زند. حتی اگر چلسی عقب 
باشد و توپ به بیرون برود و 
بازیکنان بخواهند به سرعت 
توپ را به بازی برگردانند، مربی 
چلسی حاضر نمی شود به توپ 
نزدیک شده و به آن دست بزند. 
البته ژورژینیو می گوید، هر 
کسی خرافه های خودش را دارد.

والورده: انتظار زیادی از دمبله داریم

شاید مسی به بازی اینتر برسد
مورینیو، اشلی یانگ را با 
اشلی کول اشتباه گرفت

ژوزه مورینیو در مصاحبه بعد از بازی 
منچستریونایتد و بورنموث، اشلی یانگ را 

با اشلی کول اشتباه گرفت.
او پس از برد 2 بر یک تیمش گفت: 
»روی کاغذ می گویند وقتی یک بازی یک 
بر یک است، هررا را به زمین بفرست. من 
هررا را آوردم و اشــلی کول شروع کرد به 
حمات بیشتر. لوک شاو هم بیشتر حمله 
کرد. پل پوگبا هم آزادی عمل بیشــتری 
پیدا کرد. تیم توانست از مناطق جلوتری 
توپ را پــس بگیرد. بعد مــا تهاجمی تر 

شدیم.«
او با اشــلی کــول در هــر دو دوره 
حضورش در چلســی کار کرده است، به 
این ترتیب طبیعی است که اشلی یانگ را 

اشلی کول صدا بزند. 
نمایش های  مورینیــو  نظر  زیر  کول 
درخشانی داشــت و با این تیم لیگ برتر 
و جام حذفی را فتح کرد و عضوی کلیدی 

از تیم شد.
شاید یانگ که پیش تر بال بود و حاا 
در پســت مدافع بازی می کند، خوشحال 
باشد که با کول اشتباه گرفته شده است، 

چراکه عملکرد او در میدان عالی بود. 
ایــن بازیکــن 33ســاله در ترکیب 
یونایتد حضور داشــت و 90 دقیقه بازی 

کرد.
 

مورینیو: یونایتد از نظر 
دفاعی افتضاح بود

منچستریونایتد  مربی  مورینیو،  ژوزه 
پس از پیــروزی 2 بر یــک تیمش برابر 
بورنموث گفــت که آنهــا از نظر دفاعی 

افتضاح بودند.
مارکــوس راشــفورد در وقت هــای 
تلف شده بازی گلی زد که یونایتد را پیروز 

کرد. 
این در حالی بود که آنها با گل دقیقه 
10 کالوم ویلســون از حریف عقب افتاده 
بودند و حریف هــم فرصت های متعددی 
برای گلزنی داشت که آنها را از دست داد.
مورینیو گفــت: »بین دو نیمه گفتم 
که من خوش شانس ترین مربی لیگ برتر 
هستم، چراکه نتیجه یک بر یک است در 
حالی که باید 5 بر 2 یا 6 بر 2 می بود. ما 
واقعا خوش شــانس بودیم چون خیلی بد 
بازی کردیم. از نظر دفاعی افتضاح بودیم. 
افتضــاح به تمام معنــا. وقتی می گویم از 
نظر دفاعی افتضــاح بودیم، منظورم فقط 
مدافعان نیســت، بلکه کل تیم را درنظر 
دارم. تیم از جلو پــرس نمی کرد، این در 
حالــی بود که در طول هفتــه این کار را 
تمریــن کرده بودیم. به نظــرم افرادی که 
بازی را تماشا می کردند باورشان نمی شد 
کــه ما در طول هفته ایــن کار را تمرین 

کرده باشیم. نیمه اول فاجعه بود.«

ماســیمیلیانو آلگری قــدرت رهبری 
کریســتیانو رونالدو را ســتود بعد از آنکه 
یوونتوس 3 بر یک کالیاری را شکست داد 
و برتری شش امتیازی اش در صدر جدول 

سری A را باز یافت. 
پائولو دیباا بعــد از 44 ثانیه گل زد 
و دو دقیقه بعــد از گل ژوائو پدرو که تیم 
ساردینیا را به تساوی رساند، گل به خودی 
فیلیپ براداریچ، صدرنشین را دوباره پیش 
انداخت. رونالدو در آســتانه دیدار دوباره 
با تیم سابقش، منچســتریونایتد نتوانست 
به هفــت گلش چیزی اضافــه کند چون 
ضربــه اش بــه تیــرک دروازه خــورد اما 
سانتر فوق ســتاره 33 ساله پرتغالی، خوان 
کــوادرادو را به نخســتین گل فصلش در 

فاصله سه دقیقه مانده تا پایان رساند.
آلگری که تیمش از 11 بازی این فصل 
10 برد و یک تساوی )برابر جنوا( به دست 
آورده، گفت: »رونالدو همیشه یک فرمانده 
و یک بازیکن فوق العاده بوده، همانطور که 
در پاس گلش به کوادرادو قابل مشــاهده 
بود. اینها بازیکنان متفاوتی هستند که در 
لحظات تعیین کننده خودشــان را با یک 

گل یا پاس گل نشان می دهند.«
کســب 31 امتیاز از 11 بازی بهترین 
شــروع تاریــخ یوونتوس اســت اما مربی 
قهرمان هفت فصل اخیر لیگ ایتالیا گفت: 
»به اندازه کافی خــوب نبودیم. باید بهتر 
دفــاع کنیم، ما زیــاد گل می خوریم و در 
این بازی هم نزدیک بود در دقیقه 85 گل 
تســاوی را بخوریم، اینطوری دفاع کردن 
خسته کننده اســت. حتی بعد از گل اول 
هــم دومی را اضافه نکردیم و برتری مان از 
دست رفت. نباید همیشــه فکر کنیم که 

می توانیم دو یا سه گل بزنیم.«
آلگــری تایید کــرد دو نگرانی جدید 
درباره مصدومیت در آســتانه بازی خانگی 
دارد.  منچســتریونایتد  بــا  چهارشــنبه 
کوادرادو جای داگاس کاستا را گرفت که 
کشاله رانش درد می کرد و میرالم پیانیچ، 

بازی ســاز تیم از پایین کمر احساس درد 
می کرده و برای همین جایش را به الکس 
ســاندرو داده، امــا بیرون کشــیدن بای 
ماتویدی به دلیل خســتگی بوده: »جورجو 
کیلینی و فدریکو برناردســکی آماده بازی 
هستند، ولی باید وضعیت ماریو مانجوکیچ 
را بررســی کنیم. بازی بزرگی است و باید 
صعودمان به مرحله بعدی را قطعی کنیم.«
رواندو مــاران، مربــی کالیاری هم 

گفــت: »همانطور که می خواســتیم بازی 
کردیم و بازی را باز نگه داشتیم تا آخر که 
روی یــک ضدحمله گل خوردیم در حالی 
که ثانیه هــای قبل می توانســتیم به گل 
تساوی برســیم. به مبارزه تیمم برابر یک 

حریف بسیار قوی افتخار می کنم.«
متفــاوت  صحنه هــای  در  تیــم  دو 
مدعــی دریافت پنالتی بودند اما با بازبینی 

ویدئویی، داور به نفع هیچ کدام رای نداد.

به اندازه کافی خوب نیستیم

 آلگری: رونالدو همیشه فرمانده بوده

نیکــو کــواچ، مربی بایــرن مونیخ 
تومــاس مولر را در ترکیــب ثابت دیدار 
برابر فرایبورگ قرار نداد، آن چه که باعث 

خشم همسر این بازیکن شد.
بایرن باز هم امتیاز از دســت داد و 
ایــن بار نتیجه این بازی در آلیانس آره نا 
یک بر یک شد. فرایبورگ در دقیقه 89 

گل مساوی را به بایرن زد.
مولر در فاصلــه 20 دقیقه مانده به 
پایان بازی به زمین رفت و لیزا، همســر 
او از این موضوع بسیار ناراحت بود. او در 
اینستاگرام نوشــت: »بیش از 70 دقیقه 
گذشــت تا اینکه بااخره مغز مربی کار 

کرد!« مولــر پس از بــازی گفت: »این 
حرف او از روی احساســات بود. حاا که 
فکر می کنم حــس نمی کنم که حرفش 
خیلی عالی بوده اما او عاشــق من است 
و من چــه کار باید بکنــم؟« کواچ هم 
گفت: »هیچ چیــزی برای توضیح وجود 
ندارد. روشــن اســت که خــود توماس 
چنین چیزی ننوشــته است.« بایرن در 
حال حاضر پایین تر از بوروسیا دورتموند 
در جــدول بوندس لیگا قرار دارد. این دو 
تیم در هفته بعد مسابقات به مصاف هم 
می روند. بازی در ورزشگاه سیگنال ایدونا 

پارک برگزار می شود.

حمله همسر مولر به کواچ

ارنستو والورده بعد از پیروزی 3 بر 2 
بارسلونا در زمین رایووایکانو گفت ممکن 
اســت لیونل مســی به بازی سه شنبه با 
اینترمیان برسد. این چهارمین برد تیم 
کاتاان بدون حضور فوق ستاره آرژانتینی 
بود که به دلیل شکســتن دستش بازی 
نمی کند اما مربی بارســلونا به خبرنگاران 
گفت مسی شــاید به بازی این هفته در 
لیگ قهرمانان برســد: »فکر می کنم اگر 
مســی در تیم باشــد همه ما بهتر بازی 
بایــد ببینیم رونــد تمرین او  می کنیم. 
چطور پیش می رود تا مشــخص شود به 

بازی با اینتر می رسد یا نه.«
بارسلونا جایگاه خود در صدر جدول 
الیگا را با این پیروزی ارزشــمند تثبیت 
کرد و بعد از چهــار بازی بدون برد حاا 
در ســه بازی آخرش به پیروزی رسیده. 
والورده تاکید کرد تیمش شایســته این 
برد بوده اما بخش هایی از بازی تیمش را 
دوست نداشت: »باید از این نتیجه راضی 
باشــیم اما شــاید گل اول آنها به خاطر 
کنترل نداشتن ما روی زمین و دو یا سه 
تــوپ لو دادن پیاپی به دســت آمد، بعد 

از آن رشــد کردند و کار ما پیچیده شد. 
ما همیشه می خواهیم فوتبال بازی کنیم 
اگرچه به دلیل آنکه خیلی عقب نشسته 
بودند، کار ســختی بود و نمی توانســتیم 
راه نفوذ پیدا کنیــم. وقتی عقب افتادیم 
مقاومــت کردیــم و در پایــان پــاداش 

پرسینگ خوب خودمان را گرفتیم.«
خوســه پوســو و آلوارو گارسیا بعد 
از گل لوییس ســوارس برای میزبان گل 
زدند و بارســلونا در آستانه دومین باخت 
فصل قرار گرفت تــا اینکه عثمان دمبله 

ســه دقیقه مانده به پایان گل تساوی را 
زد. ایــن هافبک فرانســوی در نیمه دوم 
به جــای رافینیای بی اثر بــه زمین آمد 
و اگرچه چندان مثمرثمر واقع نشــد اما 
گل او بارسلونا را نجات داد. گزارش هایی 
منتشــر شــده بود درباره اینکه جایگاه 
دمبلــه در تیم متزلزل اســت اما والورده 
ضمن تحسین ظرفیت این بازیکن گفت: 
»مــا انتظار زیــادی از او داریــم، دمبله 
می تواند موثر باشد و در این بازی با یک 
گل عالی کمک و راه را برای گل بعدی و 

پیروزی باز کرد.«
بارســلونا در دقایق زیــادی از بازی 
تعطیــل بــود و والــورده اعتــراف کرد 
شباهت هایی بین این بازی و شکست در 
زمین لگانس که تنها باخت این فصل تیم 
بوده، وجود داشت: »روح بوتارک در همه 
دقایق نیمه دوم بر این بازی حاکم بود اما 
در نهایت ما برنده شــدیم به خاطر اینکه 
متفاوت با آن بازی بودیــم. رایو جنگید 
و دو گل زد و خیلی از کارها را درســت 

انجام داد.«
بارســلونا این فصــل از نظر دفاعی 
وضعیت چندان خوبی نداشــته و بعد از 
هفته دوم الیگا نتوانســته دروازه اش را 
بسته نگه دارد اما والورده گفت: »در بازی 
لیگ قهرمانان، اینتر گل نزد و ما ســه تا 
زدیم. بهتر شــده ایم چون نزدیکتر بازی 

می کنیم اما باید همچنان کار کنیم.«
بــازی بعــدی والــورده و تیمــش 
سه شنبه شب در ورزشگاه سن سیرو برابر 
اینتر خواهد بود در حالی که با ســه برد 
ابتدایــی فاصله زیادی بــا صعود از گروه 

مرگ ندارند.

آلبا: منتظر فهرست انریکه هستم
اغراق نیست اگر خوردی آلبا را آماده ترین اسپانیایی این فصل بدانیم اما لوییس 
انریکه همچنان او را به تیم ملی دعوت نمی کند هرچند مدافع چپ بارســلونا 
امیدوار به تغییر است. آلبا که در بازگشت بارسلونا مقابل رایووایکانو یک پاس 
گل داد، گفت: »ســعی می کنم برای تیمم مفید باشم و امیدوارم جایزه ام، تیم 
ملی باشــد. مثل همیشه هر کار از دســتم بیاید انجام می دهم چون می خواهم 
به بازی در تیم ملی ادامه دهم، منتظر فهرســت بعدی لوییس انریکه هستم.«

جــای خالی لیونل مســی چندان به چشــم نمی آیــد اما مدافــع جلوزن 
بارســا می خواهد فوق ســتاره آرژانتینی هر چــه زودتر برگــردد: »ما همه 
از وقتــی مصدوم شــده منتظرش هســتیم، او بــرای ما حیاتی اســت.«

سریع ترین گل یوونتوس دقیقا بعد از شش سال
گل پائولــو دیبــاا در ثانیــه 44 بازی یوونتوس بــا کالیاری، ســریع ترین گل 
این تیم در ســری A در شش ســال گذشــته بود. دقیقا در چنین تاریخی در 
ســال 2012 آرتورو ویــدال در ثانیه 18 بــازی با اینتر بــرای یوونتوس گل زد.

اما کسب 31 امتیاز از 11 بازی بهترین عملکرد تاریخ یوونتوس است که با رم فصل 
2014-2013 و ناپولی فصل 2018-2017 برابر می شــود و جالب اینکه هیچ کدام از 
آن دو تیم در آن فصل به قهرمانی نرســیدند و جام را بیانکونری باای ســر برد. 
رکورد قبلی یوونتوس در فصل جنجالی 2006-2005 بود که از 11 بازی ابتدایی 30 
امتیاز گرفت. قهرمانی آن فصل یوونتوس به دلیل کالچوپولی از این تیم گرفته شد.

 4 و  بــرد   25  ،2018 در ســال  لیــگ  در  بــازی خــود   30 در  یوونتــوس 
تســاوی و تنهــا یک شکســت داشــته کــه به مــاه آوریــل و بــازی با 
ناپولــی مربــوط می شــود، یعنــی از 90 امتیاز ممکــن 79 امتیــاز گرفته.
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 رئال برد، وینیسیوس خوب بود، اما... 

مشکات قدیمی پابرجا هستند
سه امتیاز برای باا بردن رئال مادرید 
در جــدول همان چیزی بود که پزشــک 
تجویز کرده بود اما طرفداران در سانتیاگو 
برنابئو می دانستند عملکرد تیمشان مقابل 
رئــال وایادولید چیزی نیســت که از آن 

ذوق زده شوند.
سانتیاگو ســواری، مربی موقت رئال 
مادرید حــاا در دو بازی دو برد کســب 
کرده است و وینیســیوس جونیور، ستاره 
جوان رئال هم با حضور در میدان عملکرد 
تاثیرگذاری داشــت اما اینهــا نمی توانند 
سرپوشی بر مشکات فراوان رئال بگذارند 
که همــه این مشــکات در بــازی برابر 

وایادولید مشهود بود.
طرفــداران ناامید از رئــال، مرتبا در 
اعتــراض به عملکرد تیم ســوت می زدند. 
آنها تیمشــان را برای نخســتین بار پس 
از شکســت پنج بر یک مقابل بارسلونا در 
ورزشگاه خانگی شــان می دیدند، نتیجه ای 
که باعــث اخراج خولــن لوپتگی و آمدن 

سواری شد.
یــک نکته مثبــت این بــازی، پایان 
بخشیدن به روند پنج بازی بدون پیروزی 
در الیــگا بــود. به جز آن، وینیســیوس 
جونیــور هم به عنــوان بازیکن جانشــین 
عملکرد خوبی داشت و ســرخیو رگیلون 
هم در پســت مدافع چپ، جانشین خوبی 

برای مارسلو بود.
این مدافع اسپانیایی 21ساله پاس های 
دقیقی می داد، سانترهای خطرناکی داشت 
و در دفاع هم منســجم بود. وینیســیوس 
18ساله هم شوتی به سمت دروازه حریف 
زد که با برخورد به پای کیکو اولیواس وارد 

دروازه حریف شد.
اینهــا نــکات مثبت بــازی بودند اما 
قهرمان اروپا، دوباره نمایش فاقد شخصیتی 

داشت. ســواری صددرصد بازی هایش را 
برده است اما پیروزی چهارشنبه برابر تیم 
دسته ســومی ملیا ارزش چندانی نداشت و 
وایادولید هم در بازی با مادرید دو بار توپ 

را به تیر دروازه زد.
در واقع، رئال نیاز به یک گل  به  خودی 
شانســی داشت تا بتواند قفل دروازه حریف 
را باز کند و ســپس ســرخیو راموس یک 

پنالتی را گل و نتیجه را دو بر صفر کرد.
ســواری در ایــن بــازی آن مربی 
نشــان نداد کــه فلورنتینو پرس دوســت 
دارد به صــورت دایم روی نیمکت داشــته 
باشد. زمانی که گرت بیل تعویض شد، به 
سواری بی محلی کرد و این نشان می دهد 
ســواری جایگاه یک ســتاره را ندارد که 
بتواند رختکنــی را اداره کند که بازیکنان 

در آن قدرت بسیاری دارند.

راموس پس از شکست تحقیرآمیز در 
کاســیکو گفت که بازیکنان مادرید نیاز 
به مربی ســختگیر و منضبطی ندارند که 
از بازیکنان درخواست احترام داشته باشد 
اما این شــاید چیزی است که رئال مادرید 

همین حاا به آن نیاز دارد.
کریــم بنزمــا مقابــل دروازه باز هم 
مشــکل داشــت و یک فرصت طایی را 
برای باز کردن دروازه حریف از دست داد، 
چیزی که باعث شد رونالدو نازاریو، مالک 

وایادولید نفسی به راحتی بکشد.
از زمانی که این برزیلی ســهام عمده 
باشگاه را خریده، آنها عملکردی درخشان 
داشته اند و در حالی پا به میدان گذاشتند 
که در جدول، بااتر از رئال قرار داشــتند. 
اگر این بازی روز دیگری برگزار می شــد، 
شاید هر سه امتیاز مســابقه را هم از تیم 

اما مادرید شــانس  ســواری می گرفتند 
داشت، چیزی که از لوپتگی رویگردان بود.

زمانی که شوت سرگردان وینیسیوس 
به اولیــواس برخورد کــرد و وارد دروازه 
شــد، شــاید لوپتگی با خود فکر می کرد 
چرا چنین خوش شانســی هایی در دوران 
پنج ماهه حضور او در رئال رقم نخورد اما با 
توجه به عملکرد کلی رئال در این مسابقه 
پیش از این گل، سواری بعید است برای 

مدتی طوانی مربی رئال بماند.
مادریــد نیاز بــه مربــی دارد که به 
بازیکنــان انرژی بدهد، به تیم شــخصیت 
ببخشــد و تیم را هدفمند کنــد. این کار 
آسانی نیست و تا آن زمان، تیم هایی مانند 
وایادولید در حالی پا به مادرید می گذارند 

که می دانند می توانند پیروز شوند.
منبع: سایت گل

ریک شارما
Rick Sharma

دفاع سیمئونه 
از ترکیب 

اتلتیکومادرید
از  ســیمئونه  دیه گــو 
دادن  قــرار  برای  تصمیمــش 
ترکیب  در  مارتینس  ژلســون 
اصلــی اتلتیکومادرید در بازی 
مقابل لگانس کــه یک بر یک 
او  مساوی تمام شد دفاع کرد. 
برای میدان دادن به مارتینس، 
نیکا کالینیچ را از ترکیب اصلی 
روخی بانکــو خط زد. این در 
حالی بود که دیه گو کاســتا به 
به  بود.  دلیل مصدومیت غایب 
همین دلیل تصمیم ســیمئونه 
کمی تعجــب آور بود بخصوص 
کــه او تنها در دو دقیقه پایانی 
کالینیچ را به میدان فرستاد تا 
بلکه گل پیروزی بخش را بزند. 
کالینیــچ در ایــن فصل الیگا 
تنهــا دو بــار در ترکیب اصلی 
روخی بانکو قرار گرفته و هنوز 
گل نزده اســت. ســیمئونه اما 
تأکید کرد که تصمیمش برای 
بیشتر  ژلســون  به  دادن  بازی 
است.  داشــته  تاکتیکی  جنبه 
او گفــت: »در نیمه اول آنطور 
کــه می  خواســتیم نبودیم اما 
در نیمــه دوم اینطور بود. فکر 
نیمه دوم همانطور  می کنم در 
که می  خواســتیم بازی کردیم. 
ما می خواســتیم بازیکنانی در 
زمین بازی داشــته باشیم که 
بتوانند دریبل بزنند. ژلسون هم 
در بازی قبلی ما در جام حذفی 
خوب بازی کرد و یک گل هم 
زده بــود. ما بــه بازیکنان مان 
واقعاً اعتمــاد داریم و آنها هم 
این را می داننــد و آماده بازی 
کردن هســتند. کالینیچ برای 
بیشــتر بازی کردن باید بیشتر 
کار کنــد. ما به همــه اعتماد 
داریــم. او امروز دو دقیقه بازی 
کرد و در اتلتیکو دو بازی زمان 
زیادی اســت. او قبا هم بازی 
کرده اســت اما در بازی قبلی 
مــا در کوپــا او عملکرد خوبی 

داشت.«

گلی که زدم تقدیم به برادر بیمارم
راموس: افتخار می کنم 
خشم هواداران سر من 

خالی می شود

ســرخیو راموس پــس از بــرد 2 بر صفر 
رئال مادریــد برابــر وایادولید گفت کــه افتخار 
می کند طرفداران خشم خود را به سمت او روانه 

می کنند.
او درباره روند رئال گفت: »زمانی که اوضاع 
خوب پیش نمی رود باید آرام باشید، تاش کنید 
و به سعی خود ادامه بدهید. امروز تیم ما مقابل 
تیمــی که خیلــی خوب فوتبال بــازی می کند 
عملکرد بهتری به نمایش گذاشــت. نتایجی که 
آنها گرفته اند تصادفی نبوده است. نکته مهم این 
است که ما آن روزهای بدی که داشتیم را پشت 

سر گذاشته ایم.«
او درباره بحران اخیر رئال گفت: »ما کاما 
درک می کنیم که طرفداران چه حســی دارند. 
بازیکنان مســوول هســتند و ما کسانی هستیم 
که فرصت آن را دارند کــه اوضاع را برگردانند. 
پس از گل اول، به نظر می رســید که شــوق به 
برنابئو برگشته اســت و تماشاگران تشویقی که 
نیاز داشتیم را انجام دادند. ما نیاز داریم روحیه 
خوبی داشته باشــیم تا بتوانیم سخت کار کنیم 
و نتایج خوبی بگیریــم و گل بزنیم.« راموس از 
سانتیاگو ســواری هم حمایت کرد: »مربی هر 
فردی که باشد، ما تا پای جان با او خواهیم بود. 
حاا ما ســواری را داریم و باید ببینیم به کجا 
می رســیم. ما باید بازی به بــازی و قدم به قدم 
پیش برویم تا بتوانیم لحظات بدی که گذراندیم 
را فراموش کنیم.« در این بازی طرفداران علیه او 
سوت می زدند. او گفت: »راستش را بگویم اصا 
متوجه نشــدم، ولی بازیکنانی که بیش از همه 
در باشــگاه بوده اند باید این موضوع را بپذیرند. 
من درک می کنم که طرفداران چه حسی دارند. 
من کاپیتان هســتم و کســی که جلوتر از بقیه 
قرار می گیرد. افتخار می کنم که طرفداران همه 

خشم خود را روی من متمرکز می کنند.«
راموس در این بــازی یک گل هم با ضربه 
پنالتــی زد. او گفت: »گل زدن باعث می شــود 
افتخار کنم. من ســال ها در این باشگاه بوده ام و 
ساعت های زیادی را در حال تاش بوده ام. شما 
نمی توانیــد همه را راضی کنیــد. من گلم را به 
برادرم تقدیم می کنم که حالش خوب نیســت و 

بستری است.«

را  تاتنهام  شــخصیت  پوچتینــو 
تحســین کرد بعــد از آنکه تیمش در 
برابر ولورهمپتون مقاومت کرد و اجازه 
نداد بازگشت رویایی آنها شکل بگیرد. 
تیم شــمال لندن با سه گل از میزبان 
خود پیش افتاد اما برتری اش به شدت 
در معرض خطر قرار گرفت و در نهایت 
پیروزی 3 بر 2 برابر این تیم به دســت 

آمد. 
توانایی  همچنیــن  تاتنهام  مربی 
مبــارزه تیمش را ســتود چون چند 
روز قبل گری نویل مدافع ســابق تیم 
ملی انگلیس به تیم های قبلی تاتنهام 
بعضی ها  »وقتی  داد:  کم جــرات  لقب 
اظهارنظر می کنند باید به آنها احترام 
بگذارید اما مــن از ابتدا خیلی راضی 
بــودم. از وقتی من آمــده ام فرهنگ 
بســیار خوبی از مبــارزه و همچنین 
باور در میان تیم به وجود آمده. ایجاد 
چنین جوی اصا آســان نبود اما من 
خیلی خوشحالم چون این تیمی است 
که هر بازی به شما اطمینان می دهد. 
ممکن است ببازیم یا ببریم اما این تیم 
تســلیم نمی شــود و در این بازی هم 

عملکرد فوق العاده ای داشت.«
اریک اما و لوکاس مورا در نیمه 
اول گل زدنــد و وقتــی هری کین در 
دقیقــه 61 حســاب کار را 3 بر صفر 
کرد، انتظار یک پیروزی آســان برای 
میزبــان می رفت اما با گل شــدن دو 
پنالتی دیرهنگام میزبان توســط روبن 
نوز و رائول خیمنس، پایان پرهیجانی 

برای این بازی رقم زد.
پوچتینو ادامه داد: »وقتی سه گل 

جلو افتادیم ما و همه استادیوم گمان 
کردیم بــازی تمام شــده. در چنین 
موقعیتی است که شما باید یاد بگیرید 
چطور بازی را جدی بگیرید، اشــتباه 
نکنیــد و به حریــف موقعیتی ندهید 
که بتوانــد در بازی بماند. برای همین 
از ســه امتیاز خوشــحالم و از برخی 

کارهای ضعیف بازیکنان ناراحت.«
تاتنهام سه شــنبه بایــد در خانه، 
پی اس وی آیندهوون را شکســت دهد 
تا امیدی برای صعود به مرحله حذفی 
لیگ قهرمانان داشــته باشــد. موسی 
دمبله دقیقه 6 این بازی مصدوم شــد 
و ویکتــور وانیاما به همــراه اریک دایر 
مصدومان دیگر این تیم هستند. مربی 
آرژانتینی برای اینکه به بازیکنان اصلی 
استراحت بدهد، به خوان فویث مدافع 
میانی 20 ســاله بازی داد و او اگرچه 
نیمه اول را خوب به پایان رســاند اما 
دو پنالتی داد و پوچتینو که داوینسون 
سانچس را به  جای او به زمین فرستاد، 
عملکردش را قابل قبول توصیف کرد. 
پوچتینو همچنیــن گفت دله آلی هم 
که احتیاطا در ســفر به میدلندز تیم 
را همراهــی نکرده برای بــازی با تیم 

هلندی آماده است.
نونو اسپیریتو سانتو مربی پرتغالی 
ولورهمپتون که سه بازی پشت سر هم 
باخته و به رده یازدهم سقوط کرده نیز 
گفت: »شخصیت ازم برای بازگرداندن 
بازی را داشتیم وقتی همه فکر کردند 
بازیکنان تاش زیادی  کار تمام شده. 
داشتند و خطر را خریدند، شاید لیاقت 

یک تساوی را داشتیم.« 

پوچتینو: این تاتنهام تسلیم نمی شود
پایان هیجان انگیز برای یک برد رویایی

مصاحبه

وینیســیوس تا اینجای فصل مجبور بود صبر 
کند اما شــنبه پاداش تاشــش را گرفت و ضربه 
او با برخــورد به کیکو اولیــواس وارد دروازه رئال 
وایادولید شــد. رئال مادرید با ایــن گل از حریف 
پیــش افتاد. این ضربه به عنوان گل  به  خودی ثبت 
شد اما وینیسیوس طوری خوشحالی کرد که انگار 

گل به نام او است.
از او پس از بازی سوال شد زمانی که تعویض 
شــد به چه چیز فکر می کــرد و او گفت: »به گل 
زدن فکر می کردم. به کمــک همه بازیکنان دیگر 
بود که توانســتم نخســتین گلم را به ثمر برسانم. 
زمانی که توپ را در اختیار گرفتم به این فکر کردم 

که می توانم گل بزنم. من شــمردم: یک، دو، سه و 
سپس محکم شوت زدم.«

او درباره ســه امتیاز بازی هم گفت: »ما نیاز 
به این برد داشتیم. کم کم باید بهتر کار کنیم و به 
جایی برگردیم که به آن تعلق داریم. مهم است که 

به آنجا برگردیم.«

وینیسیوس: تا سه شمردم و بعد شوت زدم

 دوست داشتم با سه گل برگردان، بازی را هفت بر صفر ببریم اما ... 

سواری: فوتبال به این آسانی نیست!

کلوپ: ما بیشتر از داوران اشتباه می کنیم

رئال مادرید توانست با گل  به  خودی 
کیکو اولیواس روی شــوت وینیسیوس و 
پنالتی ســرخیو راموس، رئال وایادولید را 

دو بر صفر ببرد.
تعویض های  با  ســواری  ســانتیاگو 
خوبــش در این بازی کاری کرد که ســه 
امتیاز به حساب رئال برود. او وینیسیوس 
را به عنــوان بازیکن جانشــین بــه میدان 

فرستاد.
این مربی آرژانتینی پس از بازی گفت 
کــه به این بازیکن 18ســاله پیش از آنکه 
جانشــین مارکو آسنسیو شــود چه گفته 
اســت. ســواری گفت: »بــه او گفتم که 
شــجاع باشــد و با بازیکنان حریف مبارزه 
کند که این کاری اســت کــه او می داند 
چطور انجامش دهد. همچنین به او گفتم 
که دفــاع کند؛ چیزی کــه ازم بود به او 

بگویم.«
فشــار بــر ســواری زیاد بــود تا به 
وینیســیوس برای دقایق بیشــتری بازی 
بدهد، ولی او گفته که به فکر عوامل خارجی 
نبوده است: »فوتبالیست ها و افرادی که در 

فوتبال شاغل هستند نمی توانند با مسائل 
خارج میدان مبــارزه کنند. این فوق العاده 
است که مردم به سر ذوق آمده اند اما یک 
بازیکن را باید به مرور زمان ســنجید. او با 
تمام خوبی ها و نقص هایــش تنها یکی از 

بازیکنان تیم ماست.«
ایــن مربی ســپس دربــاره پیروزی 

تیمش صحبت کرد: »ما نیاز داشــتیم که 
بازی را ببریم. شــما البتــه با پیروزی های 
آسان از لحظات ســخت خارج نمی شوید. 
این هم بــردی بود که با سختکوشــی به 
دســت آوردیم، آن هم برابر رقیبی دشوار. 
این دیداری جدی بود که در آن ســخت 
تاش کردیم و تا انتها جنگیدیم. دوســت 

داشتم بازی را هفت بر صفر می بردیم و سه 
گل ما با ضربات برگردان بود اما فوتبال به 

این آسانی نیست.
ما لحظات خوبی داشــتیم که در آنها 
خــوب بازی کردیم و همه چیز عالی پیش 
رفت و البته لحظات دشــواری هم داشتیم 
کــه نیاز داشــتیم نظم، روحیــه تیمی و 

جدیت را به تیم برگردانیم.«
وقتــی گــرت بیــل تعویض شــد، 
تماشــاگران به نشــانه اعتراض به بازی او 
سوت زدند. ســواری گفت: »مردم در آن 
لحظه نظر خود را ابــراز کردند. او در یک 
بازی دیگــر گل خواهد زد و مــردم با او 
خوشحالی خواهند کرد. کار بیل، آسنسیو 
و کاســمیرو بــه اندازه کار وینیســیوس، 
لوکاس واسکس و ایســکو مهم بود چون 
یک مســابقه 90 دقیقه دارد. درست است 
که این تعویض ها تیم را ســرزنده کرد اما 
پیــش از آن هم بازیکنان ســخت تاش 
کرده بودند. مــا 24 بازیکن داریم که تیم 
را به پیش می رانند. آنها بچه نیستند، بلکه 

بازیکنانی بسیار بالغ هستند.«

یورگــن کلوپ ســرمربی لیورپول با 
مردود اعام شــدن گل سادیو مانه برای 
اســت  مخالف  آرســنال  مقابل  لیورپول 
اما می گویــد نمی تواند بــه خاطر اینکه 
ورزشــگاه امارات را با یــک امتیاز ترک 

می کند شــکایتی داشته باشــد. در این 
بازی سادیو مانه در دقیقه 18 روی توپ 
برگشتی فیرمینو، گلی زد که کمک داور 
پرچمش را بــاا برد و به این ترتیب داور 
به نشــانه آفساید آن را مردود اعام کرد. 

کلوپ در این باره به شبکه BT اسپورت 
گفت: »فکر می کنم ما بیشــتر از داوران 
اشتباه می کنیم اما در این شرایط اگر گل 
ما مردود اعام نمی شد و حساب می شد 
خیلی خوب بود. اگر در نیمه اول یک بر 
صفر جلو می افتادیم، وضعیت مان بســیار 
خوب می شــد. در نیمه دوم دیدید که ما 
چقــدر خوب بودیم و بعــد تغییر جزیی 
در بازی مان ایجــاد کردیم بخصوص در 
ضدحمات. این کار بــرای ما کافی بود. 
برای مــا واقعاً ممکن نبود کــه بیاییم و 
آرســنال را طوری که می  خواهیم تحت 
سلطه بگیریم. زمانی که توپ را داشتیم، 
همه چیز کامًا خوب بود. ما می توانستیم 
بهتر کار کنیم اما همیشه همینطور است. 
حاا یک امتیاز گرفتیم و چنین کاری در 
خانه آرسنال همیشه یک موفقیت است.«
کلوپ دربــاره تصمیــم کمک داور 
گفت: »فقط یک نفر اســت که می تواند 
این سوال را جواب بدهد و او خود کمک 

داور اســت. هیچ کس دیگری نمی تواند 
چیزی درباره آن بگوید. به نظر من فوتبال 
همین است. این یعنی شــما دو بازیکن 
می آورید. شما یک بازیکن دارید که کمی 
در موقعیت آفســاید است و دیگری توپ 
را می گیــرد. فوتبال در همــه جای دنیا 
همین اســت. اگر او آن را اینگونه ببیند 
خوب می شــود اما آفساید نبود. موقعیت 
دوم آفســاید نبود. شاید او با خودش فکر 
کرده »صبر می  کنم تا آنها گل بزنند.« از 
خودش بپرسید.« تساوی در خانه آرسنال 
روند شکست ناپذیری لیورپول را در لیگ 
برتر حفظ کرد. کلــوپ ادامه داد: »ما به 
اندازه کافی یکدســت نبودیــم. باید بهتر 
بــازی می کردیم، باید برای پرســی بهتر 
آماده شویم. شــما نمی توانید پرس کنید 
اما یکی از شما آن را می خواهد. اینطوری 
فایده ندارد. شما به یک سیستم مناسب 
برای این کار نیاز دارید و ما گاهی اوقات 

چنین سیستمی نداشتیم.«

دیلی میل- گری، بازیکن لســتر، تــک گل تیمش در زمین 
کاردیف را زد تا لستر در نخســتین بازی خود بعد از کشته 
شــدن مالک باشــگاه، پیروز شــود. گری بعد از زدن گل، 
پیراهنش را درآورد تا پیامی که روی تی شــرتش نوشــته 
بود را نشــان دهد: »برای ویچای«. داور هــم به او به خاطر 
درآوردن پیراهنش کارت زرد داد تا هواداران لستر عصبانی 
شــوند و بعضی از آنها بپرســند، آیا داور احســاس ندارد؟

اســپورت- یری مینا سرانجام نخســتین بازی اش را برای 
اورتــون انجــام داد. او در دقایــق پایانی بــرد 3-1 برابر 
برایتون به جــای سیگوردســون به زمین رفــت. مینا به 
دلیل مصدومیت در جام جهانی نتوانســت در ابتدای فصل 
برای تیــم جدیدش بازی کنــد. در این مســابقه، لوکاس 
دینیــه، دیگر خریــد اورتون از بارســا به همــراه آندره 
گومش که قرضی از بارســا به اورتون رفته نیز بازی کردند.

دیلی میل- 
بازیکنان آرسنال 

از جمله اوبامیانگ، 
برابر لیورپول 

بازوبند سیاهی به 
دست داشتند که 
لوگوی لستر روی 

آن بود و به این 
ترتیب، به »ویچای«، 
مالک درگذشته این 
باشگاه ادای احترام 

کردند.

آ. اس- رونالدو 
به عنوان رییس 

باشگاه وایادولید با 
باشگاه سابق خود 
یعنی رئال روبه رو 

شد و استقبال خوبی 
هم از او شد.

ESPN- روملو 
لوکاکو در بازی با 
بورنموث به دلیل 

مصدومیت بازی نکرد 
و حاا منچستر نگران 
است که مهاجم تیم به 
مسابقه با یووه و حتی 

دیدار با منچسترسیتی 
نرسد. مورینیو گفته 

امروز درباره او تصمیم 
می گیرد.

بوندس لیگا- 
فرایبورگ برای 
نخستین بار در 

تاریخ خود توانست 
در ورزشگاه آلیانس 

آره نا امتیاز بگیرد. 
آخرین باری که 

این تیم از بایرن در 
مونیخ امتیاز گرفته 
بود، به سال 1997 

برمی گردد. 

بونــدس لیگا- مانوئــل نویر و داوید آابا در تســاوی 1-1 بــا فرایبورگ، 
دویســتمین بــازی خود را بــرای بایرن در بونــدس لیگا انجــام دادند.

آ. اس- هــواداران پشــت دروازه رئــال در بــازی بــا وایادولید پرچمی 
در دســت داشــتند که رویش نوشــته شــده بود: »برای ایــن تیم، در 
زمین و در جایگاه تماشــاگران بایــد جان تان را بدهیــد« و در 2 دقیقه 
اول مســابقه در اعتــراض به شکســت برابر بارســا، ســکوت کردند.

عکس نوشت

برنامه

دوشنبه 14 آبان
لیگ برتر

هادرسفیلد............................................................................................ فوام 23:30
 

الیگا
اسپانیول................................................................................. اتلتیک بیلبائو 23:30

 اونای امری ســرمربی آرســنال پس از 
تماشای عملکرد لیورپول در بازی رودرروی 
دو تیم در هفته یازدهم لیگ برتر در ورزشگاه 
امــارات، حریــف را دارای شــانس قهرمانی 
دانست. لیورپول از سال 1990 قهرمان لیگ 
برتر جزیره نشده است اما سرمربی اسپانیایی 
آرسنال فکر می کند امسال ممکن است این 
اتفــاق رخ دهد. او گفت: »اگر شــما از بازی 
به عنوان یک نمایش لذت می برید پس خوب 
اســت! برای ما این یک امتیاز کافی نیســت 
اما بازی با لیورپول برای ما آزمایش بســیار 

خوبــی بود و در حــال حاضر مــا داریم به 
کارمان ادامه می دهیم، پیشرفت می کنیم و 
به ســطحی که برای حرکت رو به جلو نیاز 
است نزدیک تر می شویم. در 90 دقیقه کلی 
زمان برای کنترل بازی هســت. تســاوی در 
این بازی نتیجه بدی نیســت اما ما بیشــتر 
از این می خواســتیم.«  امری درباره لیورپول 
هم گفــت: »آنها می تواننــد این فصل لیگ 
برتر را ببرند. آنها ســه سال پیش فینالیست 
لیگ اروپا بودند و پارســال هم فینالیســت 
لیــگ قهرمانان پس برای مــا الگوی خوبی 

می توانند باشند.« آرسنال دو بازی اولش در 
ایــن فصل را باخت و به همین دلیل کمی از 
صدرنشــینان فاصله گرفت اما از آن زمان به 
بعــد 13 بازی بدون باخت متوالی در تمامی 
رقابت ها داشــته است و به نظر امری تساوی 
مقابــل لیورپول هم یک قدم دیگر در جهتی 
مناسب بوده اســت. او ادامه داد: »لیگ برتر 
برای ما نخســتین رقابت اســت. وقتی شما 
برابر سیتی، چلسی و لیورپول بازی می کنید 
بسیار مهم اســت و اگر ببرید که بهتر است. 

البته بازی های دیگر هم مهم هستند.«

امری: این لیورپول
 شانس قهرمانی دارد
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وینیسیوس جونیور )رئال مادرید(
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ســیف اللهی،  روح ا... 
مهاجــم پــارس جنوبی جم 
مثل دیگر بازیکنــان این تیم 
گایه شــدیدی از اشتباهات 
داوری علیــه تیمش در بازی 
با سپیدرود رشت دارد: »بازی 
خوبی مقابل ایــن تیم انجام 
دادیم. ما برای کســب ســه 
امتیاز به رشت ســفر کردیم 
اما متأسفانه اتفاقاتی در طول 
بازی افتــاد که برای ما عجیب 

بود. داور مســابقه اشتباهات عجیبی در این بازی انجام 
داد ، در بســیاری از صحنه ها تصمیمات اشتباه گرفت 
و بازی را خراب کرده بود. عــاوه بر صحنه پنالتی تیم 
سپیدرود که هیچ کس متوجه نشد چه خطایی گرفته و 
البته کمک داور هم پیش تر اعام آفساید کرده بود، در 
نیمه دوم روی من خطای واضح پنالتی شــد که سعید 
رحیمی مقدم داور بــازی، پنالتی را اعام نکرد. بازیکن 
ســپیدرود طوری مرا زد که 2 متر به عقب پرت شدم و 
حتی یک کودک هم می فهمد که آن صحنه پنالتی بود. 
عجیب است که چرا داور در این صحنه پنالتی نگرفت.«  

ســیف اللهی بــا بیــان اینکه 
داوران زحمــات تیمش را بر 
باد می دهنــد، ادامه می دهد: 
»متأســفانه این نخستین بار 
نیست که از اشتباهات داوری 
ضرر می کنیــم. در بازی های 
قبلی هم از ایــن اتفاقات زیاد 
برای تیــم ما افتــاده و ظاهراً 
کسی هم نیست که صدای ما 
را بشنود. از فدراسیون فوتبال 
و کمیته داوران می خواهم به 
حال داوری ها فکری کنند. ما هر هفته با انگیزه پیروزی 
و با برنامه وارد زمین می شــویم اما با یک اشــتباه داور، 
همه زحمات مان هدر مــی رود.« مهاجم پارس جنوبی 
جم با بیان اینکه متأســفانه داوران به ما ضربه زده اند و 
امیدوارم در آینده شــاهد قضاوت های عادانه باشیم، 
درباره بازی با پیکان می گوید: »در همه بازی ها با هدف 
برد به زمیــن می رویم و قطعاً برای بــازی با پیکان هم 
اینگونه برنامه ریزی می کنیم اما وقتی داوری ها همواره 
به ضرر ماست، دلسرد می شــویم. مگر یک تیم چقدر 

می تواند در طول فصل امتیاز از دست بدهد؟«

محســن بنگر، مدافع 
باتجربه پارس جنوبی جم از 
اشتباهات داوری گایه دارد 
و فکر می کند این مساله روی 
نتایج تیمش تاثیر گذاشته. 
بنگر درباره شکســت پارس 
جنوبی جم مقابل سپیدرود 
رشــت می گویــد: »ما بازی 
خوبی مقابل سپیدرود انجام 
دادیم اما با توجه به شــرایط 
جــوی و اتفاقات عجیبی که 

داور مسابقه رقم زد بازی را باختیم. این شکست اصا 
حق ما نبود و متاســفانه داور آن را بــه ما قبواند.« 
مدافع پارس جنوبی درمورد اشتباهات رحیمی مقدم 
داور بازی ادامه می دهــد: »با تمام احترامی که برای 
علی آقای کریمی و تیمش قایل هستم اما متاسفانه 
داور، بازی را خراب کرده بود؛ نمی شود از اشتباهات 
داور گذشت. او کاما یکطرفه سوت زد و تصمیماتی 
می گرفت که بازیکنان ســپیدرود هم خنده شــان 
گرفته بود. بازیکن حریف با دست توپ را در محوطه 
جریمه گرفت اما خطای پنالتی تشــخیص نداد، در 

نیمــه دوم بازیکــن حریف 
طوری سیف اللهی را زد که 2 
متر به آن طرف پرتاب شد اما 
باز هم پنالتی نگرفت. من در 
همه سال های فوتبالم چنین 
قضاوتی ندیــده بودم. باز هم 
می گویــم نمی خواهم منکر 
بازی خوب تیم ســپیدرود 
بشــوم اما مگر می شود این 
اتفاقــات در یک بــازی در 
سطح لیگ برتر رقم بخورد؟ 
توپ از 30 سانتی به دســت من خورده، داور پنالتی 
گرفته. جالب اینکه همان توپ را کمک داور آفساید 
تشخیص داد و بعد معلوم شد باید خطای تمارض به 
سود ما می گرفتند! نکند آقایان در کمیته داوران فکر 
می کنند ما بعد از هر بازی به خانه مان می رویم و بازی 
بعد دوباره به زمین می رویم؟ به خدا ما داریم زحمت 
می کشیم. سخت کار می کنیم و می خواهیم نتیجه 
بگیریم. اینطور که نمی شــود. هر بازی با اشتباهات 
عجیب ســرمان را می برند و کســی هم نیســت که 

جواب بدهد.«

سیف اللهی: طوری مرا زدند که ۲ متر به عقب پرت شدم بنگر: مگر می شود در همه بازی ها سرمان را ببرند؟

رقابت های امســال گواهــی می دهد که 
شاید این بار سقف آرزوهای تیم های کوچک تر 
فقط نیمه نهایی و فینال نباشد و ته ذهن شان 
حتی قهرمانی هم جای داشته باشد. در همین 
راستا طی 72 ساعت گذشته داماش گیانیان 
دســته دومی با کنار زدن ماشین سازی لیگ 
برتری به نیمه نهایی رســیده و ســایپا هم در 
حالی اســتقال را حذف کــرده که دو هفته 
پیش تــر در لیگ به همین تیم باخته بود و از 
تســاوی یک هفته قبل ترش با پرسپولیس در 
مسابقه ای پرحرف و حدیث در لیگ هم خسته 
و فرســوده بود. ســایپا حتی از اخراج مدافع 
خارجی اش در نیمه اول مســابقه با استقال 
نیز نا امید نشــد و با اینکه با احتســاب وقت 
اضافی حدود 90 دقیقــه 10 نفره بازی کرد، 
تیمی را در پایان ضربات پنالتی حاشیه نشین 
ساخت که از برتری عظیم روحی قهرمانی اش 
در این جام طی فصل گذشته روحیه و انگیزه 
می گرفت و بازی در زمین هموارتر آزادی در 
قیاس با دیدار لیگی شــان )در زمین ناهموار 
تختی( نیز چیزی بود که به سود آبی ها عمل 
می کرد و دست نارنجی های تسخیرناپذیر را تا 

حدی می بست.
 

پرسپولیس هنوز حاضر است اما... 
مســابقه ســنگین دیروز مس کرمان 
با ســپاهان در شــهر کرمان نیز به گونه ای 
ادامه دهنده روندهایــی غیر عادی و فضای 
توام با شگفتی ها در جام حذفی امسال بود 
و ایــن امید را بیشــتر در دل ها پروراند که 
قرار نیســت همان فاتحان همیشگی چهره 
نشــان بدهند و جام حذفی هم دربســت 
از آن نامــداران باشــد. البته پرســپولیس 
هنــوز در صحنه جام حذفی حاضر اســت 
و به خاطر اشتغاات آســیایی اش نتوانسته 
اســت بازی اش با سپیدرود را که متعلق به 
مرحله یک هشــتم نهایی است انجام بدهد، 
ولی تقابل مرحله بعدی سایپا با صنعت نفت 
می تواند به شگفتی های جام حذفی استمرار 
بخشــد و چــون پرســپولیس در جام های 
حذفــی اخیر نتایج بدی گرفته، شــاید در 
آن نیمه جــدول نیز روزهــای خوش تری 
در انتظار ســپیدرود و سایر باقی مانده ها در 
جام دوم فوتبال کشــور باشد و راه و وادی 

غول کش ها، نورانی تر و پررونق تر شود.

 دریای انگیزه
نخســتین فایده و خاصیت جام حذفی 
در هر کشــور صاحب فوتبالی، ایجاد روحیه 
رقابت جویــی در تیم های کوچک تــر و بهره 
عظیــم جاه طلبی و دریای انگیزه شــان برای 
رســیدن به سطوحی بااتر اســت. آنها چون 
می داننــد کــه در طــول فصــل و در قالب 
لیگ هــای کوچک ترشــان و در فضایی دور 
از لیــگ برتر هیچ گاه به جایی نمی رســند و 
مشــهور و معتبر نمی شــوند و دست هایشان 
بســته اســت، در جام حذفی ســنگ تمام 
می گذارنــد و بــزرگان را قربانــی می کنند و 
نامداران به ســبب معروف بــودن به عناوین 
مهم تــر و منجمله قهرمانی در لیگ و یا هدف 
گرفتن جام های قاره ای هرگز به همان چشم 
به جام حذفی نگاه نمی کنند و جدیت ازم را 
بروز نمی دهند و اگر هم جدیت داشته باشند، 
جان خود را فدای این جام نمی کنند و ترجیح 
می دهند که برای جام های بزرگ تر جانفشانی 
کنند. تقابل این خصلت هــای کامًا متفاوت 
است که طی سال هایی طوانی نتایج عجیب 
جام های حذفی را رقم زده و شگفتی های آن 
را بیشتر ساخته و به این جام جذابیت فراوانی 

را بخشیده است.

 معدن شگفتی ها
در همین راســتا جام حذفی انگلیس 
که نه تنها پرســابقه ترین جام حذفی دنیا، 
بلکه قدیمی ترین جام مدون در کل فوتبال 
جهان است؛ تاریخی سرشار از شگفتی های 
متعــدد و غریــب دارد که نقــاط اوج آن 
قهرمانی تیم گمنام ســاندرلند در جام های 
حذفــی 1937 و 1973، مقــام اولی تیم 
معمولی کاونتری در سال 1987، پیشتازی 
تیم درجه دوم ویمبلــدون در جام حذفی 
1988 و قهرمانی تیم کم نام و نشان ویگان 
در ســال 2013 بوده است و البته قهرمانی 
 پورتزماوس هم در سال 2008 در همین م

قوله می گنجد. 
اگر تعداد غول کشــی تیم های کوچک 
و شمار رســیدن آنها به مراحل پایانی این 
جــام را محاســبه و جمع بنــدی کنیم، به 
ارقامی بســیار باا و غیر قابل باور می رسیم 
و به همین ســبب اســت که جــام حذفی 
 »FA. Cup« انگلیس و به قول خودشــان
همواره زنده ترین، پرشــورترین و غیر قابل 
پیش بینی ترین جام فوتبال جهان و معدن 
شــگفتی ها بوده و هیچ چیز روی دست آن 

نیامده است.

 از ملوان تا فجر سپاسی
بااتریــن حــد شگفتی ســازی در جام 
حذفی ما قهرمان شــدن ملوان در ســه دوره 
مســابقات و تک قهرمانی هــای امثــال فجر 
سپاســی و برق شیراز بوده، اما این تیم ها نیز 
از نامداران فوتبال کشــور بوده و در سال های 
افتخارآفرینی شان هم نه به لیگ های پایین تر 
و لیگ یــک و دو، بلکه لیــگ برتر و یا لیگ 
دسته اول )در ســال های وجود نداشتن لیگ 
برتــر( تعلق داشــته اند. رســیدن داماش به 
نیمه نهایی امســال و کار مهم ســایپا مقابل 
استقال و نشــانه ها و اتفاقاتی دیگر می گوید 
جام حذفی ایــران هم می خواهد )و می تواند( 
محلــی برای خودنمایی گســترده تر تیم های 
کوچک تر و بازیکنــان غیر معروف )مانند اکبر 
منــادی، دروازه بان موفق ســایپا در دیدار با 
اســتقال( باشــد؛ واقعه ای که اگر هم به کل 
فوتبال کشور گرما نبخشد، ا اقل جام حذفی 
را از زیر ســایه لیگ خارج و ارزش های ویژه 
آن را گوشــزد می کند؛ جامــی که بدون این 
عناصر هم به سبب داشتن یک سهمیه قطعی 
آسیایی باید بسیار جدی تر از این مورد توجه 
تیم هــا قرار گیرد و یک مقصد و ایســتگاه به 

غایت مهم باشد.

در وادی غول کش ها و تسخیرناپذیران
جامحذفیخصلتهایواقعیخودرابروزمیدهد

وصال روحانی
Vesal Rohani

مهدوی: لبخندهای 
علی کریمی فشار را از 

روی ما کم کرد
هافبــک  مهــدوی  محمدرضــا   
سپیدرود رشت از اینکه تیمش بااخره 
توانســت بــه پیــروزی برســد، خیلی 
خوشحال است. مهدوی درباره پیروزی 
مقابل پارس جنوبی جم می گوید: »خدا 
را شــکر بااخره بعد از مدت ها پیروزی 
مــا در یک بازی ســخت رقــم خورد. 
تیــم تارتار خیلی خوب بــازی کرد. ما 
می دانســتیم آنها تیم دونده ای هستند 
و خــوب در فاز تهاجمی پرس می کنند 
از ایــن رو کاما برنامه ریزی شــده و با 
شناخت از حریف به میدان رفته بودیم. 
پیش از این با تارتــار کار کرده بودم و 
از برخی بازیکنان این تیم هم شــناخت 
داشــتم. البته همه بازیکنــان این تیم 
با وجود  بنابراین  شناخته شده هستند. 
اینکه بازی ســختی بود ولی با حمایت 
هواداران موفق به کسب پیروزی شدیم 
هر چند می توانســتیم با نتیجه بهتری 
بازی را ببریم چون موقعیت های زیادی 
داشــتیم اما استرس بازی و جو سنگین 
آن اجازه نداد.« هافبک سپیدرود با بیان 
اینکه می توانند این روند را ادامه دهند، 
توضیح می دهد: »می توانیم این روند را 
ادامه دهیم البته ما هفته ها است خوب 
بازی می کنیم. علی کریمی همیشــه با 
لبخنــد با بازیکنان صحبــت می کند و 
لبخند هــای او این فشــار را از روی ما 
کم کرد. رفتارهای ایــن مربی جوی را 
در تیــم به وجــود آورده که همه یکدل 
هســتیم و دل مان می خواهد سپیدرود 
نتیجه بگیــرد. در بازی با پارس جنوبی 
هــم بازیکنان با همه وجود بازی کردند 
و خدا را شکر موفق شــدیم سه امتیاز 
بگیریم.« محمدرضا مهدوی در رابطه با 
بازی هفته آینده ســپیدرود برابر فواد 
می گویــد: »هفته آینده بازی ســختی 
با فواد داریم. قطعــا فواد با این همه 
امکانــات و بودجه به راحتــی امتیاز از 
دســت نمی دهــد از ایــن رو می دانیم 
کارمان در این بازی راحت نیست. البته 
من اعتقاد دارم همه بازی ها سخت است 
و باید در همه بازی ها با تمرکز به میدان 
برویــم. تیم ما در دقایــق پایانی کمی 
متزلزل اســت در نتیجه اگر در دقایق 
پایانــی بازی با فــواد گل نخوریم برد 
مقابل این تیم دور از دســترس نیست. 
تیم هــای باای ما در جــدول در حال 
نتیجه گرفتن هستند اما ناامید نیستیم 
و مطمئنــم ســپیدرود در لیــگ برتر 
می ماند. ما به رقبا نگاه نمی کنیم و باید 

خودمان به دنبال نتیجه گیری باشیم.«
 

نقلقول

آماده سازی زمین برای 
تیم های فوتسال

محمدرضا ساکت دبیر کل فدراسیون 
فوتبال از آماده ســازی زمین برای تیم های 
ملی فوتســال خبر داد. ســاکت می گوید: 
»زمین کمیته فوتســال هم برای تیم های 
ملی این رشــته در دست ســاخت است تا 
آنها هم به صورت حرفه ای از آن اســتفاده 

کنند.«
 

کفاشیان: لیگ پویا حاصل 
فعالیت باشگاه ها است

علــی کفاشــیان نایــب رییــس اول 
فدراسیون و رییس ســازمان لیگ فوتسال 
اعتقــاد دارد برگزاری لیگ پویــا و موفق 
را مرهون زحمات مســووان باشــگاه های 
فوتســال است: »بدون شــک فعالیت های 
مســتمر و شبانه روزی شــما عزیزان باعث 
شده شــاهد برگزاری مســابقات در سطح 
باا باشــیم. برگزاری لیگ در ســطح باا و 
با کیفیت مناســب باعث خواهد شد آینده 
تیم های ملــی ما هم تامین شــود چراکه 
بازیکنــان از دل لیگ انتخاب و به اردوهای 
تیــم ملی دعــوت می شــوند. فعالیت ها و 
لیگ  باشــگاه ها در  تاش های شبانه روزی 
باعث شــده در فوتسال موفق باشیم. بدون 
شک لیگ پویا و موفق به خاطر فعالیت های 

مستمر باشگاه ها حاصل شده.« 
کفاشیان با اشــاره به رقابت های لیگ 
برتر فوتسال ادامه می دهد: »رقابت تنگاتنگ 
تیم های لیگ برتری را در مســابقات شاهد 
هستیم که این امر نشان از پویا بودن لیگ 
می دهد و امیدوارم بــا برنامه ریزی هر چه 
بیشــتر به روند رو به رشد این رشته کمک 

کنید.«
 

۴ نفر از اعضای مجمع 
فوتسال مشخص شدند

چهار نفر از اعضای مجمع فوتســال با 
رأی مدیران باشــگاه لیــگ برتری انتخاب 
شــدند. ظهر یکشــنبه مجمــع انتخابات 
ســازمان لیــگ فوتســال بــرای تعییــن 
نمایندگان باشگاه های لیگ برتری در مرکز 

ملی فوتبال برگزار شد. 
پس از رأی گیری از مدیران عامل همه 
باشــگاه های لیگ برتری، ســعید نجاریان، 
داود باقری، علیرضــا جنتی و حامد نجفی 
)مدیران عامل باشــگاه های شهروند ساری، 
سن ایچ ساوه، گیتی پســند اصفهان و مس 
ســونگون( به مــدت چهار ســال به عنوان 

اعضای مجمع فوتسال انتخاب شدند. 
عــاوه بر نماینده چهار باشــگاه لیگ 
برتــری آقایان، رییس فدراســیون فوتبال، 
دبیرکل و رییس کمیته فوتســال، دو مدیر 
باشگاه های دسته اولی، دو مدیر باشگاه های 
فوتسال بانوان و 6 نفر از روسای هیات های 
اســتان ها اعضای مجمع فوتسال را تشکیل 

می دهند.

فوتسال

خودنمایی 
تیم های 

کوچک

نخســتینخصلتوبهرهجامحذفیفوتبالدرکشــورهایمختلف،نمایشقدرتمندانهتیمهایکوچکترمقابلبزرگاناستو
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آرمین بیابانی، مربی سپیدرود رشت 
در بازی با پارس جنوبی جم از سوی داور 

از زمین اخراج شد. 
بیابانی که شاهد اخراج مهدی تارتار 
هم بود، درباره این اتفاقات که بعد از گل 
تیمــش رخ داد، می گوید: »شــادی گل 
غامی از نظر من عجیب نبود. عجیب تر 
از آن تصمیم داور مســابقه بود. در واقع 
ایــن بــازی اتفاقات دیگری داشــت که 
بیشتر از اینها باید به آن پرداخت. بین دو 
نیمه بازی وقتی مربیان و نیمکت نشینان 
تیم پارس جم بــه داور چهارم اعتراض 
می کردند، من و آقای بهارمســت از داور 
چهارم دفــاع کردیم و گفتیــم چرا این 
همه ســر داور فریاد می کشــید. ظاهرا 

اشــتباه کردم، چراکه در اوایل نیمه دوم 
وقتی داور وســط به سمت تارتار رفت و 
او را اخــراج کرد همــان داور چهارم مرا 
به داور نشــان داد و خواهان اخراج من 
شــد. جالب تر اینکه تارتار بعد از اخراج 
در زمیــن می ماند و به ســکو ها نرفت و 
من کــه هیچ گناهی نکــرده بودم روی 
ســکو ها رفتم. فیلم این اتفاقات موجود 
است و همه می توانند به آن رجوع کنند. 
می خواهم از داور بپرســم چرا فقط من 
مجازات شدم؟ ما میزبان این بازی بودیم 
ولی مربی اخراج شــده حریف به راحتی و 
بدون توجه بــه تصمیم داور به کار خود 
ادامــه داد و داور هم حرفی بــه او نزد. 

نمی دانم ما میزبان بودیم یا آنها.«

تیــم پارس جنوبی جــم اگرچه در 
بازی گذشــته با ســپیدرود رشت با یک 
گل شکســت خورد اما اکثر کارشناسان 
بــر این بــاور هســتند که اشــتباهات 
 داوری در نتیجــه ایــن بــازی تاثیــر 

زیادی داشته. 
باشــگاه  بهرام رضاییان، مدیرعامل 
پارس جنوبی جــم که گایه های زیادی 
نســبت به کمیتــه داوران دارد، درمورد 
این اتفاقات می گوید: »متاســفانه تیم ما 
باز هم از اشتباهات داوری ضربه خورد و 
من فکر نمی کنم کمیته داوران توجیهی 
برای این اشــتباهات داشته باشد، چراکه 
اعتقاد دارم اشتباهات اعضای این کمیته 
در چینش داوران بیشــترین نقش را در 

مشــکات مربوط به داوری در مسابقات 
لیگ برتر دارد. شــما اان می بینید اکثر 
تیم ها نســبت بــه داوری هــا گایه مند 
هســتند و شــاید خیلی از آنها هم حق 
داشته باشــند اما بااخره باید جایی این 
اشــتباهات به حداقل برســد و داوری ها 

عادانه باشد.« 
رضاییان با انتقــاد از کمیته داوران 
اعضای کمیته  »متاسفانه  ادامه می دهد: 
داوران در فدراسیون فوتبال، داخل یک 
اتاق نشسته اند و در را هم روی خودشان 
بســته اند. اصا هم توجهــی ندارند که 
شــرایط جدول لیگ برتر چگونه اســت 
تا طبق یــک روال درباره چینش داوران 

تصمیم بگیرند.«

در بــازی مس کرمان و ســپاهان 
اصفهــان که تــاش دو تیــم در پایان 
120 دقیقه  نتیجه ای در پی نداشــت، 
نادر دست نشــان سرمربی مس تصمیم 
گرفت یکی از تعویض هــای خود را به 

گلر تیمش اختصاص دهد. 
به این ترتیب مهدی اسامی وارد 
زمین شــد تا در ضربات پنالتی کمک 
حــال تیمش باشــد؛ در ضربات پنالتی 
اگرچه مهدی اسامی برخی از ضربه ها 
را خوب تشخیص داد ولی موفق به مهار 
هیچ یک از ضربات ســپاهانی ها نشد و 
با از دســت دادن پنالتــی نهم تیمش 

مقابل همتای خود در چارچوب دروازه 
ســپاهان، مهم ترین مهره بــازی لقب  
گرفت. اســامی در مورد این شکست 
و تاثیــری که در آن داشــت، می گوید: 
»بازی خیلــی خوبی بود. چند موقعیت 
خیلی خوب داشــتیم ولی توپ هایمان 
گل نشد. ســپاهان را همه جوره آنالیز 
کرده بودیم و در طــول بازی موقعیت 
صددرصــدی به آنهــا ندادیم چون هم 
خوب دفاع کردیم و هم خوب ضدحمله 
زدیم و نشان دادیم تیم خوبی داریم. ما 
کم از ســپاهان و تیم های صنعتی دیگر 
نداریم ولی برای شخصیت گرفتن تیم، 

بازی با ســپاهان برایمان مهم بود. این 
یکی از انگیزه های مهــم ما بود؛ عاوه 
بــر ایــن بازیکنان ما جوان هســتند و 
هواداران هم در این بازی ســنگ تمام 
گذاشتند. نزدیک 16 هزار هوادار آمده 
بودند و ورزشــگاه پر شــده بــود ولی 

بدشانسی اجازه نداد.«
دروازه بان مس کرمان درباره حضور 
در زمین برای پنالتی ها توضیح می دهد: 
»آقا نــادر لطف دارد به بنــده و من را 
برای گرفتــن پنالتی ها وارد زمین کرد.

هر کس بازی های مــن را دنبال کرده 
باشد، می داند زمانی که در ماشین سازی 

بازی می کردم، بهترین پنالتی گیر لیگ 
برتر بودم؛ فکر می کنم 7 پنالتی گرفتم. 
ایشــان )دست نشــان( لطف بزرگی در 
حــق من کــرد و می خواســت به تیم 
کمک کنــد که من وارد زمین شــدم. 
تمام ســعی و تاشــم را کــردم. چند 
پنالتی را هم درست تشخیص دادم ولی 
شــرمنده بازیکنان و هواداران مان شدم 
که سنگ تمام گذاشته بودند. دو پنالتی 
را می توانستم بگیرم؛ یکی پنالتی کیانی 
بود و دیگری بختیار. خب یک جاهایی 
هم باید شانس وجود داشته باشد که ما 

نداشتیم.«

نمی دانم چرا تارتار بعد از اخراج زمین را ترک نکرد رضاییان: کمیته داوران در را روی خودش بسته!

اسامی: پنالتی بختیار و کیانی را باید می گرفتم

بیابانی: من مجازات شدم اما سرمربی پارس نه اکثر تیم ها به داوری ها گایه دارند

برای گرفتن پنالتی باید شانس هم باشد که من نداشتم

حســین بغانی کاپیتان صنعت نفت 
آبادان در بازی با فواد یــک اتفاق جالب را 
تجربه کرد و آن هم اخراج شدن قبل از ورود 
به زمین بــود: »کنار خط زمین ایســتاده و 
منتظر تعویض بودم که داور چهارم با صدای 
بلند و فریاد به من گفــت از کنار زمین دور 
شوم و می گفت مگر توی کوچه هستی؟ من 
تنها واکنشی که داشتم این بود که به صدای 
بلندش اعتراض کردم و در این اعتراض هیچ 
واژه بدی را هم اســتفاده نکردم. بعد از این 
واکنش وقتی تابلوی تعویض باا رفت، داور 
چهارم گفت کاری می کنــم که قبل از وارد 
شــدن به زمین اخراج بشــوی و من گفتم 

که خدا شــاهد این رفتــارت خواهد بود. به 
خاطر گناهی که مرتکب نشدم قبل از ورود 
به زمین به داور اصلــی گفت که باید اخراج 

بشوم و از این تصمیم واقعا تعجب کردم.« 
بغانــی در رابطه با این مســاله ادامه 
می دهد: »همیشــه جرات این را داشــته ام 
که اگر کار اشتباهی کردم عذرخواهی کنم 
ولی آقای زکی پور ناظر بازی از نزدیک شاهد 
این اتفاق بــود و دید من به هیــچ عنوان از 
چارچوب ادب خارج نشــدم و در این رویداد 
مقصر نبودم. باز هم می گویم خدا شاهد این 
اتفاق بود و من واقعــا بی دلیل کارت قرمز را 

دریافت کردم.«

سایپا  دروازه بان  منادی  محمدحسین 
در بازی مقابل استقال به خوبی درخشید و 
توانست با گرفتن پنالتی به صعود تیمش به 
مرحله یک چهارم پایانی جام حذفی کمک 
کند. منــادی درباره این بــازی می گوید: 
»گفته بــودم انتقام بازی لیگ را می گیریم 
کــه ایــن کار را انجام دادیــم؛ 90 دقیقه 
10 نفــره بودیم و به طبــع تیمی که یک 
اخراجی می دهد، فشــار بیشتری متحمل 
می شــود؛ آن هم برابر تیمی مثل استقال 
مقابل تماشــاگرانش در ورزشگاه آزادی که 
کار را ســخت تر می کند ولی به دلیل اینکه 
در بــازی لیگ به آنها باختــه بودیم، برای 

جبران به زمین رفتیم.« دروازه بان ســایپا 
درباره اعام دو پنالتی و یک اخراج به سود 
اســتقال توضیح می دهد: »به نظرم سارفو 
خطا کرد و اخراج او درســت بود ولی فکر 
نمی کنم خطای پنالتی که من مرتکب شدم 
را داور درســت گرفته باشد.« منادی راجع 
به عملکــردش در ضربات پنالتی و گرفتن 
دو پنالتی از قائدی و اســماعیلی می گوید: 
»خواســت خدا بود آن دو پنالتی را بگیرم؛ 
پنالتی اســماعیلی را گرفتم و شانسی توپ 
به پای من نخورد؛ همیشه در پنالتی ها پایم 
را می کشــم تا توپ به من برخورد کند که 

این اتفاق افتاد.«

حســین بغانی مدافــع صنعت نفت 
آبادان قبل از اینکه وارد زمین شــود، از 

سوی داور بازی اخراج شد. 
مرتضی دهداری پور سرپرســت تیم 
صنعت نفــت آبــادان که در کنــار زمین 
حضور داشــت و شاهد همه ماجراها بود، 
دربــاره اخراج بغانی قبل از حضورش در 
زمین می گویــد: »بغانی کاپیتان نفت و 
جزو بازیکنان باتجربه تیم است، او دقیقه 
90 در حال ورود بــه زمین بود و از داور 
چهارم خواست کار تعویض سریع تر انجام 
شــود. در همین بین، بگومگویی به وجود 

آمد که داور چهارم از داور وسط خواست 
بغانــی را اخراج کند که مــا هم به این 
تصمیم احترام گذاشــتیم. هیچ مســاله 
خاصی نبود و داور خیلی ســختگیرانه با 

این مساله برخورد کرد.«
دهداری پــور در مــورد محرومــان 
صنعت نفت آبادان در بــازی بعدی ادامه 
می دهــد: »به غیــر از حســین بغانی، 

محروم دیگری نداریم.«
عاوه بــر این اتفاق عجیــب، اتفاق 
عجیب تــر دیگری در بــازی صنعت نفت 
آبــادان و فواد خوزســتان رخ داد و آن 

هم حضور هــواداران تیــم قرمز اهوازی 
در ورزشــگاه تختی آبادان بــود. اتفاقی 
که هیچ کدام از تیم هــا تجربه اش نکرده 
بودند. سرپرســت تیم صنعت نفت آبادان 
در رابطــه بــا اینکه هیچ گونــه درگیری 
بین هــواداران 2 تیم به وجــود نیامده، 
می گوید: »ما از ســال گذشته ساماندهی 
خوبــی در بیــن هــواداران داشــتیم و 
مســوول کانــون هواداران مان شــخصی 
تحصیل کرده اســت، خوشبختانه در این 
 بازی هم جو خوبی فراهم بود و مشــکلی 

به وجود نیامد.«

محمد ســتاری هافبک پارس جنوبی 
جم معتقد است داور بازی با سپیدرود تحت 
تاثیر جو قــرار گرفته بود و کنتــرل بازی را 
از دست داد. ســتاری درباره شکست مقابل 
ســپیدرود می گوید: »از بازی با ســپیدرود 
چــه بگویم که هــر چه بود به ضرر ما شــد. 
من تا کنون نه داور بــازی را  دیده بودم و نه 
کمک هایش را. آنها خیلــی ضعیف بودند و 
حتی کارشناســان هم به اشــتباهات این 
تیــم داوری اذعان داشــتند. داور یک تک  
به  تک را به اشــتباه برای ما آفســاید اعام 
کرد ضمن اینکه پنالتــی را هم نمی دانم به 

چه دلیل برای ســپیدرود گرفــت؟ پنالتی 
صددرصــد ما را هم که اعــام نکرد. در این 
بازی باید همــه چیز به نفع ما اتفاق می افتاد 
ولی با اشــتباهات داوری به ضرر ما شد. داور 
و کمک هایــش در این بــازی روی اعصاب 
بازیکنان ما بودنــد. نمی توانم بگویم عمدی 
بود اما اگر داور ضعیفی بــود نباید او را برای 
چنین بازی مهمی انتخــاب می کردند. اگر 
هم ضعیف نبود پس دلیل این همه اشــتباه 
در قضاوتش چه بود؟« هافبک پارس جنوبی 
که عاقه ای ندارد اشــتباهات داور را عمدی 
قلمداد کند، ادامه می دهد: »نمی شود گفت 

عمــدی در کار بوده و اصــا عاقه ای ندارم 
داور را قضاوت کنم چون فکر می کنم داورها 
بــا وجدان و بــا صداقت هســتند اما گاهی 
اشتباهات داوری تاثیر مستقیم روی نتیجه 
بازی می گذارد. همین چنــد هفته قبل در 
زمین خودمان در بازی با پدیده یک پنالتی 
برای ما گرفته نشد و دو امتیاز از دست دادیم. 
اگــر آن پنالتی را داور گرفتــه بود همه چیز 
تغییر می کرد. در بازی با ســپیدرود هم زیر 
فشار بودیم، هم داور پراشتباه بود و اعصاب 
و روان مــا را به هم ریخته بود. بنابر این دیگر 

کاری از دست ما بر نمی آمد.«

بغانی: داور چهارم گفت کاری می کنم تا اخراج شوی!

منادی: شگردم گرفتن پنالتی با نوک پا است

از اخراج عجیب بغانی تا حضور هواداران فواد در آبادان

ستاری: تصمیمات داور روی اعصاب بازیکنان ما بود
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شهدادنژاد: فکر کردم به خاطر 
مصدومیت تعویض شدم

آرمان شــهدادنژاد دروازه بان مس 
کرمان از اینکه بعــد از 120 دقیقه حضور 
خوب و تاثیرگذار مقابل ســپاهان تعویض 
شــد، ناراحت اســت. شــهدادنژاد که در 
ثانیه هــای پایانی وقت هــای اضافه روی 
زمین افتاده بود و مهدی اســامی جای او 
را گرفت، می گوید: »مــن از ناحیه ران پا 
آسیب دیدگی داشــتم و دقایق آخر فشار 
زیــادی روی پایم وارد شــد و روی زمین 
افتادم. وقتی دکتر وارد زمین شــد و دیدم 
برانــکارد آورده اند، فکر کــردم به خاطر 
مصدومیــت می خواهند مــن را تعویض 
کنند و بــه خاطر همین ناراحت شــدم و 
گفتم خوب هستم و حتی گفتم برای مداوا 
بیرون نمی روم. آن زمان فکر کردم به خاطر 
آسیب دیدگی می خواهند تعویض کنند و 
نمی دانستم می خواهند برای پنالتی ها گلر 
را تعویض کنند. وقتــی کنار زمین آمدم، 
سرپرســت تیم آمد و گفت هدف این بوده 
که مهدی اســامی که در پنالتی ها بهتر 
عمل می کند وارد زمین شود. دست نشان 
هم گفت خــودش تصمیم گرفته و من هم 
هیچ مشــکلی با این قضیه ندارم. همانطور 
که دست نشــان به من لطف داشته و من 
را در ترکیب گذشــته، برای پنالتی ها هم 
می تواند تصمیمی که فکــر می کند بهتر 
است را بگیرد.« دروازه بان مس کرمان در 
مورد اینکه اگــر خودش در ضربات پنالتی 
درون دروازه قرار می گرفت، می توانســت 
نتیجه دیگری در بازی رقــم بخورد یا نه، 
ادامه می دهد: »من در طول بازی تمرکزم 
را روی ضربات پنالتی گذاشــته بودم. قبا 
هم در سال 90 روی ضربات پنالتی تجربه 
داشتم و موفق شــدیم با صبا به فینال جام 

حذفی برسیم.«

لیگیک

پورغامی مقابل ملوان کوتاه نمی آید
سرمربی نه، احمدزاده مدیر فنی می شود

ملوان حتی حاا که کادر فنی جدید خود را شناخته، محمد احمدزاده را 
جذب کرده و مازیار زارع و پژمان نوری نیز برگشته اند، همچنان با مشکات 
عدیده ای دست و پنجه نرم می کند. احمدزاده حدود 2 هفته قبل و روز بازی 
مقابل فجرسپاســی در انزلی، به صورت رسمی سرمربی ملوان شد اما از آن 
روز تــا امروز، هنوز مجوز حضور روی نیمکت این تیم پرطرفدار شــمالی را 
دریافت نکرده و مشخص هم نیست چه زمانی بتواند از کنار زمین، بازیکنان 

ملوان را هدایت کند.
فرهــاد پورغامی از ملــوان رفته اما ترکش های جدایــی او هنوز باقی 
مانده اســت. ملوان با ایــن مربی ناموفق، قراردادی به مــدت 3 فصل امضا 

کرد و تابســتان، زمام امور فنی را به دســت او 
ســپرد. تنها بعد از گذشت چند هفته، مدیران 
این باشگاه تشخیص دادند که حضور پورغامی 
نمی توانــد کمکی برای ملوان باشــد. به همین 
دلیل عذر او را خواستند و نامه ای در اختیارش 
قرار دادند تا دیگر در تمرین حاضر نشود. اتفاقی 
که با بحث و جدل های فراوان میان هیات مدیره 
و مالک باشگاه رخ داد و برای چند روز، ملوان را 

با بحران مواجه کرد.
 پورغامی با اســتفاده از این نامه و البته 
دریافــت حکم اخراج، حاا تمام حقوق 3 فصل 
خود را می خواهــد و به همین دلیل ذره ای نیز 

عقب نشینی نمی کند. تسویه حساب با او، ماک حضور احمدزاده روی نیمکت 
ملوان اســت که تا امروز انجام نشــده و به نظر هم نمی رسد به این زودی ها 

باشگاه بتواند یا بخواهد خواسته های پورغامی را برآورده کند.
در این مدت، ملوان ابتدا مقابل فجرسپاســی به تساوی رسید و سپس 
بازی را به شــهرداری تبریز واگذار کرد. در این 2 بازی اما خبری از احمدزاده 
روی نیمکت ملوان نشد و کمک های او وظیفه داشتند صحبت های سرمربی 

را به بازیکنان منتقل کنند.
فرهاد پورغامی اما در مصاحبه با ســایت های محلی انزلی، تاکید کرده 
که قصد ندارد مشــکلی برای ملوان ایجاد کند. او از همدلی صحبت کرده و 
آرزوی موفقیت برای تیمی که ســال ها برایــش بازی کرده و روی نیمکتش 
نشســته. رفتار پورغامی اما بــا حرف های او زمین تا آســمان فاصله دارد. 
او مقابــل ملوان، ذره ای کوتاه نیامده و همین باعث شــده تا این تیم بدون 

سرمربی در لیگ یک شرکت کند.
مشکل احمدزاده البته برای مازیار زارع پیش نیامده. کوروش برمک که 
دســتیار پورغامی در ملوان بود، برای دریافت حقوق خود با مدیران باشگاه 
توافق کرده و به همین دلیل باشــگاه توانسته قرارداد جدیدی با مازیار امضا 
کند. بر همین اســاس زارع دســتیار اول احمدزاده شده و فعا روی نیمکت 
حرف اول و آخر را می زند. او البته با احمدزاده در ارتباط است و تدابیر فنی 

او را به گوش بازیکنان می رساند.
با تمام این مشــکات، ملوان راهکار جدیدی اندیشــیده تا از احمدزاده 
روی نیمکت اســتفاده کند. راهکار، حکم جدیدی اســت که شاید برای این 
مربی صادر شود. حکم مدیریت فنی و شاید هم سرپرستی تا ملوان بتواند از 
وجود احمدزاده روی نیمکت سود ببرد. اتفاقی که سال ها قبل برای محمود 
یــاوری در اســتیل آذین رخ داد و او با این حربــه، روی نیمکت تیم متمول 

تهرانی نشست.
با توجــه به راهکار جدیدی که به ذهن مدیران ملوان رســیده، به این 
زودی ها نباید منتظر تسویه حساب با فرهاد پورغامی باشیم. این مربی برای 
دریافت طلب خود، با مخالفت باشــگاه مواجه شده و شاید در نهایت مجبور 
شود شکایت از ملوان را پیش بگیرد و با این روش به پول خود برسد. اتفاقی 
که با توجه به جو فوتبال در انزلی، اندک مقبولیت پورغامی را نیز زیر سوال 

خواهد برد.

سه شنبه 97/8/15
مس رفسنجان .............................................................................. مس کرمان

ساعت: 14:45، ورزشگاه شهدای رفسنجان
داور: حسین زیاری، کمک ها: محمدعلی رضایی، مرتضی سلمان نژاد

هفته یازدهم لیگ یک

امیر اسدی
Amir Asadi
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بعد از اتفاقاتی که در تمرین عصر 
یکشــنبه اســتقال رخ داد، وینفرد 
شــفر تصمیم گرفت دو بازیکن را از 
همراهی اســتقال در سفر به تبریز 
محــروم کند. البته اگــر نخواهیم از 
لفظ اخراج استفاده کنیم! درحقیقت 
هم دو بازیکن استقال به طور موقت 
اخراج  شــده اند و مشــخص نیست 
چه سرنوشــتی در انتظارشان باشد. 
بازیکن همان هایی هســتند  این دو 
که شــفر در تمرین عصر یکشنبه به 
شــدت از نحوه عملکرد شــان انتقاد 
کرد و آنها را عامل باخت اســتقال 

به سایپا دانست.
 این دو بازیکن روزبه چشــمی 
و فرشــید اسماعیلی هستند اما شفر 
می توانست فرشــید باقری را هم در 
دایره اخراجی ها قرار دهد اما به دلیل 
اینکــه اخراج باقری پســت هافبک 
دفاعی را در اســتقال با مشکاتی 
مواجه می کــرد، از اخراج موقت این 
بازیکن خودداری کرد. اخراج چشمی 
تنها به ماجرای امتنــاع او از پنالتی 
نــزدن در بازی با ســایپا اختصاص 

ندارد. 
چشمی بعد از بازگشت از اردوی 
تیم ملی نیز برای استقال بازی نکرد 
که این رفتار با انتقادهایی همراه بود 
اما چون اســتقال روی نوار پیروزی 
قرار داشت این مساله چندان بزرگ 
نشد تا حاشیه ای گریبان استقال را 
نگیرد اما بعد از رفتاری که چشــمی 
در بازی با سایپا انجام داد و از پنالتی 
زدن طفــره رفت دیگر خون شــفر 
به جوش آمــد و او با حمایت کامل 
باشگاه  فتحی، سرپرست  امیرحسین 
استقال این بازیکن را اخراج کرد تا 

شاید قدری به خودش بیاید. 
حال باید دید استقال در غیاب 
افراد  بازیکنانی که جزو کلیدی ترین 
آیا  استقال محســوب می شوند  در 

توانایی عبور از ســد ماشین سازی را 
دارد یا خیر؟ بدون شک اگر استقال 
بتواند در غیاب چشمی و اسماعیلی 
از ســد ماشین ســازی بگذرد، زمان 
کنار مانــدن این دو بازیکن از ترکیب 
استقال افزایش خواهد یافت و تنبیه 

آنها وسعت بیشتری خواهد گرفت.
 نکتــه جالــب توجــه در تایید 
خبــر حذف نــام ایــن بازیکــن از 
فهرســت مســافران به تبریــز آنجا 
اســت که باشگاه استقال خبری که 
درخصوص اخراج این دو بازیکن پس 
از نشســت عصر یکشــنبه در برخی 
رسانه ها منتشر شده بود را به شدت 
تکذیب کرد اما ساعاتی بعد مشخص 
شــد که این خبرها صحت داشته و 
باشــگاه استقال با این دو بازیکن به 

بن بست خورده است.
 

شاید مقابل پدیده هم نباشند
احتمال اینکه غیبت چشــمی و 
اسماعیلی به بازی با پدیده هم بکشد 
بســیار زیاد اســت. با توجه به اینکه 
زمان زیادی تا آن بازی فرصت نیست 
و اســتقال باید جمعه همین هفته 
در ورزشــگاه تختی تهران رخ  دررخ 
این تیم قــرار بگیرد، بعید نیســت 
که چشــمی و اســماعیلی به دلیل 
دوری از شــرایط تمرین و مسابقه ای 
در این بــازی هم غایب باشــند. از 
دقیقی  زمان  استقال  باشگاه  سویی 
برای بازگشــت این دو بازیکن اعام 
نکرده و دور از ذهن نیســت که این 
دو بازیکن بازی با پدیده را از دســت 
بدهند. البته همانطور که گفته شــد 
نتیجــه بازی با ماشین ســازی تبریز 
نقش بسیار تعیین کننده ای در تداوم 
و افزایش این جریمه خواهد داشت و 
باید دید استقال در بازی مهم با این 
تیم تبریزی چه نتیجه ای به دســت 

می  آورد.

 اخراج موقت چشمی و اسماعیلی
 دو غایب بزرگ در تبریز

شاید بازی با پدیده هم نباشند

تنزل در جات فاحش شفر در 14 ماه
نسخهآلمانیعلیمنصور؟!

14 ماه پیش در حالی که اتهام بی کفایتی همچون بارانی اینقطع بر ســر 
علیرضــا منصوریان باریدن گرفته بود، وی مجبور به اســتعفا از ســمت رهبری 
اســتقال پس از تساوی با ذوب آهن در تهران شــد. آن دیدار واپسین فرصتی 
بود که ســران وقت استقال به  وی برای درســت کردن امور تیم داده بودند و 
او نتوانســت از آن بهره  گیرد. در پی رفتن علی منصور، وینفرد شــفر آلمانی سر 
رشــته امور را در دست گرفت و سرمربی ســابق تیم ملی امید و باشگاه نفت از 
فرط فشارهای روحی یک سال از مقابل چشم ها محو شد. منصوریان در 7 بازی 
لیگی اش در آن فصل )لیگ هفدهم( فقط یک برد کســب کرده و متحمل چهار 
شکست شده و به رده یازدهم جدول تنزل کرده و در مقاطعی از آن فصل حتی 
به جایگاه ســیزدهم نیز رســیده بود. امروز وضع 
تیم شفر در ظاهر به بدی علی منصور نیست زیرا 
تیمش پس از 10 بازی لیگی در جای هفتم قرار 
دارد و بیشتر از دو شکســت ندارد اما اکتفا به 9 
گل زده به رغم خرج کردن هــای میلیاردی برای 
آوردن مهاجمانی مثل تبریزی، گرو و آقاخان )که 
آخری مصدوم اســت و حتی یک دقیقه هم بازی 
نکــرده( کم از فاجعه نبوده اســت. از طرف دیگر 
منصوریان تا آن موقع از فصل )شــهریور 1396( 
هنوز استقال را از جام حذفی به بیرون نرانده بود 
حال آنکه شفر سه ماه بعد از شروع لیگ هجدهم 
آبی هــا را از جام حذفی خارج کرده و در لیگ هم 
با رتبه ســیزدهم جدول فقط 4 امتیاز فاصلــه دارد و با اینکه یک بازی کمتر از 
برخی تیم هــای دیگر انجام داده اما رقبای نزدیکش در جدول نیز همچون او به 
 جای 11 مسابقه در 10 دیدار شرکت کرده اند و آنها هم مسابقات معوقه دارند.

 
»چینی« را نادیده بگیریم اما...

اینکه چطور ســران استقال در برخورد با واقعه ای بالنسبه مشابه به رفتن 
منصوریــان تن دادند اما از شــفر به طور تمام قد - ااقــل به حرف - حمایت 
می کنند، مسأله ای اســت که باید از خود آنها پرسید. این سوالی است که علی 
 چینی هم در روزهای اخیر مطرح کرده و اگر کار او را حمل بر رفیق بازی بدانیم 
)چینی همراه با محمد خرمگاه دستیاران اصلی منصوریان در زمان سرمربیگری 
وی بودند( ســوال مشابه بســیاری از آبی های دیگر را هم نمی توانیم با همین 
حربــه بی اثر کنیم و توجیهی بر ابقای شــفر بیاوریم. البته شــفر مربی توانایی 
اســت و شــکی در آن نیســت و با مدیریت و طراحی وی بود که استقال در 
پایان فصل گذشــته تا رتبه ســوم لیگ باا آمد و جام حذفی را هم برد اما اگر 
»حال« و وضعیت فعلی شان »شرط« باشد و به دستاورد های جدید شان استناد 
شــود، ســرمربی آلمانی امسال اســتقال همان چیزهایی را موجب شده است 
کــه منصوریان هم کم و بیش برای آبی ها به ارمغــان آورده بود. به منصوریان 
طی آن پروســه منفی بارها هشــدار داده و مهلت برای او تعیین شــد و چون 
نتوانســت الزام ها و درخواست ها را جامه عمل بپوشــاند رفتنی شد اما در این 
فصل اولتیماتومی به شــفر داده نشده و کمیته فنی استقال نیز به رغم اخباری 
که در مورد مخالفت هایش با شــفر و با نفوذ بودنش شنیده می شود، عمًا فاقد 

توان کافی برای اعمال تغییر در کادر فنی نشان داده است.
 

تاش های کم  ثمر
در یک کام »کارهای بالنسبه منصوریانی« شفر و تنزل درجات فاحش او تا 
این لحظه وی را ســرنگون نکرده است و به نظر می رسد که در بدبینانه ترین نگاه 
نیز وی زودتر از نیم فصل رفتنی نباشــد و نگاه عقایی و محتمل تر این است که 
بگوییم صرف نظر از هر نتیجه بعدی که به ثبت می رســد، شفر را تا پایان فصل 
نگه خواهند داشــت، این در حالی شکل می گیرد که اگر مشکل استقال مدتی 
»بد  نتیجه  گرفتن در عین ارائه بازی های خوب« بود، اینک در برخی روزها حتی 
یک بازی خوب و چشمگیر نیز از سوی آبی ها رؤیت نمی شود و کادر فنی آنها در 
باد حمایت سران باشگاه خوابیده است و هر چند برای برگرداندن اوضاع به شدت 
تاش می کند اما معلوم اســت که روش های کاری اش در این راه جوابگو نیست. 
شــفر را انصافاً نباید نســخه آلمانی علی منصور نامید ولی شرایط نامناسب فصل 

جاری او و تیمش بسیاری را به سوی چنین باوری سوق داده است.

کاغذ کاربنی که اتفاقات استقال را کپی می کند

از اخراج رحمتی و جباری تا ماجرای چشمی و اسماعیلی

داشــت؟ حدس زدن آن زیاد ســخت نیست، 
رفتــن بــه کمیتــه انضباطی و بازگشــت با 
پادرمیانی بزرگ ترها و شاید هم جریمه نقدی، 
همانطور که با طارق همام و حســین حسینی 
برخورد کردند. برای این اســتقال بیمار باید 
فکری کرد اما نه با شیوه تکراری که حدسش 

کار ساده ای باشد.
  

دلخوری رحمتی از اخراجی ها
 مهدی رحمتی از بازیکنان اخراجی تیم 
ناراحت اســت. رحمتی به عنوان کاپیتان تیم 
توقع دارد در شــرایط حســاس با مسووان 
اســتقال صحبت کنــد اما وقتــی بازیکنان 
جوان تــر واکنش درســتی با ماجــرا ندارند، 
کاپیتان اســتقال ناراحت می شود. شاید بهتر 
بود چشــمی و اســماعیلی کمی در ماجرای 
عصبانیت فتحی ســعه صدر به خرج می دادند 
و به جای اینکه تیم خود را در شرایط بحرانی 
تنها بگذارند به فکر جبران اشتباهات گذشته 
بودند. اســتقال امروز با وجــود تمام اتفاقات 
باید به مصاف حریف برود و توقعی نیست اگر 

دست خالی از تبریز برگردد.

بازگشتکریمی،غیبت
چشمیواسماعیلی

 تیــم اســتقال آخریــن تمرین 
خود را قبل از ســفر به تبریز در زمین 
پژوهشــکده صنعت نفــت برگزار کرد. 
روزبه چشــمی و فرشید اسماعیلی در 
تمرین دیروز استقال حضور نداشتند. 
ایــن بازیکنان با تشــخیص شــفر در 
ســفر به تبریز آبی پوشان را همراهی 
نکردند. علی کریمی که در اوایل دیدار 
با ســپاهان مصدوم شــده بود، بعد از 
بازگشــت به تمرینات آماده بازی شد 
و در صورت تشــخیص شفر او می تواند 
در بازی امروز به میدان برود. استقال 
امروز در هفته یازدهم رقابت های لیگ 
برتر در ورزشــگاه بنیان دیزل تبریز به 

مصاف ماشین سازی خواهد رفت.
 

نظریجویباری:نباید
چشمیواسماعیلی

اخراجشوند
 نظری جویباری معاون سابق باشگاه 
اســتقال با انتقاد از عملکــرد فتحی در 
خصــوص اتفاقات اخیر و جدایی بازیکنان 
سابق اســتقال اینطور می گوید: »فتحی 
بود که بــا تیام و جبــاروف مذاکره کرد، 
نکند این را هم می خواهند تکذیب کنند. 
درست است آقای افتخاری دیر رفت ولی 
»کی بود کی بود من نبودم« که درســت 
نیست و ایشان بودند که با تیام و جباروف 
مذاکره کردند. استقال اگر السد را می برد 
بــه مرحله بعد می رفت و می توانســت به 
فینــال هم صعــود کند. امیــد ابراهیمی 
رفته بود ولی باید تیمش را عالی می بست 
ولی آقای فتحی نتوانســت از این فرصت 
استفاده کند و باشگاه استقال را در آسیا 
معتبر کند.« معاون سابق باشگاه استقال 
در مــورد اینکه مدیران ادعا می کنند گرو 
و نویمایر با نظر شــفر جذب شــده اند و 
آنها نمی تواننــد در تصمیم های او دخالت 
کنند هم می گوید: »کادرفنی خواســت، 
چــرا مدیران هیچ بررســی نکردند؟ برای 
چه آقای شــفر نباید جــواب بدهد؟ یک 
زمان مــا قلعه نویی و مظلومی داشــتیم 
که 800 میلیــون می گرفتند ولی قیمت 
کادرفنی امســال 20 میلیارد اســت ولی 
مدیران استقال فقط در مورد آن مقطعی 
فکر می کنند، باید از بغل شفر مربی هایی 
مثل مجیدی، جبــاری و یا فکری تربیت 
شوند.« نظری جویباری در مورد درگیری 
فتحی با اســماعیلی و چشمی در تمرین 
نیز می گوید: »در شــأن مدیر نیست که با 
بازیکنان برخورد کند و به آنها توهین کند. 
این وظیفه سرپرست است که گزارش کند 
و بازیکن به کمیته انضباطی دعوت شود. 
بازیکنان ســرمایه باشگاه هســتند، مگر 

می شود آنها را اخراج کنید؟«

نگاه

خبر و مصاحبه

با بازیکن خاطی برخورد شود،  باید 
اگر ایــن اتفاق نیفتد بایــد ایراد گرفت. 
هر باشــگاهی قانونی دارد و بازیکن باید 
مطیــع قوانین باشــد، خصوصــا زمانی 
که تیــم نتیجه نمی گیــرد، بازیکن باید 
بازخواســت شــود، به این قسمت ماجرا 
کاری نداریم. روز شنبه امیرحسن فتحی 
مدیرعامل استقال با توپ پر سر تمرین 
این تیم حاضر می شــود، تیــم در جام 
حذفی حذف شده است و مدیرعامل حق 
دارد که در چنین شرایطی با توپ پر به 
سراغ بازیکنان برود. فتحی کاما عصبانی 
بود و طرف این ماجرا هم بازیکنانی قرار 
داشــتند که می توانستند استقال را در 
جــام حذفی کمک کنند امــا این کار را 
انجام ندادند، مثا کاپیتان بازی استقال 
و ســایپا یعنی روزبه چشمی که از زدن 
پنالتی خودداری کــرده بود، یا بازیکنی 
که تیــر دروازه را با تور دروازه اشــتباه 
گرفــت و نفهمید توپ را کجا می زند اما 
لحن آقای رییس به مذاق همان هایی که 
طرف حساب فتحی بودند خوش نیامد و 
خیلی زود واکنش نشــان دادند. همانجا 
بود که مدیرعامل اســتقال انگار منتظر 
فرصت بود تا کلیــد اخراج موقت آنها را 
بزند. فتحی به چشمی و اسماعیلی گفت: 
»خوش آمدید.« و این واکنش رییس هم 
یعنی از دست دادن بازی با ماشین سازی. 
گویــا این دو بازیکن هم خیلی بدشــان 
نیامــد و  بار و بنه خود را جمع کردند و 
رفتند، هر چقدر هم این وسط مسووان 
استقال قصد ماست مالی ماجرا را دارند 
افتاده قابل اپوشــانی نیست.  اتفاق  اما 
این ماجرا را در گوشــه ذهن نگه دارید 
و وقایع فصل پیش را مرور کنید، درست 
زمانی کــه منصوریــان بــود، در بازی 
استقال و پارس جنوبی مهدی رحمتی 
روی نیمکت در هنگام باخت لبخند زد، 
همان زمان آقــای کاپیتان متهم قلمداد 
شــد و به همراه مجتبی جبــاری کنار 
گذاشــته شــدند. در این اتفاق یک پایه 
ماجرا افتخاری مدیرعامل وقت استقال 
بود که درباره جبــاری دیگر هیچ جوره 
کوتاه نیامد و جباری دیگر به اســتقال 
برنگشت. ماجرای کنار گذاشتن رحمتی 

و جباری از استقال البته خیلی هم بدون 
ســر و صدا پایان نپذیرفت و در برنامه نود 
هوادار استقال متوجه اوضاع آشفته درون 

باشگاه شد.
این اتفاق را در کنــار نحوه یارگیری 
اســتقال بگذارید، زمانی که استقال در 
لیگ شــانزدهم نایب قهرمان شد و اهالی 
فوتبال بــه منصوریان توصیــه کردند که 
شــاکله تیــم را حفظ کند امــا این مربی 
بی توجه به داشــته هایش آنقــدر در تیم 
تغییرات ایجاد کرد کــه در لیگ هفدهم 
بــه دلیل نتایج ضعیــف، در خروجی را به 
خودش نشان دادند. ماجرای لیگ هفدهم 
و شــروع لیگ هجدهم هم بی شباهت به 
تیــم منصوریان نبود، فقط این بار شــفر 
سکان هدایت اســتقال را برعهده داشت. 
از هر طرف که استقال را واکاوی می کنی 
از شیوه جذب بازیکنان گرفته تا برخورد با 
بازیکنان خاطی و حتی نتیجه نگرفتن های 
اســتقال به این نتیجه می رسی که هیچ 
چیز جدیــدی از دل این باشــگاه بیرون 
نمی آید، نه مدیران جدید بلد هســتند که 

شــیوه مدیریت را تغییر دهند و نه مربیان 
می تواننــد اتفاق دیگــری را رقم بزنند. به 
همین دلیل هم هســت که این استقال 
سال هاســت رنگ تغییر به خود ندیده و با 
همان دست فرمان پیش می رود حتی اگر 

دوباره یک نتیجه حاصل شود.
اســتقال امروز با ماشین سازی بازی 
دارد. در این دیدار روزبه چشمی و فرشید 
اســماعیلی را به دلیل بی انضباطی ندارد، 
وریا غفــوری محروم اســت، منتظری به 
دلیــل مصدومیت حضور ندارد. یعنی خط 
دفــاع اســتقال بحرانی ترین شــرایط را 
خواهد داشــت. این اوضــاع و احوال هیچ 
کدام ذهن مشغول هوادار را نمی تواند آرام 

کند.
انتظار معجزه نیســت در شرایطی که 
هیچ چیز ســرجای خودش نیست. چرخه 
معیوبی که در تیم اســتقال قــرار دارد 
بازخوردش فقط یــک چیز خواهد بود. به 
همین دلیل است که اتفاقات درست مثل 
فصل پیش تکرار می شــود. چه پیش بینی 
می توان از نوع بازگشت بازیکنان اخراجی 

 حاشیه 
تمام 

نمی شود

انتظار معجزه 
نیست در 

شرایطی که 
هیچ چیز 
سرجای 
خودش 

نیست. چرخه 
معیوبی که در 
تیم استقال 

قرار دارد 
بازخوردش 
فقط یک 

چیز خواهد 
بود. به همین 
دلیل است که 
اتفاقات درست 

مثل فصل 
پیش تکرار 

می شود

از  مختلفــی  قول هــای  نقــل 
اظهارات فتحی در تمرین اســتقال 
می شود. حتی صحبت از این است که 
سرپرست باشگاه استقال به بازیکنان 
گفته غیرت ندارید! با محوریت همین 
واژه از فتحی سوال شده که او عمیقا 
به کاربــردن چنین لفظــی را تکذیب 

کرده است.
 فتحی گفتــه: »اصــًا و ابدا از 
چنین کلمه ای اســتفاده نکردم. من 
نمی دانــم این چه نوع اطاع رســانی 
اســت که صورت می گیــرد. من به 
محــل تمرین تیم اســتقال رفتم تا 
بــه دنبال روحیه دادن بــه بازیکنان 

تیم باشم. حتی به بازیکنان استقال 
گفتم همــه توان تان را به کار بگیرید 
چون باید پاسخگوی هواداران باشیم. 
هوادارانی که هــزاران کیلومتر برای 
تماشــای یک بازی استقال می آیند 
حقشــان این نیســت. روی ســخنم 
بــا همه بازیکنان و حتــی کادر فنی 
بوده اســت.« فتحــی جر و بحث با دو 
بازیکن اســتقال را هم تکذیب کرده 
اســت: »من دیروز هــم این موضوع 
را تکذیب کرده ام، دو رســانه مطالبی 
نوشــتند که نســبت به آنها واکنش 
داشتیم چون حق طبیعی ما است که 
در قبال اخبار نادرست واکنش نشان 
بدهیم. از من ســوال پرسیدند که آیا 
بازیکنان در قبال کســر قراردادشان 
اعتــراض کرده اند که من جواب دادم 
اصــًا این گونه نیســت. انصافاً حتی 
یک نفــر از بازیکنان در مورد مباحث 
مالی کوچک ترین اعتراضی نکرد و ما 
فردا باید در یــک وجب جا بخوابیم. 
مگر می شــود بازیکنان تیم از باخت 
اســتقال ناراحــت نباشــند. من به 
محل تمریــن رفتم تا بــه بازیکنان 
بگویم حامی شــفر هستیم و شما هم 
بدانید باید هر چه در توان دارید برای 

استقال بگذارید. حتی به آنها گفتم 
این لباس بر تن امثال پورحیدری ها، 
حجازی هــا و علــی جباری هــا بوده 
اســت.« آیا چشمی و اســماعیلی با 
سرپرست  داشتند؟  جروبحثی  فتحی 
استقال پاســخ این سوال را هم داد: 
»اصًا و ابداً چنین اتفاقی نیفتاد. شما 
به عکس های تمرین روز گذشته نگاه 
کنید، من با فرشید اسماعیلی خوش 
و بش کردم و با او دســت هم داده ام. 
با همــه بازیکنــان از جمله رحمتی، 
اسماعیلی، روح ا... باقری و خیلی های 
دیگــر خوش و بش کــردم. اصًا این 
مباحث مطرح کردنش در رســانه ها 
درست نیســت و زشت اســت. روز 
گذشته هم مقابل باشگاه در مورد این 
مســائل توضیح دادم. یک خبرنگار از 
من ســوال کرد آیا بازیکنان به کسر 
قراردادشــان معتــرض بودند که من 
مثل همین اان گفتــم اصا اتفاقی 
نیفتاده و هیچ کــس اعتراض نکرده 
اســت. فکر می کنم فیلم آن مصاحبه 
هم موجــود باشــد. دوبــاره از من 
پرسیدند گفته شــده که این دو نفر 
جروبحث کرده انــد که من هم گفتم 

هیچ جروبحثی وجود نداشته است.«

شکست مقابل ســایپا، ناکامی در 
لیگ و حذف از جام حذفی اســتقال 
را با بحرانی جدی مواجه کرده. بحرانی 
که اردوی اســتقال را در آستانه بازی 
مقابل ماشین سازی در هفته دوازدهم 
لیگ برتر، آشــفته و پر حرف و حدیث 
کرده اســت. امیرحسین فتحی، شنبه 
به تمرین اســتقال رفت تا دقایقی با 
بازیکنان صحبت کنــد و آنها را برای 
موفقیــت در بازی های بعــدی آماده 
اما حضور او نه تنها ســودی برای این 
بسیاری  بلکه حواشــی  نداشــت  تیم 
نیز به وجود آورد. فتحی در بخشــی از 

صحبت هایش رو به بازیکنان استقال 
کــرد و درباره کــم کاری برخی از آنها 
حرف زد. بازیکنانی چون روزبه چشمی 
نتوانستند  البته  اســماعیلی  فرشید  و 
طعنه های مدیرعامل باشــگاه را هضم 
کنند و پاسخی به آن ندهند. به همین 
دلیل رو به فتحی کردند و به او گفتند: 
»ما بی غیرت نیســتیم و در استقال 
هم هیچ بازیکنی کــم کاری نمی کند. 

مشکل استقال جای دیگری است.«
در همین حیــن، مهدی رحمتی 
پادرمیانی کرد و از بازیکنان خواســت 
صحبتــی انجــام ندهنــد. کاپیتــان 

اســتقال گفت که بــا فتحی صحبت 
می کنــد و ســوء تفاهم ر ا برطرف اما 
چشمی و اســماعیلی تمرین را ترک 
کردنــد و به همین دلیل از فهرســت 
بازیکنان اســتقال بــرای بازی مقابل 

ماشین سازی خط خوردند.
بــا  بازیکــن   2 ایــن  مشــکل 
امیرحســین فتحی بود اما مشــخص 
نیست چرا باشگاه استقال، خروج نام 
اسماعیلی و چشــمی از فهرست بازی 
با ماشین ســازی را گردن وینفرد شفر 
انداختــه و تاکید کرده که این تصمیم 

را سرمربی گرفته است.
قرار است کمیته انضباطی باشگاه 
استقال تشکیل شــود و اسماعیلی و 
چشــمی نیز حرف های خود را بزنند. 
مشکل آنها برخاف شایعه ها، نه تأخیر 
در پرداخت ها بــود و نه جریمه ای که 
باشــگاه در نظر گرفته. این 2 بازیکن، 
تنها به دلیل انگ بی غیرتی و کم کاری 
کــه فتحی به آنهــا زده ناراحتند و به 
همین دلیل شــاید برای بازی های بعد 
هم جایی در فهرســت شــفر نداشته 
باشــند. البته همــه اینهــا منوط به 
برگزاری جلسه کمیته انضباطی باشگاه 

استقال است.

فتحی:بهبازیکناناستقالنگفتمبیغیرت

پاسخچشمیواسماعیلیبهفتحی:نهبیغیرتیم،نهکمکار

اتفاقات در استقال عینا تکرار می شود، فقط اسم ها تفاوت می کنند وگرنه جنس ماجراها یک جور است. اتفاقا شکل برخورد با ماجراهای اتفاق افتاده هم دقیقا یک شکل 
است، با این اوصاف توقع خروجی آنچه از درون باشگاه هم بیرون می آید، باید یک شکل باشد. انگار در این باشگاه یک کاغذ کاربن گذاشته اند و اتفاقات را کپی می گیرند، 
حداقل در دو فصل اخیر که شکل ماجرا اینطور بوده است و جریاناتی که در این تیم می افتد یادآور خاطرات فصل قبل است، مهم هم نیست که فتحی باشد یا افتخاری. 
اصا هم اهمیت ندارد بازیکنان معترض رحمتی و جباری باشند و یا چشمی و اسماعیلی، مهم این است که رفتارها مثل همان کاغذ کاربن هستند و این هوادار باید هرج و 
مرج های باشگاه استقال را تماشا کند. فصل پیش خیلی زود بعد از ماجراهای پیش آمده منصوریان از استقال رفت اما این بار فعا فتحی ایستاده و از شفر حمایت می کند.

جابر،غریبهآشنا

معماییبهنامالحاجیگرو

همدانی:باتغییرشفرموافقنیستم

  ماجــرای مانــدن جابر انصــاری در 
استقال از همان ماجراهای عجیب و غریب 
این فوتبــال بود. بازیکنی که در فهرســت 
خروجی اســتقال قرار گرفــت اما به لطف 
همان بی برنامگی باشــگاه و موفق نبودن در 
جذب بازیکن های دلخواه، جابر در استقال 
ماندنی شــد. این بازیکــن در یک بازی که 

اســتقال نیاز مبــرم به بازیکن داشــت و 
بازیکنــان اصلی این تیم حضور نداشــتند، 
در ترکیــب اصلی قرار گرفت و در بازی های 
دیگر حتی در فهرست 18 نفره استقال هم 
نبود. شــفر در تمام شرایط به نوعی اینطور 
برخورد می کند که اعتقادی به جابر انصاری 
ندارد اما سوال اینجاست بازیکنانی که شفر 
به آنها اعتقاد دارد تاکنون چه گلی به ســر 
تیم زده اند. حاا اما جابر انصاری به غریبه ای 
آشنا تبدیل شده است. بازیکنی که در کنار 
تیــم قرار دارد اما انگار دیده نمی شــود. در 
تمــام روزهایی هم که او در ترکیب شــفر 
جایی ندارد و مــورد بی توجهی قرار گرفته 
است، هیچ مصاحبه ای نکرده و انگار خودش 
به همین روش راضی است. البته شاید بهتر 
بود در زمانی که شــفر اعام کرد اعتقادی 
به جابر ندارد، این بازیکن جمع استقالی ها 
را تــرک می کــرد تا شــأن او به عنوان یک 
بازیکن قدیمی حفظ شــود. این روزها حال 
و احوال اســتقال اصاخوش نیست و تمام 
برنامه هایــش به هم می خورد حتی شــکل 

ماندن جابر در این تیم.

 الحاجــی گــرو بعــد از تحمل کردن 
انتقادهــای زیاد در بازی با ســایپا در جام 
حذفی در ترکیب ثابت اســتقال به میدان 
رفت. او در این بــازی روی گل اول پنالتی 
گرفــت که اســماعیلی آن را تبدیل به گل 
کرد و روی گل دوم هم پنالتی که دانشــگر 

گرفته بــود را به گل تبدیل کــرد. البته او 
نتوانســت رضایت کامــل هواداران  بازهم 
اســتقال را جلب کند چراکه دو موقعیت 
ایــده آل را از دســت داد و یکی از مقصران 
حذف تیمش بود. گرو بعد از بازی با ســایپا 
با سری تراشیده در تمرین استقال شرکت 
می کند و امیدوار اســت بتوانــد از این به 
بعد نمایــش موثرتــری در ترکیب تیمش 
داشته باشــد. گرو تا نیم فصل فرصت دارد 
توانایی های خود را نشــان بدهد تا نام او از 
فهرســت آبی ها خارج نشود. حاا این معما 
در مورد گرو وجود دارد که باز هم شــفر با 
همان تفکر همیشگی به او بازی می دهد یا 
اینکه سعی می کند کمی او را از این فضای 
انتقادی خارج کرده و شخص دیگری را در 
مصاف با ماشین ســازی بازی  دهد. آن چه 
مسلم اســت اینکه استقال در فصل نقل و 
انتقاات اصا خوب عمل نکرد و حاا نتیجه 
همین عملکرد ضعیف خود را می بیند. گرو 
همان بازیکنی اســت که با تفکر اشتباه به 

استقال آمد.

ســتار همدانی بازیکن سابق استقال 
بــا انتقاد از عملکرد این تیم می گوید: »آنها 
حتی نتوانستند تیم 10 نفره سایپا را شکست 
دهند تا از دور مسابقات حذف نشوند، البته 
شرایط این روزهای استقال دو علت عمده 
دارد، اول اینکه ســرمربی آبی پوشان بعد از 
نزدیک به 14 بازی هنوز نتوانســته ترکیب 
ثابت خود را به دســت آورد و این مساله به 
تیم آسیب زده است.« پیشکسوت استقال 
علت دوم این موضوع را عدم همدلی عنوان 
کرده و می گوید: »متاســفانه در اســتقال 
وحدت و یکدلی وجود ندارد و تفکرات همه 
با یکدیگر متفاوت اســت. مــا در این چند 

وقت ندیدیم که استقالی ها همدل باشند و 
به یک وحدت تاکتیکی دســت پیدا کنند و 
همین مساله باعث شده تا شاهد بازی های 
خوبی هم از استقال نباشیم.« همدانی در 
پاســخ به این سوال که هواداران از عملکرد 
شفر ناراضی هستند و خواستار برکناری او 
شــده اند، می گوید: »با ایــن موضوع موافق 
نیستم. او توانایی های خود را نشان داده اما 
نیاز به یکسری تغییرات اساسی دارد. اعتقاد 
دارم در کار شــفر دخالت می شــود و او به 
خاطر تزلزل فکری که دارد، تصمیم گیرنده 
نهایی نیســت و نمی تواند حرف خود را به 

طور کامل پیاده کند.«

استقال اگر نتواند ماشین ســازی را هم ببرد بحران هایش 
در فصل جاری بیشــتر خواهد شــد. ماشین سازی اما تیم 
آنچنان اســتخوان داری نیست که استقال قابلیت پیروزی 
در برابرش را نداشــته باشــد. آبی ها می توانند با ارائه یک 
بــازی منظم و منطقی امتیاز کامل این بازی را به دســت 
آورند و با روحیه بیشــتر گام به بازی هفته دوازدهم مقابل 
پدیده بگذارند. به جهت اینکه استقال جمعه میزبان پدیده 
صدرنشین است، لزوم کسب امتیاز کامل این بازی بیش از 
پیش احساس می شود و شفر و شاگردانش باید در برابر تیم 
با انگیزه ای که رضا مهاجری ســاخته پیروز و سربلند شوند. 
ماشین ســازی از لحاظ تاکتیکی تیم پیچیده ای نیســت و 
استقال باید فرصت پیروزی در این بازی را مغتنم بشمارد.

اســتقال-دروازه بان: سیدحسین حسینی )مهدی رحمتی(، 
مدافعان میانی: آرمین ســهرابیان، محمد دانشگر، مدافعان 
کناری: فرشاد محمدی مهر، میاد زکی پور، هافبک ها: فرشید 
باقری، علــی کریمی )جابرانصاری(، مارکوس نویمایر، طارق 

همام، رضا آذری، مهاجم: الحاجی گرو )مرتضی تبریزی(

نگاه فنی

چهره ویژه

تركیب احتمالی

تركیب احتمالی

 دوشنبه 1397/8/14، هفته یازدهم هجدهمین دوره 
لیگ برتر، ورزشگاه بنیان دیزل تبریز، ساعت: 15:00
 داور: وحید کاظمی، کمک ها: محمدرضا منصوری و 

محسن سلطانی

ماشین سازی- استقال

 3 امتیاز
 و دیگر هیچ

ماشین ســازی- دروازه بان: دخســوس، مدافعان میانی: 
محمدحسین کنعانی زادگان، مصطفی سااری، مدافعان 
کنــاری: عزیز معبوی، احمد موســوی، هافبک ها: احمد 
زنده روح، اســماعیل فرهــادی، توحیــد غامی، احمد 
مهدی زاده، مهاجمان: رضا خالقی فر، فرید بهزادی کریمی

 تنهــا بازیکنــی که می توانــد گره هــا را در خط میانی 
اســتقال باز کند، طارق همام است. این هافبک عراقی 
در پست گوش چپ تحرک قابل توجهی دارد. شاید این 
بازی روز شــکوفایی طارق در ترکیب استقال باشد. از 

همام انتظار ها بیش از اینها است.

طارقهمام 17

زمانی که منصوریان ســرمربی استقال بود به استقال 
آمد اما مصدومیت مانع از پیشــرفتش در این تیم شــد 
و خیلی زود با آبی هــا وداع کرد. کنعانی زادگان حاا در 
ماشین ســازی با آرامش بیشتری فوتبال بازی می کند. او 

می تواند یکی از چهره های ویژه  این بازی باشد.

حسینکنعانیزادگان 6

جر و بحث من با دو بازیکن کذب است

جواب مدیرعامل را دادند، اخراج شدند

وصال روحاني
Vesal Rohani

مهديه دريابيگي
Mahdiyeh Daryabeigi
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پرسپولیس از مسائل غیرفنی ضربه خورد

مهاجری: سرنوشت استقال برایم مهم نیست

این هفته با استقال بازی دارید. یک 
بازی سخت در شرایطی سخت...

 دقیقا همینطور اســت. ما درست است 
که دیرتــر از دیگــر تیم ها شــروع کردیم اما 
بچه ها به جز بازی با دامــاش، در بقیه بازی ها 
رشد فنی و بدنی خیلی خوبی داشتند که ما را 
امیدوار کرد. البته برای بازی با استقال چندین 
مصدوم داریم که امیدوارم بچه هایی که فرصت 
بــازی پیدا می کنند قدر ایــن فرصت را بدانند 
و بهترین عملکردشــان را به نمایش بگذارند و 

همراه تیم باشند.
اینکه در بازی با داماش باختید، شاید 
اتفاق چندان منفی هم نباشــد چون اان 
می توانید تمام تمرکزتان را روی لیگ برتر 

بگذارید...
 درســت اســت اما ما خیلی دوســت 
داشتیم باا برویم. به هر حال وقتی به ظرفیت 
تیم نــگاه می کنیم می بینیــم 12، 13 بازیکن 
بیشتر نداریم. ضمن اینکه سازمان لیگ برنامه 
فشــرده ای تنظیم کرده. با توجه به اینکه هنوز 
بازی پرســپولیس و ســپیدرود از مرحله یک 
هشــتم پایانی جام حذفی برگزار نشــده، فکر 
می کنم ســازمان لیگ برای برگــزاری بازی ما 
عجله کرد که همین مساله و بازی های فشرده 
لیگ باعث شکســت تیم و البته آسیب دیدگی 

بازیکنان ما شد.

اان از 6 بازیکن مصدومی که دارید، 
هیچ  کدام به بازی با استقال نمی رسند؟

 بازیکنانــی مثــل زنده روح، ســااری، 
یوسفی و پیمان بابایی قطعا به بازی نمی رسند 
اما وضعیت فریــد بهزادی کریمی هم روز بازی 

مشخص می شود.
تیم تان  بدنســازی  می رسد  نظر  به 

خوب نبوده که این همه مصدوم دارید...
 قطعا همینطور اســت. خــب، قبل از 
اینکه به این تیم بیایم، شــرایط ماشین سازی 
طوری بود که تیم دیر شــکل گرفت و فرصت 
کمی برای بدنسازی داشت. تیم ما در بازی های 
ابتدایــی از دقیقه 60، 70 کم می آورد اما رفته 
رفته شرایط بهتر شد. به صورتی که ما تا اان 2 
بازی 120 دقیقه ای داشتیم که بازیکنان خیلی 
خوب کار کردند اما فشــار زیــادی به تیم وارد 
شــد. در هر صورت 4،  5 بازیکن شرایط خوبی 

برای بازی ها نداشتند و آسیب دیدند.
متفاوتی  شرایط  روزها  این  استقال 
دارد. اگــر بتواند ماشین ســازی را ببرد 
شــاید بتواند از بحران خارج شود اما اگر 
پیدا  بحرانی تری  بدون شک شرایط  نبرد، 
خواهد کرد. به نظرتان بعد از این بازی چه 

شرایطی برای استقال پیش خواهد آمد؟
 ما به شــرایط اســتقال کاری نداریم 
و به شــرایط خودمــان نگاه می کنیــم. ما به 
مشکات استقال و دیگر تیم ها توجهی نداریم. 
شرایط استقال برای ما مهم نیست چون فقط 

سرنوشت خودمان مهم است.

این بــازی را چند چنــد پیش بینی 
می کنید؟

 من تــا اان هیچ بــازی را پیش بینی 
نکــرده ام اما تمام تاش مان این اســت که در 

بازی با استقال بهترین نتیجه را بگیریم.
 

 در این بازی، استقال روزبه چشمی 
و فرشید باقری را کنار گذاشته. این مساله 

چقدر می تواند تاثیرگذار باشد؟
 اســتقال آنقدر مهــره دارد که با نبود 
2، 3 بازیکن هیچ آســیبی نمی بیند. من وقتی 
نیمکت اســتقال در بــازی با ســایپا را نگاه 
تبریزی،  مثــل  بازیکنانی  می دیــدم  می کردم 
روح ا... باقری، آرمین سهرابیان، مهدی رحمتی 
و... روی نیمکت هســتند، بــه خودم می گفتم 
اســتقال چه تیــم پرمهره ای اســت که همه 
آرزوی بازیکنان نیمکت نشین آن را دارند. وقتی 
این شــرایط وجود داشته باشد بدون شک نبود 

چشمی و باقری نمی تواند تاثیرگذار باشد.
همیشه از شــما به عنوان یک مربی 

استقالی یاد می شود...
 بــرای من تیمی که بــه آن تعهد دارم 
فقط مهم اســت. ســعی می کنم تمام تمرکزم 
روی کار خودم باشد. ضمن احترام به استقال، 
امیــدوارم موفقیت در بازی این هفته از آن تیم 
من باشــد. ان شــاءا... در این بــازی در حضور 

هواداران مان پیروز شویم.
بازی  بگذریــم،  ایــن بحث هــا  از 
ارزیابی  را چطور  کاشــیما  و  پرسپولیس 

می کنید؟
 بــه نظر من پرســپولیس تــا اان هم 
حمیت، همدلی، وفاق و اتحاد خودش را نشان 
داده و بــا آن توانســته به اینجا برســد. حذف 
تیم هایی مثل الدحیل و الســد کار هر کســی 
نیست. تیم هایی که قرارداد یک بازیکن شان به 
اندازه بودجه یــک فصل پرهزینه ترین تیم های 
ایران اســت. من فکر می کنم پرســپولیس در 
بازی با کاشیما از مسائل غیرفنی ضربه خورده. 
مدیریت باشگاه نباید می گذاشت پنجره نقل و 
انتقاات تیم بسته می شد و اینکه در ادامه باید 
بازیکنانش را حفظ می کرد. این مشکات باعث 
شــد پرســپولیس نتواند آنطور که باید مقابل 
کاشــیما کار را ادامه دهد. ایــن تیم از دقیقه 
70 به بعد افت فاحشــی داشــت چون فشــار 
همه بازی ها از جمله لیگ، جام حذفی و آســیا 
روی 12، 13 بازیکن اســت. تقویم ای اف ســی 
هم طوری اســت که تیم های شــرق آسیا در 
آماده تریــن زمان بــه ما می خورند. ان شــاءا... 
پرسپولیس در بازی برگشــت جبران می کند. 
فوتبال ایران ثابت کرده در برگشــت می تواند 
جبــران کند که امیدواریم شــاهد یک کامبک 

زیبا و استثنایی از پرسپولیس باشیم.
قهرمانی  بــه  امیدی  خیلی هــا  اما 

پرسپولیس ندارند...
 من خیلی امیدوارم چون پرســپولیس 
در بازی با الســد هم نشان داد می تواند کامبک 
اســتثنایی داشــته باشــد. در حضور هواداران 

پرسپولیس، می توانیم روز خوبی را رقم بزنیم.

همیشه از رضا مهاجری 
به عنوان یک مربی استقالی 
یاد می شود. مربی که اگرچه 
هیچ  وقت در استقال نبوده 
اما بارها از عاقه اش به این تیم 
صحبت کرده. حاا مهاجری باید 
به عنوان سرمربی ماشین سازی 
تبریز مقابل استقال قرار 
بگیرد. مهاجری اگرچه برای این 
بازی با وجود مصدومان زیاد، 
کار سختی دارد اما امیدوار 
است تیمش در بازی خانگی 
به پیروزی برسد. نکته جالب 
این است که برای رضا مهاجری 
شرایط بحرانی استقال اهمیتی 
ندارد و می گوید فقط تیمش 
اهمیت دارد.

تبریز  رضا خالقی فر مهاجم ماشین سازی 
کــه امید اول این تیم برای گلزنی به حســاب 
می آیــد تأکید کرد کــه تیمش در بــازی با 
استقال دنبال مساوی نیست و برای برد بازی 
خواهد کرد: »اســتقال تیم خوبی است و به 
دلیل شرایطی که دارد قطعاً برای برد به میدان 
می آیــد ولی ما هم تیم دســت و پا بســته ای 
نیســتیم. ما در زمین خودمان بازی می کنیم 
و حتی دنبال گرفتن مساوی هم نیستیم. تنها 
هدف ما گرفتن ســه امتیاز اســت.« خالقی فر 
با اشــاره به احتمال گلزنــی اش در این بازی 
می  گویــد: »برای من موفقیت تیم از همه چیز 
مهم تر اســت. من قبًا با پیراهن سایپا، فجر و 
گســترش به استقال گل زده ام و امیدوارم در 

این بازی هم به این تیم گل بزنم.«

 خالقی فر: امیدوارم به استقال 
گل بزنم

محمدرضــا خلعتبری هافبــک تهاجمی 
پدیده مشهد از اینکه مقابل نساجی مازندران به 
پیروزی پر گل رسیدند خیلی خوشحال است: 
»بازی زیبایی را هر دو تیم به نمایش گذاشتند. 
می دانستیم بازی دشواری خواهیم  داشت ولی 
خوشــبختانه در نهایت توانســتیم سه امتیاز 
این بازی حســاس را کسب کنیم. سخت ترین 
بازی که در این چند هفتــه اخیر انجام دادیم 
مقابل تیم نساجی بود، خیلی خوشحالم که سه 
امتیاز این بازی نصیب تیم ما شــد.« خلعتبری 
درباره حل مشکات باشــگاه پدیده می گوید: 
»خوشبختانه روز به روز شــرایط باشگاه بهتر 
می شود و امیدوارم در بازی های آینده مشکات 
به طور کامل حل شده  باشد و فقط روی فوتبال 

خود و مباحث فنی تمرکز کنیم.«

 خلعتبری: امیدوارم فقط 
روی مسائل فنی تمرکز کنیم

پیشــین  کاپیتــان  اســدی  مرتضــی 
تراکتورسازی تبریز از فوتبال خداحافظی کرد. 
اســدی که در فصل جاری در تیم دسته اولی 
اکسین البرز حضور داشت، پس از بازی هفته 
یازدهم تیمش مقابل ملــوان بندرانزلی برای 
همیشــه از فوتبال خداحافظی کرد. اســدی 
سابقه بازی در تیم های گسترش فواد تبریز 
و صنعت نفت آبادان را هــم در کارنامه دارد. 
این مدافع باتجربه همیشــه در تیم های فراز 
کمالوند حضور داشــت و هر  جا این سرمربی 
کار می کــرد، بــه آن تیم می رفــت. با رفتن 
کمالوند از اکســین البرز و البته آمدن محمد 
نصرتی به این تیم، ظاهرا اســدی عاقه  ای به 
ادامه کار با این تیم نداشت و تصمیم گرفت از 

فوتبال خداحافظی کند.

مرتضی اسدی از فوتبال 
خداحافظی کرد

پدیده مشهد  هافبک  قاسمی نژاد  محمد 
تأکید کــرد تیمش در لیگ امســال یکی از 
مدعیان جدی قهرمانی محســوب می شــود. 
قاســمی نژاد که در پیروزی 3 بر صفر مقابل 
نســاجی مازندران به خوبی درخشید، درباره 
اینکه چرا بعد از گل و پاس گلی که داد شادی 
نکرد، می گوید: »من سه سال در نساجی بازی 
کردم و شــاگرد نکونام هم بودم. اصًا درست 
نبود برابر نســاجی بعد از گل زدن خوشحالی 
کنــم ولی خدا را شــکر می کنم یک گل زدم 
و یک پاس گل هم دادم. این نخســتین گلم 
در ایــن فصل بــود. تا اان چهــار پاس گل 
هم داده ام. البته اان ســه هفته است که در 
ترکیــب ثابت بازی می کنم و قبــًا به عنوان 

بازیکن تعویضی وارد زمین می شدم.«

 قاسمی نژاد: درست نبود 
جلوی نکونام شادی کنم

اگر نصیرزاده قرارداد خوبی نبسته باشد
باشگاه های تبریزی در 
آستانه دردسری جدید

یکــی از اتفاقــات عجیــب در نقل و 
انتقاات فوتبال ایران جذب هری فورســتر 
در تیم تراکتورســازی بود کــه به کار این 
تیــم نیامد و در اقدامی ســوال برانگیز این 
بازیکن به ماشین ســازی تبریز پیوســت تا 
انتقادها از محمدرضا زنوزی مالک باشــگاه 
تراکتورســازی بابت اینکه هر بازیکنی که 
در تراکتورســازی نمی خواهد را به تیم دوم 
خود ماشین ســازی می دهد، باا بگیرد. هر 
چند زنوزی در همان زمان مدعی شــد که 
ماشین ســازی برای او نیست و دخالتی در 

امور این تیم ندارد.
با این شــرایط فورســتر انگلیســی با 
ماشین سازی قرارداد بست اما همان روزهای 
اول بعد از قرارداد به باشــگاه اعام می کند 
مصدوم اســت و برای مــداوا می خواهد به 
کشــورش برود. اکنون 63 روز از رفتن این 
بازیکن به انگلیس می گذرد اما از بازگشت 
این بازیکن خبری نیست و مسووان باشگاه 
ماشین ســازی به دنبال فسخ قرارداد با این 
بازیکن هســتند. اینطور که به نظر می رسد 
مبلغ قرارداد این بازیکن هم زیاد اســت و 
باشگاه ماشین ســازی به دنبال راهی است 
که بدون پرداخت پول، فسخ قرارداد صورت 
گیرد. البته با توجه به اشــراف هوشــنگ 
نصیرزاده بر مســائل حقوقی بعید اســت 
قرارداد این بازیکن را طوری بســته باشــد 
تراکتورسازی  باشگاه های  برای  که مشکلی 
یا ماشین ســازی به وجود آید. شــاید بهتر 
باشــد بگوییم انتظار می رود نصیرزاده برای 
چنین مواقعی  بندی در قرارداد این بازیکن 
در نظر گرفته باشــد که اگر اینطور نباشد، 
مشکل بزرگی در انتظار باشگاه های تبریزی 

خواهد بود.

در مرحله یک چهارم جام حذفی
صنعت نفت میزبان سایپا شد

صنعت نفت آبادان به قید قرعه میزبان 
پایانی جام  ســایپا در مرحله یک چهــارم 
حذفی یادواره آزادسازی خرمشهر در فصل 
۹۸-۹7  شد. مراسم قرعه  کشی بین دو تیم 
صنعت نفت آبادان و ســایپا بــرای تعیین 
میزبــان و  میهمان در مرحلــه یک چهارم 
نهایی جــام حذفــی در ســازمان لیگ و 
با  حضور ســعید فتاحی مدیر مســابقات، 
امیرحســین روشنک مســوول جام  حذفی 
و نمایندگان دو باشــگاه برگزار شد. بر این 
اســاس تیم صنعت نفت آبادان میزبان تیم 
سایپا شد. این مسابقه  اواسط آذرماه برگزار 
خواهد شــد. سایپا هفته گذشته با شکست 
دادن استقال در ضربات پنالتی موفق شد 
به مرحله یک چهارم پایانی برســد و حریف 
صنعت نفت آبادان شود. این در حالی است 
که صنعت نفــت آبادان چنــد هفته پیش 
حضور خود در این مرحله را مســجل کرده 
بــود. صنعت نفت آبادان هم کار بزرگی کرد 
و بــا از پیش رو برداشــتن تراکتورســازی 
تبریز بــا آن همه مهــره ملی پوش، موفق 
شــد صعود کند. آبادانی ها در این بازی در 
ضربات پنالتی پیروز شــدند و درخشــش 
محمد دریس دروازه بان تیم باعث شد آنها 
به یک چهــارم پایانی جام حذفی برســند. 
بعد از ایــن بازی بود که جان توشــاک از 
سرمربیگری تراکتورسازی تبریز برکنار شد.

خبر

بعد از حذف ماشین سازی از رقابت های جام حذفی
اتحاد آذری مقابل استقال

بازی با اســتقال برای ماشین سازی، آن حساسیتی را ندارد 
که باید داشــته باشد. نه انگیزه ای برای رسیدن به رتبه های بااتر 
جدول هســت و نه اســتقال آن تیم همیشگی است که بخواهد 
حساسیت ویژه ای برای ماشین ســازی ایجاد کند. این البته شاید 
فقط فضای کلی حاکم بر تیم ماشین ســازی باشــد یا فضایی که 
آنها دوســت دارند پیش از این بازی بســازند چون خارج از این 
فضا، رویارویی با استقال برای هر تیمی حساسیت ها و انگیزه های 
خاصی را به همراه خواهد داشت که ماشین سازی هم از آن استثنا 

نمی شود.
این بازی حســاس باشد یا نباشــد، مهم ترین نکته درباره اش 
وعــده ای اســت که هــواداران تراکتورســازی بــرای حمایت از 
ماشین ســازی داده اند. این همان نکته ای اســت که سال هاست 

توجه  مــورد  تبریزی  تیم هــای  درباره 
قــرار می گرفتــه و حــاا بــا توجه به 
مالکیت همزمان زنوزی بر دو باشــگاه 
تراکتورســازی و ماشین سازی، بیش از 

پیش به چشم می آید.
به خصــوص وقتی مالک باشــگاه 
در  ماشین ســازی  و  تراکتورســازی 
درخواســت  هــواداران،  از  بیانیــه ای 
می کند که بازیکنــان و کادر فنی را در 
ورزشگاه ها تنها نگذارند و مثل همیشه 
یــار و یاور تیم باشــند: »بنده به همراه 

تک تک اعضای باشــگاه از بازیکن تا تمام زحمتکشان بر این امر 
واقفیم که این عظمت تیم، با شــما و با حضور شما در استادیوم و 
یا هر محفلی دیگر و در قلب های شما معنی و تجلی پیدا می کند 
و یاری و همراهی شما باعث می شود که تمام اعضای این مجموعه 
با پشتوانه قوی و با روحیه ای بی نظیر در مقابل حریفان صف آرایی 

کنند.«
در بیانیه مالک باشــگاه تراکتورســازی آمده: »وظیفه خود 
می دانم دســت تک تک هواداران باشگاه محبوب دل  ها، تراکتور را 
ببوســم و از آنانی هم که از شهرهای مختلف زحمت کشیده و در 
استادیوم حضور یافته و تیم شان را تنها نگداشتند، تقدیر و تشکر 
نمــوده و عرض کنم که به همراهی و خدمتگزاری شــما عزیزان 

افتخار می کنم.«
انتشــار این بیانیه باعث شده هواداران تراکتورسازی این قول 
را به مالک باشــگاه بدهند که او را حمایــت خواهند کرد و حاا 
بازی ماشین سازی مقابل استقال، نخستین فرصتی است که این 

هواداران برای اثبات وفاداری شان به مالک باشگاه پیدا کرده اند.
اصــًا به همین خاطر اســت که هواداران تراکتورســازی در 
آســتانه این بازی با یکدیگر هم قسم شــده اند که ورزشگاه بنیان 
دیزل را در این رقابت پر کنند و از تیم شــهر خود مقابل استقال 

حمایت کنند.
این حمایت از آن جهت اهمیت بیشتری دارد که ماشین سازی 
در رقابت های جام حذفی از داماش گیان شکست خورد و از دور 
رقابت ها حذف شد تا امروز بازیکنان از نظر روحی شرایط مساعدی 
نداشته باشند و بیش از هر زمان دیگری به حمایت هواداران نیاز 
داشته باشند. تیم ماشین ســازی نتوانست در ورزشگاه خانگی از 
سد داماشــی بگذرد که در حال حاضر در دسته دوم باشگاه های 

کشور بازی می کند و در ضربات پنالتی مغلوب این تیم شد.
از طرفی این طور از این باشــگاه خبر می رسد احمد زنده روح، 
پیمان بابایی، محســن یوســفی، مصطفی ســااری، فرید بهزاد 
کریمی و مســیح زاهدی مصدوم هســتند و از این جمع احتماا 
فقط مســیح زاهدی به بازی با استقال خواهد رسید و بازیکنان 
دیگر احتمال قریب به یقین هیچ شانســی را برای بازی در مقابل 

تیم استقال ندارند.
هواداران تراکتورســازی دقیقاً به همیــن دلیل برای حمایت 
از ماشین ســازی به ورزشــگاه خواهند آمد تا ماشین سازی مقابل 

استقال حمایت هواداران را پشت سر خود حس کند.

 می خواهیم 
در حضور 

هواداران مان 
پیروز شویم

 غامی: استقال بازنده 
تبریز را ترک می کند

هافبــک  غامــی  توحیــد 
کوتاه  سابقه  که  تبریز  ماشین سازی 
مدتی در اســتقال دارد اان انگیزه 
برابر  موفــق  نمایش  بــرای  زیادی 

آبی پوشان دارد.
 غامــی مدعی اســت تیمش 
در بنیان دیــزل شانســی به حریف 
نخواهد داد و با سه امتیاز این بازی 
به جدول باز خواهند گشــت: »اان 
تمــام تمرکزم روی ماشین ســازی 
اســت. در کنار دوستانم در این تیم 
به دنبال این هســتیم تا شایستگی 
خودمان را نشــان دهیم. این ادعا را 
بعد از بازی ثابــت خواهیم کرد که 
استقال بازنده تبریز را ترک خواهد 
کرد. از هواداران عزیز ماشین سازی و 
همچنین طرفداران خونگرم و عزیز 
تراکتور می خواهم در این بازی از ما 

حمایت کنند تا به نتیجه برسیم.«
هافبک جنگنده ماشین ســازی 
با بازیکنان خط میانی  درباره تقابل 
حریف هم توضیــح می دهد: »آقای 
مهاجــری و تیــم فنــی اش آنالیز 
مناســبی روی حریف داشته اند و به 
خوبی از نقاط ضعف آنها آگاه هستیم. 
در طول بازی تاش خواهیم کرد تا 
به بهترین شــکل برای دستیابی به 
نتیجه پیش برویم. برای اســتقال 
و خصوصا هوادارانــش احترام قایل 
هستیم اما بازیکنان ما هم از کیفیت 
باایی برخوردار هســتند و در این 
بازی هم نشان خواهند داد که بدون 
توجــه به نام حریف بــرای پیروزی 

تاش می کنند.«
هــدف  دربــاره  غامــی   
ماشین سازی هم می گوید: »هدف ما 
در این فصل رســیدن به رده باای 
جدول اســت. ماشین ســازی نامی 
پراعتبــار در فوتبال تبریز اســت و 
وظیفه ماســت که برای شأن و نام 
آن تاش کنیم و به نتیجه خوبی در 

طول فصل دست پیدا کنیم.«

مصاحبه

امید نمازی ســرمربی ذوب آهن اصفهان با بیان اینکــه نیازی به اولتیماتوم ندارد، 
درباره بحث های پیش آمده در رابطه با اولتیماتوم از سوی هیات مدیره باشگاه می گوید: 
»در جلســه هیات مدیره در خصوص شرایط تیم توضیحاتم را دادم ولی اولتیماتومی به 
بنده داده نشد. انتظارات از تیم باا است. همه اعضای هیات مدیره، آقای آذری و حتی 
خود من هم انتظار نتایج بهتری داریم. من به خودم فشار می آورم و نیازی به اولتیماتوم 
نیست.«  نمازی درباره اینکه سعید آذری مدیرعامل باشگاه اعام کرده بود چند بازیکن 
ذوب آهن خودخواه هســتند و کادرفنی باید با آنها برخورد کند، توضیح می دهد: »من 
وارد این مســائل نمی شوم. ماک من برای بازی دادن به بازیکن، عملکردش در تمرین 
و مســابقه قبلی است. بازیکنان را به این امید به زمین می فرستیم که نتیجه را به نفع 
ما رقم بزنند. حاا شــاید گاهی عملکردی که باید را از خود نشان ندهند. فکر نمی کنم 
خودخواهی در کار باشــد. هر بازیکن کیفیت خاص خودش را دارد. یکی پاس می دهد 
و یکــی دریبل می کند. فکر می کنم منظور آقای آذری ایــن بوده که بازیکنان باید در 

خدمت تیم باشــند.«  ســرمربی ذوب آهن اصفهان در رابطه با بازی این هفته تیمش 
مقابل تراکتورسازی تبریز می گوید: »تراکتورسازی این فصل به بخش خصوصی واگذار 
شده و مالک این باشگاه هم تصمیم گرفته هزینه های زیادی انجام بدهد و بازیکنان اسم 
و رسم داری جذب کند. سه کاپیتان تیم ملی در تراکتورسازی هستند. آنها تیم پرستاره 
و قدرتمندی دارند و می توانند برای هر تیمی مشکل ساز شوند. به هر حال ما هم دست 
و پا بســته نیســتیم و اگر هم تاکنون به نتیجه دلخواه نرسیده ایم، به دایل مختلف از 

جمله بدشانسی، اشتباهات داوری و کم دقتی خودمان بوده.«
امید نمازی درباره اضافه شــدن بازیکنان جدید به ذوب آهن هم توضیح می دهد: 
»فوتبالی که ما بازی می کنیم قابل قبول است. فقط در ضربات نهایی مشکل داریم که 
با انجام تمرینات مناسب به دنبال رفع آن هستیم. خدا را شکر رحیم زهیوی بیشتر به 
شرایط بازی برگشته. ارسان مطهری هم مدتی است با ما تمرین می کند و از بازی بعد 

به میدان می رود. امیدوارم آنها کمک کنند تا در ضربات نهایی موفق باشیم.«

نمازی: بازیکنان 
ذوب آهن خودخواه 
نیستند

در شــرایطی که میانگین تماشــاگر در بازی های رســمی ذوب آهن در لیگ برتر بیشتر از دو تا سه هزار 
نفر نمی شــود سران این باشگاه تصمیم گرفتند سکوهای بیشــتری برای این ورزشگاه ترتیب دهند تا ظرفیت 
قانونی ورزشگاه خانگی را بااتر ببرند. بنا بر اعام سایت رسمی این باشگاه عملیات ساخت سکوی ضلع جنوبی 
ورزشگاه فوادشهر با همت و دســتور مهندس منصور یزدی زاده مدیرعامل محترم شرکت ذوب آهن آغاز شد. 
با برنامه ریزی صورت گرفته قرار اســت عملیات ساخت سکوی موردنظر تا قبل از مسابقات لیگ قهرمانان آسیا 
201۹ به پایان برسد تا این سکوها مورد بهره برداری هواداران ذوب آهن قرار بگیرد. پیش از این ظرفیت اصلی 
ورزشــگاه فوادشهر در شناســنامه اصلی آن 15 هزار نفر ثبت شده بود که قرار است با اضافه شدن سکوهای 

جدید آن هم به جای تپه های پشت دروازه ضلع جنوبی این ظرفیت به 20 تا 22 هزار نفر افزایش پیدا کند.

مدیرعامل باشــگاه پدیده اعام کرد مخالف به تعویق افتادن بازی تیمش برابر اســتقال در هفته  دوازدهم 
خواهد بود. جواد وطنخواه مدیرعامل باشگاه پدیده درباره موافقت با لغو بازی هفته  دوازدهم تیمش برابر استقال 
می گوید: »ما به هیچ وجه با لغو این بازی موافق نیســتیم و موضع خود را از ابتدا اعام کرده ایم. باشــگاه پدیده 
خواستار برگزاری این دیدار است. ما حتی بلیت های خود برای تهران را هم تهیه کرده ایم و اگر بازی برگزار نشود، 
باشگاه پدیده ضرر خواهد کرد. البته هنوز نامه سازمان لیگ به دست من نرسیده اما اگر چنین درخواستی مطرح 
شــده باشد و سازمان لیگ و باشگاه استقال هم موافق این موضوع باشند، پدیده با آن موافقت خواهد کرد.« به 
دلیل برگزاری دیدار برگشت فینال لیگ قهرمانان آسیا بین دو تیم فوتبال کاشیما ژاپن و پرسپولیس ایران، بازی 

پدیده و استقال از هفته  دوازدهم که قرار بود جمعه برگزار شود، به حالت تعلیق در آمده.

مخالفت پدیده با لغو بازی با استقالافزایش ظرفیت تماشاگر در ورزشگاه فوادشهر

محمد خرم الحســینی بازیکن جوان ماشین ســازی شــانس دارد این هفته مقابل اســتقال بــه میدان برود. 
خرم الحسینی درباره این بازی حساس از هفته یازدهم می گوید: »بازی با استقال در زمین خودمان است و مسلما 
برای برد وارد میدان می شویم و نه حتی مساوی. به نظرم در بحران نیستیم، در 10 بازی که انجام داده ایم 2 باخت 
داشــتیم و بحران خاصی نیســت و تمام تاش مان را خواهیم کرد مقابل استقال برنده باشیم؛ البته بازی استقال 
بازی ســختی است و نمی شود گفت باید ببریم ولی همه یکدل هســتیم تا برنده باشیم و شرایطمان را بهتر کنیم. 

تیم مان چند نفر مصدوم دارد ولی بچه های جایگزین آنقدر خوب هستند که جواب اعتماد مربیان را بدهند.«

علیرضا نقی زاده هافبک تراکتورسازی مورد عمل جراحی سرپایی قرار گرفت. نقی زاده به دلیل مشکل سنگ کلیه 
تحت عمل ســرپایی قرار گرفت و امروز صبح از بیمارستان مرخص می شود. این بازیکن مشکل خاصی برای همراهی 
تیمش در بازی های آینده نخواهد داشــت. مسووان باشگاه تراکتورسازی عصر یکشنبه با حضور در بیمارستان از این 
بازیکن عیادت کردند. نکته جالب این است که محمد تقوی سرمربی تراکتورسازی هم مصدوم است. حساسیت باای 
بازی پیکان و تراکتورســازی فشار زیادی را روی محمد تقوی ســرمربی موقت سرخپوشان تبریزی قرار داده بود، به 
طوری که در جریان مسابقه او از ناحیه پا دچار گرفتگی عضانی شد و به همین خاطر مصدومیت جزیی را تجربه کرد.

نقی زاده جراحی کرد، تقوی مصدوم شدخرم الحسینی: از استقال فقط برد می خواهیم، نه مساوی

خبرکوتاه

هفته یازدهم
دوشنبه 97/8/14

....................................................................................  استقال ماشین سازی تبریز
ورزشگاه: بنیان دیزل تبریز، ساعت 15:00

جمعه 97/8/18
سپاهان..............................................................................................................  سایپا

ورزشگاه: نقش جهان اصفهان، ساعت: 16:30
پرسپولیس..................................................................................  ذوب آهن اصفهان

ورزشگاه: آزادی تهران، )بازی به تعویق افتاد(

هفته دوازدهم
جمعه 97/8/18

نساجی مازندران......................................................................  استقال خوزستان
ورزشگاه: شهید وطنی قائمشهر، ساعت 15:00

پارس جنوبی جم..........................................................................................  پیکان
ورزشگاه: تختی جم، ساعت 15:30

...................................................................  ذوب آهن اصفهان تراکتورسازی تبریز
ورزشگاه: یادگار امام )ره( تبریز، ساعت 15:30

استقال...............................................................................................  پدیده مشهد
ورزشگاه: تختی تهران، ساعت 16:30

شنبه 97/8/19
فواد خوزستان..............................................................................  سپیدرود رشت

ورزشگاه: غدیر اهواز، ساعت 15:30

یکشنبه 97/8/20
نفت مسجدسلیمان..................................................................  صنعت نفت آبادان

ورزشگاه: شهید بهنام محمدی مسجدسلیمان، ساعت 16:45

چهارشنبه 97/8/23
..........................................................................................  ماشین سازی تبریز سایپا

ورزشگاه: دستگردی تهران، ساعت 15:00
جمعه 97/9/2

سپاهان...................................................................................................  پرسپولیس
ورزشگاه: نقش جهان اصفهان، ساعت 15:00

برنامه

جام ملت هاي آسیا
دوشنبه 97/10/17

.....................  یمن، ساعت 20:30 ایران
شنبه 97/10/22

..................  ویتنام، ساعت 15:30 ایران
سه شنبه 97/10/25

....................  عراق، ساعت 20:30 ایران

بازي هاي تیم هاي همگروه ایران 
در جام ملت هاي آسیا

 سه شنبه 97/10/18
.................... ویتنام، ساعت 1۸:00 عراق

شنبه 97/10/22
یمن.......... عراق، ساعت 18:00

سه شنبه 97/10/25
..................... ویتنام، ساعت 20:30 یمن

 فینال لیگ قهرمانان آسیا 
دور برگشت

 شنبه 97/8/19
پرسپولیس......  کاشیما، ساعت 1۸:00

جام حذفی
مرحله یک هشتم

پنجشنبه 97/8/10
......................................  سپیدرود  پرسپولیس

)روز بازی متعاقبا اعام می شود(

مرحله یک چهارم پایانی
جمعه 97/8/11

صنعت نفت آبادان..........................  سایپا
)روز بازی متعاقبا اعام می شود(

پدیده.....  برنده پرسپولیس و سپیدرود 
)روز بازی متعاقبا اعام می شود(

برنامه بازي ها 

جدول لیگ برتر 97-98
امتيازتفاضلخوردهزدهباختمساويبردبازيتيمردیف
118211651126پدیده1
2191222-1064سپاهان2
115421711619تراكتورسازي3
93617-945پرسپوليس4
10442126616پيكان5
104331110115سایپا6
1035296314استقال7
113441211113پارسجنوبيجم8
111-102531011ذوبآهن9
311-111821013صنعتنفتآبادان10
611-11254713فواد11
110-10172910ماشينسازيتبریز12
810-11245816استقالخوزستان13
68-11155814نساجيمازندران14
77-11146512نفتم.سليمان15
146-11137418سپيدرودرشت16

گلزنان برتر
۸ گل...........................................................................................  آنتونی استوکس )تراکتورسازی(
7 گل........................................................................................  کی روش استنلی سوارز )سپاهان(
5 گل..........  وحید خشتان )استقال خوزستان(، امین قاسمی نژاد، یونس شاکری )پدیده(
4 گل..................................................   علی دشتی )سایپا(، رضا خالقی فر )ماشین سازی تبریز(

غفوری )استقال(، مجید  وریا    .................................................................................................... 3 گل
علیاری )پارس جنوبی جم(، علی علیپور )پرسپولیس(، محمد قاضی، عیسی آل کثیر )پیکان(، 

دانیال اسماعیلی فر )تراکتورسازی(، ادی هرناندز )ذوب آهن(، محمدرضا سلیمانی )سایپا(

سميراشيرمردي
Samira Shirmardi
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به گمان بســیاری از کارشناســان، هیچ لیگی از 
لحاظ کیفیت در اندازه هــای NBA وجود ندارد 
یا ااقل این لیگ را بایــد در زمره لیگ های برتر 

ورزش دنیا دانست. 
مسابقاتی که امسال هفتاد و سومین سال برگزاری 
خودش را ســپری می کنــد و 29 تیم از آمریکا و 
یک تیم از کانادا مجموع آن را تشــکیل می دهند. 
بنابراین لیگــی با این کیفیت و با کهکشــانی از 
ابرستاره های اســتثنایی بی تردید گران ترین لیگ 
دنیاســت و میزان دســتمزد در این لیگ به هیچ 
عنوان قابل مقایســه با دســتمزد دیگر لیگ های 

بسکتبال دنیا نیست.
 NBA اخیرا لیســتی از پردرآمدتریــن بازیکنان 
منتشــر گردیده که در این لیست، مطابق انتظار، 
ستاره افســانه ای گلدن اســتیت، استفن کری با 
درآمد نجومی 37.457.154 دار که با تبدیل آن 
بــه تومان به مبلغ 531 میلیــارد و 891 میلیون 
و586 هزار تومان می رسد، در رده اول قرار گرفته 

است.
نکته دیگر این لیست که تقریبا غیرقابل انتظار بود 
حضور راسل وستبروک ستاره اوکاهاما در جایگاه 
دوم اســت با دســتمزدی بالغ بر 35.654.150 
دار کــه با تبدیل به تومان به رقم 506 میلیارد و 
288 میلیون و 930 هزار تومان می رســد. لبرون 
جیمز هم بعد از او در رده ســوم قرار گرفته است 
با دستمزدی دقیقا برابر راسل وستبروک. از نکات 
جالب توجه دیگر هم حضور کوین دورانت در رده 

دهم این فهرست است.
بازیکنان NBA همیشه حضوری ثابت در لیست 

پردرآمدترین ورزشکاران دنیا داشته اند.

باورکردنی نیست اما حقیقت دارد. اینکه ستاره ای در 51 سالگی هنوز به 
شــکل حرفه ای بازی کند و هنوز گل بزند. کازویوشی میورا ستاره تمام 
نشدنی فوتبال ژاپن در 51 سالگی هنوز در رقابت های باشگاهی فوتبال 
این کشــور بازی می کند. این درست مثل این اســت که انتظار داشته 
باشــیم احمدرضا عابدزاده، فرشــاد پیوس و حمید درخشان با موهای 
ســپید شده در میادین حاضر شوند و یکی پنالتی بگیرد، یکی پاس گل 

بدهد و دیگری گل بزند!
اگر نام کازویوشــی میورا برایتان یک نام آشــنا است و شما را یاد یک 
فوتبالیســت ژاپنی می اندازد، شما دیگر از جوانی عبور کرده اید اما کازو 
هنوز و با وجود 51 ســال سن آنقدر احســاس جوانی می کند که برای 
تیمش یوکوهاما اف ســی در جی لیگ 2 به میدان می رود! او در آخرین 
بــازی تیمش برابر تیم اویتا ترینیتا با حضور در زمین با 51 ســال و 8 
ماه و 9 روز رکورد مســن ترین بازیکنی که در تاریخ جی لیگ بازی کرده 

است را شکست.
نام و آوازه کازویوشــی میورا در دهه 90 و همزمان با تولد فوتبال نوین 
ژاپن در رده های ملی و باشــگاهی بود. او نخســتین ستاره فوتبال ژاپن 
در عصر جدید فوتبال این کشــور بود که در سال 1992 برای نخستین 
بار به مقام قهرمانی در جام ملت های آســیا رســید و در ســال 1993 
به عنوان نخســتین ژاپنی عنوان بهترین بازیکن سال قاره آسیا را گرفت. 
همان ســالی که در بازی تاریخی ایران و ژاپــن در جام ملت ها در یک 
بازی جنجالی و فراموش نشدنی چشم بادامی ها با تک گل دقایق پایانی 
میورا ایران را شکســت داده و برای نخستین بار در مرحله گروهی جام 
ملت ها حذف کردند و جمعی از بزرگترین ستاره های ایران شامل فرشاد 

پیوس، مجتبی محرمی، مرتضی کرمانی مقدم و جمشید شاه محمدی با 
محرومیت های طوانی روبه رو شدند.

کازویوشــی میورا به نوعی ســمبل فوتبال نوین ژاپن است. او در سالی 
به عنوان بهترین بازیکن ژاپن و آســیا انتخاب شــد که جی لیگ نیز در 
ژاپن راه اندازی شــد و به نوعی فوتبال حرفه ای در این کشــور آغاز شد 
اما زندگی کازو به نوعی خود یک داســتان باشــکوه برای رســیدن به 
موفقیت هــای بزرگ در فوتبال اســت. او در ســال 1982 در حالی که 
15 سال داشت مدرسه را ترک کرد و به عنوان یک فوتبالیست حرفه ای 
به تنهایی به کشــور برزیل رفت و در ســال 1986 نخســتین قرارداد 
حرفــه ای اش را با تیم ســانتوس امضا کرد. او برای چند باشــگاه دیگر 
مثل پالمیراس و کورتیبیا نیز در برزیل و تا زمان بازگشــتش به ژاپن در 
ســال 1990 بازی کرد. او در ژاپن به تیم یومیوری پیوســت که بعدها 

تیم کاوازاکی شد و با این تیم به 4 عنوان قهرمانی در جی لیگ رسید.
میورا نخستین بازیکن ژاپنی بود که در لیگ ایتالیا بازی کرد و در سال 
94 به تیم جنوا از سری A ایتالیا پیوست. او در سال 95 به ژاپن برگشت 
و بعد از ســه فصل تاش کرد با دیناموزاگرب به فوتبال اروپا برگردد اما 

بعد از 12 بازی به فوتبال ژاپن بازگشت.
در سال 2007 کازویوشی میورا یکی از بازیکنان تیم منتخب آل استارز 
جی لیگ بود و این موضوع در حالی رخ داد که او 41 ســال سن داشت. 
او در سال 2017 و زمانی که در بازی یوکوهاما برابر کاوازاکی به میدان 
رفت با 50 سال و هفت روز رکورد استنلی متیوس را که در سال 1965 
بازی می کرد، شکســت. میورا در ژانویه سال 2018 بار دیگر قراردادی 
را بــا تیــم یوکوهاما امضا کرد و دیروز در 51 ســالگی برای این تیم به 

میدان رفت.
او از سال 1990 تا 2000 در تیم ملی ژاپن بازی کرد و در 89 بازی 55 
گل برای تیم ملی کشورش زد اما جالب تر اینکه او در سال 2007 و در 
41 سالگی به عضویت تیم ملی فوتسال ژاپن درآمد و در نخستین بازی 
برابر تیم ملی برزیل به میدان رفت. او در جام جهانی فوتســال در سال 
2012 در هر 4 بازی ژاپن در این مســابقات به میدان رفت اما این تیم 

در نهایت در مرحله حذفی شکست خورد و از دور بازی ها کنار رفت.

در مراسمی باشکوه در بوداپست، بهترین های والیبال اروپا در سال 2018 انتخاب شده و جوایز خود را دریافت کردند. در این مراسم، ویتال هاینن 
ســرمربی بلژیکی تیم ملی لهستان و تیم فردریشــهافن آلمان به عنوان بهترین مربی اروپا انتخاب شد. هاینن با تیم ملی لهستان به عنوان قهرمانی 
جهان در سال 2018 رسید و با تیم فردریشهافن به عنوان پنجمی لیگ قهرمانان اروپا رسید. این تیم در دوره قبلی لیگ قهرمانان، چهاردهم شده 
بود. جایزه بهترین والیبالیست اروپا نیز به بارتوژ کورک، قطر پاسور تیم ملی لهستان رسید. کورک در مسابقات قهرمانی جهان 2018 نیز به عنوان 

ارزشمندترین بازیکن )MVP( انتخاب شد.

میورا، چشم بادامی تمام نشدنی
کازو،پیرستارهایکههنوزگلمیزند

هایننمربیسالوالیبالاروپا

 NBA گران ترین لیگ دنیا
ستارههای500میلیاردی

تایم اوت

قاب روز

طنزیم

کامنت

کظم غیض
می خواســتیم یک چیزی برای ســیامک نعمتی 

بنویسیم که دیدیم این حرف ها را زده:
»مــن واقعا شــرمنده هــواداران و هم تیمی هایم 
هســتم. یک درصد هم نمی توانم به این فکر کنم 
که بازی برگشــت را از دست دادم و دوست دارم 
همه چیز خواب باشــد. واقعا ســاعات ســخت و 

جهنمی را تحمل می کنم.«
کظم غیــض می کنیم ولی نه برای اینکه اســتاد 
حرف درســتی می زند ها. وســط همین مصاحبه 
اعام کرده: »داور بی رحمانه و ســختگیرانه به من 
کارت داد. البته خودم هم اشتباه کردم اما به نظرم 
داور در صحنه کارت زرد اولم اشــتباه کرد. من در 
آن صحنــه آخری از کار بازیکــن حریف عصبانی 
شــدم اما ضربه ای به او نزدم که مســتحق کارت 

دوم باشم.«
خاصه اینکه همین جمله ای که آقا سیامک بیان 
کرده بــرای اینکه تضمین کند تا ده هزار ســال 
آینده اســتاد را جزو هیات امنای این ســتون در 
نظر بگیریم کافی اســت ولــی فعا بی خیالی طی 

می کنیم.
نتیجه اخاقی: باز هم جای شکرش باقی است که 

نگفت حتما خیریتی در این اخراج بوده!
 

خدا قوت
یک الوداعی هــم بگوییم به مرتضی اســدی که 
دیروز کفش هــا را آویخت و از فوتبال خداحافظی 
کــرد. بازیکن کهنه کاری که اصــا یادم نمی آید 
در این ســتون برایش طنز نوشــته باشم. خاصه 
اینکه مرتضی جان خوش و خرم باش. امیدوارم در 
دوران مربیگری در این ســتون برایت سنگ تمام 
بگذارم و هر دو سه هفته یک بار یک چیزی برایت 

بنویسم.
 

بای بای
در این ساعتی که بنده مشغول نوشتن این مطلب 
طنز هستم در فدراسیون فوتبال جلسه ای در حال 
برگزاری اســت که خروجی اش مطابق شــنیده ها 
خداحافظــی آقای تاج و ســاکت از فدراســیون 
می شود. اگر صحت داشت که بای بای! اگر صحت 
نداشــت که نای نای! اگر صحت داشت ولی اان 
صحت نداشت که بای نای! اگر صحت داشت ولی 

بازهم دیدید دوستان مقاومت کنند نای بای!
 

دمتان گرم
خبر آمده که دربی تیم های ســرخابی اهوازی در 
لیگ دســته دوم فوتبال ایران به جنجال کشیده 
شــده و نیمه تمام مانده. تیم هــای فواد نوین و 
استقال اهواز در لیگ دســته دوم بازی داشتند 
که در دقیقه 80، بعد از اخراج ســرمربی استقال 
اهواز روی سکوها درگیری ایجاد شد و چاقو کشی 
و پرتاب ســنگ و این حرف ها! یعنی خوشبختانه 
بعضــی تیم های ما اگــر چه مــدارج حرفه ای را 
طی نمی کنند و هر روز بیشــتر و بیشــتر سقوط 
می کنند و بدهکار و بدهکارتر می شــوند اما اصل 
حاشیه سازی را از یاد نمی برند و می کوشند به هر 
طریق لحظاتی شــاد و مفرح را برای تماشاگران و 
هواداران خود فراهم کنند که گفتیم تشکر کنیم. 
جدا همین چاقوکشی ها و سنگ پراکنی هاست که 
می مانــد وگرنه فوتبال را کــه آدم از ماهواره هم 

می تواند تماشا کند!

هومن جعفري
Houman Jafari

قیل و قال

مارکس فاتح گرندپری مالزی شد
مســابقات موتوجی پــی قهرمانــی جهان بــا برتری 
موتورسوار اسپانیایی تیم رپسول هوندا به پایان رسید. 
هجدهمین مرحله از مســابقات موتوجی پی قهرمانی 
جهان در پیست »سپنگ« کشور مالزی برگزار شد و با 
برتری مارک مارکس، موتورسوار اسپانیایی تیم رپسول 

هوندا و قهرمانی زودهنگام این فصل به پایان رسید.
مســیر  وینیالــس    
9/ 110 کیلومتری پیســت سپنگ را زودتر از »الکس 
رینس« از سوزوکی و »یوهان زارکو« از یاماها طی کرد 

و از خط پایان گذشت. 
والنتینو روسی، موتور سوار با سابقه تیم یاماها در این 
گرندپری بعد از تصادف مختصری که داشــت به مقام 
هجدهم رســید. در حال حاضر مارکس، دوویزیوســو 
و روســی در جدول رده  بندی رانندگان، اول تا ســوم 
هســتند و در رده  بندی تیمی، هوندا، دوکاتی و یاماها 

نیز اول تا سوم هستند.
 

سامپائولی در راه فنرباغچه
باشــگاه فنرباغچه ترکیه به دنبال اســتخدام خورخه 
سامپائولی، سرمربی پیشین تیم  ملی فوتبال آرژانتین 

است.
باشــگاه فنرباغچه که اخیرا فیلیپ کوکــو را به دلیل 
تداوم نتایج ضعیف زرد و اجوردی پوشــان استانبول 
از سمت ســرمربیگری این تیم اخراج کرد، در اندیشه 
استخدام خورخه سامپائولی، سرمربی پیشین تیم های 
ملی فوتبال آرژانتین و شــیلی است. بر اساس گزارش 
رســانه های ترکیه ای نمایندگان باشــگاه فنرباغچه در 
حال مذاکره با مدیر برنامه های این سرمربی آرژانتینی 
هســتند و حتی در این راســتا مذاکراتی بین طرفین 
در شــهر اســتانبول صورت گرفته اســت. پیش بینی 
رسانه های ترکیه ای این است که سامپائولی برای قبول 
هدایت فنرباغچه چراغ سبز نشان داده و انتظار می رود 
که این باشــگاه ترکیه ای به زودی این ســرمربی 58 
ساله را به عنوان سرمربی جدید زرد و اجوردی پوشان 

معرفی کند.
 سامپائولی پس از اخراج شدنش از سمت سرمربیگری 
تیم ملی آرژانتین به دلیل کسب نتایج ضعیف در جام 
جهانی 2018 روسیه، هدایت تیمی را برعهده نداشته 
است. فنرباغچه در فصل جاری سوپرلیگ ترکیه از 11 
بــازی ابتدایی خود تنها 10 امتیاز کســب کرده و در 
حــال حاضر در مکان پانزدهم جــدول 18 تیمی این 

رقابت ها جای دارد.
 

نویر، 8 ضربه 8 گل
عادت داریم مانوئل نویر را با واکنش های خوب و آمارهای 
جالب توجه به یاد بیاوریم ولی این بار افت او و تیم بایرن 
مونیخ باعث شــده اســت تا رکوردی منفی ثبت شود. از 
8 توپ اخیری که در بوندس لیگا به ســمت دروازه بایرن 
مونیخ زده شــد، هر 8 توپ وارد دروازه شده است و نویر 
نتوانســته هیچ مهاری داشته باشد. این دروازه بان در جام 
جهانی روســیه نیز عملکرد خوبی نداشــت و باعث شد تا 
آلمان در همان دور گروهی حذف شــود. بایرن مونیخ در 
رقابت های ایــن هفته بوندس لیگا با نتیجــه 1-1 مقابل 
فرایبورگ به تســاوی رسید و با توقف برابر فرایبورگ 20 
امتیازی شــد و در رده دوم باقی ماند و اکنون چهار امتیاز 

با تیم صدرنشین یعنی دورتموند فاصله دارد.

پرسپولیس چهارمین تیم در تاریخ این مسابقات است که بازی رفت فینال را با اختاف دو 
گل می بازد و جبران این شکست برای آنها به یک ماموریت غیرممکن می ماند.

به محض ســوت پایان بازی با کاشیما، مربیان و بازیکنان پرسپولیس از جبران در تهران 
می گفتند. عملکرد بازی رفت فینال جای دفاع نداشــت، در عوض آنها به هواداران وعده 
 دادند که در ورزشگاه آزادی می توانند به بازی برگردند و دو گل خورده در ژاپن را جبران 

کنند.
آنچه پرسپولیســی ها را به این سناریو امیدوار می کند، دو بازی مراحل قبل است که این 

تیم توانست شکست بازی رفت در خانه حریف را جبران کند.
پرســپولیس در یک هشــتم نهایی باخت 2-3 در زمین الجزیره امارات را با برد 2 بر یک 
در تهران تافی کرد و به مرحله بعد رفت. در مرحله یک چهارم نهایی کار این تیم بعد از 
شکســت یک بر صفر در زمین الدحیل سخت بود. تیم قطری در تهران هم نیمه اول را با 
برتری یک بر صفر به پایان برد، ولی پرســپولیس در نیمه دوم سه گل زد تا به نیمه نهایی 

برسد.
 در بازی برگشت با کاشیما اما پرسپولیس ماموریت سخت تری در پیش دارد. آنها این بار 
بازی رفت را با اختاف دو گل باخته اند و شــرایط فینال با بازی های مراحل قبل متفاوت 

است.

آمار هم پیش از بازی برگشــت عصر شنبه کاما به زیان پرســپولیس است. سابقه ادوار 
قبلی این مســابقات نشان می دهد هیچ تیمی نتوانسته شکست با اختاف دو گل در بازی 

رفت فینال را جبران کند.
العین در سال 2003 بازی رفت فینال را دو بر صفر از تروساسانا برد. تیم تایلندی در بازی 

برگشت به برد یک بر صفر رسید، ولی این برای جبران کافی نبود.
یک سال بعد »سئونگ نام« کره در عربستان موفق شد ااتحاد را سه بر یک ببرد. آنها در 

خانه هم حریف را 5 بر صفر بردند و بی دردسر قهرمان آسیا شدند.
چونبــوک دیگر تیمی بــود که بازی رفت فینال را با اختــاف دو گل از الکرامه برد. تیم 
ســوری در بازی برگشت به پیروزی دو بر یک رســید که کافی نبود و چونبوک قهرمان 
ســال 2006 آسیا شد. پرســپولیس چهارمین تیم در تاریخ این مسابقات است که بازی 
رفت فینال را با اختاف دو گل می بازد و جبران این شکســت برای آنها به یک ماموریت 
غیرممکن می ماند. با محرومیت سیامک نعمتی، پرسپولیس برای بازی برگشت تنها یازده 
بازیکن دارد و دست برانکو از نظر نیروی انسانی هم بسته است. با این حال او و شاگردانش 

امید دارند با حمایت تماشاگران تیم ژاپنی را غافلگیر کنند.

امروز بعد از ســه هفته دوباره برنامه نود خواهیم داشت. برنامه ای که طی سه هفته گذشته 
به دلیل اختاف نظر عادل فردوسی پور با مدیریت جدید شبکه 3 به محاق رفته بود و حاا 
دوباره در کنداکتور قرار گرفته تا پخش شــود البته اگــر در دقیقه 90 برای نود اتفاق غیر 
منتظره ای رخ ندهد! از هفته 11 لیگ برتر نیز بازی ماشین سازی - استقال ساعت 15 از 

شبکه 3 پخش خواهد شد.

یک ســال پیش در چنین روزی جلد ایران ورزشی به تغییرات در میانه میدان پرسپولیس 
اختصاص داشــت و با تیتر »ســروش می آید، مســلمان می رود« بــه آن پرداخته بود. در 
این مطلب می خوانیم: محســن مســلمان این روزها با مشــکات عدیده ای دست و پنجه 
نــرم می کند. اختاف پنهان او با برانکو و نیمکت نشــینی در چنــد بازی اخیر، همه و همه 
دست به دســت هم داده تا شایعه جدایی مسلمان از پرسپولیس شنیده شود. اگر مسلمان 
برود، پرســپولیس هم و غم خود را روی بازگشت ســروش می گذارد. بازیکنی که وقتی به 
پرســپولیس آمد، وسط زمین ایستاد، نقش بازیساز را بر عهده گرفت و مسلمان به کناره ها 
رفت. این یعنی برانکو بیشــتر از یک مسلمان پرحاشــیه، به یک سروش آرام احتیاج دارد. 

بازیکنی که بیاید و در آرامش عصای دست پرسپولیس باشد.

امکان دارد وین رونــی دعوتی غیرمنتظره 
برای بازگشــت به تیم ملی فوتبال انگلیس 
دریافت کند. مهاجم سابق منچستریونایتد 
و اورتون، در پایان فصل گذشته گودیسون 
پــارک را به مقصد آمریکا ترک کرد تا برای 
تیم دی ســی یونایتد تــوپ بزند و عملکرد 
خوبش در MLS گرت ساوت گیت، سرمربی 
سه شیر را مجاب کرده که دوباره او را به تیم 
ملی انگلیس دعوت کند. البته گفته می شود 
که این بازی جنبه تشریفاتی خواهد داشت 
و بــرای رونی حکم یک بــازی خداحافظی 
با تیم ملی که در خــور جایگاه او به عنوان 
بهترین گلزن تاریخ تیم ملی انگلیس باشد 

را خواهد داشت.
رونی 33 ســاله تا کنون 119 بازی ملی 
انجام داده و طبق ادعای سان او این شانس 
را دارد که 15 نوامبر یکصدوبیســتمین 
بــازی ملــی اش را انجام دهــد. رونی در 
این فصل برای تیم باشــگاهی جدیدش 
12 گل زده هرچنــد دی ســی یونایتد با 
قبول شکســت برابر کلمبوس از رسیدن 
به فینال پلی آف MLS بــاز ماند. انتظار 
مــی رود که از عواید حاصــل از برگزاری 
بازی خداحافظی رونــی، 500 هزار پوند 
جمع آوری شــود که قرار اســت به امور 

خیریه اختصاص پیدا کند.

هیچ فینالیستی نتوانسته دو گل را جبران کند
چرابازگشتپرسپولیسماموریتغیرممکناست؟
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کفش طا برای یک الجزایری: بغداد بونجاح

علیپورفقطرویکاغذشانسدارد

قهرمانان  لیــگ  در  قهرمانی  از  فارغ 
از  نیز یکی  آسیا، کسب عناوین فردی 
جذابیت های این تورنمنت طاقت فرسا و 
طوانی است. به خصوص تصاحب کفش 
ایرانی  بازیکنی  به  مدت هاست  که  طا 

نرسیده و این فصل هم نخواهد رسید. 
البته هنوز علی علیپور این  روی کاغذ 
شانس را دارد که آقای گل شود اما باید 
در بازی برگشــت فینــال، 9 گل وارد 
دروازه کاشــیما آنتلرز کند که اتفاقی 

ناشدنی و غیرممکن است.
بهترین  رده بنــدی  جــدول  به  نگاه 
گلزن های لیگ قهرمانان آســیا نشان 
به  این فصل  این عنــوان در  می دهد، 
بغداد بونجاح می رسد. مهاجم الجزایری 
الســد کــه 13 گل زده و با اختاف 3 
گل نســبت به نفر دوم، 
را  طا  کفــش  قطعا 
تصاحب خواهد کرد. 
الســد  با  بونجاح 
نیمه نهایــی  تــا 
رفت  پیــش  نیز 
پرســپولیس  اما 
محکم  سدی 
این  مقابل 
و  بازیکن 

هم تیمی هایــش بــود تــا مهاجــم 
در  بازی  الجزایری،  چارچوب شــناس 
فینــال را تجربه نکنــد و البته دیگر 
فرصتی نداشته باشد تا تعداد گل هایش 

را افزایش بدهد.
بعــد از بونجــاح، یــک مهاجم اهل 
مونته نگــرو عنــوان دوم را در اختیار 
از سوون  دارد. دامیانوویچ 37 ســاله 
در  متبحر  گلزن  یک  که  سامســونگ 

لیگ قهرمانان آسیا و کی لیگ است. 
داریم.  خاطر  بــه  را خوب  دامیانوویچ 
مهاجمــی که چند فصــل قبل، مقابل 
استقال هم بازی کرد و یکی از دایل 
شکســت تیم ایرانی در لیگ قهرمانان 

آسیا بود. 
او که با سامســونگ در نیمه نهایی این 
فصل هم حضور داشــت، 10 گل زد تا 
ثابت کند هنوز برای حضور در بااترین 
سطح از فوتبال آسیا، نه پیر است و نه 

تمام شده.
یوســف العربی از الدحیل، نفر ســوم 
بازیکنی  است.  گلزن ها  بهترین  جدول 
که 9 گل برای الدحیل به ثمر رســاند 
اما نتوانســت مانع از شکست این تیم 
قدرتمند قطری مقابل پرسپولیس شود.
 العربی در لیگ ســتارگان، فصل قبل 
کفش طــا را تصاحب کرد و این فصل 
هم بعد از بغداد بونجاح در جایگاه دوم 

ایستاده است.
از بین بازیکنان ایرانــی یا آنهایی که 
در ترکیب باشــگاه های ایرانی در لیگ 
قهرمانان آسیا حضور داشتند و دارند، 
رده  در  تیام  مامــه  و  تبریزی  مرتضی 

چهارم قــرار دارند. تبریزی 6 گل برای 
ذوب آهن زد و یکی هم برای استقال.

 او با این 7 گل، عنوان چهارم را به طور 
مشترک و همراه با بازیکنانی چون مامه 
تیام، مارکوس برگ از العین و ریکاردو 

گوارت از گوانگ ژو در اختیار دارد. 
تیام در فصلی که به حضور پرسپولیس 
در فینال لیگ قهرمانان آســیا منتهی 
شــده، در 7 بازی 7 گل حســاس و 
سرنوشت ســاز برای استقال زد و اگر 
همچنــان در ترکیب ایــن تیم حضور 
مدعیان  از  یکی  می توانســت  داشت 

جدی تصاحب کفش طا باشد.
دیگر  طارمی،  مهــدی  و  علیپور  علی 
بازیکنان ایرانی هستند که با 5 گل زده، 

در جایگاه ششم ایستاده اند.
از  الجزیــره، آدریانو  از   علی مبخوت 
چونبوک موتــورز و آنتوینو مودســته 
فرانســوی از تیانجین نیز همین تعداد 
گل را به ثمر رســانده و همراه طارمی 
و علیپور، در رده ششم جدول بهترین 

گلزن ها قرار گرفته اند.
برای کسب کفش طا،  ایران  امید  تنها 
برای  به نظر بختی  بود که  علی علیپور 
فینال  در  ندارد.  عنوان  این  به  رسیدن 
آسیا، بعید است بازیکنی 8 یا 9 گل در 
90 دقیقه بزند و آقای گل شود. به همین 
دلیــل از حاا باید کفــش طا را برای 

بغداد بونجاح کنار بگذاریم. 
است  السد  گلزنی  ماشین  که  مهاجمی 
باشگاه  برای  او  زده  میانگین گل های  و 
قطری، فراتر از یــک گل در هر بازی 

است.
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