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 مخالفت مدیرعامل باشــگاه ذوب آهن بــا ورود دوربین های صدا و ســیما به محل 
برگزاری این تیم مقابل پارس جم شــاید در ظاهر دلیلی جز قرار ندادن پســوند ایران در 
مقابل نام ذوب آهن پس از اعام همگروه های آسیایی نداشت اما ماجرا نشات گرفته از کم 
توجهی های این ارگان تاثیرگذار به فوتب ال اســت. بدون شک اگر صداوسیما حق پخش 
تلویزیونی را همان گونه پرداخت می کرد که فوتبال انتظار دارد، باشــگاه ذوب آهن اکنون 
با جرایم سنگینی ازســوی سازمان به واسطه ممانعت با ورود دوربین ها به ورزشگاه فواد 
شــهر، مواجه می شــد اما بی میلی به پرداخت حقوق واقعی فوتبال موجب فزونی گرفتن 
چالش ها شده است. مساله حق پخش در سال های اخیر به حدی پیچیده به نظر می رسد 
که حتی برخاف رویه ســابق مبالغی از ســوی صداوسیما به فدراسیون فوتبال و سازمان 
لیگ برای اخذ مجوز ورود به ورزشگاه ها پرداخت نشده است. با این حال فدراسیون فوتبال 
در لیگ هجدهم همواره با صداوسیما در این راستا همکاری داشته تا یک سوی این ماجرا 
که بیننده های میلیونی هستند، از تماشای بازی های تیم های محبوب خود محروم نشوند.

 بدون شــک اگر عموم باشگاه های فوتبال ایران در زیرمجموعه شرکت های وابسته به 
دولت قرار نداشتند، شاید صداوسیما هیچ گاه تا قبل از پرداخت حق پخش و توافق مالی 
با باشگاه ها اجازه حضور در ورزشگاه ها را نمی یافت و نمی توانست برنامه های زنده فوتبالی 
را پوشــش دهد اما از یک سو وقتی به ماهیت اغلب باشگاه ها در فوتبال ایران می نگریم به 
این باورمی رســیم که باشگاه ها درایران وابســتگی عمیقی به دولت دارند و بدون حمایت 
آنها قادر به ادامه حیات نیســتند و شــاید اصل از این جیب به آن جیب شدن سبب شده 

صداوسیما نیز تمایلی به جدی گرفتن ماجرا از خود نشان ندهد.
 این وضعیت گره های اصلی در انتقال باشــگاه ها به بخش خصوصی هم هست و باید 
باور داشت مادامی که موضوع حق پخش حل نشود، بخش خصوصی هم وارد باشگاه داری 
نخواهد شــد و یا اگر هم چنین شــود، آنگاه اختاف ها با صدا و سیما به نقطه اوج خواهد 
رســید به این دلیل که در چنین شرایطی ااقل باشــگاه های بزرگی همچون استقال و 
پرســپولیس که حمایت میلیونی مردم را پشت خود دارند، بدون دریافت حقوق چشمگیر 
خود حاضر به همکاری با صداوســیما نخواهند بود. در واقع چالشی که اخیرا میان باشگاه 
ذوب آهن و صدا و ســیما به وجود آمده، بدون شک اگر باشگاه ها به بخش خصوصی واگذار 
شوند، در وسعت بیشتر میان باشگاه های پرتماشاگر و سازمان صداوسیما نیز تکرار خواهد 
شــد وچه بسا این اختاف آن قدر عمیق باشد که باشگاه ها از طریق رسانه های خود اقدام 
به پخش زنده بازی ها کنند که در این شرایط صدا و سیما نیز بیننده های میلیونی خود را 
از دست خواهد داد. در عصر جدید رسانه های ارتباط جمعی این فرصت به وجود آمده که 
از طریق اینترنت و در کسر ثانیه اخبار به شکل تصویری )فیلم و عکس( به بیرون منتشر 
شــود و بدیهی است اگر باشــگاه ها خصوصی شوند و تمایلی از سوی صداوسیما نبینند به 
این موضوع فکر کنند. با این حال اما تجربه چندین ساله صداوسیما دراجرا و پخش چنین 
بازی هایی هیچ عقل ســلیمی را به ســمت کارگردانی و پخش خصوصی نمی برد و همان 
بهتر که صداوسیما با کوله باری از تجربه متولی این مهم باشد اما در چنین فضایی هم که 
اکنون حاکم است نه باشگاه ها به حقوق واقعی خود می رسند و نه اینکه فوتبال دروازه های 
تازه تــری را پیــش روی خود خواهد دید و ازم اســت که متولیان هر ســه طرف؛ یعنی 
فدراسیون فوتبال، باشگاه ها و سازمان صداو سیما برای پیشرفت و مهمتر از همه خصوصی 

شدن باشگاه ها در این راستا با یکدیگر به تعامل واقعی و اصولی برسند.

معماریغلطدرفوتبالایران سرمقاله

پروندهویژه

یادداشت

اختافات پشت پرده روسای کمیته داوران
کسیحواسشبهاشتباهات

تاثیرگذارداورانهست؟
داوری چهره جدیدی به خود گرفته، طبیعی اســت وقتی داوران بازنشســته 
خداحافظی کردند و رفتند، داوران جدید سوت بزنند اما آنچه قابل تامل و بررسی 
اســت، نبود استعدادهای داوری اســت که جای قدیمی ترها را بگیرند. اینکه اکثر 
داوران جدید را جامعه فوتبال نمی شناسند چه برسد به مخاطب این رشته ورزشی، 

حاصل بی تدبیری مسووان کمیته داوران است. 
آنقدر فاصله بین داور طراز اول و داور بی نام و نشان زیاد است که خأ موجود 
بین آنها کاما مشــهود به نظر می رســد. اینطور به نظر می رسد که غیر از فغانی 
هیچ داور نام آشــنایی نیســت که جامعه فوتبال بتواند بــدون نگرانی وارد زمین 
مسابقه شود، شاید هم به همین دلیل است که منصوریان در نخستین تجربه خود 
در مربیگری تیم ذوب آهن بدون توجه به قانون وارد زمین بازی می شــود، اتفاقی 
که در لیگ های پایین تر هم نمی افتد. انگشــت شــمارند داورانی که نام شان برای 
جامعه فوتبال آشــنا باشد و همین داوران بی نام و نشان هم با اشتباهات تاثیرگذار 
خود سرنوشــت بازی ها را تا حــدود زیادی تغییر می دهند. نمونــه بارز آن بازی 
ماشین سازی و ســپاهان است که اخراج بی مورد عزیز معبودی باعث تغییر نتیجه 
بازی می شــود. یاسر همرنگ داور این بازی به گفته کارشناسان با اشتباه تاثیرگذار 
خود تا حدود زیادی در سرنوشــت بازی اثر داشت، در این میان شاید کمتر کسی 
بداند که در اتاق فکر داوری بین روســا اختاف اســت. اصفهانیان و رفعتی اتفاق 
نظری با هم ندارند و در پشــت پرده ایــن اختافات می تواند به داوری ضربه بزند. 
البته کاما طبیعی است چون پیش از این هم بین رییس کمیته و رییس دپارتمان 
داوری اختاف نظر وجود داشت و روســای قبلی دپارتمان داوری استعفا دادند و 
رفتند. دوراندیشــی در فوتبال ما خصوصا در جامعه داوری همان حلقه گمشده ای 
است که با بی توجهی مسووان به وجود آمده است. مرور زمان می توانست بهترین 
فرصت باشــد برای تزریق داوران جوان تر به لیگ در روزهایی که داوران نامی هم 
در لیگ برتر ســوت می زدند اما حذف کلی داوران جــوان در زمان حضور داوران 
نامی بزرگترین اشــتباه کمیته داوران بود. شاید اگر در همان روزها این داوران به 
مرور به جامعه فوتبال معرفی می شــدند، امروز شاهد این همه هجمه علیه داوری 
نبودیم. نکته دیگر اینکه کمیته داوران در کشف استعدادهای داوری ضعیف عمل 
کرده اســت. اینکه امروز کمتر شــاهد حضور داور طراز اول هستیم حاصل همین 
بی توجهی و ســهل انگاری است. بعد از فغانی که به دلیل حضور در میادین بزرگ 
فاصله خود را با داوران دیگر لیگ زیاد کرده اســت، دکتر حیدری در بین جامعه 
فوتبال مورد تایید اســت و ســایر داوران جوان برای اثبات خــود راه زیادی را در 
پیش دارند. فهرســت بین المللی داوری هفت نفر اســت که از بین این هفت نفر 
همــان دو داوری که نام برده شــد امروز حرفی برای گفتن دارند و ســایر داوران 
هم خیلی در اثبات توانایی های خود موفق نبوده اند. اگر امروز یاســر همرنگ دچار 
اشتباه می شود یا اینکه داوران بین المللی مثل وحید کاظمی چهره شناخته شده ای 
نیســتند و حتی حسن اکرمی با وجود سالیان ســال در فهرست بین المللی هنوز 
چهره آشنایی نیست، می تواند حاصل همان تفکر غلطی باشد که در کمیته داوران 
حاکم اســت. باید نگران بود که این جامعه ناشناخته که روسایش اتفاق نظری هم 
با هم ندارند در ادامه کار با این لیگ ملتهب چطور کنار می آیند. اینکه داود رفعتی 
به عنوان رییس دپارتمان داوری هنوز نیامده پشیمان می شود و یا اختاف سلیقه با 
اصفهانیان دارد، اتفاق خوب و مثبتی نیست و می توان برای این جامعه نگران بود.

اگرپرچم ژاپن به خاطرسوگیتا نباشد محکوم می کنم
تقوی:میخواستیمثابتکنیمبدوناستوکسهمتیمهستیم

یکشــنبه 97/9/4، هفتــه ســیزدهم 
هجدهمین دوره لیگ  برتر، ورزشگاه غدیر  
اهواز، ساعت: 17:35، تماشاگر: 10هزار نفر

استقال: یک
گل: روح ا... باقری )27(

استقال خوزستان: صفر
داور: محمدحسین زاهدی فر

کمک ها: جلیل شعرانی، قهرمان نجفی
اخطار: فرشید باقری، فرشید اسماعیلی، 
فرشــاد محمدی مهر )اســتقال(، میثم 

شاه مکوندزاده  )استقال خوزستان(
بازیکن برتر: فرزین گروســیان )استقال 

خوزستان(
استقال خوزستان: فرزیــن گروسیان، 
احمد آل نعمه، ایوب کانتری، رضا درویشــی، 
مصطفــی کیانــی، وحید خشــتان، ساســان 
شــیرمردی، ایمان مبعلی )47- میثم کریمی(، 
مهرداد پورابوالقاسم، میثم شاه مکوندزاده، فرید 

امیری )46- یونس دلفی(
سرمربی: کریم بوستانی
استقال: مهدی رحمتی، محمد دانشگر، 
روزبه چشــمی، فرشــاد محمدی مهــر، میاد 
زکی پور، علی کریمی، فرشید باقری، وریا غفوری، 
فرشــید اســماعیلی )89- مارکوس نویمایر(، 
الحاجی گرو، روح ا... باقــری )80- طارق همام(
سرمربی: وینفرد شفر
 * پیش از شــروع بازی مســووان باشگاه 
اســتقال از هواداری که 2 سال پیش در جریان 
برگزاری فینال جام حذفی در ورزشگاه اروندان 
خرمشــهر از ناحیه چشــم آســیب دیــده بود 
قدردانی کردند و لوح یادبودی به وی اهدا کردند.
* گفته می شــد مهــدی قائدی بــه این 
بازی می رســد اما او هم ماننــد مرتضی تبریزی 
در فهرســت نهایی اســتقال مقابل اســتقال 

خوزستان قرار نگرفت.
دقیقــه1: پیراهن های ســفیدی که بر تن 
استقالی ها پوشانده شــده بود مهم ترین اتفاق 
آغاز این بازی بود. آبی ها برخاف همیشه لباس 
آبی به تن نداشتند و این استقال خوزستان بود 

که آبی پوشید.

دقیقه3: ارســال ایمان مبعلی که با بازوبند 
کاپیتانــی در ترکیــب اســتقال خوزســتان 
خودنمایــی می کرد را مهــدی رحمتی از میان 
مدافعان تیمش و مهاجمان استقال خوزستان 
در آغــوش گرفت تا خطری دروازه اســتقال را 

تهدید نکند.
دقیقه 6: پاس تند و تیز فرشــید اسماعیلی 
به روح ا... باقری نرســید و فرزین گروسیان توپ 

را مهار کرد.
دقیقه 10: الحاجی گرو از ســمت چپ خط 
دفاع استقال خوزستان نفوذ کرد و با یک حرکت 
فریبنده توپ را در شــرایطی  ایــده آل به روح ا... 
باقــری داد اما این بازیکن نتوانســت از موقعیت 
طایی که نصیبش شــده بود بهره بگیرد و توپ 

را همان جایی زد که گروسیان انتظار می کشید.
دقیقه 12: روزبه چشــمی در داخل هجده 
قدم استقال خوزستان صاحب بهترین فرصت 
ممکن شــد اما بی جهت توپ را روی پای چپش 
انداخت و در حالی که می توانســت با یک ضربه 
پای راست آن را گل کند این موقعیت را از دست 

داد.
دقیقــه 15 : درحالی که گرو بر اثر اشــتباه 
مدافعان اســتقال خوزســتان بــا دروازه بان 
استقال خوزستان تک به تک شده بود موقعیت 
را به سادگی از دســت داد و توپ را تقدیم حریف 

کرد.
دقیقه 16: نفوذ شیرمردی از سمت راست 
خط دفاع استقال و پاس او به کانتری این تیم 
را تا آستانه گلزنی پیش برد اما توپ از کنار دروازه 

به اوت رفت تا میهمان نفس راحتی بکشد.
دقیقه 17: فرشــید اسماعیلی در شرایطی 
نا متعادل صاحب توپ شد اما ضربه او دقت کافی 

نداشت.
دقیقه 18: استقالی ها باز هم توسط روح ا... 
باقری با دروازه اســتقال خوزستان تک به تک 
شــدند اما این موقعیت را هــم در کمال ناباوری 
بازیکنان اســتقال از کف دادنــد. باقری در این 
صحنه در اوج بی مســوولیتی پاس محمدی مهر 

را از دست داد.
 دقیقه 20 : ضربه ســر فرشید اسماعیلی را 

که روی یک ارسال دقیق به دست آمد دروازه بان 
استقال خوزستان به زیبایی دفع کرد و در ریباند 

نیز اسماعیلی در دو قدمی توپ را به آسمان زد.
دقیقه 25: فرشــید باقری به دلیل خطای 
سفت و سخت روی میثم شاه مکوند از سوی داور 

کارت زرد گرفت.
دقیقه 27: اشــتباه گروســیان در خروج 
از دروازه باعث شــد تا روح ا... باقــری که از میان 
مدافعان استقال خوزســتان گریخته بود توپ 
را وارد دروازه اســتقال خوزســتان کند. تاش 
مدافعان استقال خوزســتان نیز در این صحنه 

بی ثمر بود.
دقیقه 36: داور بازی به دلیل شــدت باران 
بازی را متوقف کرد اما در کمال ناباوری سرمربی 
استقال به شدت نسبت به این تصمیم معترض 
بود! حتی بازیکنان اســتقال هم برای خروج از 
زمین از خود تمایلی نشــان نمی دادند و وســط 
زمین حضور داشتند تا بازی هرچه زودتر دوباره 
از سر گرفته شود. اینکه چرا مجموعه استقال به 
تصمیم داور احترام نمی گذاشــت بسیار عجیب 
بود. دقایقی بازی به دلیل ایــن موضوع متوقف 

بود.
دقیقه 37: با کاهــش بارندگی بازی بعد از 

حدود 3 دقیقه توقف دوباره از سر گرفته شد.
دقیقــه 5+45: زاهدی فر این بــازی را در 
دقیقه 50 به نشانه پایان نیمه اول به اتمام رساند 

تا استقال برنده به رختکن برود.
دقیقه 45 : یونــس دلفی از ابتــدای نیمه 
دوم جای فریــد امیری را در ترکیب اســتقال 

خوزستان گرفت.
دقیقه 47: ایمان مبعلی به دلیل مصدومیت 
زمین بازی را ترک کــرد و میثم کریمی به جای 
او وارد ترکیب شــد تا این تعویض اجباری هم در 
همان ابتــدای آغاز نیمه دوم ترکیب اســتقال 

خوزستان را دچار تغییرات بیشتر کند.
دقیقه 54: میثم شــاه مکوندزاده با خطای 

شدید روی وریا غفوری از داور کارت زرد گرفت.
دقیقه 57: فرشید اســماعیلی هم به جمع 
کارت زردی هــای این بازی اضافه شــد و با یک 
خطای بی مورد یک اخطار را مقابل دیدگان خود 

دید.
دقیقــه 57: فرشــاد محمدی مهــر نیز با 
خطای عجیب روی یونس دلفــی داور را مجاب 
به دادن کارت زرد کرد. خطای محمدی مهر هم 

بی مورد بود.
دقیقه 58: ارســال دقیق به میان مدافعان 
استقال را یونس دلفی قصد داشت با یک ضربه 
قیچی بغل باز کند اما ضربه زیبای این بازیکن از 

کنار تیر عمودی دروازه استقال به اوت رفت.
دقیقه 61: شوت فرشید باقری بعد از حمله 
همه جانبه استقال، دروازه بان میزبان را مجاب 

به واکنشی جدی کرد.
دقیقه 62: وریا غفوری بــا یک ضربه نرم و 
چیپ دروازه استقال خوزســتان را تهدید کرد 
اما گروسیان با واکنشــی خیره کننده توپ را به 

کرنر فرستاد.
دقیقه 75: الحاجی گرو بعد از دقایقی افول 
در موقعیتی تقریبا تک بــه تک صاحب فرصتی 
مناســب شــد اما ضربه پــای چــپ او را باز هم 
گروســیان مهار کرد تا ناکامی های این بازیکن 

در ترکیب استقال همچنان ادامه داشته باشد.
دقیقه 87: فرشید باقری از فاصله ای حدود 
30 متر با روی پا دروازه اســتقال خوزستان را 
هدف قرار داد که گروســیان با واکنشی دیدنی 
توپ را از زیر طاق دروازه بیرون کشــید و مانع از 

گل شدن آن شد.
دقیقه 89: مارکوس نویمایر جای فرشــید 
اســماعیلی را که نمایش ضعیفی در این میدان 

داشت گرفت.
دقیقــه 2+90: درگیری الحاجــی گرو با 
بازیکنان اســتقال خوزســتان دقایقی بازی را 
متوقف کرد. گرو بعد از خطا روی پورابوالقاســم 

این درگیری را ایجاد کرد.
دقیقه 3+90: در نهایــت این بازی با همان 
برتری یک بر صفر به ســود اســتقال تمام شد 
تــا آبی ها در مقابــل تیم قعر جدولی اســتقال 
خوزســتان به بــردی خفیف دســت یابند و به 
وضعیت خود در جدول رده  بندی قدری ســر و 
ســامان دهند. اســتقال بعد از این پیروزی 18 

امتیازی شد.

محمد تقوی با تراکتورسازی به امتیازی ارزشمند در ورزشگاه 
آزادی رســید تا به آینده امیدوارتر شود. تقوی ابتدا از تماشاگران 
تیمش تشــکرکرد: »باید از هواداران تراکتورسازی تشکر کنم که 
مــا را غافلگیر کردند. ما در نیمه اول ســعی کردیم بازی را روی 
زمین انجــام دهیم اما این را فراموش نکنیــد که ما مقابل تیمی 
بازی می کردیم که یک هفته پیش در فینال آســیا بازی می کرد.« 
تقوی که در جریان بازی اعتقاد داشــت گل تیمش سالم بوده در 
نشست خبری بعد از بازی حرف خودش را پس گرفت و از داور هم 
به نوعــی عذرخواهی کرد: »روی گلی هم که زدیم، من حق را به 
داوران می دهم. بااخره آنها در هر شرایطی سعی می کنند تصمیم 
درست را بگیرند. البته من هنوز آن صحنه را ندیده ام. می توانستیم 
در ضدحمــات به آنها گل بزنیم. با این حال بازی تا حدود زیادی 
که قول داده بودم، آنطور شد که تماشاگران از بازی لذت ببرند.«

سرمربی موقت تیم فوتبال تراکتورسازی در خصوص اینکه به 

داور مســابقه می گفت که توپ به ســر مدافع پرسپولیس خورده و 
آفســاید نیست در حالی که طبق قوانین در این صورت هم آفساید 
اعام می شود، گفت: »در جریان بازی تنش هایی که به وجود می آید، 
در آن شــرایط اســت. کاش فوتبالیســت بودید تا این هیجان ها را 
بیشتر درک می کردید و من هم از داور مسابقه اگر اعتراضی داشتم، 
عذرخواهــی می کنم. من فکر می کنم در هر صورت تصمیم گیری با 

داور است و ما هم باید به تصمیم داور احترام بگذاریم.«
تقــوی درباره بازی ندادن به اســتوکس به دلیل بی انضباطی 
و بازگشــت دیرهنــگام او به ایــران و عدم بازگشــت اروین، نیز 
توضیحاتــی داد: »مهمترین موضوع در فوتبال تیم بودن اســت. 
نشان دادیم هرکس باشد یا نباشد، ما تیم هستیم. مسائل انضباطی 
هم به کمیته انضباطی باشگاه ارتباط دارد و مطمئناً با این موضوع 
برخورد می کننــد. با این حال بازیکنان نشــان دادند فرقی ندارد 
چه کســی باشــد یا نه و کار مــا هم تا همین دو ســه روز پیش 

خیلی سخت بود که بخواهیم ترکیب تیم را برای این بازی حساس 
انتخــاب کنیم. بــه این دلیل که هر دو تیــم در یک رده بودیم و 
خیلی ســخت بود که ترکیب را انتخاب کنیم و در تمرینات مدام 
بازیکنــان را تعویض می کردیم که ببینیم از کدام شــان می توانیم 
استفاده کنیم. از دو روز پیش تصمیم گرفتیم که چه این بازیکنان 
باشــند یا نه، با همین ترکیب بازی کنیم و خوشبختانه همینطور 
هم شــد.« تقوی در واکنش به طرح این موضوع که عثمان دمبله، 
بازیکن بارسلونا نیز دچار چنین اشتباهی شد اما بازی کرد و برای 
تیمش موفق به گلزنی شــد، گفت: »هر وقت استوکس دمبله شد، 
این ســوال را از من بپرسید. شما شــأن فوتبال را پایین می آورید 
کــه بخواهید بازیکن شــب قبل بازی بیاید و بــازی کند. بازیکن 
می خواهد هر کسی باشــد، نباید بزرگتر از باشگاه باشد. حتی اگر 
بخواهیم ببازیم، بازیکن نباید بزرگتر از باشگاه باشد. بازیکن بزرگتر 

از دمبله هم باشد، نباید از باشگاه بزرگتر باشد.«

 تقوی دلیل آوردن پرچم ژاپن به ورزشــگاه از ســوی برخی 
تماشاگران را حضور ســوگیتای ژاپنی در ترکیب تیمش دانست: 
»ما سوگیتای ژاپنی را داریم. این پرچم برای حمایت از او بود. آیا 

برای حمایت از مسی در ورزشگاه پرچم آرژانتین را نمی آورند؟ !«
تقوی در خصوص اینکه آیا تشــویق کاشیماآنتلرز ژاپن نیز به 
خاطر ســوگیتا بوده است، می گوید: »این را از تماشاگران بپرسید! 
من به انگلســتان بروم، پرچم ایران را در دست می گیرم. من اان 
به عنوان مربی اینجا هستم. اگر پرچم برای سوگیتا باشد، حمایت 

می کنیم اما اگر برای تیم دیگری بوده، محکوم خواهیم کرد.«

شفر:افرادیازداخلباشگاهدربارهمسائل
مختلفحرفمیزنند

وینفــرد شــفر بعد از برد تیمش در اهواز درباره شــایعات پیش آمــده در این تیم 
گفت: »همیشــه شایعات وجود دارد، بخصوص در فضای مجازی و سایت ها. از جمله این 
شــایعه که حیدری می خواهد به سپاهان برود ولی ما کاپیتان مان را حفظ می کنیم. اگر 
شــایعه ای وجود داشته باشد من در موردش صحبت می کنم و البته این را هم بگویم که 
با مدیرعامل باشــگاه در تعامل هستم. ما اهداف مان یکی است و سعی و تاش می کنیم 
استقال را به جایگاه اصلی اش برسانیم اما خیلی ها پیش از این می خواستند برای باشگاه 
مشکل درست کنند و آنها به دنبال استقال خوب نبودند بلکه می خواستند استقال بد 
را ببینند. اان هم افرادی را داخل باشگاه داریم که در مورد تیم و مسائل مختلف حرف 
می زنند در حالی که من و مدیرعامل باشــگاه فقط باید در مورد مســائل صحبت کنیم. 
کسی نمی تواند از داخل باشگاه به ما ضربه بزند و من می خواستم از همین جا این پیغام 
را به این افراد بدهم.« ســرمربی استقال درباره بازی عصر دیروز تیمش هم گفت: »در 
این بازی 5-6 موقعیت گل داشتیم و در بازی قبل هم 3-4 موقعیت گل؛ در صحنه گل 
هم شــانس با ما یار بود ولی خیلی خوشــحالم که توانستیم برنده باشیم. وقفه ای که در 
بازی ایجاد شد تمرکز تیمی ما را به هم زد. اگر آن اتفاق نمی افتاد می توانستیم گل دوم 

را هم بزنیم. موقعیت های گلزنی خوبی ایجاد کرده بودیم.«

استقال خوزستان صفر - استقال یک
حالوهوایبهاریاستقالدرخوزستان
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دروازه بان کروات پرســپولیس هم 
یکی از حاضران در درگیری های بعد از 
بازی با سایپا بود که هواداران رقیب به 
محروم نشدنش اعتراض کرده  و مدعی 
شــده اند کمیته انضباطی به او تخفیف 
داده کــه محرومش نکرده اســت. خوِد 
رادوشویچ اما چنین نظری ندارد: »واقعا 
فکر می کنید کمیتــه انضباطی به من 
تخفیف داد که محرومــم نکرد؟ من از 
این حرف هــا تعجب می کنم چون واقعا 
به نظرم اتفاقی نیفتاد و من هم فقط از 

تیمم و هم تیمی هایم دفاع کردم.«
از  رادوشــویچ  بوژیدار  ادامــه،  در 
ســختی ها و در عیــن حــال امیدهای 
خودش و پرســپولیس برای ســومین 
قهرمانی متوالــی می گوید: »این فصل 
تیم های مدعی زیادی در لیگ هســتند 
اما از خودمان انتظار داریم که همیشــه 
خوب باشــیم و از قهرمانی مــان دفاع 
کنیم. این اصا کار آسانی نیست اما ما 
آماده هســتیم. پرسپولیس باید قهرمان 
شود چون لیاقت این هواداران فقط جام 

است.«
این دروازه بان کروات که هواداران 
پرســپولیس رادو خطابش می کنند، از 
سه ســال پیش در تهران است اما این 
دوری هم باعث نشــده کــه لحظه ای 
چشــم از تیم ملی کرواســی بردارد. او 
شــرایط تیم ملی کشــورش را این طور 
ارزیابــی کرده: »بعــد از جام جهانی ما 
یک شکســت بزرگ و تلخ برابر اسپانیا 
داشتیم اما توانســتیم با مساوی مقابل 
انگلیس به شــرایط خــوب بازگردیم و 
حتی اســپانیا را هم شکست دادیم. هر 
چند متاسفانه در بازی آخر در ویمبلی 
بازنده شدیم و کار برای مان سخت شد.«

او اما همچنان بــه آینده تیم ملی 
کرواســی امیدوار اســت: »به نظر من 
مــا تیم ملی خیلی خوبــی داریم و باید 
روی جام ملت هــای اروپا تمرکز کنیم. 
ما در جام جهانی عملکرد فوق العاده ای 
داشتیم اما در نهایت نایب قهرمان شدیم. 
حاا باید تاش کنیم که در جام ملت ها 

قدرتمند تر باشیم و قهرمان شویم.«

»باشگاه پرســپولیس باواسطه یا 
بی واسطه، در مورد سوپرجام هیچ نامه 
یا درخواســتی برای ادای توضیحات و 
ارائه مســتندات از دادگاه عالی ورزش 

دریافت نکرده است.«
ایــن را محمدرضــا حاجی بیگی 
عضــو هیات مدیره و معــاون حقوقی 
باشــگاه پرســپولیس در واکنــش به 
ادعای اســتقالی ها کــه گفته بودند 
پرســپولیس فرصت زیادی برای ارائه 
مســتنداتش بــه دادگاه عالی ورزش 
ندارد، به زبان آورده و صحبت هایش را 
این طور ادامه داده است: »من نمی دانم 
این اخبار بر چه اساســی منتشر شده 
ولی صحت نــدارد. فکر می کنم ادامه 
دادن این جریــان هم فقط وقت تلف 
کردن باشــد و تا این لحظه هم هیچ 
نهاد بین المللــی از جمله دادگاه عالی 
ورزش بــه صورت مســتقیم یا حتی 

غیرمســتقیم و از طریق فدراســیون 
نامــه ای بــرای ما ارســال نکــرده و 

توضیحی نخواسته است.«
حاجی بیگــی ســپس خطاب به 
به  باید  اســتقالی ها گفته: »زمانــی 
این موضــوع فکر می کردیــد که در 
اعام  اســتان  تامین  جلسه شــورای 
کردید باشگاه استقال برای این بازی 
آمادگی ندارد. در حالی که برنامه بازی 
سوپرجام از ماه ها قبل اعام شده بود. 
به هر حال سازمان لیگ و فدراسیون 
فوتبــال بــا توجه بــه شــواهد امر و 
اقدام باشــگاه ها تصمیم خود را اعام 
کردنــد. از طرفــی دو مرجع ذیصاح 
که همه آنها را به رســمیت شــناخته 
و صاحیت شــان را با طرح شکایت یا 
تاییــد کرده اند، درباره  ایحه دفاعیه 
این پرونده رای دادنــد و اهدای جام 

هم کاما قانونی انجام شده است.«

 رادوشویچ: در جام جهانی دوم شدیم
در اروپا باید قهرمان شویم

هیچ نامه ای درباره سوپرجام دریافت نکرده ایم
تکذیبیه باشگاه پرسپولیس: 

همه بازیکنان تیم اشتباه کردند، نه فقط ربیع خواه
 برانکو: چطور می توانم 

از بازیکنانم ناراضی باشم؟ 
دلیل برنده نشــدن پرســپولیس در بازی دیروز را باید در تمجیدهای 
برانکــو ایوانکوویچ از عملکرد تراکتورســازی بیابیم. جایی که مرد کروات در 
نشســت خبری پس از بــازی می گفت: »من گفته بودم کــه این بازی مثل 
دربی سخت است. همه دربی ها همیشه اینگونه هستند و هیچ قانون خاصی 
ندارند. طبیعتاً ما می خواستیم برنده بازی باشیم اما تراکتورسازی با عملکرد 
خوبش نشــان داد که چه تیم خوبی اســت و لیاقت حضور در باای جدول 
را دارد. تراکتورســازی با سه ملی پوشی که در اختیار دارد، کیفتش بااست. 
آنها ساختار بسیار خوبی از بازیکنان باتجربه و باکیفیت را در اختیار دارند.«

حرف های برانکو اما وقتی بیشتر به دل مان نشست که بازیکنان پرتاش 
اما خســته اش را تحسین کرد: »ما تاش مان را کردیم اما متأسفانه نشد. من 
هیچ گایه ای از بازیکنانم ندارم چون می دانم که آنها در چه شــرایط سختی 
بازی می کنند. در بازی قبلی با پیکان شاهد بودید و در این بازی هم دیدید 
که چقدر انرژی صرف کردند و چقدر خســتگی داشتند. در چنین شرایطی 

چطور می توانم از آنها ناراضی باشم؟ «
آقای سرمربی سپس از سختی های بازی بعدی پرسپولیس گفت: »بازی 
بعدی مان مقابل ماشین سازی است که متأسفانه کمال کامیابی نیا را به دلیل 
کارت زردهایی که گرفته، در اختیار نداریم. باید وضعیت شایان مصلح را هم 
که دچار گرفتگی شــد، بررسی کنیم. شرایط سختی است اما با این حال ما 

تمام اهدافی را که داشتیم، دنبال خواهیم کرد.«
در ادامــه، برانکــو از تاثیر منفــی بارندگی و لغزندگــی زمین بر بازی 
می گفت: »این شرایط جوی بیشتر به نفع تیمی است که دفاع می کند. شاید 
اگر زمین خشک بود، بازی به سود ما می شد اما باران اثر منفی خود را روی 

بازی گذاشت.«
تفاوت عملکرد پرســپولیس در لیگ قهرمانان و لیگ برتر خیلی ها را به 
این نتیجه رسانده که تیم برانکو افت کرده است. خوِد او اما چنین ادعایی را 
قبول ندارد: »اینجا شــرایط متفاوت است. در لیگ قهرمانان آسیا همه دنبال 
برد هســتند و بازتر بازی می کنند اما در لیگ همــه تیم هایی که مقابل ما 
قرار می گیرند، بســته بازی می کنند. با این شرایط جوی هم، وقتی خستگی 
بازیکنان بیشتر می شود، بردن سخت تر می شود. همین شانس هایی که ایجاد 

کردیم را هم باید تبدیل به گل می کردیم.«
برانکــو ایوانکوویــچ به خبرنگاری هــم که از تکراری شــدن تاکتیک  
پرسپولیس گفته بود، این طور پاســخ داد: »من به بازیکنانم افتخار می کنم. 
اگر کمی نتایج لیگ کشورهای دیگر بخصوص خاورمیانه را نگاه کنید، العین 
وقتی در فینال لیگ قهرمانان بازی می کرد، چهارم جدول بود. الهال هم این 
شرایط را داشت. ما بعد از فینال لیگ قهرمانان دو بازی کردیم که نتیجه اش 
یک برد و یک تســاوی بود. طبیعی اســت که انتظار از ما بیشتر است و من 
از بازی تیمم راضی هستم. از طرفی ما بیشتر از همه تیم های ایرانی در این 
فصــل بازی کردیم و چهــار روز دیگر هم باید 
بازی کنیــم. با این حال ما ادامه خواهیم داد و 

اهداف مان هم تغییر نمی کند.«
یکی از خبرنگاران ربیع خــواه را بازیکنی 
خواند که بیشــتر رو به عقب بازی می کند و از 
برانکو پرســید آیا شما از او می خواهید پاس به 
عقب  بدهد که در پاسخ، این جمله ها را شنید: 
»این نخستین بازی  ربیع خواه هفت ماه پس از 
مصدومیتش و بازگشــت مجدد اوست. مطمئناً 
ربیع خواه نمی تواند مثل قبل باشد اما مهم این 
است که او ســامت است و رفته رفته بهتر هم 
خواهد شد. بله، من از او خواسته بودم که رو به عقب بازی کند و اشتباه هم 
کرد اما بیرانوند هم اشتباه کرد، علیپور، بشار رسن، منشا و سایر بازیکنان هم 
اشتباه کردند. همه بازیکنان در زمین اشتباهاتی دارند و این طبیعی است.«

آخریــن موضوعی که خبرنگاران نظر برانکو را درباره اش جویا شــدند، 
عملکرد داوران بازی به ویژه در صحنه گل آفساید حاجی صفی بود که اتفاقا 
تراکتوری هــا خیلی به آن معترض شــدند و برانکو درباره اش گفته: »به نظر 
شــما آن گل آفساید بود یا نه؟ آیا آنها انتظار داشتند داور گل آفسایدشان را 
ســالم اعام کند؟ ! باز هم تکرار می کنم، از وقتی به ایران آمدم، داوران حتی 
یــک اوت را به ما هدیه ندادند. ما هم از آنها چیزی نمی خواهیم. حاا اینکه 

چقدر اشتباه به ضرر ما بوده، بماند.«

پرسپولیس صفر - تراکتورسازی صفر 
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 تراکتورســازی در دقایق ابتدایی نیمه اول 
فشــار زیادی به خط دفاعی پرســپولیس وارد 
کرد و این باعث شــد تا بارش باران و اشتباهات 
خط دفاعی که با چند بار ســر خوردن بازیکنان 
پرســپولیس نیز همراه بود، چند موقعیت برای 
سفیدپوشان تبریزی شــکل گیرد. در ادامه اما 
پرســپولیس بازی را در دست گرفت و توانست 
چند موقعیت روی دروازه حریف شــکل دهد و 
تراکتور هم با ســود بردن از خط میانی تکنیکی 
خود و ایجاد موقعیت هــای با برنامه و تاکتیکی 
خط دفاعی پرســپولیس را همچنان در چالش 
قرار داد. دقایق پایانی نیمه اول اما بار دیگر این 
پرسپولیس بود و این تیم با منشا و علیپور چند 

موقعیت مناسب شکل داد اما همه بی ثمر.
در نیمه دوم هم این تراکتورســازی بود که 
در دقایق ابتدایی نمایش بهتری برابر پرسپولیس 
داشــت و آنها را تحت فشار قرار داد. با این حال 
بعــد از دقایقی پرســپولیس نبض بــازی را در 
اختیار گرفت و چند موقعیت جدی روی دروازه 
تراکتورسازی داشت که با عملکرد مناسب خط 

دفاعی به نتیجه نرسید.
مصدومیت کمــال کامیابی نیا باعث شــد 
برانکــو مجبور به تعویضی زودهنــگام در نیمه 
دوم و تغییــر تاکتیک در تیمش شــود. حضور 

ربیع خواه روند هجومی پرســپولیس را کند و در 
ادامه مصدومیت شــایان مصلح کاما خط دفاعی 
این تیم را دگرگون کرد. با این حال در نیمه دوم 
نیز گلی از خط دروازه هــا عبور نکرد تا هر تیم با 

یک امتیاز زمین را ترک کند.
 

 دقایق حساس:
دقیقه ۳: ارســال بازیکنان تراکتورســازی را 

مدافعان پرسپولیس دفع کردند.
دقیقــه 9: گادوین منشــا از پشــت محوطه 
جریمه ضربه محکمی روانه دروازه فروزان کرد که 

این دروازه بان در دو ضرب توپ را مهار کرد.
دقیقه 1۳: یک ضربه ایســتگاهی از پشــت 
محوطــه جریمــه و در موقعیتی ایــده آل نصیب 
تراکتورسازی شد. ابتدا اشــکان ضربه را به دیوار 
دفاعــی زد و در ادامه و ریباند ضربه نیز توســط 

حاجی صفی با اختاف راهی اوت شد.
دقیقــه 18: ارســال ســیامک نعمتی و دفع 
ناقص مدافع تراکتورسازی موقعیت را از روی نقطه 
پنالتی برای منشا شــکل داد که تکل بلند ایمان 
سلیمی مانع از شوت این مهاجم شد. عالیشاه که 
در موقعیت مناسبی قرار داشت به شدت نسبت به 

پاس ندادن منشا معترض شد.
دقیقــه 2۰: پرتــاب بلنــد اوت بازیکنــان 

پرسپولیس را مدافعان تراکتورسازی دفع کردند.
دقیقــه 21: نخســتین کرنر پرســپولیس را 
عالیشــاه روی دروازه تراکتورســازی فرستاد که 

مدافعان توپ را دفع کردند.
دقیقه 24: شجاع خلیل زاده و مسعود شجاعی 
در میانــه میدان با یکدیگر درگیــری لفظی پیدا 

کردند که داور به مدافع پرسپولیس تذکر داد.
دقیقــه 28: فــرار گادوین منشــا به داخل 
محوطه جریمه با تکل بلند و موفق ایمان سلیمی 

موقعیت گل را از مهاجم پرسپولیس گرفت.
دقیقه ۳1: ارسال بشار رسن را محسن فروزان 

به راحتی مهار کرد.
دقیقه ۳6: خطای شــجاعی روی خلیل زاده 
یک ضربه کاشته برای پرسپولیس به همراه داشت 
که این ضربه را عالیشاه روی دروازه تراکتورسازی 

فرستاد. در نهایت مدافعان توپ را دفع کردند.
دقیقه ۳7: ضربه ســر علیپور از باای دروازه 

تراکتورسازی به بیرون رفت.
دقیقــه ۳8: پرتــاب بلند اوت خلیــل زاده را 

دروازه بان تراکتورسازی مهار کرد.
دقیقه 4۰: خطای عالیشاه روی نقی زاده یک 
ضربه کاشــته برای تیم تبریزی همراه داشت که 

حاصلی برای تراکتورسازی نداشت.
دقیقه 42: اشکان دژاگه در موقعیتی مناسب 
درون محوطــه جریمه ضربه زمینــی و آرام خود 
را نواخت که بیرانوند بــه راحتی آن را در اختیار 

گرفت.
دقیقه 44: ضربه ایستگاهی دیدنی بشار رسن 
با پرش دیدنی محسن فروزان از کنج دروازه بیرون 

کشیده شد.

دقیقه ۵1: احســان حاجی صفی ضربه کرنر 
تراکتورسازی را زد که توپ به شجاعی رسید و در 

نهایت با خطای خلیل زاده متوقف شد.
دقیقه ۵۳: ضربه کاشــته تراکتورســازی را 
شجاعی روی دروازه پرســپولیس فرستاد که این 

ضربه را مدافعان راهی کرنر کردند.
دقیقــه ۵6: ارســال کامیابی نیــا را مدافعان 

تراکتورسازی دفع کردند.
دقیقه ۵8: دروازه بان تراکتورسازی ضربه کرنر 

پرسپولیس را با مشت دور کرد.
دقیقه 6۰: ارسال شجاعی درون محوطه شش 
قدم با ضربه سر احسان حاجی صفی همراه شد که 

داور به درستی با اعام آفساید آن را نپذیرفت.
دقیقه 66: ارســال علیپور در محوطه شــش 
قدم به منشا رسید که او نتوانست از این موقعیت 

استفاده کند و توپ از روی پایش عبور کرد.
دقیقه 67: پاس عمقی عالیشاه پشت دفاع به 
علیپور رســید اما فروزان توپ را زودتر از مهاجم 

پرسپولیس مهار کرد.
دقیقه 69: بیرانوند قصد دریبل زدن دژاگه را 
داشت که بازیکن تراکتورسازی توپ را از او گرفت.

دقیقه 7۳: ارســال نوراللهی را علیپور به جای 
اینکه به درون چارچوب بفرســتد، از باای دروازه 

به بیرون زد.
دقیقه 9۰: شــوت ناگهانی نعمتــی از میانه  
زمین تراکتورســازی، با اختافی انــدک از کنار 

دروازه این تیم به بیرون رفت.

گرشاسبی: با مهاجمان 
تراکتور مذاکره ای نداشتیم

مدیرعامــل باشــگاه پرســپولیس به 
خبــر مذاکــره این باشــگاه بــا مهاجمان 
تراکتورسازی واکنش نشان داد. حمیدرضا 
گرشاســبی در واکنش به شایعه مذاکره  با 
دو مهاجم خارجی تراکتورسازی گفته: »در 
مرام ما چنین مسائلی وجود ندارد. ما دنبال 
هیچ  و  نیســتیم  تراکتورســازی  بازیکنان 
صحبت و مذاکره ای هم با آنها نداشته ایم.«

موضوع مهمتر اما بازنشسته بودن خوِد 
گرشاسبی و شایعه جدایی اش از پرسپولیس 
اســت که آن را هم بی پاسخ نگذاشته: »من 
تابع دستورات هســتم و منتظرم ببینم چه 
اتفاقی رخ خواهد داد. اگر رفتم برای کسانی 
که به جای من می آیند آرزوی موفقیت دارم 
و اگر ماندم تمام تاش خود را به کار خواهم 
بست تا بتوانم همچنان در خدمت تیم مردمی 
پرســپولیس باشم. هنوز تا 1۵آذر وقت باقی 
است و من تا وقتی که در خدمت پرسپولیس 
باشم کارم را به نحو احسن انجام خواهم داد. 
من هیچ وقت دنبال پست و ماندن نبودم ولی 
هر جا که به من ســپرده شده سعی کردم با 
تمام وجود از جان مایه بگذارم و کار کنم. هر 
جا هم که بار را از روی دوش ما برداشــتند، 
خدا را شــکر می کنیم و در ســنگر دیگری 
کارمــان را ادامــه دادیم. در شــرایط فعلی 
خودم دوســت دارم از پرسپولیس بروم زیرا 
کار کردن در این باشــگاه خیلی سخت است 
اما در کل تابع هســتم و هر تصمیمی برایم 
بگیرند، می پذیرم.« مدیرعامل پرســپولیس 
که در ورزشــگاه آزادی و در جریان بازی با 
تراکتورســازی با خبرنگاران همکام شــده 
بود، شــایعه جدایی برانکو ایوانکوویچ را هم 
این طور تکذیب کرد: »برانکو از زمانی که به 
پرسپولیس آمده پیشنهادهای زیادی داشته 
ولی او عاشق پرســپولیس است و مطمئنم 
که می ماند. هر بار بــا او در خصوص ماندن 
یــا رفتن صحبت کردیم، بدون هیچ شــرط 
و شــروطی مانــدن را پذیرفت زیرا عاشــق 
پرســپولیس اســت و برایش زحمات زیادی 
کشــیده.« درباره قرعه پرسپولیس در لیگ 
قهرمانان هم گرشاسبی گفته: »سال گذشته 
هم همه می گفتند شرایط بسیار سخت است 
و شما حتی از مرحله گروهی صعود نخواهید 
کــرد اما دیدید که تا فینــال پیش رفتیم و 
نایب قهرمان شدیم. ان شــاءا... امسال هم با 
برانکــو هدف مان قهرمانی در لیگ قهرمانان، 

لیگ برتر، جام حذفی و سوپرجام است.«
قرعه پرســپولیس ســخت تر اســت یا 
اســتقال؟ این آخریــن پرسشــی بود که 
گذاشتند پیش روی مدیرعامل و او در پاسخ 
گفت: »همه گروه ها ســخت هســتند و من 
امیــدوارم تمامی تیم هــای ایرانی حاضر در 
عملکرد شایســته ای  بتوانند  قهرمانان  لیگ 

داشته باشند.«

تکذیب شد: 
پرسپولیس میزبان ااهلی 

را معرفی نکرده است
باشگاه پرســپولیس هیچ کشوری 
را برای میزبانی احتمالــی از تیم ااهلی 
عربستان معرفی نکرده است. پرسپولیس 
در شــرایطی در گــروه چهــارم مرحله 
گروهی هفدهمین دوره لیگ قهرمانان با 
ااهلی همگروه شده که به لطف کوتاهی 
فدراســیون، باید در کشور دیگری غیر از 
ایران و عربستان دو دیدار رفت و برگشت 

خود را مقابل این تیم برگزار کند.
در همین رابطــه در خبر ها آمده بود 
که باشگاه پرسپولیس سه کشور امارات، 
عمــان و قطر را به کنفدراســیون فوتبال 
آســیا برای میزبانی از حریف عربستانی 
خود معرفی کرده اما این خبر را باشــگاه 
تایید نکــرد. در تکذیب ایــن خبر، پندار 
خمارلو مدیر رســانه ای و روابط عمومی 
باشگاه پرسپولیس که به تازگی از مالزی 
)محل برگزاری مراســم قرعه کشی لیگ 
قهرمانان( برگشــته اســت، گفــت: »تا 
اان که با شــما صحبــت می کنم، هیچ 
تصمیم قطعی در این مورد اتخاذ نشــده 
و همه کشــورهای مطرح شــده فقط در 
حد گمانه زنی اســت. قطعــاً این موضوع 
ابتدا باید در جلسات هیات مدیره باشگاه 
بررسی شــود تا در نهایت به گزینه نهایی 
برسیم.« خمارلو در پاســخ به این سوال 
که چرا باشــگاه پرسپولیس که در امارات 
طرفــداران زیادی دارد در این کشــور از 
حریف عربستانی خود میزبانی نمی کند، 
چنین گفته: »اتفاقاً مــا دو دوره قبل که 
با الهــال همگروه بودیم ابتــدا امارات را 
به عنوان گزینه اول میزبانی مان پیشنهاد 
دادیم و حتــی باشــگاه های اماراتی هم 
مخالفتی با این قضیه نداشتند اما تصمیم 
نهایــی در این مــورد را باید مســووان 
اماراتی اتخاذ می کردند کــه در نهایت با 
این موضوع مخالفت شد. در واقع مراجع 
غیرفوتبالی و مقامات بااتر کشور امارات 
مخالف میزبانی ما از تیم های عربســتانی 
در این کشــور بودند اما اینکه برای فصل 
جدید کدام کشــور را انتخاب می کنیم، 
باید در هیات مدیره تصمیم گیری شود.«

پرســش دیگر از خمارلو این اســت 
که آیا نماینده های پرســپولیس که تازه 
از مالزی برگشــته اند، پاداش فینالیست 
شدن این تیم را هم از ای اف سی دریافت 
کرده اند یا نه که او اینطور پاسخ داده: »ما 
برای شــرکت در مراسم قرعه کشی راهی 
مالزی شــدیم و موضوع دریافت پاداش 
به صورت نقدی توســط ما واقعیت ندارد. 
این پاداش را ای اف ســی به صورت نقد در 
اختیار باشگاه پرســپولیس قرار نخواهد 
داد، بلکه مراحل خاص خــود را دارد که 
قطعاً مدیریت باشــگاه بهتر می تواند در 

مورد آن اظهارنظر کند.«

مصاحبه نقل قول

واکنش

مصدومیت 
کمال 

کامیابی نیا 
باعث شد 

برانکو مجبور 
به تعویضی 

زودهنگام در 
نیمه دوم و 

تغییر تاکتیک 
در تیمش 

شود. حضور 
ربیع خواه 

روند هجومی 
پرسپولیس را 
کند و در ادامه 

مصدومیت 
شایان مصلح 

کاما خط 
دفاعی این 

تیم را دگرگون 
کرد. با این 

حال در نیمه 
دوم نیز گلی از 
خط دروازه ها 
عبور نکرد تا 
هر تیم با یک 
امتیاز زمین را 

ترک کند.

برای ما شــاید یــادآوری فینال صد 
هــزار نفری لیــگ قهرمانــان در آزادی 

جذاب ترین اتفاق باشد. 
موضوعــی کــه داتو وینســور جان 
دبیرکل کنفدراسیون فوتبال آسیا مراسم 
قرعه کشی لیگ قهرمانان 2۰19 را با آن 
آغاز کرد: »این مساله به قدری تاریخی و 
باشکوه بود که هر چه درباره اش بگوییم، 

از ارزش آن کم نمی شود.« 
مهمتــر از آن امــا مــواردی بود که 
شــین مان گیل در مورد مسائل امنیتی 
تماشــاگران در  بازی ها، مدیریت حضور 
ورزشگاه ها، افزایش کیفیت فنی برگزاری 
مســابقات و ضوابط و قوانیــن جدید در 
کارگاه هــای آموزشــی لیــگ قهرمانان 
2۰19 آسیا را مطرح کرد و بیش از همه، 
 رفت و برگشــتی بودن فینال توجه مان را 

جلب کرد. 
پیش از این شــنیده بودیم از فصل 
جدیــد، فینال لیــگ قهرمانان به صورت 
تک بازی برگزار می شود اما پندار خمارلو 
که به عنوان مدیر رسانه ای و روابط عمومی 
باشگاه پرسپولیس در مراسم قرعه کشی و 
کارگاه های آموزشــی لیگ قهرمانان آسیا 
در کوااامپور شــرکت کرده بود، گفته 
که ای اف ســی چنین تغییــری را اعمال 
نکرده اســت: »با وجود شــایعات مطرح 
شده، باید بگویم در جریان اجاس اخیر 
لیگ قهرمانان آســیا که در مالزی برگزار 
شد، صحبتی درباره برگزاری فینال لیگ 
قهرمانان آسیا در قالب یک بازی به میان 
نیامد و طبق برنامه و روش اعام شــده، 
فینــال بازی ها در قالــب دو بازی رفت و 
برگشــت صــورت می گیرد. این مســاله 
نمی تواند حداقل برای این دوره از بازی ها 
یعنــی لیگ قهرمانان ســال 2۰19 روی 
دهد چون شــرایط مســابقات در جریان 
این ســفر برای تیم ها تشریح شد و برای 
برگــزاری فینال، تا ایــن لحظه تغییری 
را اعــام نکرده اند. با توجــه به آنچه در 
جریــان این همایش مطرح شــد، فینال 
ایــن دوره نیز به شــکل دو بازی خواهد 
بود. البتــه طبق عرفی کــه وجود دارد، 
 امسال نماینده شرق آســیا میزبان بازی 

پایانی است.«
 

پرداختی های ای اف سی دو برابر 
می شود

پاول لوزانوف رییس کمیته مسابقات 
باشگاهی آســیا هم یک خبر خوب برای 
شــرکت کننده ها داشــت: بــرای کمک 
بــه تیم هــا و افزایــش کیفیــت، کمک 
 هزینه ســفرهای خــارج از خانه دو برابر 

شده است. 
به این ترتیب هزینــه ای که قبل از 
این برای بازی های گروهی تا نیمه نهایی، 
۳۰ هزار دار بود، به 6۰ هزار دار رسید 
و کمک هزینه فینــال از 6۰ هزار دار به 

12۰ هزار دار افزایش یافت. 

 تعویض چهارم 
برای وقت های اضافه

تیم هــا در فصــل جدیــد رقابت ها 
می تواننــد چهار بازیکن خارجی داشــته 
باشــند که حداقل یکی از آنها حتما باید 
آســیایی باشــد. همچنین بعد از مرحله 
گروهی بازی ها هر زمان مســابقه به وقت 
اضافه برود اجازه تعویــض چهارم وجود 

خواهد داشت.
 

حداقل نور مناسب برای ورزشگاه ها: 
1800 لوکس

کنفدراسیون فوتبال آسیا اعام کرد 
برای دوره آینده رقابت ها، ورزشــگاه های 
میزبان تا مرحله نیمه نهایی بتوانند 18۰۰ 
لوکس نور را در زمین مسابقه ایجاد کنند. 
این رقــم برای بازی فینال باید به 2۰۰۰ 
لوکس برسد. با این شرایط ورزشگاه های 
ایرانی باید برای رســیدن بــه حدنصاب 
تاش کننــد. همچنین تاکید شــد که 
ممنوع  ورزشگاه ها  در  دخانیات  استعمال 

خواهد بود.
 

کنترل ورود افراد به ورزشگاه
بحث  روی  بسیاری  تاکید  ای اف سی 
بلیت فروشــی ها داشــت و تاکید شــد 
بلیت فروشی و کنترل ورود تماشاگران با 
دقت بیشتری انجام شــود تا هم از ورود 
افراد بدون بلیت به ورزشــگاه جلوگیری 
شــود و هم افــراد دارای بلیــت به علت 
تکمیل ظرفیت، بیرون از ورزشگاه نمانند. 
در این ارتباط درباره اســتقبال گسترده 
تماشــاگران از میزبانی  تهران در مراحل 
نیمه نهایــی و فینال مطالبی ارائه شــد و 
اقتصادی،  رســانه ای،  بخش های  مدیران 
بازاریابی، انضباطی و اخاقی کنفدراسیون 
هم از دیگر سخنرانان مراسم بودند که هر 

کدام مواردی را اعام کرد.
 

معرفی لباس تیم های آسیایی
در پایان کارگاه آموزشــی روز جمعه، 
نماینــدگان تیم هــای حاضــر در لیــگ 
قهرمانان 2۰19 نمونه ای از لباس های خود 

را ارائه و معرفی کردند. 
البته این معرفی نهایی نیست و تیم ها 
تــا زمان برگزاری مســابقات فرصت دارند 
اسپانسرهای  لباس های جدید و همینطور 

خود را معرفی کنند.
 

توضیحات نماینده یوفا
کیت دالتــور نماینده یوفــا یکی از 
آخرین سخنرانان مراسم قرعه کشی لیگ 
قهرمانان آســیا بود که با نمایش یکسری 
ویدیــو، از نقش بی دقتی های گاه کوچک 
در بروز حوادث ســخن گفــت. بعد هم 
ویدیویی از هواداران بوکا جونیورز نشــان 
داد و گفت: »این یک مسابقه نیست، بلکه 
تمرین بوکاجونیورز با 6۰ هزار تماشــاگر 

است.«

بعــد از دو فصل رویارویــی، حاا باید 
منتظر آخرین رویارویی پرسپولیس و ژاوی 
بنشینیم. شاید آنها در سال های پیش رو هم 
دوباره با یکدیگر روبه رو شــوند اما قطعا آن 
موقع ستاره اسپانیایی را در زمین نخواهیم 
دید چرا که تصمیم بــه مربیگری گرفته و 
اگر دوبــاره گذرش به پرســپولیس بیفتد، 
از روی نیمکــت با این تیــم می جنگد. او 
گفته: »در ژانویه ۳9 ســاله می شوم. وقتش 
رســیده که خداحافظی کنــم و تجربه ای 
تازه داشته باشــم. به همین دلیل می گویم 

که این آخرین ســال حضور من در فوتبال 
اســت. برنامه من این اســت که در پایان 
فصــل جاری از فوتبال خداحافظی و تجربه 
مربیگری را در قطر آغــاز کنم. می خواهم 
تجارب متفاوتی داشــته باشم و البته خودم 
را امتحان کنم. این مرحله تازه ای در زندگی 
من اســت و باید کار را از نقطه صفر شروع 
کنــم.« الرایه هم نوشــت: »ژاوی در حالی 
تصمیــم به خداحافظی از فوتبال گرفته که 
تابستان گذشــته قراردادش را به مدت دو 
فصل دیگر با باشگاه السد تمدید کرده بود.«

علت حضور حمیدرضا گرشاســبی 
در تمریــن جمعه پرســپولیس مذاکره 
با مــرد کروات بــود و برنامه ریزی برای 
نیم فصل. مدیرعامل باشــگاه می خواست 
اردو های  درباره  ایوانکوویــچ  برانکو  نظر 
آماده ســازی پرســپولیس در تعطیات 
نیم فصل را بشــنود و موضوع دیگری که 
درباره اش بحث کردند، حضور در نقل و 
انتقاات زمستانی بعد از یک محرومیت 
دو دوره ای بود. گرشاسبی به برانکو اعام 

کرد باشگاه مشــکلی برای ورود به بازار 
نقل و انتقاات نخواهند داشــت و آماده 
اســت که بازیکنان جدیدی را که مورد 
توجه او قرار گرفته اند، به خدمت بگیرد.

این گفت وگو تا شــنبه شــب هم 
ادامه پیدا کرد و گرشاسبی این بار برای 
مذاکــره با برانکــو ایوانکوویچ به اردوی 
پرسپولیس در هتل اوین رفت. آنها بعد 
از صرف شــام در جمع بازیکنان، درباره 
به  نیم فصل  پرســپولیس در  برنامه های 

مذاکره نشســتند و مدیرعامل باشــگاه 
برنامه اردوی نیم فصل پرسپولیس را هم 
از پروفســور گرفت تا در روزهای آینده 
شــرایط ازم را برای برگزاری این اردو 

فراهم کند.
مهمتر از ایــن اردو اما همان بحث 
جذب بازیکن اســت که باید ببینیم آیا 
باشگاه حاضر اســت برای خرید بازیکن 
جدید ماهینی و انصاری را از فهرستش 

خط بزند یا نه.

»در دیــدار نیمه نهایی دوره قبلی 
بهتر از پرسپولیس بودیم و با بدشانسی 
نتوانســتیم به فینال راه پیدا کنیم. در 
پرســپولیس خوش شــانس  حالی که 

بود.«
این را ســرمربی پرتغالی السد بعد 
از همگروهی  دوباره تیمش با تیم برانکو 
ادامه  گفته و صحبت هایش را این طور 
داده اســت: »در نیمه نهایی دوره قبلی 
بهتر از پرسپولیس بودیم و با بدشانسی 

نتوانســتیم به فینال راه پیدا کنیم اما 
در این دوره باید گذشــته را فراموش 
کنیــم و به دنبال تحقــق هدف اصلی 
خودمان باشــیم. تیم ما در لیگ هم به 
اتفاقاتی  و  برمی گردیم  قهرمانی  رقابت 
که در بازی مقابــل ااهلی افتاد دیگر 
تکرار نخواهد شــد. با تمام وجود برای 
شکست الدحیل در دو مسابقه رودررو 
تاش می کنیم تــا فرصت قهرمانی در 

لیگ را دوباره پیدا کنیم.«

مانوئل فریرا ســپس به همگروهی 
دوباره پرســپولیس و الســد در فصل 
جدید لیگ قهرمانان آسیا اشاره کرده 
اســت: »در گروه سختی قرار داریم اما 
من این شرایط را ترجیح می دهم چون 
باعث می شــود به انــدازه کافی آماده 
باشیم و با تمرکز به میدان برویم. قطعا 
با آمادگی مناســب در ایــن رقابت ها 
تاش می کنیــم تا به مرحلــه فینال 

صعود کنیم.«

لیگ قهرمانان 2019، آخرین رویارویی ژاوی با پرسپولیس

موضوع مذاکره گرشاسبی و برانکو: اردوی خارجی و جذب بازیکن

سرمربی السد: این بار ما فینالیست می شویم

تاکید ای اف سی در کارگاه های آموزشی لیگ قهرمانان: 

فینال، باز هم رفت و برگشت

این نخســتین بار نیســت که کمیته 
انضباطــی فدراســیون روز قبــل از بازی 
پرسپولیس برای این تیم و بازیکنانش حکم 
صادر می کند. این بار نوبت علیرضا بیرانوند 
بود. جریمه ای که سایت رسمی فدراسیون 
فوتبال این طــور آن را نقل کــرد: »دیدار 
سایپا و پرســپولیس در هفته دهم برگزار 
و از ســوی بیرانوند، دروازبان پرســپولیس 
تخلفاتــی مبنی بــر رفتار غیر ورزشــی با 
بازیکــن تیم مقابل )ضربــه زدن با توپ به 
صورت بازیکــن( رخ داد. به همین دلیل او 

به توبیخ کتبی و پرداخت ۵۰ میلیون ریال 
جریمــه نقدی محکوم شــد.« و بعد وقتی 
در نشســت خبری این موضوع را به گوش 
واکنشش  رســاندند،  پرسپولیس  سرمربی 
این بــود: »چرا او را جریمه کرده اند؟ چون 
خوب دروازه بانی کرده؟ « دلیل این تنبیه، 
کوبیــدن توپ به صورت بازیکن حریف بود 
که برانکــو درباره اش گفــت: »فکر کردم 
بیرانونــد چون خــوب دروازه بانــی کرده، 
جریمه شده است اما این را بدانید که هیچ 

چیز نمی تواند ما را به هم بریزد.«

عصبانیت برانکو از جریمه و توبیخ بیرانوند
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زنوزی گفت: برای کانون 
هواداران پرسپولیس متاسفم. 

اول هواداران پرسپولیس شروع 
کردند و تراکتوری ها جواب 
آنها را می دادند. گرشاسبی 

در واکنش به این مساله گفت: 
قضاوت را به مردم می سپارم و 
نیازی نیست من پاسخی بدهم.

گلرهای دو تیم بعد از اتحاد ابتدای بازی هم ناسزا شنیدند

بیانیه فایده نداشت،سکوها دوباره ملتهب شد

با این حساب حدود 8 هزار هوادار 
تراکتورســازی در ورزشگاه حضور پیدا 
کردند که همین مســاله باعث اعتراض 
هواداران  شــد.  پرســپولیس  هواداران 
با دیــدن مدیرعامل این  پرســپولیس 
باشــگاه اعتراض خــود را بــه حضور 
هواداران تراکتورسازی بیشتر از ظرفیت 
اعام شــده عنوان کردند اما مسووان 
برگزار کننده بــازی می گفتند تنها 10 
درصد از ظرفیت ورزشگاه آزادی به آنها 

داده شده است.
قبــل از شــروع بازی جــو آرام به 
بــا وجــود کری های  نظر می رســید. 
اخیر، بیرانوند همراه با محســن فروزان 
دروازه بــان تراکتورســازی به ســمت 
هواداران این تیم رفت و سپس فروزان 
را به ســمت هواداران پرسپولیس آورد 
تا باعث شود گلر اســتقالی تراکتور با 
حاشیه های همیشگی از سوی سکوهای 

سرخ مواجه نشود.
قبل از شــروع بازی هم مســعود 
شــجاعی که در تیم ملی بــا برانکو کار 
کرده بــا او، باقری و قنبرپــور دیدار و 
گفت وگو کرد. از پرسپولیس هم شجاع 

و علیپور دو بازیکنی بودند که به سمت 
نیمکت حریف رفتند.

هــواداران تراکتورســازی کــه در 
زمان ورود به ورزشــگاه آزادی کاشیما 
را تشــویق می کردند بارها پرچم کشور 
ژاپن را روی ســکوهای خود باز کردند 
کــه این موضوع با واکنش تند هواداران 
پرســپولیس روبه رو شــد. این اتفاق در 
20-15 دقیقه ابتدایی مسابقه بارها رخ 
داد که بعد از این اتفاق ســکوها ملتهب 
شــده و هواداران دو تیــم برای دقایقی 
علیه یکدیگر شــعار دادند و فحاشــی 

کردند.
جالــب اینکــه بــا وجــود اخطار 
کاپیتان هــای دو تیــم قبــل از بازی 
شــعارهای تندی در ورزشگاه داده شد 

و هیچ کس بازی را قطع نکرد.
هــواداران  از  یکــی  همچنیــن 
تراکتورسازی پرچم کشور آذربایجان را 
با خود به ورزشگاه آورده بود که پس از 
باز شدن، خیلی زود آن را جمع کردند. 
بعد از التهاب جو سکوها سرانجام پرچم 
ژاپــن هم از ســکوهای هــواداران تیم 
میهمان جمع شــد تا اوضاع کمی آرام 

شود.
در میانه نیمه دوم هم جو ورزشگاه 
به شدت بد شد. درســت بعد از آفساید 
اعــام شــدن گل میهمان، هــواداران 
تراکتورسازی وقتی اعتراض بازیکنان و 
نیمکت نشینان تیم شان به کمک داور را 
دیدند تحریک شــده و شعارهای تندی 
ســر دادند. بیرانوند سعی داشت در این 
صحنه جــو را آرام کند کــه تندترین 
از سوی هواداران تراکتورسازی  شعارها 
علیه او ســر داده شــد. در نقطه مقابل 
فروزان هم شــعارهای زیادی از ســوی 
هــواداران پرســپولیس شــنید تا همه 

اتفاقات ابتدای بازی را فراموش کنند.
بعد از بازی محمدرضا زنوزی مالک 
باشگاه تراکتورسازی که معتقد بود بازی 
یکطرفه به ضرر تیمش بوده و البته گل 
این تیم به اشــتباه آفســاید اعام شده 
درباره برافراشــته شــدن پرچم ژاپن از 
ســوی هواداران تراکتورســازی گفت: 
»این پرچم به خاطر بازیکن ژاپنی تیم 
ما بود و ربطی به مســائل دیگر نداشت. 
آنها به خاطر بازیکن مان این پرچم را به 

همراه داشتند.«

زنــوزی دربــاره جو ورزشــگاه و 
فحاشــی  که صورت گرفــت، هم گفت: 
»اول هواداران پرسپولیس شروع کردند 
و تراکتوری ها جــواب آنها را می دادند. 
پرســپولیس  هــواداران  کانــون  برای 

متاسفم.«

باشگاه  مدیرعامل  اســدی  علیرضا 
تراکتورســازی هــم کــه می گفت گل 
تیمش صددرصد درســت بــوده درباره 
فحاشــی ها گفت: »از هر دو طرف این 

اتفاقات قابل قبول نبود.«
ژاپن در  پرچــم  اســدی دربــاره 

ورزشــگاه، گفت:  »من ندیدم. شما هم 
باید حواس تان داخل زمین باشد!«

حمیدرضــا  مقابــل  نقطــه  در 
گرشاسبی مدیرعامل باشگاه پرسپولیس 
که از نتیجه به دســت آمده راضی نبود 
در پاسخ به این سوال که آیا پرچم ژاپن 
در ورزشــگاه را دیده یا نه، گفت: »بله، 

 متاسفانه خیلی هم بزرگ دیدیم.«
گرشاسبی درباره صحبت های زنوزی 
که مقصر اصلی حواشی به وجود آمده بین 
تماشاگران را کانون هواداران پرسپولیس 
عنوان کــرده بود گفت: »قضــاوت را به 
مــردم می ســپارم و نیازی نیســت من 
پاسخی بدهم. کاری به شبکه های مجازی 
نداریم و عملکرد ســایت باشگاه مشخص 
اســت که تمام هــواداران را بــه آرامش 
دعوت کردیم. دنبال تنش نیستیم چون 
از نظر فنی تیم ما مشکلی ندارد و با وجود 
محرومیت ها و تنگناها قدرتمند هستیم و 
نیازی نداریم از طریق حواشی تیم حریف 
را تضعیف کنیم. در مرام و مسلک ما هم 
چنین موضوعی نیست. همه دیدند که با 
وجود اینکه ما میزبان بودیم چه اتفاقاتی 

رخ داد.«

حاجی صفی: بازیکن 
ژاپنی ما محبوب است

بعد  حاجی صفی  احســان 
از تســاوی با پرسپولیس گفت: 
ایــن بــازی موقعیت های  »در 
از  نتوانستیم  اما  داشتیم  خوبی 
آنها اســتفاده کنیم، اگر شرایط 
جوی بهتر بــود قطعا هر دو تیم 
خدا  می کردند.  بــازی  راحت تر 
را شکر در این شــرایط نتیجه 
تساوی نیز برای ما نتیجه خوبی 
است. هرچند می توانستیم پیروز 

میدان باشیم.«
وی در خصوص جو ورزشگاه 
گفــت: »به نظر من شــاهد جو 
خوبــی در دیدار حســاس دو 
تیم بودیــم، در یکی دو صحنه 
اعتراضاتی وجود داشــت اما در 

مجموع همه چیز خوب بود.«
در  تراکتورســازی  بازیکن 
خصوص حرکت هواداران تیمش 
و برافراشــته کردن پرچم ژاپن 
گفت:  تماشــاگران  جایگاه  در 
»هواداران ما به خاطر ســوگیتا 
این  پرچم  ژاپنی مــان  بازیکن 
کشــور را به ورزشــگاه آورده 
بودند. فکــر نمی کنم این اتفاق 
به خاطر نتیجه دیدار پرسپولیس 
بازیکن  باشــد.  کاشیما  مقابل 
هــواداران  بین  در  مــا  ژاپنی 
محبوب است و با اتفاقی که برای 
مهاجمان خارجی ما افتاده است 
محبوبیت او نیــز افزایش یافته 

است.«
با اشــاره به گلی که در  او 
و  رســاند  ثمر  به   59 دقیقــه 
مردود شــد هم افزود:» به نظر 
من که آفســاید نبود اما کمک 
داور تشــخیص داد که آفساید 
رابطه  این  در  است.« حاج صفی 
این  که مسعود شــجاعی گفته 
 گل آفساید بوده است هم گفت:

»هرکســی نظــری دارد و باید 
ببینیم کارشناسان چه چیزی در 

این رابطه می گویند.«
نبود  اینکه  به  اشــاره  با  او 
چند بازیکن تراکتور در این بازی 
تاثیرگذار نبوده گفت:»به نظر من 
نبود بازیکنان تاثیری در توان ما 
تیم  یک  تراکتورسازی  نداشت. 
اســت و نبود یک یا دو بازیکن 

نمی تواند تاثیرگذار باشد.«

 سردار خوب بود
 اما گل نزد

شنبه شــب در ادامه دیدارهای هفته 
پانزدهم لیگ برتر روســیه، روبین کازان در 
زمین تیم انتهای جدولی آنژی به تســاوی 
یک - یک دســت یافت. سردار آزمون 90 
دقیقه در ترکیب اصلــی روبین کازان بازی 
کرد. رضا شــکاری هم مثل هفته های اخیر 
نیمکت نشــین بود اما از دقیقه 64 به جای 
دیمیتری پولوز وارد میدان شــد. در جدول 
رده بنــدی 16 تیمــی لیگ برتر روســیه، 
روبین کازان با 21 امتیاز هشتم است و آنژی 
14 امتیازی رتبه پانزدهم را در اختیار دارد.
روسیه  چمپیونات  ورزشی  خبرگزاری 
با مشــارکت کاربرانش نمــره فنی خوب 7 
برای ســردار و متوســط 6 را برای شکاری 

اعام کرد.
 

کریم فقط 5 دقیقه
شــنبه شــب در چارچوب دیدارهای 
هفتــه هجدهــم چمپیونشــیپ انگلیس، 
ناتینگهــام فارســت میهمان تیــم انتهای 
جدولــی هال ســیتی بود و بــا نتیجه 2 بر 
صفر پیروز شــد. کریم انصاری فرد در این 
بازی نیمکت نشــین بود اما از دقیقه 85 به 
جای گرابان وارد زمین شد. ردینگ هم که 
همچنان عزت اللهــی را در اختیار ندارد در 
مصاف خارج از خانه مقابل ویگان به تساوی 

بدون گل دست یافت.
تیمــی   24 رده بنــدی  جــدول  در 
چمپیونشیپ، ناتینگهام فارست با 30 امتیاز 
ششم اســت. ردینگ هم با 17 امتیاز رتبه 

بیست ویکم را در اختیار دارد.
 

قربانی هم رزرو شد
شنبه شب اســپارتاک ترناوا در هفته 
شانزدهم فورتونا لیگ اسلواکی پذیرای تیم 
نیترا بود و با نتیجه 3 بر 2 شکســت خورد. 
علی قربانی، مهاجم ایرانی تیم اســپارتاک 
ترنــاوا از دقیقه 35 این بــازی وارد میدان 
شــد. در جدول رده بندی 12 تیمی فورتونا 
لیگ اسلواکی تیم اســپارتاک ترناوا با 18 

امتیاز ششم است.
 

خوش شانسی گوچی
نخستین بازی هفته دهم مسابقات فوتبال 
لیگ دســته اول قبرس شــنبه شــب با بازی 
تیم های ارناکا و آپوئل آغاز شد که در این بازی 

میزبان با یک گل به پیروزی رسید.
 رضــا قوچان نژاد در این بــازی جایی در 
ترکیب اصلی تیمش نداشت اما از دقیقه 13 به 
جای داتــوره در ترکیب تیم آپوئل قرار گرفت. 
در جدول رده بندی 10 تیمی لیگ دســته اول 
قبرس تیم آپوئل با 20 امتیاز پس از لیماســول 

22 امتیازی دوم است.

به شجاعی گفته بودم با وجود بیانیه فحاشی می کنند
 فروزان: 40 دقیقه به من فحش دادند

محســن فروزان بعد از تســاوی بدون گل تراکتورســازی تبریز مقابل 
پرســپولیس گفت: »بازی خوبی بود و خدا را شــکر می کنم که آن توپ را 
گرفتم. در تبریز خیلی تحت فشار بودم. بازی های خیلی خوبی انجام می دهم 

اما با بدشانســی توپ ها یا بــا گل به خودی یا 
پنالتی وارد دروازه می شــود یــا اینکه بازیکن 
حریف توپ را به گوشــه دروازه می زند. فشــار 
زیادی روی من بود اما خدا را شکر در این بازی 

بزرگ شرایط خوبی رقم زدم.«
وی درباره اینکه تماشاگران تراکتورسازی 
پرچم ژاپن را به ورزشــگاه آزادی آورده بودند، 

گفت: »من پرچم ژاپن را ندیدم.«
تأثیر  تراکتورسازی در خصوص  دروازه بان 
بــارش باران بــر کیفیت بــازی تیمش گفت: 
»باران خیلی در کیفیت بازی ما تأثیرگذار بود. 

مــا بازیکنان خیلی خوبی داریم که می تواننــد روی زمین عالی بازی کنند. 
نمی دانم چرا زمین ورزشــگاه آزادی چنین شــرایطی داشت و مثل شالیزار 

بود!«
فروزان درباره فحاشــی هواداران پرســپولیس گفت: »می دانســتم جو 
ورزشگاه اینگونه اســت. 40 دقیقه موقع گرم کردن و 90 دقیقه در بازی به 
من فحش دادند. دیگر چه کار کنم؟ به مســعود شجاعی هم که می خواست 
بیانیه ای منتشــر کند، گفتم هواداران بااخره فحــش می دهند و نمی توان 
کاری کــرد.« وی درباره اظهاراتش پیــش از دیدار دو تیم و اینکه گفته بود 
همه جا هواداران پرســپولیس را به توهین می شناســند، گفت: »اینها کری 
اســت! البته کری باید همراه با ادب باشد. بســیاری از هنرمندان هم کری 

می خوانند اما فحاشی درست نیست.«
دروازه بان تراکتورســازی در مورد فحاشی هواداران این تیم گفت: »من 
متوجه این موضوع نشــدم.« فروزان در پاسخ به سوالی در خصوص قضاوت 

اکبریان گفت: »بهتر است درباره داوری صحبت نکنم تا محروم نشوم!«
 

دژاگه: می دانستم بازی سختی مقابل 
سیدجال و شجاع داریم

اشــکان دژاگه بعد از بازی با پرسپولیس گفت: »بازی خیلی خوبی بود، 
جو ورزشــگاه و تماشاگران هم خوب بودند و تماشــاگران هم از هر دو تیم 
بازی خوبی دیدند. از اول مسابقه می دانستم که بازی سختی برابر سیدجال 
و شــجاع داریم ولی باید می جنگیدیم و فکر می کنم هر دو تیم خوب بازی 
کردند. ما با کمی شــانس بیشتر می توانستیم برنده شویم. یک امتیاز هم در 
آزادی بــرای ما خوب بود.« دژاگه در مورد قضــاوت داور گفت: »بازی برای 
این داور ســنگین بود و با حساسیتی که این دیدار داشت کار برایش سخت 
بــود. در کل باید بگویم بازی خیلی خوب بــود و گلی هم که زدیم من فکر 
نمی کنم آفســاید بوده باشد و توپ به سر بازیکنان پرسپولیس خورد. ما باید 
برای بازی های بعد تاش کنیم.« هافبک تراکتورسازی درباره کیفیت چمن 
ورزشگاه آزادی گفت: »کیفیت زمین بازی بد بود و مثل روز بازی با ترینیداد 

و توباگو بود.«
وی درباره غیبت اســتوکس و لی هــری اروین گفت: »من به عنوان یک 
بازیکن حرفه ای با باشــگاه قرارداد دارم و نباید در مورد این موضوع صحبت 
کنم. باشــگاه مدیریــت دارد و مطمئناً مدیریت باشــگاه درباره این موضوع 
تصمیم گیری و نظرش را اعام خواهد کرد.« دژاگه در پاســخ به این پرسش 
که »آیا تراکتورســازی در این فصل قهرمان می شــود؟« گفت: »ان شــاءا... 

قهرمان خواهیم شد.«

شجاعی: در تبریز هم پرچم ژاپن می آورند
مسعود شجاعی بعد از بازی با پرسپولیس گفت: »بازی خوبی بود و فکر 
می کنم همه می گفتند که جو ورزشــگاه خیلی خوب بود.« هافبک باتجربه 
تراکتورســازی درباره این موضوع که تماشــاگران تبریزی پرچم ژاپن را در 
دست داشتند، گفت: »ما بازیکن ژاپنی داریم و خیلی هم هواداران دوستش 
دارند و تماشــاگران به خاطر او پرچم می آورند. در ورزشگاه یادگار امام )ره( 
تبریز هم پرچم ژاپن را می آورند.« شجاعی درباره صحنه به ثمر رسیدن گل 

تیمش هم گفت: »گل ما آفساید بود.«

مصاحبه

از پرچم ژاپن تا 

فحاشی دوطرفه

از ابتدا هم مشخص بود هواداران 
تراکتورسازی بیش از ده درصد 
ورزشگاه آزادی را به خود اختصاص 
خواهند داد. این اتفاق از سایت 
بلیت فروشی و مکان هایی که برای 
هواداران تیم میهمان در نظر گرفته 
شده بود واضح به نظر می رسید، هر 
چند بارش باران شدید در تهران 
که از صبح دیروز آغاز شده بود 
باعث شد نیمی از ورزشگاه آزادی 
خالی بماند و آنچنان دعوایی بر سر 
جایگاه ها پیش نیاید.

لژیونر

بعــد از اتفاقاتی که بین دســتیار اول 
کارلــوس کی روش بــا یکــی از خبرنگاران 
افتاد حــاا این مربی پرتغالــی مورد غضب 
اهالــی رســانه قــرار گرفته اســت. این در 
شرایطی است که کروز همواره در بازی های 
اســتقال و پرسپولیس همراه مارکار و دیگر 
دســتیاران کی روش کنار خبرنگاران بین دو 
نیمه بازی ها چای میــل می کند. دیروز هم 
در دیدار پرســپولیس - تراکتورسازی کروز، 
مک درموت و دکتر دیگو در ورزشگاه آزادی 
حضور داشــتند و وقتی مثل همیشــه بین 

دو نیمــه بازی برای صرف چــای به جایگاه 
خبرنــگاران رفتنــد با اعتــراض آنها مواجه 
شدند. خبرنگاران می گفتند وقتی نمی توانند 
با مربیان تیم ملی مصاحبــه کنند، اعضای 
کادر فنی تیم ملی هم نمی توانند در جایگاه 
خبرنــگاران حضور داشــته باشــند. پس از 
ایــن اعتراض کــروز و مک درمــوت جایگاه 
خبرنگاران را تــرک کردند و به جایگاه ویژه 
رفتند. تماشــاگران هم پس از اینکه متوجه 
این اتفاق شــدند شــروع به تشویق برانکو و 

کریمی کردند و علیه کی روش شعار دادند.

شــجاع خلیــل زاده کــه از خوب های 
تیمش مقابل تراکتورســازی بود بعد از این 
بــازی گفت: »به تراکتورســازی و هواداران 
خوبی کــه دارد تبریک می گویم و امیدوارم 
در ادامه مسابقات نتیجه بگیرند. امروز خوب 

بازی کردیم و خیلی موقعیت داشتیم.«
او درباره حواشــی تماشاگران و نشان 
دادن پرچــم ژاپــن از ســوی تماشــاگران 
تراکتورســازی گفت: »من حواشی را ندیدم 
و هواداران تراکتورسازی هم تیم خودشان را 
تشــویق کردند. حواسم به بازی بود و پرچم 

ژاپن را ندیدم. خدا را شکر هواداران، دو تیم 
را تشویق کردند و حواشی وجود نداشت.«

خلیــل زاده دربــاره برخوردهایــش با 
مســعود شــجاعی هم گفت: »آقا مســعود 
کاپیتان و بزرگ ماســت و من به او احترام 

می گذارم.«
مدافــع میانــی پرســپولیس دربــاره 
مصدومان تیمش گفت: »متاسفانه در بازی 
امــروز هم ما 2 مصدوم دادیم و فکر می کنم 
همینطور ادامه دهیــم تا نیم فصل 6-5 نفر 

مصدوم خواهیم داشت.«

امید  پیــکان  با  بــازی  برخاف 
عالیشــاه هم یکی از بازیکنان ناموفق 
پرسپولیس مقابل تراکتورسازی بود. 

عالیشــاه هر بار که ســعی کرد 
از کمند مدافعــان مقابلش فرار کند 
ناموفــق بود و تا پایــان بازی هم در 
میــدان مانــد. هر چند نشــانه هایی 
از مصدومیــت در ایــن بازیکن دیده 
نمی شــد اما به نظر می رسید عملکرد 
مدافعان حریف باعث ناکامی عالیشاه 

بوده است.
او بعــد از بــازی گفــت: »یک 
مقدار شــرایط آب و هوایی روی روند 
بازی تأثیرگذار بــود با این اوصاف ما 
چند موقعیت خوب گلزنی داشــتیم 
که قدر آنهــا را ندانســتیم. اگر قدر 
موقعیت های مان را می دانستیم امکان 
پیروزی ما در این بازی وجود داشت 
اما متأســفانه اینگونه نشد. باید هفته  

بعد این تساوی را جبران کنیم.«

او در مــورد برافراشــته شــدن 
پرچم کشــور ژاپن توســط هواداران 
تراکتورســازی گفت: »ما همه ایرانی 
هستیم و این کار اصًا درست نیست. 
ما در ایــران نباید به همدیگر توهین 
کنیم. قطعاً این مساله از سوی بخش 
اندکــی از هوادارنماها صورت گرفته 
است و این نفرات هوادار تراکتورسازی 
نیســتند. ما نیز این موضوع را به پای 

هواداران تراکتورسازی نمی گذاریم.«

در دقیقه 73 بازی پرســپولیس 
- تراکتورســازی مشــخص نشد چه 
کامیابی نیا  اما کمــال  افتــاد  اتفاقی 
روی زمیــن افتاده و کتفش را گرفته 
بود. همان لحظه مشــخص بود کتف 
او دوباره در رفتــه و باید زمین بازی 
را ترک کند. بــه همین خاطر کمال 
را بــا برانــکارد بیرون آوردنــد و از 
ورزشگاه با آمبوانس خارج کردند تا 

به بیمارستان ببرند. 

این برای ســومین بــار در طول 
فصل جاری اســت که کتف کمال در 
حیــن بازی در رفته و مجبور اســت 
مســابقه را ترک کند. هر چند او بعد 
از رفتن به بیمارســتان مشــکلش را 
حل کرده و خیلــی زود به تمرینات 
برخواهد گشت اما ســوال اینجاست 
که این وضعیت تــا کی ادامه خواهد 
داشــت. آیــا در فرصــت دو ماهــه 
تعطیات نیم فصل که پرســپولیس 

بازی نخواهد کرد کمال می تواند کتف 
آسیب دیده خود را دوا و درمان کند 
و با شرایطی بهتر به مسابقات برگردد 
یا باید تا پایان فصل با این مشــکل و 

دررفتگی های متوالی کنار بیاید؟
با  گفتنی است کمال کامیابی نیا 
اخطاری که در دیدار با تراکتورسازی 
گرفت از بازی با ماشین سازی محروم 
شد و حاا به تبریز نخواهد رفت تا به 

وضعیت کتف خود برسد.

دستیاران کی روش از جایگاه خبرنگاران بیرون رفتند

خلیل زاده: آقا مسعود کاپیتان و بزرگ ماست

عالیشاه: ترک، کرد، فارس و لر کنار هم زندگی می کنیم

کتف کمال برای سومین بار در رفت

اوسترسوند  باشــگاه  رســمی  سایت 
سوئد در گزارشی نوشــت سامان قدوس 
اوایل پاییز به فرانســه انتقال یافت تا برای 
تیم امی ین در لوشامپیونا بازی کند. او در 
یــازده بــازی 3 گل زد و 3 پاس گل داد 
اما چقدر در شــهر محل اقامت جدیدش 
مشــهور اســت؟ برای این کار راهی شهر 
امی یــن شــدیم و بــا هــواداران ارتباط 
بازیکنان  فرانسه  لوشــامپیونا  گرفتیم. در 
خوبی همانند نیمار، امباپه و کاوانی بازی 
می کننــد. در میان این ســوپر بازیکنان 

سامان قدوس نیز یافت می شود.
در ادامــه ایــن گزارش آمده اســت: 
باشیم. سامان قدوس  »می خواهیم صادق 
خیلی میان اهالی شــهر زیبــای امی ین 
که فاصله 1/5 ســاعته با پاریس، پایتخت 
فرانسه دارد مشهور نیست. در اوسترسوند 
همه او را می شــناختند امــا زمانی که در 
شهر امی ین از سامان قدوس می پرسیدیم 
را نمی شــناختند. نخســتین  او  خیلــی 
شهروندی را که در خیابان پیدا می کنیم و 

به او عکس سامان قدوس را نشان می دهیم 
می گوید شناخت کافی از او ندارد. با دیدن 
تصاویر دیگر، این شــهروند مســن شهر 
امی ین سامان قدوس را به خاطر می آورد 
و می گوید: درباره سامان قدوس شنیدم اما 
نمی دانستم که این تصویر او است. سپس 
به مرکز شــهر آمیا و کلیسای جامعی که 
وجود دارد می رویم. شــاید در این منطقه 
کســی را پیدا کنیم که ســامان قدوس، 
ستاره پیشین تیم اوسترسوند را بشناسد. 
4 نفر که از میان آنها 2 نفر لباس جشــن 
کریســمس را بر تن دارند با دیدن تصویر 
سامان قدوس متعجب می شوند و سرشان 
را تکان می دهند. نه، ما او را نمی شناسیم. 
البته 3 گل برای تیــم امی ین زده و به او 
افتخار می کنیم. به عبارت دیگر ســامان 
قدوس می تواند برای چندین ساعت بدون 
نیاز به دادن امضا و عکس در خیابان های 
شــهر آمیا پرســه بزند. به ثمر رساندن 3 
گل و دادن 3 پاس گل شروع خوبی برای 

سامان قدوس در فرانسه است.«

شایان مصلح که مقابل پیکان یکی از 
بهترین های تیمش بود، مقابل تراکتورسازی 
نمایش جالبی نداشــت و در نهایت مصدوم 
شــد و از بازی بیرون رفــت. مصلح بعد از 
تساوی بدون گل مقابل تراکتورسازی گفت: 
»بازی خوبی بود و تاش مان را کردیم ولی 
متاســفانه توپ های مان گل نشد. امیدوارم 

بازی های بعدی مان را ببریم.«
او درباره این موضوع که کاپیتان های 
دو تیم پیــش از بازی بیانیــه داده بودند، 
گفــت: »فکر نکنم کــه در فوتبال بازی را 
متوقف کنند. درباره شــعارهای تماشاگران 
و توقــف بازی هم بایــد از کاپیتان های دو 
تیم بپرسید. فوتبال این قدر ارزش ندارد که 

هواداران به هم بی احترامی کنند.«
مصلح درباره گل آفساید تراکتورسازی 
گفت: »من درباره داوری این دیدار صحبت 
نمی کنم و هنوز هم فیلم بازی را ندیده ام.«

مدافع پرسپولیس درباره مصدومیتش 

مصدومیــت  نمی دانــم  »هنــوز  گفــت: 
همســترینگ پایــم کشــیدگی اســت یا 

گرفتگی. فردا دکتر نظر می دهد.«
وی در پایــان دربــاره این موضوع که 
هواداران تراکتورســازی پرچــم ژاپن را در 
دســت داشــتند، گفت: »بله من در زمین 
مســابقه این صحنه را دیدم و کار درستی 

نبود.«
محســن ربیع خــواه هم کــه بعد از 
مصدومیت مصلح به دفاع چپ رفت درباره 
این مسابقه گفت: »بازی خوبی بود و ما هم 
به ســه امتیاز این دیدار نیاز داشتیم. البته 
در همه بازی ها برای ســه امتیاز به زمین 

می رویم.«
او درباره رضایت کادرفنی از بازی اش 
گفت: »مــن نباید از بازی ام راضی باشــم 
و بایــد کادرفنی از بازی من راضی باشــد. 
تــاش می کنم تا به امید خــدا ببینم چه 

می شود.«

سامان ناشناس در شهر امی ین

کشیدگی همسترینگ یا گرفتگی؟ 

قدوس راحت می تواند در خیابان ها قدم بزند

مصلح در جمع مصدومان پرسپولیس

پرچم کشورهای دیگر را نیاورند بهتر است
نعمتی: ما همه در ایران زندگی می کنیم

ســیامک نعمتی که باز هم در پست مدافع راست به میدان رفت بعد از 
تســاوی با تراکتورســازی گفت: »بازی خوبی بود اما متأسفانه گل نداشت و 
نتوانســتیم سه امتیاز را بگیریم. شرایط بازی خوب بود اما آب و هوا و زمین 
کمــی ما را اذیت کرد. امیدوارم در بازی بعدی بتوانیم ســه امتیاز را بگیریم 
تا این بازی را جبــران کنیم.« وی در خصوص 
حواشــی روی ســکوها که عاوه بر شــعارها، 
هــواداران تراکتورســازی پرچم ژاپــن را روی 
سکوها به اهتزاز در آوردند، گفت: »به نظرم اگر 
این کار را نکنند، زیباتر اســت. ما همه در خاک 
ایــران زندگی می کنیم و پرســپولیس هم تیم 
ایران بود که به فینال لیگ قهرمانان آســیا راه 
پیدا کرده بود. این کارها انجام نشــود قشنگ تر 
اســت اما ما هم حواس مان به این شعارها نبود 
و نمی دانیم چه صحبت هایی بین هواداران رد و 

بدل شد.«
او درباره اینکه تیمش باید هر چهار روز بازی کند و در این شرایط کمال 
کامیابی نیا را هم از دست داده اند، گفت: »بله، دقیقاً این فشار آنقدر سنگین 
است که فکر می کنم از بین بچه ها فقط من و شایان بدون مشکل بودیم که 
آن هم در این بازی کمی از ناحیه همســترینگ دچار مشــکل شدیم و درد 
داشــتیم. کمال کامیابی نیا هم فکر می کنم بتواند کتف خود را جا بیندازد و 
به تمرینات برگردد اما امیدوارم حداقل تا نیم فصل دیگر مصدومی نداشــته 

باشیم.«
نعمتی در واکنش به این ســوال که آیا گل تراکتورسازی آفساید بود یا 
نه، گفت: »بله، صددرصد آفســاید بود. صحنه را ندیده بودم اما همان زمان 
چون احســان را جلوتر از خودم دیدم، به او گفتم که آفساید بوده است. بعد 

از بازی هم دوباره فیلم آن صحنه را دیدم که آفساید بود.«

نیمه اول بهتر بودیم
نوراللهی: کاپیتان ها همدلی ایجاد کردند

احمد نوراللهی هافبک پرســپولیس که مقابل تراکتورسازی نود دقیقه 
در میدان بود بعد از بازی در جمع خبرنگاران گفت: »بازی قشنگی را شاهد 
بودیم هر چند گلی نداشــت اما ما موقعیت های زیادی داشتیم. فکر می کنم 
نیمــه اول بهتر از نیمه دوم بودیم. ســه چهار موقعیت هم داشــتیم که به 
گل تبدیل نشــد. تراکتورســازی هم تیم خوبی است و بازیکنان خوبی دارد. 

امیدوارم در آینده بتوانیم موفق شویم.«
بازیکن شماره 8 پرســپولیس درباره داوری این بازی گفت: »نمی توانم 
درباره داوری نظر بدهم چون زیاد تاثیر نداشت. گل تراکتورسازی هم آفساید 
بود. در کل فوتبال زیبایی را شــاهد بودیم. از هواداران هم تشــکر می کنم 
که در این روز بارانی به ورزشــگاه آمده و ما را تشــویق کردند. امیدوارم در 

بازی های آینده خوشحال شان کنیم.«
نوراللهی در ادامه گفت: »در ابتدای بازی کاپیتان های هر دو تیم تاش 
کردند بین هواداران همدلی ایجاد کنند. هواداران با هم دوســت باشــند به 

فوتبال ایران کمک می کنند و در نهایت فوتبال ایران موفق خواهد بود.«
او درباره اینکه برای بازی آینده پرســپولیس باید به تبریز ســفر کند، 
گفت: »امروز )دیروز( هم مشــکل خاصی نبود. مهــم ارائه بازی جوانمردانه 
است.« بازیکن پرســپولیس درباره اینکه هواداران تراکتورسازی پرچم ژاپن 
را به ورزشــگاه آورده بودند، گفت: »من ندیدم اما هر چه دوستی در فوتبال 
زیاد باشــد به تیم ملی و باشگاه ها کمک می شود. کمک هواداران بسیار مهم 

است.«
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پرسپولیس - برنده پلی آف

الدحیل قطر - استقال
سه شنبه ۲1 اسفند

السد قطر - پرسپولیس
استقال - العین امارات
دوشنبه 19 فروردین

استقال - الهال عربستان
سه شنبه ۲0 فروردین

پرسپولیس - ااهلی عربستان

دوشنبه ۲ اردیبهشت
ااهلی عربستان - پرسپولیس

سه شنبه 3 اردیبهشت
الهال عربستان - استقال
دوشنبه 16 اردیبهشت

برنده پلی آف - پرسپولیس
استقال - الدحیل قطر

دوشنبه 30 اردیبهشت
پرسپولیس - السد قطر
العین امارات - استقال

لیگ قهرمانان آسیا ۲0۱۹ این وضعیت تا کی ادامه دارد؟ 
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تیم  ملی پوش  پاسور 
والیبال ســایپا از این تیم 
جدا شــد و راهــی لیگ 
یونان شــد. ســال افزون 
بــا تیــم آ. ا. ک یونان به 
توافــق رســیده و با این 
تیم قــرارداد یک ســاله 
امضا کرده اســت. پاسور 
ایران  والیبــال  ملی پوش 
قــرار اســت با شــماره 
ترکیــب  پیراهــن 4 در 

تیمش به میدان برود.
فرهاد ســال افزون در ارتباط با جدایی از 
تیم والیبال سایپا و حضور در تیم آ. ا. ک یونان 
می گوید: »امســال با توجه به شــرایط خوبی 
بازیکنانی  که سایپا داشــت، جزو نخســتین 
بودم که قــراردادم را تمدید کردم و در طول 
فصــل هم حدود 5 بــازی در خدمت این تیم 
بودم اما در ادامه شــرایط به گونه ای شــد که 
تصمیم گرفتم از ســایپا جدا شــده و به لیگ 
یونان بروم. مسووان آ. ا. ک از ابتدای فصل به 

من پیشــنهاد داده بودند 
و خواهــان حضــور من 
در یونــان بودند تا اینکه 
سرانجام تصمیم گرفتم به 

این تیم بروم.«
او در ادامــه به نکته 
جالبی هم اشاره می کند: 
شــجاعی،  مســعود  »از 
فوتبال  ملی  تیم  کاپیتان 
ایران که سابقه حضور در 
لیگ یونان را دارد و ایگور 
کواکوویچ، سرمربی تیم ملی والیبال سوااتی 
پرســیدم و در نهایت تصمیــم گرفتم به لیگ 

یونان بروم.«
ســال افزون در پاسخ به این سوال که آیا 
مشکات مالی دلیل جدایی  تان از سایپا بود یا 
موارد دیگری هم در میــان بود، می گوید: »با 
باشــگاه سایپا سر مســائل مالی هیچ مشکلی 
نداشــتم؛ اصواً من هر جا کــه می روم بحث 
مالی برایم مهم نیســت اما امســال وقتی تیم 
بسته شد دیگر مایل به ادامه همکاری نبودم.«

رییــس کمیتــه ملــی 
المپیــک می گویــد: »درباره 
موضوع بازنشســتگی تاج باید 
بگویم با داورزنی و سلطانی فر 
جلسه ای داشتیم و مسیری را 
دنبال می کنیــم که کمترین 

هزینه را داشته باشد.«
در پــی بحث هایــی که 
بازنشســته ها  موضوع  درباره 
مطرح اســت، بــار دیگر رضا 
را  امیری مــواردی  صالحــی 

مطــرح می کند. او می گوید: »مــن از همان روز اول با 
همکاری وزیر ورزش در تاش هســتیم تا با کمترین 
چالش و کمترین هزینه از موضوع بازنشســتگی روسا 
و اعضای هیات رییســه بازنشســته فدراسیون ها عبور 
کنیم. در مورد فدراســیون فوتبال هــم به دنبال این 
هســتیم که قانون با کمترین هزینه اجرا شود. ضمن 
اینکه نباید از این نکته غافل شــویم که تاج چند بار به 

طور رسمی اعام کرده که تابع قانون است.«
رییس کمیته ملی المپیک با بیان اینکه در رابطه 
با فدراســیون فوتبال، آخرین جلســه را روز پنج شنبه 

برگــزار کردیــم، می گویــد: 
»اســتراتژی ما اجرای قطعی 
قانون بــا کمترین هزینه برای 

کشور است.«
رفتارهای  به  دیگر  بار  او 
قاضی زاده هاشمی نقد می کند 
و می گویــد: »نــه مــن و نه 
ســلطانی فر یک دقیقه هم با 
قاضــی زاده هاشــمی مذاکره 
نداشــته ایم و نمی دانم او چه 
بــا ورزش دارد. من  رابطه ای 
شــخصا تاش کردم که با قاضی زاده هاشمی صحبت 
کنم اما نشــد. معتقدم او حق نــدارد وارد مصادیق و 
اشــخاص شــود. این نماینده مجلس مسوول نظارتی 
نیســت در واقع او کسی است که باید قانون را تشریح 

کند نه اجرا.«
صالحی امیری در حالی در یک برنامه تلویزیونی 
با محور منع به کارگیری بازنشســته ها صحبت می کرد 
که به نظر می رســد در برخی رشــته ها اوضاع خیلی 
هم خوب نیســت و شــاید در روزهــای آینده برخی 

فدراسیون ها با مسائلی مواجه شوند.

صالحی امیری: دنبال اجرای قانون با کمترین هزینه هستیم سال افزون: با مسعود شجاعی مشورت کردم

ایران ورزشــی - پــس از اینکه با اعام 
کمیته ملی المپیک و وزارت ورزش و جوانان، 
رییس فدراسیون فوتبال توانست با استفاده از 
ماده 60، بازگشت به کار بگیرد، اعام شد که 
صادق فرجی هم مدعی همین شرایط است. 
بــا این حال گویا در وهله اول درخواســتش 
برای اســتفاده از قانون پذیرفته نشــده و او 
به دیوان عدالت اداری شــکایت کرده است. 
احمد ضیایی هم دیگر فدراســیونی اســت 
که دســت به دامــان دیوان عدالــت اداری 
شــده اســت. ضیایی البته به دنبال استفاده 
از قانون بازگشــت به کار ایثارگران نیســت. 
او معتقد است فدراســیون والیبال از قوانین 
دولتی مستثنی است و با این استناد به دنبال 
ماندن در ســمت مدیریتی اش است. پیش از 
این عنوان شــده بود که جواب شــکایت هر 
دوی این رییس فدراسیون ها روز چهارشنبه 
گذشته اعام می شود و مشخص می شود که 
آنها ماندنی هســتند یا خیر. اینطور شــنیده  
می شــد که هر دوی این روسا اعام کرده اند 
کــه به حکم دیوان تمکین کرده و در صورت 
منفی شــدن درخواست شــان از فدراسیون  
می روند. حاا دوشنبه است و چهار روز از روز 
چهارشنبه موعود گذشته است و هنوز خبری 
از این حکم نیســت. حکمی که شــواهد به 
نوعی نشان می دهد صادر شده اما از محتوای 

آن خبری در دست نیست.
 

عدم پاسخگویی ضیایی
تاش های ما بــرای تماس با احمد ضیایی 
و مطلع شدن از حکم دیوان عدالت اداری ناکام 
ماند. ضیایی پاسخگوی تماس های ایران ورزشی 
نشــد و به نوعی نشان داد که نمی خواهد درباره 

این ماجرا اظهارنظر کند.
 

 منظمی: هیچ خبری از حکم دیوان ندارم
دبیر فدراســیون والیبال تنها فرد مسوولی 
بود که حاضر به پاســخگویی درباره این ماجرا 
شــد. منظمی هم البتــه اعام کــرد که هیچ 
اطاعی از حکم دیوان نــدارد و حتی نمی داند 
که صادر شده یا خیر. با این حال اظهارنظر او به 
نوعی نشان داد که این حکم آمده اما برای اعام 
آن بــه زمان نیاز اســت. منظمی گفت: »من از 
چند و چون این حکم و صدور و عدم صدورش 
اطاعی ندارم. بــا این حال به چند روزی زمان 
نیاز اســت و طی هفته جــاری وضعیت نهایی 

مشخص خواهد شد.«

 عاشوری: حکم فرجی امروز می آید
عاشوری دبیر فدراسیون کاراته هم درباره 
پرونده فرجی و حکم دیوان عدالت اداری گفت: 
»حکم فرجــی هنوز نیامده. بــا این حال طبق 
پیگیری ها به احتمال زیاد روز دوشــنبه )امروز( 

حکم رییس فدراسیون کاراته صادر می شود.«
 

داورزنی: در چند روز آینده وضعیت 
ضیایی و فرجی مشخص می شود

معاون قهرمانی و حرفه ای وزارت ورزش و 
جوانان هم درباره وضعیت فرجی و ضیایی گفت: 
»اگر فرجی و ضیایی مشمول قانون بازنشستگی 
شــوند باید فدراســیون خود را ترک کنند که 
البته طی چند روز آینده وضعیت این دو رییس 

فدراسیون مشخص خواهد شد.«
محمدرضــا داورزنی درباره اینکه آیا دیوان 
عدالــت اداری تکلیف ضیایــی و فرجی را برای 
بازنشستگی مشــخص کرده است یا خیر، گفت: 
»مساله بازنشستگی فرجی و ضیایی ارتباطی به 
دیوان عدالــت اداری ندارد و اگر قانون می گوید 
این دو نفر بازنشسته هســتند باید طبق مهلت 
قانونی فدراسیون را ترک کنند مگر اینکه مجوز 
ازم را برای ادامه کار در فدراسیون های مربوط 

به خود داشته باشند.«

او ادامه داد: »براساس ماده 60 قانون جامعه 
ایثارگری و آزادگان هر فرد بازنشســته ای برای 
یک بار می تواند بازگشت به کار داشته باشد و این 
آیین نامه خاص خود را دارد. وزارت ورزش برای 
دوســتانی که این امکان برای آنها فراهم اســت 
شــرایط را ایجاد می کند تا بتوانند براساس این 
ماده قانونی بــه فعالیت خود ادامه دهند. وزارت 
ورزش هیچ دخالتــی در فرآیند بازنشســتگی 
فدراســیون ها ندارد و روســای فدراسیون ها در 
مهلت قانونی مقرر اگــر مجوز ازم را نتوانند به 
دســت آورند باید فدراسیون خود را ترک کنند، 
در غیر این صورت خاف قانــون عمل کرده اند. 
قانونگذار و ســازمان بازرسی فرصتی را مشخص 
کــرده که طی چند روز آینــده وضعیت این دو 

رییس فدراسیون مشخص خواهد شد.«
معاون حرفه ای و قهرمانی وزارت ورزش و 
جوانان به مشموان این قانون در وزارت ورزش 
و جوانان نیز اشــاره کرد: »حتــی محمدیان و 
عباباف که مشــمول قانون بازنشستگی می شوند 
از این ماده قانونی می توانند استفاده کنند. حتی 
مسووان و معاونان وزارت ورزش نیز نمی توانند 

خاف قانون و مقررات عمل کنند.«
او درباره اینکه گفته می شــود در اجاس 
جهانی والیبال از ماندن ضیایی در فدراســیون 

والیبــال حمایت کــرده، نیز اینطــور اظهارنظر 
کــرد: »اجاس جهانی والیبــال ارتباطی به این 
مســاله نداشــته و در این اجــاس موضوعاتی 
درخصوص بودجه سال گذشته و آینده و تقویم 
مورد بررســی قرار گرفت و طی برگزاری دو روز 
اجاس موضوعاتی مربوط به مسائل و مشکات 
داخلی کشــورهای مختلف مطرح شــده است. 
بنابرایــن من این موضوع را تکذیب می کنم. من 
مطمئنم هیچ کس دنبال این نیست که به زور و 
بدون اینکه منفعتی از نظر مالی برای او داشــته 
باشد بخواهد در فدراســیون بماند. ضیایی تا به 
امروز هیچ حقوقی از فدراسیون والیبال دریافت 

نکرده است.«
داورزنــی همچنین پیرامون این پرســش 
کــه درباره بازنشســته های فدراســیون فوتبال 
چه برنامه ای داریــد نیز گفت: »وزارت ورزش و 
جوانان درخصوص فدراســیون فوتبال دخالتی 
نمی کند و مجمع عمومی است که در این زمینه 
تصمیم گیری می کنــد. مجمع تصمیم می گیرد 
که چه کســانی بازنشسته هســتند و نمی تواند 
خاف قانون عمل کند. ما نمی توانیم درخصوص 
فدراسیون فوتبال دخالتی داشته باشیم. وزارت 
ورزش به عنوان دولت در کار فدراســیون فوتبال 

نظارت می کند اما حق دخالت ندارد.«

حکم دیوان بااخره امروز می رسد؟
چهار روز بعد از چهارشنبه موعود

تکذیب شایعه حمایت 
از گل محمدی در 
انتخابات قایقرانی

شــایعه ای  اخیر  روزهــای  طی 
قایقرانی و  فدراســیون  آینده  درباره 
اداره کل ورزش استان تهران شنیده 

شده. 
شــایعه ای کــه می گویــد رضا 
گل محمدی قرار اســت بــا حمایت 
وزارت ورزش از اســتان تهران برود 
و گزینــه وزارت ورزش در انتخابات 
قایقرانی شود. شایعه ای  فدراســیون 
که البته طبیعی است معاون قهرمانی 
وزارت ورزش زیر بار آن نمی رود و به 

طور قطع آن را تکذیب می کند.
داورزنی درباره این ماجرا اینطور 
اظهارنظر کرده اســت: »ما اگر برای 
به  فدراسیون ها سرپرست می گذاریم 
خاطر این اســت که هیچ سرپرستی 
حــق کاندیدا شــدن در انتخابات را 
نــدارد. وزارت ورزش دنبال حمایت 
از هیچ کاندیدایی نیســت. هر کسی 
برنامه ای داشــته باشــد بر حســب 
برنامه ای کــه در مجمع عمومی ارائه 
می دهد می تواند رای ازم را کســب 
کند. ما در ســال گذشــته، انتخابات 
25 فدراســیون را برگــزار کردیم و 
از هیچ رییس هیأتی نخواســتیم که 
از کاندیدای خاصــی حمایت کند تا 
وی رییس فدراســیون شود. بنابراین 
وزارت ورزش ســعی می کنــد هیچ 
دخالتــی در انتخــاب فــرد خاصی 

نداشته باشد.«
او در پاســخ بــه این پرســش 
که گل محمــدی تا دو ســال دیگر 
آیا می تواند در  بازنشسته می شــود، 
شرکت  قایقرانی  فدراسیون  انتخابات 
کند یا خیــر، نیز گفت: »طبق قانون 
فردی که لیسانس دارد تا 60 سالگی 
و فوق لیســانس به باا تا 65 سالگی 
می تواند در دســتگاه اجرایی فعالیت 
داشته باشــد و در این زمینه مشکل 
خاصی وجود ندارد. البته کســی که 
سنش به 65 ســال برسد بازنشسته 
می شــود ضمن اینکه بعضی ها تصور 
می کنند کسی که بازنشسته می شود 
دیگر حق کار کردن در پســت های 
مختلــف را نــدارد در حالــی که ما 
می توانیــم از ظرفیت پیشکســوتان 
بهینه  اســتفاده  دیگر  در سمت های 
داشته باشــیم. ما دنبال این هستیم 
تا از ظرفیت پیشکســوتان در ســایر 
سمت ها که منع قانونی وجود ندارد، 

بهره ازم را ببریم.«

سوژه

اباغ آیین نامه جدید 
مالی و معاماتی به 

فدراسیون ها
وزارت ورزش و جوانــان آیین نامــه 
مالی و معاماتی فدراســیون های ورزشی 
را ابــاغ کــرد. در اجــرای اساســنامه 
راستای  و در  فدراســیون های ورزشــی 
شفاف ســازی امــور مالــی و معاماتی، 
وزارت ورزش و جوانان پس از تایید وزیر 
و شــورای معاونان وزارتخانــه، آیین نامه 
مالی و معاماتی فدراســیون های ورزشی 

را اباغ کرد. 
بر این اســاس، کلیــه آیین نامه ها و 
بخشــنامه های مغایر با ایــن آیین نامه از 
تاریخ اباغ، لغو می شود. آیین نامه مالی و 
معاماتی فدراسیون های ورزشی در چهار 
فصل، ۳۳ ماده و ۱۸ تبصره تهیه شده و 
برای اجرا به فدراسیون های ورزشی اباغ 

شده است.

دختران تهران 
قهرمان المپیاد والیبال 
استعدادهای برتر کشور

والیبالیست های تهرانی با پیروزی در 
دیدار فینال قهرمان المپیاد استعدادهای 
برتر کشــور شــدند. تیم دختران تهران 
قهرمان المپیاد اســتعدادهای برتر کشور 

در بیرجند شد. 
در مرحلــه نیمه نهایی اصفهان دو بر 
صفر کردســتان را شکست داد و تهران با 
نتیجه دو بر یک موفق به شکست فارس 
شــد تا به این ترتیب تهران و اصفهان به 
فینــال صعود کنند. در دیــدار رده  بندی 
فارس بــا نتیجه دو بر صفر کردســتان 
را شکســت داد و به عنوان سومی دست 
پیدا کــرد. در دیدار فینال هم تیم تهران 
موفق شد با نتیجه دو بر صفر اصفهان را 
شکســت دهد و به عنوان قهرمانی دست 

پیدا کند.
 

به مناسبت روز اصفهان برگزار شد
تاسیسات دریایی، قهرمان 

هندبال بانوان
رقابت های چهارجانبه هندبال بانوان، 
نکوداشــت روز اصفهان بــا قهرمانی تیم 
تاسیســات دریایی تهران به پایان رسید. 
مســابقات چهارجانبــه هندبــال بانوان، 
نکوداشــت روز اصفهان بــا حضور چهار 
تیــم تاسیســات دریایی تهــران، فواد 
مبارکه سپاهان، ذوب آهن و شاهین شهر 
در اصفهان برگزار شــد که در پایان سه 
روز رقابت تیم تاسیســات دریایی تهران 

به عنوان قهرمانی رسید. 
تیم فواد مبارکه ســپاهان اصفهان 
در رده دوم ایستاد. تیم ذوب آهن اصفهان 
سوم شد و تیم شاهین شهر این استان در 

رده چهارم قرار گرفت.

 برنز جام جهانی تهران 
برای سابریست های 

ایران
تیم شمشــیربازی اسلحه سابر 
جوانــان ایــران به مــدال برنز جام 
جهانی تهران دســت یافت. در روز 
پایانــی جام جهانــی شمشــیربازی 
اسلحه ســابر جوانان در تهران عصر 
دیروز، رقابت های بخش تیمی برگزار 
شد که در پایان تیم ملی اسلحه سابر 
ایران با پیروزی بر باروس بر سکوی 
ســوم جهان ایستاد. تیم ملی اسلحه 
ســابر ایران در گام نخســت موفق 
شــد با نتیجه 45 بر 40 قزاقســتان  
را شکســت دهد اما در مرحله نیمه 
نهایی با نتیجه 45 بر 25 مغلوب تیم 
قدرتمند رومانی شد. سابریست های 
جوان ایران برای کسب نشان برنز به 
مصاف باروس رفتند که در پایان با 
برتری 45 بــر 42 به مدال برنز جام 
جهانی دســت یافتنــد. جام جهانی 
شمشــیربازی اسلحه سابر جوانان به 
میزبانی سالن شهید افراسیابی تهران 
برگزار شــد و تیم قهرمان 64 امتیاز 
به مجمــوع امتیازاتش در رده بندی 

جهانی اضافه می شود.

خبرکوتاه

وضعیت 

همچنان مبهم 
ضیایی

قانون منع بکارگیری بازنشستگان، در بخش ورزش حداقل پیشرفت خوبی داشت و اکثر روسای بازنشسته فدراسیون ها تعیین تکلیف 
شدند. اغلب روسایی که مشمول این قانون می شدند کناره گیری کرده و جایشان را به سرپرستان داده اند. در این میان تنها مهدی تاج 
از میان مشموان این قانون با استفاده از شرایط ایثارگری به کار خود ادامه می دهد. با تمام اینها هنوز تکلیف دو رییس فدراسیون 
مشخص نشده. صادق فرجی و احمد ضیایی روسای فدراسیون های والیبال و کاراته با وجود بازنشستگی همچنان در جایگاه های خود 
باقی مانده اند. این دو رییس فدراســیون البته با پایان مهلت اولیه شان برای واگذار کردن مسوولیت، به دیوان عدالت اداری شکایت 
کردند تا با حکم این دیوان رییس بمانند. حکمی که قرار بود روز چهارشنبه گذشته صادر شود اما هنوز خبری از آن درز نکرده است.

راهکار فدراسیون برای انتخاب پینگ پنگ بازهای 
اعزامی به جهانی

برترین های رده بندی جهانی و ملی
 اعزام می شوند

برترین مردان و زنان پینگ پنگ باز رده بندی جهانی و ملی به مسابقات 
قهرمانی جهان اعزام می شوند. برای حضور در مسابقات پینگ پنگ انفرادی 
و دو نفره جهانی 20۱۹ که در مجارســتان برگزار می شــود، فدراسیون در 

بخش مردان چهار سهمیه و در بخش زنان دو سهمیه در نظر گرفته است.
در همین راســتا با پیشنهاد جمیل لطف ا... نســبی، سرمربی تیم ملی 
مــردان و حمیده ایرانمنــش، مربی تیم  ملی بانوان، دو نفــر برتر رده بندی 
جهانــی و دو نفر برتر رده بندی ملی در بخش آقایان و دو نفر برتر رده بندی 
جهانی در بخش بانوان، به این مسابقات اعزام می شوند. سهمیه زنان و مردان 
پینــگ پنگ باز ایران برای حضور در مســابقات پینگ پنگ تیمی، دونفره و 
انفرادی بزرگســاان قهرمانی 20۱۹ آسیا در هر بخش چهار ورزشکار است 
که برای مشخص شدن نفرات اعزامی در خرداد ماه با توجه به رده بندی ملی 

و جهانی ورزشکاران مسابقه انتخابی برگزار می شود.
 

سرمربی سابق تیم ملی پینگ پنگ بانوان:
فدراسیون بخواهد برمی گردم

ســرمربی پیشــین تیم ملی تنیس روی میز بانوان که جای خود را به 
حمیده ایرانمنش داده، می گوید، خودش نتوانســته در این مسوولیت حضور 

داشته باشد.
اقدام  »ایــن  می گوید:  کیوانــی  فاطمــه 
هماهنگ شــده بود. در واقع قبل از ســفرم به 
آلمان در این باره صحبت و تصمیم بر آن شــد 
که چنین کاری صورت گیرد. به هرحال ازدحام 
کاری ام زیاد بود و بــا توجه به اینکه ایرانمنش 
در اردوهای اخیر کنار تیم حضور داشــت، او را 
به این سمت منصوب کردند البته قرار بود یک 
ســرمربی خارجی برای تیم ملی جذب شود اما 
مسائل و مشــکات ارزی مانع این کار شد و از 

عملی کردن اقدام دست نگه داشتند.«
کیوانــی در ادامه طوری حرف می زند که ابهام هایی ایجاد می کند: »من 
عاوه بر ســرمربیگری تیم ملی، به عنوان نایب رییس بانوان و همچنین عضو 
کمیته اســتعدادیابی هم فعالیت داشتم. به دلیل همین مشغله کاری از تیم 
ملی کنار رفتم. ســعی می کنــم همچنان کمک کنم، البته اگر مســووان 
فدراســیون تصمیم بگیرند که برگردم، ایــن کار را انجام می دهم. به هرحال 
قرار شــد ایرانمنش فعًا در مســابقات فناند کنار تیم باشــد تا ببینیم چه 

اتفاقی می افتد.«
او دربــاره حضورش در اردوگاه آموزشــی تمرینی هایدلبرگ آلمان هم 
توضیح کوتاهی می دهد: »این اردوگاه در واقع بخشــی از یک دوره ارزیابی 
بود که از عید آغاز شــده و مرحله عملی اش مانده بود که با حضور در آلمان 
آن را پشــت سر گذاشتم. حاا فقط یک گزارش نویسی دارم که باید تا چند 
روز آینده آن را ارائه کنم. اگر همه این مراحل را با موفقیت پشت سر بگذارم، 
در کمپ های جهانی هوپس که برای پینگ پنگ بازان ۱۱ تا ۱۳ سال گذاشته 

می شود، به عنوان مربی شرکت خواهم کرد.«
 

بازدید باخ از فوکوشیما، مقدمه ای بر 
اجاس آنوک

رییس کمیته بین المللی المپیک در جریان ســفر به ژاپن از اســتادیوم 
بیس بال فوکوشــیما که میزبانی بازی های المپیــک 2020 را برعهده دارد، 
بازدیــد کرد.  توماس باخ رییس کمیته بین المللی المپیک )IOC( همراه با 
نخســت وزیر ژاپن از فوکوشیما که در سونامی سال 20۱۱ آسیب دیده بود، 
بازدید کرد. فوکوشــیما در جریان بازی های المپیک 2020 میزبان مسابقات 
بیس بال � سافتبال اســت. باخ و آبه نخست وزیر ژاپن از استادیوم بیس بال 
آزوما که میزبان رقابت های المپیک خواهد بود، بازدید کردند و شــاهد بازی 

60 جوان ورزشکار بیس بال و سافتبال بودند.
تومــاس باخ به منظور نشســت اتحادیه کمیته های ملــی المپیک که 
روزهای 2۸ و 2۹ نوامبر در توکیو برگزار می شــود، به این شــهر سفر کرده 
اســت. او در جریان ســفر به ژاپن با دانش آموزان مدرســه و مقامات دولتی 
فوکوشــیما صحبت کرد. سفر مشــعل المپیک بازی های 2020 توکیو قرار 

است از فوکوشیما آغاز شود.

خبر و مصاحبه

تیم والیبــال خاتــم اردکان در 
نخستین دیدارش در جام باشگاه های 
جهان در لهســتان دوشنبه به مصاف 

ترنتینوی ایتالیا می رود.
جام باشــگاه های جهان در سال 
از امروز به میزبانی لهســتان   20۱۸
و با حضــور ۸ تیم باشــگاهی جهان 
آغاز می شود و خاتم اردکان به عنوان 
نماینــده قاره آســیا در این رقابت ها 
والیبال جهان  به مصاف قدرت هــای 

می رود.
خاتــم اردکان در ایــن دوره از 
رقابت هــا در گــروه B بــا تیم های 
ترنتینوی ایتالیا، سادا کروزیرو برزیل 
و آسکو رسوویا لهستان همگروه است 
و باید در نخستین گام روز دوشنبه از 
ســاعت 20 به وقت تهران به مصاف 

نماینده ایتالیا برود.
اردکانی هــا همچنین در دومین 
دیدارشان چهارشنبه از ساعت 2۳ به 
مصاف میزبان رقابت ها، آسکو رسوویا 
می روند و در آخرین بازی از ســاعت 
2۳ رو در روی ســادا کروزیــرو قرار 

می گیرند.
در گــروه دیگــر این مســابقات 
تیم هــای اســکرای لهســتان، فاکل 
روســیه و لوبه ایتالیا حضــور دارند. 
اســکرا بلهاتوف میــاد عبادی پور را 
در ترکیب خود دارد و قهرمان ســال 
گذشته سوپرلیگ لهســتان به شمار 

می رود.
تیــم خاتــم اردکان در حالی به 
این رقابت ها اعزام شــده که به خاطر 
در جریان بودن لیگ، نتوانســته هیچ 
بازیکن کمکی را به خدمت بگیرد و در 
شرایطی به عنوان نماینده ایران و آسیا 
راهی این رقابت ها شــده که در لیگ 
برتر هم جایــگاه چندان خوبی ندارد 
و نتایجش در قامت یک مدعی نبوده. 
حــاا باید دید در مقابله با قدرت های 
والیبال جهان و ســه تیمی که دوتای 
آنها ســابقه قهرمانی در این تورنمنت 

را در کارنامه دارند، چه خواهد کرد.
در ایــن دوره از رقابت هــا خاتم 

اردکان به عنــوان قهرمــان و نماینده 
آسیا، ســادا کروزیرو به عنوان نماینده 
آمریکای جنوبی و زنیت هم به عنوان 
نماینــده اروپــا راهی ایــن رقابت ها 
شده اند. تیم اســکرا بلهاتوف هم که 
نماینده میزبان است. چهار تیم دیگر 
اما با سهمیه فدراسیون  این رقابت ها 
جهانــی و وایلــد کارت پــا بــه این 
رقابت ها خواهند گذاشت. چهار تیمی 
که از میزبان و روســیه یک سهمیه و 
ایتالیا دو ســهمیه در آن حضور دارند 
و آمده انــد تا تنــور برترین تورنمنت 
باشگاهی دنیا را گرم تر و سطح  آن را 

بااتر ببرند.

در دوره گذشــته ایــن رقابت ها 
بانک ســرمایه به عنوان نماینده ایران 
و آســیا راهی این رقابت ها شده بود. 
تیمی که از لحاظ ستاره شرایط بسیار 
بهتری نسبت به خاتم اردکان داشت 
اما با ســه باخت پیاپی در گروه خود 
چهــارم شــد و از دور رقابت ها کنار 
رفت. ســرمایه البته در این دوره هم 
قرار بود نماینده ایران در آســیا و در 
صــورت قهرمانی باشــگاه های جهان 
باشد. با این حال انحال این تیم پس 
از ســه قهرمانی در لیــگ برتر، جا را 
برای خاتم اردکان باز کرد تا راهی این 

رقابت ها شود.
در دوره گذشــته ایــن رقابت ها 
تیم زنیــت کازان با غلبه بر لوبه ایتالیا 
عنــوان قهرمانــی را از آن خود کرد. 
در ایــن دوره هم شــانس های اصلی 
قهرمانی همین دو تیم هستند و حاا 
باید دید در تورنمنتی که بســیاری از 
کارشناســان و مربیان سطح آن را از 
المپیک و رقابت های جهانی هم بااتر 
می دانند، عنوان قهرمانی به چه تیمی 

خواهد رسید.
این  مرحلــه گروهی  پایــان  در 
رقابت هــا دو تیــم برتر هــر گروه به 
صورت ضربدری دیدارهای نیمه نهایی 
را برگزار می کنند و ســایر تیم ها هم 
بر اســاس نتیجه و امتیــاز رده بندی 

می شوند.

آغاز کار دشوار اردکانی ها در والیبال باشگاه های جهان

جدال خاتم با قهرمان های سابق در لهستان
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برای نخســتین بار در راه کســب 
ســهمیه المپیــک و در جــام جهانی 
ژیمناســتیک آلمان، ســعیدرضا کیخا 
مقام ســوم جهان را به دست آورد. در 
نخستین مرحله از مســابقات انفرادی 
ژیمناســتیک کسب ســهمیه المپیک 
2020 توکیــو، ســعیدرضا کیخــا در 
جام جهانی کوتبــوس آلمان در فینال 
وســیله خرک حلقه با امتیاز ۱5/۱۳۳ 
بعد از نمایندگان چیــن تایپه و چین 
در جایگاه ســوم جهان ایستاد و مدال 
برنز را بر گردن آویخت. این نخســتین 
مدال کشــورمان در راه کسب سهمیه 

المپیک به شــمار مــی رود؛ مدالی که 
امیدوار کننده است و حکایت از شانس 
کیخا برای کسب سهمیه المپیک دارد. 
او پیش از این در مرحله مقدماتی میان 
44 ژیمناست در رده هفتم ایستاد و به 
فینال رســید. جام جهانی ژیمناستیک 
رقابت های  از  آلمان نخســتین مرحله 
المپیک 2020  انفرادی کسب سهمیه 
توکیو محســوب می شود. ایران در این 
مســابقات دو نماینده داشت که فرنیا 
در دارحلقه هفدهم شد. کیخا ششمین 
حرکــت خود را نیز در این رقابت ها در 

کتاب جهانی داوری ثبت کرد.

تیم والیبال اسکرا بلهاتوف لهستان 
در هفته نهم پاس لیگا با نتیجه سه بر 
یک برابر تیم آلورن شکست خورد و به 

رده هفتم سقوط کرد. 
هفتــه نهم لیگ والیبال لهســتان 
پاس لیگا در حالی برگزار شــد که در 
یکــی از مهم ترین بازی ها تیم اســکرا 

بلهاتوف برابر میزبانش شکست خورد. 
در این دیدار تیم اسکرا بلهاتوف در 
حضور ثابت میــاد عبادی پور میهمان 
تیم رده سومی آلورن زاویرسی بود که 
در پایان زنبورهای زرد با حساب سه بر 

یک و با امتیازهــای 20-25، 20-25، 
25-2۷ و 25-2۱ شکســت خوردند تا 
با پنــج برد و ۱5 امتیــاز به رده هفتم 

سقوط کنند. 
در ایــن دیــدار عبادی پور هرچند 
توانســت ۱۱ امتیاز برای اسکرا کسب 
کند اما موفق نشــد مانع از شکســت 
تیمــش پیــش از حضــورش در جام 
باشــگاه های جهــان شــود. در جدول 
چهــارده تیمی پاس لیگا تیم زاکســا 
کوژله با 2۳ امتیــاز در صدر قرار دارد 
و گراد رادوم در رده دوم ایستاده است.

علی صمیمی در حاشیه مسابقات فوتبال 
۷ نفره قهرمانی آســیا- اقیانوســیه در منطقه 
آزاد کیش می گوید: »خوشبختانه شروع خوبی 
رقم خورد و شــاهد بازی هایی پــرگل و زیبا 
بودیم. یکی از دغدغه های ما بررســی  نماینده 
ســازمان جهانی فوتبال ۷ نفــره بود که قصد 
داشــت امکانات ما را با استانداردهای مدنظر 
تطبیق بدهد. خوشبختانه او از شرایط میزبانی 
ایــران رضایت داشــت و این بــرای ما جای 
خوشــحالی دارد.« او ادامه می دهد: »ایران در 
فوتبــال ۷ نفره یکــی از قطب های اصلی قاره 
آســیا و جزو 5 تیم برتر جهان است. ما انتظار 

داریم که مســووان این رشــته برنامه ریزی 
ازم بــرای بازگشــت بــه لیســت بازی های 
پارالمپیک را انجام بدهند که خوشــبختانه با 
امیدواریم شــاهد  گرفته،  برنامه ریزی صورت 
حضور فوتبال ۷ نفره در 2024 باشــیم، چرا 
که هم می توانیم دوبــاره یک مدال بگیریم و 
هم هیجان و جذابیت بازی ها زیادتر می شود.« 
رییــس فدراســیون ورزش هــای جانبازان و 
معلوان با قدردانــی از بخش ها و افرادی که 
در این میزبانی کمک کردند، می گوید: »برای 
میزبانی این دوره از مســابقات افراد مختلفی 
زحمت کشــیدند که باید به شــورای ورزش 

منطقه آزاد کیش، فدراســیون فوتبال، کمیته 
ملی پارالمپیک و اعضای فدراسیون جانبازان و 
معلوان اشاره کنم. به نظرم اینگونه میزبانی ها 
اتفــاق خوبی اســت، چون به نوعــی معرفی 
کشورمان نیز محسوب می شود و می توانیم در 

مسائل مدیریتی هم پیشرفت کنیم.« 
علــی صمیمی درباره مســائل مالی این 
مســابقه نیز توضیح می دهد و تاکید می کند 
کــه بار مالی برای فدراســیون نــدارد: »فعا 
کــه خودمان پول را پرداخــت می کنیم اما از 
ســازمان جهانی فوتبال ۷ نفره قول گرفته ایم 
که بخش زیادی از هزینه رقابت ها را بپردازد.«

پیشکسوت بسکتبال می گوید: »بسکتبال 
ایران و استرالیا از هیچ نظر قابل مقایسه نیست 
اما بعید هم نیســت بتوانیم آنها را شکســت 
دهیم.« عنایت ا... آتشی در مورد رویارویی تیم 
ملی بســکتبال ایران با استرالیا و فیلیپین در 
پنجره پنجم انتخابی جام جهانی بســکتبال، 
می گوید: »این دو مســابقه از هر نظر برای ما 
قابل اهمیت اســت. اگر بتوانیم یک پیروزی را 
کسب کنیم راهی جام جهانی می شویم اما اگر 
خــدای ناکرده هر دو را ببازیم فرصت دیدار با 
ژاپن را هم داریم. از این سه بازی اگر یک برد 
بیاوریم صعود می کنیم، در نهایت و در بدترین 

حالــت باید با تیم چهارم گروه دیگر مســابقه 
دهیــم که به احتمال زیاد اردن اســت با این 
تفاسیر یعنی ما نمی توانیم مشکلی برای صعود 

به جام جهانی داشته باشیم.«
او در مــورد اســترالیا هــم توضیحاتی 
می دهد: »آنها سال هاست که فعالیت می کنند 
و استانداردهای بین المللی را داشته و بازیکنان 
زیادی در لیگ بسکتبال آمریکا دارند و طوری 
شــده که در این رقابت ها اصًا از آنها استفاده 
نمی کنند اما بعید هم نیســت بتوانیم آنها را 
شکست دهیم.« کارشناس بسکتبال در مورد 
دیــدار با فیلیپیــن هم می گویــد: »فیلیپین 

ســالیان زیادی اســت که در آســیا رقیب ما 
اســت و تیم  قدرتمندی محســوب می شود. 
ممکن اســت 20 هزار تماشــاگر مقابل ما به 
ســالن بیایند امــا بچه های ما هــم می توانند 
فیلیپین را شکســت دهند همانطور که لبنان 
در دیدار دوستانه آنها را شکست داد.« آتشی 
به غیبت دو، ســه بازیکن تیم ملی هم اشاره 
می کند و می گوید: »مســلماً اگــر بازیکنانی 
مانند حدادی، نیکخواه و کاظمی بودند خیلی 
کمک می کردند چون آنها تجربه زیادی دارند 
اما نباید جســارت و جنگندگی بازیکنان تیم 
ملی و تاشی که می کنند را فراموش کنیم.«

برنز جام جهانی ژیمناستیک برای کیخا

یاران عبادی پور با شکست راهی جام باشگاه های جهان شدند

صمیمی: سازمان جهانی فوتبال 7 نفره پولمان را می دهد

 آتشی: بعید نیست استرالیا را شکست دهیم
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یک ناکامی دیگر در کارنامه پوادگر

پافشاری روی یک اشتباه

با توجه به عمل زانویی که 
داشتم طبیعی است که نتوانم 

برخی تمرینات برخواه را انجام 
دهم. موضوع هم با هماهنگی 

کادر فنی حل شد. اعام 
نارضایتی که آقای برخواه داشت 

به نحوه پیشرفت در تمریناتم 
بود، نه اینکه نخواهم تمرینات را 

انجام دهم.

تکواندو 
چه زمانی 
به مسیرش 

برمی گردد؟

 تکواندوی ایران در فینال
 گرند پری باز هم نتیجه ای ضعیف 
را ثبت کرد. بعد از نتایج خوبی 
که در بازی های آسیایی توسط 
این تیم به دست آمد، امیدها 
زنده شده بود که شاید یک بار 
دیگر این تیم بتواند به دوران اوج 
برگردد، اما کسب یک برنز توسط 
4 تکواندوکار در امارات، بار دیگر 
انتقادات را نسبت به عملکرد 
شاگردان فریبرز عسگری افزایش 
داد. تیمی که شاکله اصلی آن را 
قهرمانان و ستاره های تکواندوی 
ایران یعنی سجاد مردانی، فرزان 
عاشورزاده، آرمین هادی پور و 
ابوالفضل یعقوبی تشکیل داده 
بود چرا چنین نتیجه ضعیفی را 
کسب کرد؟ چرا تکواندوی ایران 
نمی تواند به دوران اوج خود 
بازگردد؟ ضعف کادر فنی، تغییر 
قوانین یا اشتباهات مدیریتی؟ 
کدام یک بیشترین نقش را در 
ناکامی این تیم دارند؟

قاسم پور: نمی توانم تغییر وزن بدهم
 با یزدانی رفیقم

  اما دوبنده تیم ملی 
را می خواهم

قاســم پور با اشــاره به کســب مدال 
طای کشــتی آزاد امیدهــای جهان اعام 
کرد به دنبــال دوبنده تیم ملی در این وزن 
است. کامران قاسم پور، کشتی گیر وزن 86 
کیلوگرم تیم ملی کشتی آزاد درباره حضور 
در مسابقات جهانی امیدها گفت: »متأسفانه 
اتفاقاتی که طی ماه های اخیر برای کشتی 
رخ داده بود و نتوانسته بودیم نتیجه خوبی 
بگیریم و انتظــارات را برآورده کنیم، باعث 
شــده بود بار روانی زیــادی در فینال روی 
دوش من باشــد، از طرف دیگر ناداوری ها 
هم کار را سخت تر می کرد. قبل از من حق 
ایمــان صادقی را مقابــل حریف آمریکایی 
خوردند و من داشــتم آن مسابقه را تماشا 
می کردم. خیلی شــرایط سخت شده بود و 
می دانستم نباید کشتی را دست داور بدهم، 
به همین دلیل با برنامه و آرام آرام امتیازات 
را جمع کردم و اختاف ازم را ایجاد کردم 

تا کار به داوری نرسد.«
قاســم پور درباره حضورش در وزن 86 
کیلوگرم ادامه داد: »سال آینده هم می توانم 
در رده امید کشتی بگیرم اما هدفم رسیدن 
به دوبنده تیم ملی بزرگساان است. شرایط 
وزنی ام طوری اســت که تنهــا باید در 86 
کیلوگرم کشتی بگیرم، نه می توانم به وزن 
پایین تری برســم و نه وزن بااتری، دقیقاً 
سر وزن هســتم. مجبورم تاشم را بیشتر 
کنــم تا برای دوبنده تیــم ملی به آمادگی 

بهتری برسم.«
او درباره رقابتش با حسن یزدانی برای 
دوبنده تیم ملی گفت: »حسن یزدانی یکی از 
بهترین کشتی گیران جهان و قهرمان جهان 
و المپیک اســت، او رفیق من است اما روی 
تشک رقیب هســتیم و من هم دوبنده تیم 
ملی را می خواهــم. نمی توان پیش بینی کرد 
کدام کشــتی گیر صاحب دوبنــده تیم ملی 
می شــود، من هم تمام تاشــم را می کنم تا 
به این هدف برسم. امیدوارم هر کشتی گیری 
که ایق تر است صاحب دوبنده تیم ملی شود 
و پرچم ایران را به اهتزاز درآورد. یزدانی یک 
برند در کشتی است اما حریفان دیگری هم 

هستند که باید به آنها هم فکر کند.«

مصاحبه

درخشش شهرداری ورامین در امارات
ناکام در گرند پری، قهرمان در تیمی

تیم تکواندوی ایران با پیروزی مقابل روســیه، به عنوان قهرمانی مسابقات تیمی 
قهرمانی جهان ۲۰۱8 امارات دســت یافت. در آخرین روز مسابقات تکواندوی تیمی 
قهرمانی جهان ۲۰۱8 به میزبانی امارات، تیم شهرداری ورامین به عنوان نماینده ایران 
با پیروزی ۳۱ بر ۳۰ مقابل روســیه، به عنوان قهرمانی این رقابت ها دســت یافت. به 
این ترتیب تیم روسیه به عنوان نایب قهرمانی این رقابت ها رسید، تیم های آذربایجان 
و قزاقســتان نیز به طور مساوی روی سکوی ســومی جهان ایستادند. تیم شهرداری 
ورامین پیش از این در مرحله نیمه نهایی توانست با برتری ۴۹ بر ۲۹ مقابل قزاقستان 
به فینال این رقابت ها راه یابد. شــاگردان پیام خانلرخانــی در گروه خود با تیم های 
آذربایجان، چین و ازبکســتان همگروه بودند که در نخســتین مسابقه به مصاف تیم 
آذربایجان رفته و با نتیجه 66 بر ۵8 به پیروزی رســیدند. تیم ایران در دومین دیدار 
نیــز رو در روی تیــم چین قرار گرفــت و با نتیجه ۴۵ بر ۴۴ موفق شــد با پیروزی 
از شــیاپ چانگ خارج شود. شــهرداری ورامین در آخرین بازی دور گروهی، مقابل 
ازبکستان قرار گرفت که موفق شد نتیجه را ۵۴ بر ۳۷ به سود خود رقم زده و راهی 
دور بعدی مسابقات شود. سروش احمدی، میرهاشم حسینی، ابوالفضل یعقوبی، سینا 
بهرامی و مهدی خدابخشی اعضای تیم ایران در این رقابت ها بودند که هدایت آنها را 
پیام خانلرخانی به عنوان ســرمربی برعهده داشت. این قهرمانی در حالی به دست آمد 

که در مسابقات گرند پری، تکواندوی ایران یک ناکام مطلق بود.

یوسف کرمی: چرا باید یعقوبی به گرندپری ها اعزام شود؟
شورای فنی تعطیل شده است

پیشکســوت تکواندوی ایران از برگزار نشــدن نشســت شــورای فنی تکواندو 
به شــدت انتقاد کرد. یوســف کرمی با اشــاره به نتایج تیم ملــی تکواندو در فینال 
گرندپری گفت: »به نظر من مهدی بی باک به عنوان ســرمربی سابق تیم ملی خیلی 
بهتر می تواند در این خصوص اظهارنظر کند اما من 
به عنوان کارشــناس چند موضوع برایم عجیب است. 
مثا وقتی ما در وزن 68 کیلوگرم میرهاشم حسینی 
و امیر محمــد بخشــی را داریم چرا بایــد ابوالفضل 
یعقوبی را اعــزام کنیم؟ « کرمی همچنین ادامه داد: 
»یعقوبی تکواندوکار بســیار خوب و توانایی است اما 
همه می دانند که در این وزن اولویت سوم خواهد بود 
و با توجه به حضور دو هوگوپوش قدرتمند دیگر در 
ایــن وزن، کادر فنی باید در خصوص اعزام ابوالفضل 

به رقابت های گرندپری بیشتر فکر می کرد.«
پیشکسوت تکواندو همچنین گفت: »امیدوارم 
ملی پوشان تکواندو از نقد شدن ناراحت نشوند، چون انتقاد سازنده به پیشرفت تکواندو 
کمک می کند. باید قبول کرد برخی ملی پوشــان ما از دوران اوج فاصله دارند و کادر 
فنی باید بیشتر روی آنها کار کند. همچنین باید روی اعزام ها هم وسواس بیشتری به 
خرج دهیم تا در این شرایط اقتصادی هزینه اضافی روی دست فدراسیون نگذاریم.« 
کرمی با اشــاره به مسابقات قهرمانی جهان که در پیش است، ادامه داد: »رقابت های 
قهرمانی جهان چند ماه دیگر برگزار می شــود و اگر در 68 کیلوگرم ابوالفضل یعقوبی 
به عنوان نماینده ایران اعزام شــد، من بابت تمام صحبت هایم عذرخواهی می کنم اما 
همه می دانند که شانس میرهاشم حسینی و بخشی خیلی بیشتر است.« او در پاسخ 
به این ســوال که تکلیف شــورای فنی تکواندو چه شــد، گفت: »در زمان مربیگری 
مهدی بی باک این جلســات برگزار می شــد اما اان ماه ها است که خبری از نشست 
نیست و هیچ کس نمی داند داستان این شورا چه شد. وقتی چند پیشکسوت تکواندو 
فکرهای شــان را روی هم بگذارند و در خصوص اعزام هــا و نفرات بحث کنند، قطعا 
نتیجه بهتری کسب می شود و امیدوارم باز هم شاهد برگزاری جلسات فنی باشیم.«

وضعیت مبهم بریمانلو برای حضور در چین
ملی پوش وزن ۷۳- کیلوگرم جودوی ایران دچار مصدومیت شــده و حضورش 
در مســترز چین در هالــه ای از ابهام قرار دارد. رقابت های مســترز جودو از ۲۴ آذر 
ماه در گوانگ ژو چین برگزار می شــود و تیم کشــورمان محمــد محمدی بریمانلو و 
ســعید موایی را در این رقابت ها دارد که به نظر می رسد وضعیت یکی از ملی پوشان 
برای حضور در این رقابت ها هنوز مشــخص نیست. محمد بریمانلو نماینده وزن ۷۳- 
کیلوگرم جودوی ایران در تمرینات هفته گذشته تیم ملی از ناحیه کمر آسیب دیده 
و هنوز وضعیت او برای حضور در مســترز چین مشــخص نیســت. با توجه به زمان 
باقیمانــده تا این رقابت ها باید دید آیا بریمانلو به آخرین رقابت های جودو در ســال 

۲۰۱8 میادی می رسد یا خیر.

رزمی

محمد بنا برنامه های تیم ملی 
کشتی فرنگی را اعام کرد

لغو نخستین اردو
ســرمربی تیــم ملی کشــتی 
فرنگی زمان نخســتین اردوی این 
تیم را تغییر داد و برنامه های جدید 
خود را تا رقابت های قهرمانی آسیا 

اعام کرد.
محمد بنا بعد از دریافت حکم 
سرمربیگری تیم ملی کشتی فرنگی 
بــا توجه بــه محدودیــت زمان تا 
رویدادهای مهم پیش رو، بافاصله 
وارد گود شــد و خبــر از برگزاری 
اواســط آذرماه  از  اردوی تیم ملی 
داد. البته زمان برگزاری این اردو با 
توجه به در پیش بودن رقابت های 
جــام تختی در بهمن ماه امســال 
دســتخوش تغییراتی شد و محمد 
بنا بر آن شــد، قبــل از جام تختی 
دســت به گزینش نفرات مورد نظر 

خود در یک مصاف انتخابی بزند.
بدیــن ترتیب او بــا توجه به 
اهمیت گزینش نفرات، در نظر دارد 
نفــرات برتر و مورد نظــرش را در 
هفته نخســت دی ماه طبق فرایند 
تیم ملــی با برگــزاری رقابت های 
انتخابی گزینــش کند. به گفته بنا 
پس از ایــن رقابت ها، فرنگی کاران 
برتر و واجد شــرایط بعــد از یک 
اســتراحت کوتاه، دو مرحله اردوی 
آماده ســازی تا جام تختی را پیش 

رو دارند.
به گفته محمد بنا در مجموع 
6 اردو تا رقابت های قهرمانی آســیا 
بــرای فرنگــی کاران در نظر گرفته 
شده که این اردوها طبق زمانبندی، 
قبل و بعــد از جام تختــی برگزار 
می شــود. تاکنون رسول جزینی و 
ایرج اسفندیاری فر به عنوان اعضای 
کادر فنی تیم ملی انتخاب شده اند 
که قرار اســت نفرات دیگری هم با 
آغاز اردوها به جمــع همکاران بنا 

اضافه شوند.
ســرمربی تیــم ملی کشــتی 
فرنگی اعتقــاد دارد زمان زیادی تا 
المپیک ۲۰۲۰ توکیو باقی نمانده و 
باید در این فرصت ۲۰ ماهه، طبق 

برنامه و بسیار منظم عمل کرد.

سوژه

مسابقات کشتی جایزه بزرگ آانز
 بازگشت رضا یزدانی از سرزمین تزارها

رضا یزدانی به جای حســن یزدانی میهمان ویژه فدراســیون کشتی 
روســیه در جام جایزه بزرگ آانز روسیه شــد. جام جایزه بزرگ آانز از 
۱6 آذرماه با جوایز داری به مدت ۴ روز در وادی قفقاز روســیه برگزار 
می شــود. تیم منتخب کشتی آزاد ایران که بیشتر نفراتش را مازندرانی ها 

تشــکیل می دهند در این رقابت ها شــرکت 
می کند. 

مصطفــی میرعمادیان هدایــت این تیم 
را برعهــده خواهــد داشــت و نفراتــی مثل 
مرتضی  یخکشی، جابر صادق زاده،  محمدباقر 
رضایی قلعه، مهران نصیری، امید حســن تبار 

و... در این رقابت ها کشتی خواهند گرفت.
 هزینــه کامل اعــزام این تیــم برعهده 
فدراسیون کشتی روسیه است. روس ها پیش 
از این از حســن یزدانی دعوت کرده بودند که 
همراه رسول خادم میهمان ویژه این مسابقات 

باشــد که نفر سوم وزن 86 کیلوگرم مسابقات جهانی بوداپست به روسیه 
نمی رود و به جایش رضا یزدانی راهی این کشــور می شود. رسول خادم، 
رییس مستعفی فدراسیون کشتی هم برای حضور در این مسابقات دعوت 

شده بود اما او نیز قصد سفر به روسیه را ندارد.
 

رنگرز: انتخاب محمد بنا تصمیم کاما درستی بود 
 با قدرت در جام باشگاه ها شرکت می کنیم

حســن رنگرز، قهرمان سابق کشــتی فرنگی و عضو شورای فنی معتقد 
اســت که بازگشت محمد بنا به تیم ملی کشــتی فرنگی به عنوان سرمربی، 
بهترین تصمیم بوده اســت. حسن رنگرز، عضو شــورای فنی کشتی فرنگی 

که سرمربی تیم کشــتی فرنگی بیمه رازی نیز 
اســت، درباره حضور تیمش در مسابقات لیگ 
جهانی گفت: »با توجه بــه حمایت بیمه رازی 
از تیم کشــتی فرنگی، بودجه ازم برای حضور 
در مسابقات باشــگاه های جهان مصوب شده و 
در حــال رایزنی برای نهایی کردن ارنج تیم مان 
هســتیم، ضمن اینکه امیدوار هســتیم زودتر 
اباغی فدراسیون کشــتی درمورد  بخشــنامه 
چارچوب و نحوه رقابت ها اعام شــود تا بتوانیم 
کارها را انجام دهیم.« او همچنین با اشــاره به 
میزبانی اردبیل از این مســابقات ادامه داد: »در 
همین خصــوص اداره کل تربیت بدنی اســتان 

اردبیل هم از برگزاری مســابقات در اردبیل حمایت کرده و برای کمک مالی 
هم قول مساعد داده است.«

 این عضو شورای فنی کشتی فرنگی همچنین درمورد انتخاب محمد بنا 
به عنوان ســرمربی تیم ملی بزرگساان گفت: »حمید بنی تمیم تماس گرفت 
و در ایــن خصوص با من هم صحبت کــرد. من قویا روی این موضوع تاکید 
کردم که انتخاب محمد بنا انتخاب درستی است. برای محمد بنا هم آرزوی 

موفقیت دارم و امیدوارم بتواند درکارش موفق باشد.«

رقابت های بین المللی جام الروسا
 نخستین محک محمدی در روسیه

تیم منتخب کشــتی آزاد بزرگســاان ایــران در رقابت های بین المللی 
کشتی جام الروسا شرکت می کند. 

رقابت هــای بین المللی کشــتی آزاد جام الروســا در روزهای ۱۰ و ۱۱ 
آذرماه به صورت تیم به تیم و در اوزان المپیکی در شهر مسکو روسیه برگزار 
می شــود. با نظر غامرضا محمــدی در وزن ۵۷ کیلوگرم نادر حاج آقا نیا، در 
وزن 6۵ کیلوگرم پیمان بیابانی، در وزن ۷۴ کیلوگرم امیرحســین کاووسی، 
در وزن 86 کیلوگــرم احمد بذری قلعــه، در وزن ۹۷ کیلوگرم عباس فروتن 
و در وزن ۱۲۵ کیلوگرم یدا... محبی راهی روســیه می شــوند. این مسابقات 
نخستین تورنمنتی است که از سوی غامرضا محمدی برای تیم ملی کشتی 

آزاد درنظر گرفته شده است. 
تمامی هزینه های تیم اعزامی برعهده میزبان اســت و شــاید به همین 
دلیل غامرضا محمدی و فدراســیون کشتی سعی کرده اند از آن به بهترین 

شکل ممکن استفاده کنند.

جهان  وزنه بــرداری  قهرمان  نایب 
اعام کــرد هنوز بــرای خداحافظی از 
وزنه بــرداری زمان خاصی را مشــخص 
نکرده و اینطور نیست که بعد از المپیک 
از دنیای قهرمانــی کناره گیری   ۲۰۲۰

کند.
به  اشــاره  با  ســعید علی حسینی 
درمــان مصدومیت خــود در مدتی که 
از اردوی تیــم ملی دور بود، گفت: »من 
وقتی از اردوی تیم ملی خارج شــدم به 
درمان زانویم مشغول شدم، اان شرایط 
خوبی دارم و التهــاب زانویم خیلی کم 
شده است، تاش می کنم زانویم قوی تر 
نیاید.  شــود تا مشــکلی برایش پیش 
زانویی که عمل شــده و آسیب دیدگی 
برایش پیش آمده نیاز به مراقبت دارد و 
نمی توان مانند زانوی ســالم با آن رفتار 

کرد.«
علی حسینی در پاسخ به این پرسش 
که بــه رقابتی که با وزنه بــرداران دیگر 
برای رفتن به المپیک دارد، فکر می کند 
یا نه؟ ادامه داد: »خیر، واقعیت این است 
که المپیک دو سال دیگر برگزار می شود 
و بیشــتر ســعی می کنم آسیب نبینم و 
بدنم را قوی تر نگه دارم. رکوردهایم برای 
المپیک در حدی هســت که نخواهم از 
اان به فکر افزایش رکورد باشم و تاشم 
این اســت همین حالت را حفظ کنم و 
۷-6 ماه مانده به المپیک به فکر افزایش 

رکوردهایم باشم.«
نایــب قهرمان بازی های آســیایی 
در پاســخ به پرســش دیگری مبنی بر 
اینکــه آیا در مســابقات جهانی ۲۰۱۹ 
و المپیــک ۲۰۲۰ به دنبــال مدال طا 
و رقابــت بــا تااخادزه هســت؟ گفت: 
»صددرصد همیشــه در فکرم هست که 
بــا تااخادزه رقابت کنــم اما همه چیز 
بســتگی به موقعیت ام در آن زمان دارد 
که آسیب دیدگی نداشــته باشم. مانند 
بازی های آسیایی هر وزنه ای که بگیرند، 
می زنم امــا در حال حاضر بیشــترین 
دغدغه من این است که آسیب نبینم.«

او درمورد تــاش خود برای رفتن 
به المپیک که به نظر می رســد آخرین 
فرصت او باشــد، ادامه داد: »من هنوز 
زمان خاصــی را بــرای خداحافظی با 
دنیای قهرمانی مشــخص نکرده ام و تا 
زمانی که بتوانم تمرین کنم و وزنه بزنم 
و بدنم جا داشته باشد، صددرصد هستم 
و در راستای کســب افتخار برای ایران 

تاش می کنم.«

وزنه بردار فوق سنگین ایران با اشاره 
به برخی حرف ها که گفته می شــود او 
به نکات تکنیکی ســرمربی خیلی توجه 
نداشته اســت، گفت: »با توجه به عمل 
زانویــی که داشــتم طبیعی اســت که 
نتوانم برخی تمرینــات برخواه را انجام 
دهم. موضــوع هم بــا هماهنگی کادر 
فنی حل شــد. اعام نارضایتی که آقای 
برخواه داشــت به نحوه پیشــرفت در 
تمریناتم بود، نه اینکه نخواهم تمرینات 

را انجام دهم.«
وزنه بردار ملی پــوش ایران درمورد 
حضورش در جام فجر و علت شــرکت 
نکردنش در قطــر کاپ نیز گفت: »من 
تابع دســتورات کادر فنی هســتم، اگر 
بخواهند جــام فجر وزنه می زنم در غیر 
این صورت برای قهرمانی آســیا آماده 
می شــوم. بــرای قطــر کاپ هم چون 
مشــغول درمان زانویم بودم، تمریناتم 
ســبک تر از آن بود که بخواهم در قطر 

کاپ شرکت کنم.«

علی حسینی: تابع نظر کادر فنی هستم
المپیک ۲۰۲۰ پایان کار من نیست

فتیله پیچ

بازگشت ستاره های ناراضی کشتی آزاد 

 غامرضا محمدی: در های تیم ملی  به روی
 همه باز است

در دوره مدیریــت رســول خادم برخی 
از کشــتی گیران مطرح تیــم ملی به دایل 
مختلــف از تیم ملــی جدا شــدند اما حاا 
ظاهرا با رفتن رسول خادم و به وجود آمدن 
تغییرات در کادر فنی تیم ملی کشــتی آزاد 
این کشــتی گیران قصد دارند بــه تیم ملی 
برگردند. برخی از این کشــتی گیران نامدار 
به خاطر شــرایط تیم ملی و برخی به خاطر 
وضعیت جســمانی از تیم ملی دور شدند اما 

حاا همه می توانند به تیم ملی برگردند.
مســعود اســماعیل پور، رضــا یزدانی، 
میثم نصیری، ســید احمد محمدی، یونس 
سرمستی، حسن رحیمی و چند نفر دیگر از 
جمله کشتی گیرانی هستند که مدتی از تیم 
ملی دور شــدند اما حاا با تغییرات به وجود 
آمده در کادر فنی تیم ملی کشــتی آزاد این 
شــانس را دارند که یک بار دیگر به ترکیب 
تیم ملی برگردند. خیلی از این کشتی گیران 
به دلیل فشار تمرینات یا به بهانه جوانگرایی 
یا قرار نگرفتــن در فرآیند انتخابی تیم ملی 
از ترکیب اصلــی فاصله گرفتند اما حاا این 
افراد امیدوار هستند که با کناره گیری رسول 
خادم از ریاست فدراسیون کشتی و همچنین 
ســرمربیگری تیم ملی کشتی آزاد و با تغییر 
تفکرات حاکم بر فدراســیون بتوانند شرایط 
بهتری را برای رســیدن به دوبنده تیم ملی 

داشته باشند.
کشتی گیرانی که اکثر آنها مدال جهانی 
دارند و با توجه به درخشــش کشتی گیران 
۳۰ تا ۳۵ سال در مسابقات جهانی بوداپست، 
حتمــا می توان این شــانس را برای آنها هم 

متصور بود که همچنان در مسابقات جهانی 
کشتی شانس کسب مدال را داشته باشند.

مهم ترین چهره  رحیمی شــاید  حسن 
تیم ملی کشتی آزاد باشد که بعد از المپیک 
ریو از تیم ملی کشــتی آزاد فاصله گرفت. او 
مدتی پیــش به عنوان مربی هم به کادر فنی 
اضافه شد اما ظاهرا حاا عاقه مند است که 
یک بــار دیگر به ترکیب تیــم ملی برگردد. 
رضا یزدانی هم شــاید اان شرایط ویژه ای را 
داشته باشــد. او برخاف دوره رسول خادم 
رابطه بســیار خوبی با کادر فنی فعلی دارد و 
می تواند با انگیزه های بیشتری برای رسیدن 

به دوبنده تیم ملی تمرین کند.
این احتماات در حالی مطرح می شود 
که باید دید نظر ســرمربی تیم ملی کشتی 
آزاد برای بازگشــت این نفرات چگونه است 
و آیــا کادر فنی به این کشــتی گیران برای 
بازگشت به تیم ملی چراغ سبز نشان می دهد 

یا نه؟
غامرضا محمدی که به تازگی به عنوان 
ســرمربی تیم ملی کشتی آزاد انتخاب شده 
شــاید اان دغدغه های مهمــی را در پیش 
داشته باشــد با این حال او هم به بازگشت 
این چهره ها واکنش مثبتی نشــان می دهد. 
او بــدون اینکه نامی از کســی ببرد، درباره 
حضــور مجدد این چهره هــا در اردوی تیم 
ملی کشــتی آزاد گفت: »درهای تیم ملی 
روی همه کشــتی گیران باز است. هر کس 
که احساس کند می تواند به تیم ملی کشتی 
آزاد کمک کند بــا کمال میل در خدمتش 

هستیم.«
محمــدی همچنین ادامــه داد: »البته 
فرآیند انتخابی تیم ملی کشتی آزاد برای ما 
هم قابل احترام اســت و حتما آن را رعایت 

می کنیم با این  حال تاش داریم این فرایند 
بــه بهترین شــکل ممکن و بــا وارد کردن 

کمترین آسیب به تیم ملی پیش برود.«
ســرمربی جدید تیم ملی کشتی آزاد 
همچنین درباره برنامه هایش برای تیم ملی 
کشــتی آزاد گفت: »به دنبال پیاده کردن 
یک برنامه ریزی صحیح هستیم که بتوانیم 
از نفرات جوان و باتجربه تیم ملی همزمان 
استفاده کنیم. در کنار این که باید به دنبال 
جوانگرایی باشــیم اما یکسری کشتی گیر 
باتجربه داریم کــه نباید به حال خود رها 
شوند و می توانند در ترکیب تیم ملی قرار 
بگیرند و به موفقیت تیم هم کمک کنند.«
غامرضــا محمدی همچنین با اشــاره 
به شــرایط فشــرده تیم ملــی در یکی دو 
ســال آینده ادامه داد: »فرصت بسیار کمی 
تــا بازی های المپیک داریــم و همین کار را 
برای کســب یک نتیجه درخشــان بســیار 
ســخت و دشــوار می کند اما حتما این نوید 
را می دهم که بعــد از المپیک ۲۰۲۰ توکیو 
نســل جدیدی از کشــتی گیران به تیم ملی 
اضافه می شــوند که حرف های زیادی برای 

گفتن دارند.«
این اظهــارات ســرمربی جدیــد تیم 
ملی کشتی آزاد نشــان می دهد که باید در 
آینده ای نه چنــدان دور منتظر بازگشــت 
برخی از چهره های نامی تیم ملی بود. نفراتی 
که قــرار گرفتن آنها در کنــار نفرات جوان 
شاید دســت خالی کادر فنی را به یک باره 
پر از کشتی گیران مطرح و نامی کند و البته 
یک بار دیگر این موضوع تلخ را یادآوری کند 
که کادر فنی و مدیریــت قبلی تا چه اندازه 
آسان از کنار داشــته های خود به بهانه های 

واهی گذر کرد.

قبــل از بازی های آســیایی ۲۰۰6 
دوحه، محمد بنا سرمربی وقت تیم ملی 
کشــتی فرنگی با مســووان فدراسیون 
کشتی به شــدت اختاف نظر پیدا کرد. 
فدراســیون کشتی با مدیریت محمدرضا 
یزدانی خرم اعام کــرده بود که بنا باید 
از بیــن جمشــید خیرآبــادی و فرهاد 
اســماعیل نژاد، یک نفر را به عنوان مربی 
راهــی دوحه کند اما محمــد بنا اعتقاد 
داشــت چون تیــم ملی کشــتی آزاد با 
هدایت منصور برزگــر از همه مربیانش 
می تواند در دوحه اســتفاده کند، او هم 
بایــد کادر مربیانش را کامــل به دوحه 

اعزام کند!
 این اختاف نظر خیلی باا گرفت و 
محمد بنا قصد داشــت قبل از اعزام تیم 

به دوحه اردوی تیم ملی را ترک کند اما 
به اصرار، بنا برگشــت تا تیم را در دوحه 
هدایت کند، اما بعد از بازگشت از دوحه 
با وجود کسب یک نتیجه تاریخی توسط 
محمــد بنا آن اختــاف نظرها فروکش 
نکرد، در نتیجه بعــد از دوحه بنا از تیم 
ملی کشــتی فرنگی کناره گیــری کرد. 
یزدانی خرم هم بافاصله محمد دلیریان و 
رضا سیم خواه را به عنوان مدیر و سرمربی 

تیم ملی کشتی فرنگی انتخاب کرد.
المپیــک ۲۰۰8 پکن  این کادر در 
یک شکســت بزرگ را برای کشتی ایران 
رقــم زد. بافاصله بعد از بازی های پکن، 
یزدانی خرم بــه اهمیت حضور محمد بنا 
در کشــتی فرنگی پی برد و متوجه شد 
که کنار گذاشــتن او اشتباه بزرگی بوده، 
بــه همین دلیل هم به هــر بهانه ای بود 
بنا را به فدراســیون کشــتی کشاند و از 
او خواست که به هر شکل ممکن کارش 
را در تیم ملی کشتی فرنگی تا بازی های 

المپیک لندن شروع کند.
 تصمیم محمدرضا یزدانی خرم نشان 

می داد که ایــن مدیر ایق و شایســته 
متوجه اشتباهش شــده بود و حاضر به 
تصحیح اشــتباهش شــد. در نهایت هم 
محمد بنا از سال ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۲ لندن 
چندین نتیجه تاریخی را برای کشــتی 

فرنگی به دست آورد. 
یزدانی خــرم بــرای اینکــه تصمیم 
اشــتباهش را اصاح کند هرگز کوچک 
نشــد، اتفاقــا خیلــی از افــراد منصف، 
خــوب می دانند که او تا چــه اندازه در 
فرنگی نقش داشت  موفقیت های کشتی 
اما چند سال اســت که یک سوال ذهن 
همه عاقه منــدان بــه ورزش را درگیر 
خودش کــرده که چرا محمــد پوادگر 
رییس فدراســیون تکواندو حاضر نیست 

اشتباهش را جبران کند؟
تکواندوی ایران بعد از نتیجه خوبی 
که در بازی های آســیایی جاکارتا کسب 
کرده بــود، یک بار دیگر روی نوار ناکامی 
قدم برداشت و این بار در فینال گرند پری 
با فرزان عاشــورزاده، آرمیــن هادی پور، 
ابوالفضل یعقوبی و سجاد مردانی شرکت 

کــرده بود که از این جمع فقط ســجاد 
مردانی به یک مدال برنز دست پیدا کرد. 
چهار عضو مطرح تیم ملی با کوله باری از 
تجربه نتوانســتند عملکرد خوبی از خود 
به جــا بگذارند. بعد از ایــن نتایج باز هم 
این سوال برای عاقه مندان به این رشته 
به وجــود آمده که چــرا تکواندوی ایران 
نمی تواند از ناکامی جدا شــود و به یک 
ثبات برســد؟ ناکامی تکواندوی ایران از 
سال ۲۰۱۲ به طور متناوب ادامه داشته و 
هر مربی هم که آمده در نهایت با چهره 
نــاکام کنار رفته و هرگز نتوانســته یک 

ثبات کلی برای این تیم به وجود بیاورد.
محمد پوادگر در ســال ۲۰۱۲ در 
پرداخت حقوق رضا مهماندوســت دچار 
اشــتباهاتی شــد و در حالی که کمیته 
ملی المپیک مبلغــی را به عنوان حقوق 
ماهیانه به مربیان ســه رشــته تکواندو، 
کشــتی و وزنه برداری در نظر گرفته بود، 
اما فدراســیون تکواندو از پرداخت آن به 
مهماندوســت خودداری کــرد تا همین 
موضوع به سرمنشا اختاف نظر پوادگر 

و مهماندوســت تبدیل شــود. سال ها از 
این ماجرا گذشــته اما هنوز این دو عضو 
تاثیرگــذار تکواندوی ایــران با هم دچار 
اختاف نظر هســتند اما این وضعیت تا 

چه زمانی قرار است ادامه پیدا کند؟
از آن موقعــی کــه مهماندوســت 
از تکوانــدوی ایران جدا شــده تا اان، 
این رشــته فــراز و نشــیب های زیادی 
را تجربه کرده اما مشــخص نیســت تا 
کجــا باید ایــن روند ادامه پیــدا کند تا 
مســووان فدراســیون تکوانــدو به این 
نتیجه برســند که باید شــرایط را برای 
اســتفاده از تمامــی ظرفیت هــای خود 
فراهم کنند؟ اگــر پوادگر بگوید که در 
ماجرای ســال ۲۰۱۲ اشتباه کرده است 
چه اتفاقی رخ می دهــد؟ البته نمی توان 
تمامی ناکامی های تکوانــدو را به رفتن 
مهماندوست ربط داد اما چگونه می توان 
توانایی هایی مهماندوســت را نفی کرد و 
چرا نباید شــرایطی را فراهم کرد که این 
فرد توانا در آذربایجــان به کارش ادامه 

بدهد؟
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»یک رئال پست« 
تیتر روزنامه مادریدی 
»مارکا« بود که نوشت، 
ایبار توانست رئال را 
تا آستانه تحقیر ببرد. 
اتلتیکو و بارسا هم 
نمایش زیادی از 
فوتبال برای هواداران 
اجرا نکردند. »ریور-
بوکا؛ فینال شرم«.

 روزنامه مادریدی »آ. 
اس« با تیتر »شکست 
کامل« نوشت: »سواری: 
آنها با دل و جرات بازی 
کردند. ما در سطح شان 
نبودیم«، »دمبله بخشش 
را به دست آورد« و 
»پرتاب سنگ به اتوبوس 
بوکا، بازی برگشت فینال 
را به امروز موکول کرد«.

»دمبله سر وقت« تیتر یک 
روزنامه »موندو دپورتیوو« 
چاپ بارسلونا بود که 
نوشت، بازیکن فرانسوی با 
زدن یک گل سرنوشت ساز 
دیگر، در دقیقه 89 و در 
حالی که از نیمکت به زمین 
رفته بود، منتقدانش را 
خاموش کرد. »رئال مادرید 
از کنترل خارج شد«.

»اینتر برگشت؛ یووه 
همیشه اینجا بود« تیتر 
روزنامه میانی »گاتزتا دلو 
اسپورت« بعد از برد 3 بر 
صفر اینتر برابر فروزینونه 
و 2 بر صفر یووه مقابل 
اسپال بود. گاتزتا نوشت: 
»در تمرین قبل از لیگ 
قهرمانان، مهاجمان غوغا 
کردند«.

روزنامه تورینی »توتو 
اسپورت« با اشاره به اینکه 
ستاره های یووه در فهرست 
نهایی توپ طا نیستند، 
تیتر زد: »توپ های طا« و 
نوشت، همیشه رونالدو 
و مانژوکیچ هستند که به 
یووه کمک می کنند و این 
دو بازیکن ارزش دو توپ 
طا را دارند.

راب داوسون
Rob Dawson

دلفین ملرو
Delfín Melero

مارک دویل
Mark Doyle
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پیشخوان

یک تغییر آشکار در رئال مادرید 
سانتیاگو ســواری رخ داد؛ در حالی 
که تیر دروازه بدترین دشــمن خولن 
لوپتگی بود، به بهترین دوســت مربی 

جدید تبدیل شده است. 
در ایپوروآ، تیر دروازه مقابل ضربه 
کیکه گارسیا مقاومت کرد وقتی تیبو 

کورتوآ تسلیم شده بود. 
در باایدوس هم ضربه گوســتاوو 
کابرال به تیــر دروازه رئال خورد قبل 
از اینکه کریم بنزما ســفیدها را پیش 

بیندازد. 

ضربات بازیکنــان رئال وایادولید 
هم در سانتیاگو برنابئو دو بار به تیرک 
دروازه میزبان خورد در حالی که بازی 

بدون گل بود. 
در همه بازی های رئال با مربیگری 
ســواری به جز بازی بــا ملیا در جام 
حذفــی، تیر دروازه مانع از گلزنی رقبا 
شده اســت چون در بازی با ویکتوریا 
پلژن شــوت بازیکنان این تیم بعد از 
برخــورد با ناچو به تیــر دروازه خورد 
و این یعنــی در پنج بازی پنج بار تیر 

دروازه نگذاشته رئال گل بخورد.

ایبار به یک پیروزی تاریخی دست 
یافت و خوسه لوییس مندیلیبار مربی 
این تیم بعد از باختن هر چهار مسابقه 
خانگی قبلی به رئال بااخره توانســت 

طلسم را بشکند.
 او در کنفرانس خبری گفت: »تیم 
خوبــی در زمین دیــدم. از آغاز طبق 
برنامه پیش رفتیم و تا دقیقه 90 کوتاه 
نیامدیم. بازیکنان ما تمرکز بیشــتری 
از مادریدی ها داشــتند و موقعیت های 
گل زیادی به دســت آوردیم. نه آسان 

است نه عادی اما این نتیجه برای ما به 
دست آمده. حتی می توانستیم گل های 
بیشتری بزنیم. این پیروزی برای ادامه 
کار مــا می تواند مفید باشــد. مطمئنا 
این بهتریــن بازی تیم ما بــود اینکه 
برابر چنین تیم بزرگی اینطور باشــی، 

فوق العاده است.«
او درباره کوکوریا ســتاره تیمش در 
این بازی گفت: »مارک پســر باکاسی 
اســت، او تا به حال زیاد بازی نکرده بود 
اما عملکرد فوق العاده ای داشــت. او تمام 
خصوصیات یک مدافع چپ را داشــت، 
باهــوش، قــوی و یک فوتبالیســت. در 
اما یک  شاخص های ماشینی نمی گنجد 
بازی عالی و خاص را پشت سر گذاشت.«

از  خاصــی  تعریــف  مندیلیبــار 
مدافعان تیمش بخصوص رامیس کرد: 
»او حتی روی ویلچر هم بهترین مدافع 
ما اســت. ما با دفاعی پیشــرفته بازی 
کردیم نه فقط به خاطر اینکه آفســاید 
بگیریــم بلکه با این هــدف که حریف 
را در زمیــن خودش تحت فشــار قرار 

دهیم.«

یک بارســلونایی در ایپوروآ باعث 
ســرافکندگی رئال مادرید شد؛ مارک 
ایبار ســتاره  کوکوریــا مدافع چــپ 
پیروزی 3 بر صفر برابــر رئال مادرید 
بود. ایــن بازیکن کاتــاان به صورت 
قرضی به تیم باســکی آمــده و انگیزه 
و اراده اش در ایــن بازی دردســرهای 
جدیدی برای آلوارو اودریوسوا درست 
کرد؛ او به سرخی انریچ و کیکه گارسیا 

پاس گل داد.

در واقع او روی هر ســه گل موثر 
بود که همه از ســمت چپ به دســت 
آمدنــد و همچنان جایگاهــش را در 
تیم تثبیت می کنــد با آنکه در ابتدای 
فصل امیدی به درخشش او نمی رفت. 
کوکوریا بعــد از آنکه پیش فصل را در 
تیم بارسلونا ســپری کرد جایی برای 
بــازی در تیم ارنســتو والــورده پیدا 
نکــرد اما حاا خودش را برای روزهای 

بازگشت به نوکمپ آماده می کند.

تیر دروازه، بهترین دوست سواری

 مندیلیبار: می توانستیم گل های 
بیشتری بزنیم

 یک بارسایی، ویران کننده رئال

توقف منچستریونایتد برابر پااس
اینتیمبیهیجان

منچستریونایتد برابر کریستال پااس با تساوی بدون گل متوقف شد.
در فصل های گذشته، گذشته نه چندان دور، چنین دیدارهایی برای یونایتد 
بســیار آسان و طبق روال معمول بود اما دیگر چنین نیست. برای یونایتد، بازی 
خانگی مقابل تیمی که از ســال 1989 تاکنون نتوانسته در لیگ در اولدترافورد 
پیروز شود و از ســپتامبر تاکنون هم پیروزی کسب نکرده است می توانست به 

معنای پیروزی آسان 2 بر صفر باشد اما اینگونه نشد.
هیچ چیز برای منچســتریونایتد طبق روال معمول پیش نمی رود. از هیچ 
چیز نمی توان مطمئن بود جز اینکه هر بازی برای یونایتد دردسرساز است. این 
بدترین شــروع تاریخ باشگاه در 28 سال گذشته 

است.
ژوزه مورینیو گفته بود که هدفش این است 
تیمش در پایان دســامبر به جمع چهار تیم برتر 
برســد اما زمانی که تیم حتــی نمی تواند پااس 
را در خانــه خود ببرد، ســخت بتواند به هدفش 
دست پیدا کند. تیم روی هاجسون سازمان یافته 
بازی کرد اما آنها از 15 ســپتامبر تاکنون پیروز 
نشــده اند. آنها از این یک امتیــاز راضی خواهند 
بود، هرچند احتماا احســاس می کنند شایسته 

امتیازات بیشتری بودند.
در نیمه اول، گل شیخو کویاته آفساید اعام 
شــد و داوید دخئا در نیمه دوم دو واکنش خوب داشــت. اندروس تاونسند هم 

یکی از بهترین فرصت های بازی را به بیرون زد.
مورینیو می تواند خوشحال باشــد که یونایتد کلین شیت کرد. این دومین 
کلین شیت تیم در این فصل لیگ برتر بود و آنها با این دستاورد، مانع آن شدند 
که به رکورد بی سابقه گل خوردن در 9 بازی پیاپی در لیگ برسند اما این بازی 

مقابل پااس و در خانه بود و تساوی بدون گل کافی نبود.
یونایتد فرصت هایی داشــت و جســی لینگارد و روملو لوکاکو چندبار وین 
هنسی را مجبور به واکنش های خوب کردند اما آن گل دقایق پایانی که در این 
فصل چندبار به آن متکی بوده اند از راه نرســید. تقای یونایتد ادامه داشــت و 

برخی هواداران در پایان مسابقه تیم را هو کردند.
طرفداران یونایتد البته به ورزشــگاه خواهند آمد. آنها همیشه به ورزشگاه 

رفته اند، حتی زمانی که اوضاع بسیار بدتر از این بوده است.
با این حال، برای هزاران نفری که هر هفته ورزشگاه را پر می کنند، این تیم 
چیزی برای ذوق زدگی ندارد. هر هیجانی که در بازی های یونایتد به آنها دست 

بدهد روی اتفاقات غیرمنتظره است، نه به دلیل بازی تهاجمی و تماشایی تیم.
بازی یونایتد جذاب اســت؟ بله، چون هر اتفاقی ممکن اســت در آن روی 
بدهد. زیباســت؟ خب، نه. مورینیو مقابل پااس از لوکاکو، خوان ماتا، جســی 
لینگارد و آنتونی مارسیال در بخش تهاجمی تیم استفاده کرد اما در پایان نیمه 
اول، نتیجه طبق انتظار تســاوی بدون گل بود. آنها از 25 سپتامبر تاکنون تنها 

یک بار پیش آمده که در پایان نیمه اول از تیم حریف جلو باشند.
پیش از آنکه بازی به دقیقه 60 برســد، یونایتد رو به برنامه دومش آورد و 
مروانه فلینی را به زمین فرستاد تا ببیند که آیا او می تواند آشوب در خط دفاعی 
حریف ایجاد کند یا نه. این روش بارها جواب داده بود اما این بار پااس مقاومت 
کرد و حتی می توانست در ضدحمله، گل پیروزی را هم بزند. طرفداران ناراضی 
یونایتد که پس از ســوت پایان، به سرعت ورزشگاه را ترک کردند، انتظار دارند 

تیم شان مقابل یانگ بویز در روز سه شنبه عملکرد بهتری داشته باشد.
از ســوی دیگر، مورینیو بارها گفته که تصمیماتی پیش از حضور او گرفته 
شــده که او با آنها موافق نبوده اســت؛ برای مثال فروش خاویر ارناندس. حاا 

می توان گفت که فروش ویلفرید زاها هم یکی از آنها بوده است.
زاهــا در این فصل بازی های بهتری هم برای پااس انجام خواهد داد اما او 
حتی در بارقه هایی که در این بازی داشت هم نشان داد ویژگی هایی را دارد که 
یونایتد ندارد؛ یعنی سرعت، مهارت و غیرقابل پیش بینی بودن. او در یونایتد تنها 

چهار بازی انجام داد که فقط دو دیدار در لیگ برتر بود.
شــاید بتوان گفت که زاها در کریستال پااس به این سطح از بازی رسیده 
است. با این حال، هر بار او توپ را می گرفت، طرفداران پااس ذوق زده می شدند؛ 

این چیزی است که مدت هاست برای طرفداران یونایتد اتفاق نیفتاده است.
ESPN :منبع

گزارش

دیفرانچسکو:ازاینرم
عصبانیهستم

اوزبیو دی فرانچسکو مربی رم بعد از 
باخت یک بر صفر تیمــش برابر اودینزه 
گفت: »وقتی شما در نیمه اول 80 درصد 
مالکیت تــوپ را در اختیــار دارید، چرا 
نمی توانید کار را تمام کنید. ما نمی توانیم 
60 دقیقه بــازی را نگه داریم و بعد روی 
یک پرتــاب اوت گل بخوریم. ما بر بازی 
زیادی  موقعیت های گل  بودیم،  مســلط 
داشــتیم اما حاا باید درباره یک شکست 
حــرف بزنیم. ما همه جا خوب بودیم غیر 
از یک ســوم دفاعی آنها کــه کار را تمام 
نکردیم. به انــدازه ای که خودمان را باور 
نداشــتیم، بدشــانس نبودیم. تیمی که 
می خواهد بزرگ و قوی باشد، باید کاری 
کند که مالکیت تــوپ و پرس حریف به 
حســاب بیاید و این چیزی است که من 
را عصبانی می کند. مشــخص است که به 
اندازه کافی پخته نشدیم و داریم روی آن 
کار می کنیم. نکات مثبت زیادی داشتیم 
اما جزییات هســتند که تفاوت را ایجاد 

می کنند.«
این ســومین بار اســت کــه رم در 
آســتانه دیدار لیگ قهرمانــان امتیازات 
مهمــی را از دســت می دهــد. این تیم 
سه شــنبه در المپیکــو میزبــان رئــال 
مادرید اســت کــه با ســه گل در زمین 
ایبار شکست خورد. دی فرانچسکو گفت: 
»فکر نمی کنم موضوع این باشــد. گفته 
بودم ایــن مهم ترین بازی اســت و واقعا 
بود. بایــد با انگیزه و تجربه با آن برخورد 
می کردیــم. نمی خواهم بــازی رئال را با 
خودمان مقایسه کنم چون موقعیت های 
متفاوتی است. می خواســتیم در آستانه 
این بازی مهم روحیه بگیریم و متاسفانه 

نتوانستیم.«
رودریگــو دی پائول تنهــا گل این 
بازی را در داچیا آره نا زد تا اودینزه که با 
مربی قبلی اش، خولیو واسکس در هفت 
بازی قبلی تنها یک امتیاز گرفته بود، در 
نخستین بازی با داویده نیکا به پیروزی 
برســد: »پیروزی برابر رم همیشــه برای 
باشــگاه، هواداران و بازیکنان خوشــایند 
اســت. ما با تیمی قوی بازی می کردیم و 
باید اصول و قواعدی را رعایت می کردیم. 
خوشــحالم که بازیکنان با تمرکز باا به 

تمام دستورات عمل کردند.«

مصاحبه

 هیچ کس کم کاری نکرد اما آماده 
این مبارزه نبودیم

سواری:انتظارچنین
نتیجهایرانداشتیم

سانتیاگو ســواری بعد از باخت 3 بر 
صفــر رئال مادرید برابر ایبــار گفت تیمش 
می تواند مشــکاتش را حل کند. این مربی 
آرژانتینی که چهار برد به عنوان مربی موقت 
رئال به دســت آورده بود، در نخستین بازی 
بعــد از امضای قرارداد تا ســال 2021 این 

شکست تحقیرآمیز را متحمل شد.
ســواری در کنفرانــس خبری گفت: 
»نتیجه خیلی بدی گرفتیــم که انتظارش 
را نداشــتیم، باید کار کنیم تا بهتر شــویم 
بخصوص از برخی جهــات که در این بازی 
اصا خوب نبودیم، اما این اشــکاات قابل 
رفع هستند. باید اشــتباهات مان را اصاح 
کنیم. آنها هم واقعا خوب بودند و همه چیز 
همان طور پیش رفت که می خواستند، باید 

به آنها تبریک بگوییم.«
دفــاع رئــال شــکننده بــود و اگــر 
واکنش هــای خوب تیبــو کورتوآ بخصوص 
روی ضربات فابیــن اوریانا و چارلس دیاس 
در نیمــه دوم نبود، شکســت قهرمان اروپا 
رئال مادرید  باشد.  تحقیرآمیزتر  می توانست 
در این فصــل 19 گل خورده و ســواری 
ادامه داد: »باید سعی کنیم گل های کمتری 
بخوریم و بیشــتر گل بزنیم. این کار ماست 
که در چند بازی اخیــر خیلی خوب انجام 
داده بودیم. نمی دانم این بدترین بازی فصل 
بود یا نه، اما قطعا بدترین بازی در این پنج 

مسابقه بود.«
او اعتراف کــرد تیمش از نظر فیزیکی 
یارای مقابلــه با بازیکنان ایبار را نداشــته: 
»فکر نمی کنم تیم ما از نظر روانی و ذهنیت 
مشــکلی داشــت. بچه ها خیلی سخت کار 
کردند، البته باید بگویم بازیکنان دیگر بچه 
نیســتند. هیچ کس کم کاری نکرد اما آماده 
این مبارزه نبودیم. ابتدای بازی درگیری های 
کوچک را از دســت دادیم و این روند ادامه 
داشــت به اضافه نکات ریز دیگر که تعادل 
بــازی را به هــم زد. نتیجه گیری بعد از یک 
بازی و تغییر همه چیز درســت نیست. من 
به هر پنج بازی نگاه و آنها ارزیابی می کنم. 
البته اان رختکن جو خوبی ندارد اما نکات 
مثبــت زیادی برای خوش بینی نســبت به 

آینده وجود دارد.«

تصور می شــد با آمدن سانتیاگو سواری 
همه مشــکات رئال مادرید حل شده است. 
کارنامه او شــاید شــامل هیــچ تجربه ای در 
بااترین ســطح نبود اما او یــک رئالی بود که 
با سنت های باشگاه آمیخته است چه به عنوان 
بازیکن و چــه مربی. مهم تر اینکه شــروعی 
نمی توانست بهتر از این داشته باشد: 4 بازی، 
4 پیروزی، 15 گل زده و تنها دو گل خورده اما 
هیچ شانسی وجود نداشت که در این سه هفته 
رئال را متحول کند. این تیم مسائل دیرینه ای 
دارد که همه در باخت 3 بر صفر عصر شنبه به 
چشم آمد. رئال مادرید در 11 بازی آخر خارج 
از خانه خود در الیگا حداقل یک گل خورده 
و این آمار کلین شیت بدترین روند تیم در 14 

سال گذشته است.
تحقیرآمیــز اینکه ایبار در هشــت بازی 
آخرش در لیگ با رئال تنها سه گل زده بود و در 
یک ساعت با این آمار برابری کرد و بدتر اینکه 
می توانســتند و باید گل های بیشــتری به این 
رئال می زدند که در دفاع افتضاح بود؛ نمونه اش 
غافلگیری آلوارو اودریوسوا روی خط محوطه 
جریمه خودی که به گل دوم میزبان منجر شد.
اشتباه است اگر دفاع را به عنوان بخش بد 
تیم نشانه برویم چون از نظر فردی و تیمی بد 
بودند. گرت بیل در نیمه اول یک گل مردود زد 
اما همان هم خوب بود برای بازیکنی که نزدیک 
به سه ماه است گل نزده. کریم بنزما با انتصاب 

سواری متحول شده بود اما خود سابقش شد. 
اخیرا گفته بود، »مردم نمی دانند من در زمین 

چه می کنم« و دانســتن آنچه دقیقا برابر ایبار 
انجام داد، واقعا مشکل بود.

در خط میانی، تونی کروس یک بار دیگر 
بدون کاسمیرو در کنارش بازیکن معمولی بود. 
شاخص ترین کار دنی سبایوس هم مشارکتش 
در گل اول ایبــار بود. لــوکا مودریچ بی نهایت 
بی خاصیت بود و به درســتی جــای خود را به 
ایســکو داد که یک بار دیگر زیر نظر سواری 
روی نیمکت قرار گرفت. می شود گفت مودریچ 
هیچ شــباهتی به یک برنده توپ طا نداشت و 
در واقع از تابستان هرگز نداشته. او تنها کسی 
نیست که به خستگی ناشی از جام جهانی مبتا 
شــده و رافائل واران هم هرگز در دفاع اینقدر 
آســیب پذیر نبوده. اگر انتظار داشتیم سرخیو 
راموس پاسخ شایسته ای به اتهام نقض قوانین 
ضددوپینگ بدهد، این اتفاق نیفتاد. کاپیتان مثل 
همه کســانی که دور و برش بودند و همچنین 
سواری روی نیمکت، گیج و مبهوت بود. مربی 
آرژانتینی که ملیا، رئال وایادولید، ویکتوریا پلژن 
و سلتاویگو را شکست داده بود، انتظار می رفت 
تیمی را ببرد که هرگز رئال مادرید را شکســت 
نداده بود اما در پایان خوش شــانس بودند که 
شکست سنگین تری نخوردند. نه بازی کردند نه 
مبارزه ای را بردند، روی هر توپ دیر رسیدند و با 

جسارت و خودباوری ایبار برابر نبودند.
بعد از چنین نتیجه ای، ماه عسل سواری 
که برای نخســتین بار به عنوان مربی دایم روی 
نیمکت تیم نشســته بود، تمام شــد. او برای 
اینکه کار مربیگری رئــال را بگیرد، عملکردی 
عالی داشت اما کار سخت از همین حاا شروع 

می شود.
منبع: سایت گل

 همه مشکات مادرید در باخت به ایبار به چشم آمد

 پایان ماه عسل سواری

سرخیو راموس گفته اتهام دوپینگ که 
به او زده شــده برای مخدوش کردن چهره و 
شــهرت حرفه ای او بوده است. طبق گزارش 
فوتبال لیکس که نشریه اشپیگل آن را منتشر 
کرد، راموس پیش از فینــال لیگ قهرمانان 
سال 7102 آزمایش ادرار داده و در آزمایش 
او، نتیجــه دگزامتــازون مثبت بوده اســت. 
دگزامتازون ماده ای ممنوع برای ورزشکاران 
است. اشپیگل نوشته که یک ماه بعد نتیجه 
مشخص شده و با این حال یوفا هیچ اقدامی 
علیه رئال مادرید یا راموس انجام نداده است. 
رئال این بازی را چهار بر یک برد. در مطلبی 
که اشپیگل منتشر کرده، همچنین آمده که 
راموس یک بار پیش از آزمایش دوپینگ در 
بازی مقابــل مااگا در الیــگا دوش گرفته 
اســت، در حالی که مامور آزمایش دوپینگ 
بــه او گفته که ایــن کار تبعاتی جدی دارد 
و نقض قانون به شــمار می رود. حاا راموس 
به شدت به این اتهامات تاخته و گفته که آنها 
بی پایه هســتند. او پس از باخت سه بر صفر 
رئال مقابل ایبار گفت: »این موضوع بســیار 

سخت و پیچیده ای است. من باید به دفاع از 
خــود بپردازم و با تیم حقوقی ام این اتهامات 
را پاســخ بدهــم. مــن 052، 003 آزمایش 
دوپینگ در دوران ورزشــی ام داده ام و هرگز 
یک آزمایش هم مثبت نشــده اســت. هرگز 
مقررات را زیر پا نگذاشــته ام. ما می دانیم که 

این چه نوع خبری اســت. آنها یک ماه و نیم 
پیش ما را تهدید کردند و گفتند که این خبر 
را منتشــر می کنند. زمانی که شما حقیقت 
را بدانید، از دروغ ها نمی ترســید. این تاشی 
برای خدشــه دار کردن چهــره من و وجهه 

ورزشی من است.«

رئال هم بیانیه ای در حمایت از راموس 
منتشر کرده است: »در رابطه با اطاعاتی که 
نشریه اشــپیگل درباره کاپیتان ما، سرخیو 
راموس منتشر کرده است، باشگاه این موارد 

را بیان می کند:
سرخیو راموس هرگز از مقررات کنترل 

ضددوپینگ تخطی نکرده است.
یوفــا درخواســت کرد کــه اطاعات 
به موقع برایش ارسال شــود و پرونده را هم 
پس از تاییــد کارشناســان آژاکس جهانی 
ضددوپینگ، AMA، و خود یوفا، بافاصله 
مختومه کرد کــه در چنین پرونده هایی این 

کار معمول است.
درباره ســایر مواردی که نشریه مذکور 
منتشر کرده است، باشگاه به شواهدی تا این 

حد بی پایه کاری ندارد.«
اســپانیا،  ضددوپینــگ  آژانــس 
DASPEA هم اعام کرده که تنها زمانی 
برای یک بازیکن پرونده انضباطی باز می کند 
که شواهد کافی از نقض قوانین ضددوپینگ 

داشته باشد.

می خواهند وجهه من را خراب کنند
جواب تند راموس به اتهام دوپینگ:

نکاتآماری
* رئال مادرید در 13 بازی ابتدایی این فصل الیگا 19 گل خورده که بدترین آمار 
این تیم بعد از فصل 2009-2008 محســوب می شود که در آن 20 گل در 13 بازی 

خوردند.
* ایبار برابر رئال مادرید، بارسلونا و اتلتیکومادرید 26 بار به میدان رفته و حاصل 

عملکردش یک برد، 3 تساوی و 22 باخت بوده.
* رئال در بازی با ایبار تنها سه شوت در چارچوب داشت که بدترین آمار این تیم 

در سال 2018 است.
* تیبو کورتــوآ در 11 بازی لیگ برای رئال مادریــد 18 گل خورده یعنی به طور 
متوســط 1/64 گل در هر بازی در حالی که این بلژیکــی در 111 بازی لیگ برای 

اتلتیکومادرید 94 گل خورده بود با متوسط 0/85 گل در هر بازی.

  نگاهی به باخت سنگین رئال مادرید مقابل ایبار

مربی جدید، داستان قدیمی
مربی جدید، همان داســتان قدیمی. 
تیم کوچک باســک هرگــز رئال مادرید را 
نبــرده بود اما قهرمان چهــار فصل از پنج 
فصل اخیر اروپا را تحقیر کرد. تنها 6435 
نفر در ورزشگاه ایپوروآ حضور داشتند اما 
شاهد بهترین روز تاریخ باشگاه شان بودند. 
تیبو کورتوآ کــه در بازی عجیب بلژیک با 
سوییس پنج گل خورده بود، یک بار دیگر 
شــب کابوس واری را پشت سر گذاشت و 

سه بار توپ را از دروازه اش بیرون آورد.
ســانتیاگو سواری، مربی موقت، یک 
شاهکار بود اما نخستین بازی اش به عنوان 
مربی دائم رئال مادرید با فاجعه شکست 3 
بر صفر برابر ایبار به پایان رسید. چهار برد 
پیاپی در مسوولیت موقت مربی آرژانتینی 
باعث شد در وقفه بازی های ملی قراردادی 
تا سال 2021 با او بسته شود اما بافاصله 
رئال به همان جایی برگشت که به خاطرش 
سلف او، خولن لوپتگی شغلش را از دست 

داد.
این شکست همچنین یک روز بعد از 
آن به رئال تحمیل شــد که مجله اشپیگل 
آلمان فاش کرد ســرخیو راموس، کاپیتان 
رئال مادرید قوانین دوپینگ را نقض کرده 
و اگرچه باشگاه هرگونه تخطی را انکار کرد 
اما روی تمرکز بازیکنان اثر منفی گذاشت. 
ایبار قوی تر و جســورتر بود و نگران کننده 
برای ســواری اینکه برنامه مشخص  تری 
برای اجرا داشــت. مارک کوکوریا، ستاره 
ســمت چپ ایبار هــر ســه گل را برای 
گونسالو اســکاانته، سرخی انریچ و کیکه 
گارسیا ســاخت. حاا با این شکست همه 
رویاهایــی که برای انقــاب رئال زیر نظر 
ســواری وجود داشــت و فرصت نزدیک 

شــدن بــه بارســلونا و اتلتیکومادرید در 
آستانه دیدارشان از بین رفته و رئال همان 

فصل متوسط را از سر گرفت.
ایبار با نخســتین پیــروزی تاریخش 
برابر رئال مادرید در یازدهمین بازی با غول 
اروپا و اســپانیا بــه رده هفتم صعود کرد. 

تیم باســکی با 18 امتیاز تنها دو امتیاز با 
تیم رده ششــمی رئال فاصله دارد. راموس 
هم اگرچه به شــکل قابل توجهی در این 
بازی در ایپوروآ افت نکرد اما شــاید اتهام 
دوپینــگ بعد از فینال ســال 2017 لیگ 
قهرمانان اروپــا روی هم تیمی ها اثر منفی 

داشت. سواری هم حاا باید تیمش که در 
این فصل الیگا پنج باخت داشــته را برای 
بازی فرداشــب با رم در لیگ قهرمانان از 
نو آماده کند؛ برای مســابقه ای که احتماا 

صدرنشین گروه C را مشخص می کند.
AFP :منبع

رئال مادرید در اســتادیوم ایپــوروآ یاد گرفت 
می شــود به شیوه ای دیگر فوتبال بازی کرد؛ همان 
چیزی که ایبار در این پیروزی آســان به آنها نشان 
داد. سفیدها نتوانستند در این بازی خود را منطبق 
کنند و حتی بــدون خولن لوپتگی بازیکنان حاضر 
در زمیــن مثل قبل بودند، بنابراین فلورنتینو پرس 

باید به چه کسی رو کند؟
بدون زین الدین زیدان یا کریســتیانو رونالدو، 

رئال مادرید به یک گلزن نیاز داشت و یک لیدر و او 
مارکو آسنسیو نبود.

کریم بنزما بود اما او در آفساید بود، گرت بیل 
بود اما او هم یکی از آن بازی هایی را پشــت ســر 

گذاشت که در بازی محو می شود.
ضدحمله ای کــه ایبار را به گل اول رســاند، 
فوق العاده بــود و دنی ســبایوس را تحقیر کرد تا 
ثابت شــود او توانایی دفاع کردن ندارد و به وضوح 
نمی تواند جانشــین خوبی برای کاســمیرو باشد. 
در آن قســمت زمین هیچ زمانی برای فکر کردن 
وجــود ندارد و این برای ســبایوس و تیمش گران 

تمام شــد، همانطور که آلوارو اودریوسوا در برابر 
مارک کوکوریا غافلگیر شد و او پاس گل به سرخی 

انریچ داد.
بازیکن قرضی بارســلونا که پرورده اماسیای 
بزرگ است و حاا در ایپوروآ مشهور است، کابوس 

رئال شده بود و روی هر سه گل نقش داشت.
رئال مادریــد همچنــان گل می خورد و این نه 
تقصیر لوپتگی اســت نه تیبو کورتــوآ که در واقع 
یکی از بهترین بازیکنان رئال در این بازی بود. اگر 

بازی درخشان او نبود، رئال شش گله می شد.
منبع: مارکا

 بعد از لوپتگی حاا رئال چه کسی را اخراج می کند؟
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آشتیسرمربیبارسلونابابازیکنبیانضباط

والورده: توانایی های دمبله را بقیه ندارند

ارنســتو والورده مربی بارسلونا پس 
از تســاوی خارج از خانه تیمش مقابل 
اتلتیکومادریــد عثمان دمبلــه را که با 
گلزنــی اش در دقیقــه 90 باعــث فرار 
کاتاان ها از شکســت شــد، به شــیوه 
ویژه مــورد تمجیــد قــرار داد. دمبله 
بــا بی انضباطی های چنــد هفته  کــه 
اخیرش حســابی بارســایی ها را کافه 
کــرده و آنها را حتی بــه فکر فروش او 
انداختــه بود با گلی که بــه اتلتیکو زد، 
تا حدودی توانست رضایت آنها را جلب 

کند بخصوص رضایت ســرمربی اش. او 
در دقایق پایانی بــازی از روی نیمکت 
به میدان رفت و تیمش را از شکســت 

نجات داد.
کنفرانــس  در  والــورده  ارنســتو 
خبــری پس از بازی درباره دمبله گفت: 
»این درســت اســت که دمبله در بازی 
تأثیر گذار بود. این هم درســت است که 
او دارد به ثبات می رسد چون بازی های 
فراوانی انجام داده است و در تیمی مانند 
بارســلونا این همه چیزی است که یک 

بازیکن می خواهد. دمبلــه توانایی هایی 
دارد که بازیکنان دیگر ندارند. او اعتماد 
به نفس، قابلیت زدن شــوت با هر دو تا 
پایش، شــخصیت و همینطور استعداد 
دارد. بســیاری از مردم مــدام درباره او 
صحبت می کننــد و حضورش در زمین 
بازی بــه ما چیزهای زیــادی می دهد. 
بااســتعداد  بازیکنی فوق العاده و  دمبله 

است.
 درســت که ما در بــازی قبلی مان 
از او اســتفاده نکردیم امــا او بازیکنی 

فوق العاده اســت و می تواند به ما کمک 
کنــد. با توجه به اســتعدادش من از او 

انتظارات زیادی دارم.«
این  والورده درباره کورس قهرمانی 
فصل الیگا هم گفت: »من نمی دانم در 
این فصل کدام تیم رقیب اصلی ماســت 
اما مطمئنــاً اتلتیکومادرید یکی از آنها 
خواهد بــود هم در لیگ، هــم در جام 
حذفی هم در لیگ قهرمانان. باید بدانیم 
که رقابت با اتلتیکومادرید کار ســختی 

است.«

بوسکتس: 
بارسا انتظار چنین 
بازی تدافعی را 

نداشت
هافبک  بوســکتس،  سرخیو 
بارســلونا پس از تســاوی یک بر 
یک تیمش در خانه اتلتیکومادرید 
دفاعی بازی کردن حریف را دلیل 
ناکامی تیمش برای کسب 3 امتیاز 
این بــازی دانســت. او که تیمش 
بــا گل دقیقه 90 عثمــان دمبله 
از شکســت گریخت و به تســاوی 
رضایــت داد، گفــت: »مــا انتظار 
داشتیم اتلتیکومادرید دفاعی بازی 
کند امــا نه دیگر اینقــدر دفاعی. 
بازی کردن مقابــل اتلتیکومادرید 
سخت اســت اما این تیم برای این 
بازی کردن ســاخته شــده  مدل 
اســت. ما انتظارش را داشتیم اما 
فکر نمی کردیــم حریف اینقدر در 
اک دفاعی فرو برود. شــیوه بازی 
اتلتیکومادرید همین اســت و باید 
بــه آن احترام گذاشــت. ما انتظار 
نداشتیم حریف اینقدر دفاعی بازی 
کند. این مدل بــازی نه لذتبخش 
اســت نه مورد عاقه مــا اما آنها 
چنین ســبکی را می پســندند. ما 
تاش  مــان را کردیــم امــا موفق 

نشدیم.«
 بوســکتس کــه پانصدمین 
بــازی اش را برای بارســلونا انجام 
افــزود: »ما بیشــتر بر بازی  داد، 
ســوار بودیم و آن را تحت کنترل 
داشــتیم. حریف عمــًا موقعیتی 
نداشت. گل شــان هم از روی یک 
ضربه کرنر به ثمر رسید. اگر بازی 
ناعادانه تری  نتیجه  می باختیم،  را 
رقم می خورد. حداقل با این تساوی 

عدالت تا حدودی رعایت شد.«
کــرد:  تأکیــد  بوســکتس 
»اتلتیکومادرید تمایل داشت عقب 
بنشیند و با دو خط 4 نفره این کار 
را انجام می داد و منتظر ضدحمات 
بود. آنهــا کار ما را ســخت کرده 
نزدیک  را  بودند چون خطوط شان 
به هم چیده بودند و نفوذ به سمت 
دروازه آنها از میانــه میدان کار را 

پیچیده کرده بود.«

 دفاع آلبا از 
سرخیو راموس پس از 
متهم شدن به دوپینگ

خوردی آلبــا دفاع چپ بارســلونا از 
ســرخیو راموس مدافع میانی بارسلونا که 
به تازگی از ســوی فوتبــال لیکس و چند 
نشریه اروپایی به دو مورد تخطی از قوانین 
مبارزه با دوپینگ متهم شــده است، دفاع 
کرد. آلبــا گفــت: »تعــداد بازیکنانی به 
حرفه ای گری ســرخیو راموس کم اســت. 
او زندگــی اش را برای رئــال مادرید و تیم 
ملــی می دهد. من فکــر می کنم حق با او 
است و چیزهایی که درباره اش گفته شده 
صحت نــدارد. نمی خواهم بحــث کنم اما 
اینکه اینگونه دارند بــه او حمله می کنند 

را دوست ندارم.«
آلبا سپس درباره قراردادش با بارسلونا 
که پیشــرفت چندانی در فرآیند مذاکرات 
برای تمدید آن صورت نگرفته اســت هم 
گفت: »فعًا خبری نیســت. وضعیت هنوز 
همان چیزی اســت کــه قبًا بــود. من 
نمی دانم باشــگاه درباره مــن چه فکری 
می کند. وضعیت کمی عجیب اســت چون 
مدت زیــادی از قرارداد مــن باقی نمانده 
اســت. قصــد دارم دوران بازیگــری ام را 
در بارســلونا به پایان برســانم. ببینیم چه 
باشگاه  برنامه مدیران  نمی دانم  می شــود. 
چیست یا اینکه آنها چه زمان فکر خواهند 
کرد که شــرایط برای تماس گرفتن با من 
مســاعد اســت، البته اگر به چنین چیزی 

فکر کنند.«
بارســلونا  اســپانیایی  دفــاع چــپ 
درباره تســاوی یک بر یــک تیمش مقابل 
بازیکنان  »آنها  گفــت:  هم  اتلتیکومادرید 
ازم برای ارائه یک فوتبــال هجومی تر را 
در اختیار دارند. البته این نظر من اســت. 
بــا این حــال این سیســتم )دفاعی بازی 
کردن( برای شــان موفقیت هایی به ارمغان 
آورده اســت و به همین دلیل آن را تغییر 
نخواهنــد داد. اتلتیکومادریــد واقعاً خوب 
دفاع می کند و غلبه بر آن بســیار ســخت 
اســت. آنها به ضدحمات چشم دارند . ما 
تاش  مان را کردیــم. حمله کردن به یک 
تیم که عقب می کشد و با خط 5 نفره دفاع 

می کند آسان نیست.«

دخئا در پاریس 
پردرآمدترین 

دروازه بان دنیا می شود
پاریســنژرمن را دخئا داوید
میخواهــد.اگراودرتابســتانکه
قراردادشبامنچستریونایتدبهپایان
میرســد،بهاینباشــگاهفرانسوی
دنیا دروازهبان پردرآمدتریــن برود،

خواهدشد.
قراردادش فعا ساله 28 دخئای
نمیکند، تمدید را منچستریونایتد با
دستمزد پیشنهاد پیاسجی که چرا
300هزارپونــددرهفتهرابهاوداده
اســت.پاریســنژرمنبرایاینکه
مشــکلیدرزمینهبازیجوانمردانه
مالیپیــشنیاید،نیمــاررابهرئال
مادریدخواهدفروختوتیمراحول

کیلیانامباپهشکلخواهدداد.
اینملیپوشاســپانیاییبهاین
15/5میلیون حدود ســاانه ترتیب
پونددرآمدکســبخواهدکردواگر
بماند،مجموع تیم این در چهارسال
درآمداوبــه60میلیونپوندخواهد
رسید.ازدستدادنبازیکنیدرحد
ژوزه و یونایتد به دخئاضربهسختی
مورینیــوخواهدبــود.دخئایکیاز
اودر بهتریندروازهبانهایدنیاست.
سال2011ازاتلتیکومادریدبهیونایتد
پیوســتوپسازشروعمتزلزلیکه
از یکی به تبدیل توانســت داشت،
بهترینبازیکنانتیمشــود.اوبااین
تیمفاتحلیگبرتر،جامحذفی،جام

اتحادیهولیگاروپاشدهاست.
رویایاوانتقــالبهرئالمادرید
بودواینانتقالدرسال2015داشت
بهدلیلمشکات انجاممیشــدکه
زمانی رویا این ماند. بینتیجه اداری،
بهپایانرســیدکهرئالمادریدتیبو
کورتوآراازچلسیبهخدمتگرفت.

یوونتوسدیگرباشگاهیاستکه
دخئارامیخواستاماآنهاازوویچیخ
شزنی،دروازهبانخودراضیهستندو
بهاینترتیبپیاسجیرقیبیدرراه

جذبدخئانخواهدداشت.

موریسیو پوچتینو بر این باور است 
که بازیکنان تاتنهام در جریان پیروزی 3 
بر یک مقابل چلســی، حرف خود را در 

میدان زدند.
گل هــای زودهنگام دله آلی و هری 
کیــن تاتنهام را پیش انداخت و ســون 
هیونگ مین هــم در دقیقه 54 یک گل 
انفرادی تماشــایی به ثمر رساند. اولیویه 
ژیرو هــم یک گل برای چلســی زد که 
بــرای جلوگیری از شکســت کافی نبود 

و چلسی نخســتین باخت فصل خود را 
متحمل شد.

پوچتینو که تیمش از 13 بازی 30 
امتیاز کسب کرده و در رده سوم جدول 
لیگ برتر اســت، گفت: »به نظرم نیازی 
نیست که من زیاد حرف بزنم. بازیکنان و 
تیم شایسته احترام فراوانی هستند. آنها 
رفتاری عالی داشتند و به بهترین شکل 
ممکن بازی کردنــد. عملکرد تیم خیلی 
خــوب بود. ما خیلی راضی هســتیم اما 
باید به کار ادامه دهیم. حاا باید به فکر 

چهارشنبه باشیم.«
اینتــر رقیب بعدی تاتنهام اســت. 
لندنی ها کار دشــواری بــرای صعود در 
لیگ قهرمانان پیــش رو دارند. پوچتینو 
می گوید: »زمانی که عالی بازی می کنید 
و عملکرد تیم خوب اســت، تحقیر تیم 
حریف کار آســانی اســت امــا به نظرم 
مهم تریــن چیز این اســت کــه آرام و 
خونســرد و فروتن باشــیم. ما بازی های 
بسیاری پیش رو داریم و مهم ترین چیز 
این اســت که از این بــازی گذر کنیم و 
به ســراغ بازی بعدی برویــم اما نگرش 
بازیکنان در این مسابقه فوق العاده بود.«

مائوریتسیو ســاری، مربی چلسی 
گفت که دفاع تیمــش در بازی مقابل 
تاتنهام فاجعه بار بود. او همچنین گفت 
که می توانست هر 11 بازیکن تیمش را 

بدون تغییر در نتیجه عوض کند.
تاتنهــام در این بازی چند فرصت 
طایــی را هــم از دســت داد وگرنه 
شکســت ســنگین تری را می توانست 
بر چلســی تحمیل کند. ســاری پس 
از باخت 3 بر یــک تیمش گفت: »فاز 
دفاعی مــا فاجعه بار بود. مــن درباره 
خط دفاعی صحبــت نمی کنم، درباره 
فاز دفاعی صحبــت می کنم. بازیکنان 
تهاجمی مــا خیلی بد پرس می کردند، 
هافبک ها خیلی خوب دفاع نمی کردند 
و در نتیجه، خــط دفاعی هم فاجعه بار 

بود. فاز دفاعی تیم خیلی بد بود.«
تاتنهــام با ایــن بــرد در جدول 
چلســی را پشت سر گذاشــت و حاا 
فاصله مردان ســاری با منچسترسیتی 
به هفت امتیاز رســیده اســت. ساری 
گفــت: »من خیلی خــوب می دانم که 

ما مشــکات زیادی بــرای حل کردن 
داریم و امروز ایــن موضوع برای همه 
آشکار شــد. امیدوارم که اول از همه، 
خــود بازیکنان شــرایط را درک کرده 
باشند، چون هفته گذشته به آنها گفتم 
که در زمینه شروع بازی مشکل جدی 
داریم اما سطح رقیب ما این بار متفاوت 
بــود و ما در ده دقیقه، بــازی را عما 
واگذار کردیم. این نخستین مشکل ما 
بود اما ما مشــکات بسیار دیگری هم 
داشــتیم. ما از نظــر فیزیکی خیلی بد 
بازی کردیم. همچنیــن از نظر ذهنی، 
فنی - به ویــژه در 20، 25 دقیقه اول 
مســابقه - و از نظــر تاکتیکی، پس ما 
کارهــای زیادی داریم کــه باید انجام 
بدهیم. من بایــد کاری متفاوت انجام 
مــی دادم تا روند بازی را عوض کنم اما 
انجام دهم. امروز  کاری نمی توانســتم 
هر 11 بازیکن آنها بهتر از بازیکنان ما 
بودند. من می توانســتم هر 11 بازیکن 
را تعویض کنم و در این صورت دوباره 

همین نتیجه رقم می خورد.«

پوچتینو: باید فروتن باشیم

ساری: دفاع چلسی فاجعه بود!

 بعد از برد برابر چلسی 

مصاحبه

گزارش

اتلتیکومادرید حاضر  دیه گو سیمئونه ســرمربی 
نشد بپذیرد تیمش برای گرفتن تساوی مقابل بارسلونا 
به میدان رفته است. اتلتیکومادرید در حالی در بازی 
خانگی اش مقابل بارسلونا به تساوی بسنده کرد که تا 

دقیقه 90 با یک گل از این تیم جلو بود.
ســیمئونه که تیمش در این بازی با یک آرایش 
کامًا دفاعی به میدان رفت، در کنفرانس خبری پس 
از مسابقه در پاســخ به خبرنگاری که از او پرسید آیا 
تیمش با هدف کسب تساوی به میدان رفته بود، گفت: 

»چه کسی برای گرفتن تساوی آمده بود؟ شما از کجا 
به چنین نتیجه ای رسیدید؟ این نظر شماست.«

ســیمئونه که تیمش تنها یک امتیاز از بارسلونا 
فاصله دارد، افزود: »فکر نمی کنم کورس قهرمانی این 
فصــل الیگا یک رقابت دو طرفه میان ما و بارســلونا 
باشد چون تیم های دیگری هم هستند که نزدیک به 
ما قرار دارند. مــا نمی توانیم از این رده فعلی  مان دور 
شــویم چون تیم های دیگر دارند خوب بازی می کنند 
و ممکن اســت برای ما مشکاتی به وجود آورند. این 

فصــل مثل تورنمنت هــای قبلی که رئــال مادرید و 
بارسلونا تمام امتیازات را می گرفتند نیست.«

دیه گو کاســتا تنهــا گل اتلتیکومادرید را زد و 
دوباره پایش به گلزنی باز شد. او اما اندکی پس از این 
گل مصدوم شــد و زمین بازی را ترک کرد. سیمئونه 
درباره او گفت: »کاســتا برای ما واقعاً بازیکن مهمی 
اســت. زمانی که او ســرحال باشــد، ما موقعیت های 
فراوانی داریم. امیــدوارم به زودی بهبودی اش را پیدا 

کند.«

 سیمئونه: برای مساوی بازی نمی کردیم

 آلگری: بازیکنان ما باید از رونالدو یاد بگیرند

کوواچ: سه گل بسیار بد خوردیم

بونوچی: رونالدو بهترین بازیکن دنیاست

ماسیمیلیانو آلگری، سرمربی یوونتوس 
پس از پیــروزی تیمش مقابل اســپال در 
تورین و حفظ حاشــیه امنیــت بیانکونری 
 ،A در صدر جدول در هفته سیزدهم سری
از کریســتیانو رونالدو که نخستین گل این 
بازی را زد تمجید کرد. او به اسکای اسپورت 
ایتالیــا گفــت: »حــرکات و تصمیم گیری 
رونالدو بســیار ســریع اتفاق می افتد. او با 
گوشه چشمش دید که داگاس کاستا دارد 
نزدیک می شود و به او پاس داد. همه ما باید 
در این بخش پیشرفت کنیم و مانند رونالدو 
بتوانیم به حرکت بعدی که قرار است انجام 

دهیم فکر کنیم.«
آلگری افزود: »بازی آســانی نبود چون 
ما در گذشــته از 10 بازی مان پس از وقفه 
بازی های لیــگ به خاطــر بازی های ملی 
تنهــا 20 امتیاز گرفته بودیــم. ما در نیمه 
اول مشــکات بیشتری داشــتیم. در نیمه 
دوم اعمــال برخی تغییرات مانند قرار دادن 
داگاس کاســتا پشت ســر رونالدو و ماریو 
مانژوکیــچ وضعیت را بهتر کــرد چون به 
هر دو آنهــا برای حرکات بــا توپ و بدون 
توپ شــان کمک کرد. داگاس کاســتا به 

خاطر مصدومیت و سایر مسائلی که برایش 
رخ داد، دوره ســختی را ســپری کرد اما او 
امشــب یک عملکرد خوب را ارائه کرد که 
مهم ترین نکته مثبت آن شــخصیتش بود. 
میرالم پیانیچ و بنتانکو هم باید نســبتاً در 
میانه میــدان بی حرکــت می ماندند وگرنه 
امکان داشت در ضدحمات اسپال غافلگیر 

شویم. من واقعاً به ویژگی های بازی حریف 
توجه می کنــم اما تصمیمات خودم را بیش 
از همه بر پایه انگیزه و اراده ای که بازیکنانم 
دارند، می گیرم. بــرای بازیکنان هرازگاهی 
نیمکت نشین شــدن خوب است بخصوص 
اگر آنها مدام در حال بازی باشند و به خاطر 

آن کمی شل شده باشند.«

نیکو کوواچ، مربی بایرن مونیخ به دفاع 
تیمش حمله کرده است. بایرن اخیرا مقابل 
فورتونا دوسلدورف در خانه به تساوی سه بر 
ســه رسید. بایرن سه بر یک از حریف پیش 
بــود اما دریافت دو گل در 13 دقیقه پایانی 

باعث شد بازی به تساوی بینجامد.
بایــرن با اینکــه دو گل از حریف جلو 
بود اما باز هم دســت بــه حمله می زد و به 
این ترتیب دودی لوکه باکیو، مهاجم حریف 

فضاهایی عالی در اختیار داشــت و توانست 
هت تریک کند.

کوواچ پــس از بــازی گفت: »شــما 
می توانید تصور کنید که از درون چه حسی 
دارم. ما کنترل بازی را در دســت داشتیم و 
جلو هم بودیم. من هر چه هستم خوشحال 
نیســتم. من خیلی عصبانــی ام. من درک 
نمی کنم که چرا نمی فهمیم در چه موقعیتی 
قرار داریم امــا نکته خیلی بدتر این بود که 

ســه گل حریف به چه ترتیب به ثمر رسید. 
مهم نیست که مقابل تیمی بحران زده بازی 
می کنید یــا تیمی که در لیــگ قهرمانان 
حضور دارد. سه اشــتباه که مرتکب شوید، 

تاوانش را خواهید داد.«
این تســاوی به همراه بــرد دو بر یک 
بوروســیا دورتموند مقابــل ماینس به این 
معناســت کــه بایــرن 9 امتیــاز کمتر از 

دورتموند دارد.

میانی  مدافــع  بونوچی  لئونــاردو 
یوونتــوس از هم تیمــی پرتغالــی اش 
کریســتیانو رونالدو به عنــوان بهترین 
بازیکن دنیا یاد کرد و ماریو مانژوکیچ، 

مهاجم کروات بانوی پیر را گزینه خوبی 
برای ایفای نقش به عنوان کاپیتان این 

تیم معرفی کرد. 
بونوچی گفت: »حاا که بازی های 

ملی تمام شــده اســت تمام تمرکز ما 
فوتبال  روی  زمســتانی  تعطیــات  تا 
باشگاهی است. برای ما خیلی مهم بود 
که حاشیه امنیت مان در صدر جدول را 
حفظ کنیم. حاا برای بازی سه شــنبه 
شــب مان در لیگ قهرمانــان و صعود 
به مرحله بعــدی آن رقابت هــا آماده 

می شویم.« 
با  »یوونتوس  داد:  ادامــه  بونوچی 
خریــد رونالدو، بازیکنــی فوق العاده را 
جذب کرد. او بهترین بازیکن دنیاست، 
یک بازیکن حرفه ای و تحسین برانگیز.«
 این نخستین بازی ماریو مانژوکیچ 
با پیراهن یوونتوس به عنوان کاپیتان در 
غیــاب جورجو کیه لینی بود و با گلزنی 

وی هم همراه شد. 
بونوچی دربــاره هم تیمی کرواتش 
هم گفت: »ماریو کاریزما و شــخصیت 
دارد. او بــه همه انگیــزه می دهد. من 

برای او خوشحالم.«

مارکا-هواداراناتلتیکودربازیبابارســابزرگترینپرچم
تاریخ115ســالهباشگاهراســاختندکهرویشنوشتهشده
بود:»شماجوهرهفوتبالاسپانیاوغولهایفوتبالهستید«.

فوتبالایتالیا-کریســتیانورونالدونخســتینبازیکنیووه
اززمانپییتروآناســتازیدرسال69-1968شدکهدر13
بازیاولســریآ9گلمیزند.رونالدودر10بازیاخیرش
درلیــگایتالیا9گلزدهو5پاسگلدادهاســت.رونالدو
وهمتیمیهایــشدرحمایــتاززنانوهمراهــیباروز
حذفخشــونتعلیهزنان،صورتهایشــانراقرمزکردند.

گل-پاریســنژرمنبــدوننیمــاروامباپهتوانســتبا
تــکگلکاوانیبــرتولوزغلبــهکنداماتوخــل،مربی
تیــم،امیدواراســتایــندوتمریناتشــانراازامروز
آغــازکنندوبهبازیحســاسچهارشــنبهبــالیورپول
برســند.نیماروامباپــهدربازیهایملیمصدومشــدند.

دیلیمیل-حملههوادارانریورپاتهبهاتوبوسبوکا،شکستن
شیشهاتوبوسوآسیبدیدنچندبازیکنباعثشدبازیکنان
4ساعتبعداززمانیکهقراربودبازیشروعشود،بهزمین
بروندومسابقهدوتیمعماعقببیفتد.دیدارریورپاتهوبوکا
درفینالکوپالیبرتادورسبهجایشــنبه،دیروزبرگزارشد.

گل-تیریآنریسرانجامتوانستنخستینبرددورانمربیگریاشرابهدست
بیاورد.اوبهکمکگلدقیقه54فالکائوشــاهدبردیکبرصفرموناکوبرابر
کائندرلیگفرانسهبود.ایننخستینبردآنریدر7بازیاستکههدایت
موناکورادردستداشتهاست.اودر6بازیقبلی4باختو2تساویداشته.

عکسنوشت

برنامه

دوشنبه5آذر
لیگبرتر

برنلی- نیوکاسل 23:30
 الیگا

رئال سوسیداد- سلتاویگو 23:30
Aسری

کالیاری- تورینو 23:00
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محمود شــیعی، مدیرعامل باشگاه پیکان 
بافاصلــه بعد از شکســت این تیــم در اهواز 
مصاحبه کــرد و گفت: »این تیــم قرار بود در 
لیگ ســهمیه بگیرد.« جمله ای که شــیعی به 
زبان آورد در واقع نقدی بود بر آنچه بر احواات 
فنی تیمش می گذرد اما نقــد آقای مدیر آنجا 
زیر سوال می رود که می بینیم او به همراه هاشم 
یکه زارع، مدیرعامل کارخانه ایران خودرو هیچ 
اقدامــی در راســتای تقویت پیــکان در فصل 
جاری نداشــته اند و شگفت انگیز است که حاا 
تصمیم گیران اول در این باشگاه اعام می کنند 
پیکان باید ســهمیه بگیرد! پیکان اساســا چرا 
باید ســهمیه ورود به لیگ قهرمانان آســیا را 
بگیرد در شــرایطی که می بینیم در ســال های 
اخیر همه ســتاره هایش را یکی پس از دیگری 
از دســت داده اســت. به این اســامی بنگرید: 
»منشــاء، نعمتی، دافه، آقاخــان، نیازمند و...« 
اینها ســتاره هایی بودند که در سال های اخیر 
یکی پــس از دیگری پیــکان را ترک کردند و 
به تیم های دیگر رفتند. تصــور کنید پیکان با 
همین بازیکنان در لیگ هجدهم حضور داشت، 
آیــا باز با 13 بازی در امتیــاز 16 متوقف بود؟ 
پیکان لیگ هجدهم را بسیار خوب شروع کرد 
اما در ادامه راه نتایج مناسبی به دست نیاورد و 
در وضعیتی قرار گرفت که حاا برای رســیدن 
به ســهمیه آســیا باید در انتظار معجزه باشد. 
بخش اعظمــی از به وجود آمدن این شــرایط 
حاصل از دســت دادن ستاره هایی است که در 
همین پیکان ساخته شــدند. منشاء اکنون در 
پرســپولیس می درخشد. ســیامک نعمتی هم 
در ترکیب پرســپولیس به مهره ای کلیدی بدل 
شــده. مرتضی آقاخان به رغــم مصدومیتی که 
دارد اما مربیان اســتقال را در عطش بازگشت 
خود قرار داده چرا که همه می دانند این بازیکن 
چــه ظرفیت هایی دارد. ســیدپیام نیازمند نیز 
به خوبی توانسته در سپاهان به مرد اول دروازه 

این تیم بدل شود.
بدون شک برای اینکه یک تیم به موفقیت 
برســد به بازیکنانی نیاز است که از لحاظ فنی 
مطابق با استانداردها باشند اما امروز می بینیم 
که وحید شیخ ویسی با چه شرایط اسفباری در 
چارچــوب دروازه پیکان قــرار می گیرد. تردید 
نکنید اگــر نیازمند همچنــان در قفس توری 
پیکان بــود و به ســپاهان نمی رفــت، چنین 

وضعیتــی پیــش نمی آمد اما مدیران باشــگاه 
پیــکان به راحتی پیش از فصــل، نیازمند را از 
دســت دادند در حالی که اگر 150میلیون به 
قرارداد ایــن دروازه بان اضافه می کردند در این 
تیم باقی می ماند و حــاا مجید جالی مجبور 
نبود در هر بازی به دروازه بانی تکیه کند که از 
لحاظ روحی و روانی شرایط مطلوبی ندارد. در 
پیکانی که مدیرعاملش از زیردست های خودش 
انتظار کســب سهمیه دارد، مشکات البته تنها 
به از دســت دادن این ستاره ها ختم نمی شود. 
این تیم در هفته های اخیر به شــدت با مشکل 
زمین تمرین مواجه بوده و عجبا که این باشگاه 
که از لحاظ مالی شرایط بســیار ویژه ای دارد، 
قادر نیســت زمین تمرین مناســبی در اختیار 
کادر فنــی و بازیکنــان قرار دهــد تا جالی و 
همکارانش مجبور نباشــند به تمرین در سالن 

بسنده کنند!
در پیکان مشــکات دیگــری هم وجود 
دارد. در هفته های آغازین که این تیم پیوســته 
بازی هایش را با برتری پشــت می گذاشت قرار 
بــود مبلغی در ازای بردها بــه بازیکنان و کادر 
فنی این تیم تعلق گیرد اما ســران باشــگاه از 
پرداخت پاداشــی در حــدود 5 میلیون تومان 

که بــرای 3 پیروزی در نظر گرفته شــده بود 
نیــز خودداری کردند در حالی که بســیاری از 
تیم های لیگ برتــری از جمله پارس جم، این 
مبلغ را در ازای یک پیروزی به حساب بازیکنان 
و کادر فنی خود واریز می کنند. در این شرایط 
رسیدن به موفقیت در پیکان دشوار خواهد بود 
و هر مربی دیگری هم به مجموعه پیکان اضافه 
شــود هیچ موفقیتی به دست نخواهد آورد چرا 
که تصمیم گیران کان باشــگاه فقط در حرف 
به دنبال سهمیه هستند و هیچ گاه در عمل برای 
رســیدن به این موفقیت هــا اقدامی نمی کنند 
و بــه نتایــج حداقلی چشــم دوخته انــد. این 

بی توجهی ها در حالی نگاه ها را به سمت باشگاه 
ثروتمند پیکان چرخانده که می بینیم باشــگاه 
ســایپا که از لحاظ شــیوه کاری با این باشگاه 
هم طراز است توانســته با حفظ ستاره هایش و 
ایجاد فضایی امیدوارکننده در زیرمجموعه خود 
به دستاوردهای بهتری در فوتبال ایران برسد، 
اما پیکان در ســال های اخیر به باشگاهی بدل 
شده که تنها هزینه می کند، بازیکن می سازد و 
در اختیار دیگر تیم ها قرار می دهد و خود هیچ 

بهره ای از داشته هایش نمی برد.
کارخانه  مدیرعامــل  یکــه زارع،  هاشــم 
ایــران خودرو که خود فوتبالی هم هســت اگر 
به واقع قصــد دارد تحولی عظیــم در وضعیت 
تیمش ایجاد شــود باید تفکر خود نســبت به 
ایــن تیم را تغییر دهد. بــا کم توجهی مطلق و 
گماردن مدیری که حواســش بیشتر به هیات 
رییسه فدراســیون فوتبال است تا تیم پیکان، 
ایــن تیم به جایــگاه رفیعــی در فوتبال ایران 
دســت نخواهد یافت و همچنان باید حســرت 
موفقیت های رقیب اصلی اش سایپا را بخورد که 
با انتخاب های درســت بارها در لیگ قهرمانان 
آســیا شــرکت کرده و حتی طعم قهرمانی در 

لیگ را هم چشیده است.

شترسواری دوا دوای مدیرعامل پیکان
ستاره ها را از دست می دهند توقع سهمیه هم دارند

بدون شک برای اینکه یک تیم 
به موفقیت برسد به بازیکنانی 

نیاز است که از لحاظ فنی مطابق 
با استانداردها باشند اما امروز 

می بینیم که وحید شیخ ویسی با 
چه شرایط اسفباری در چارچوب 

دروازه پیکان قرار می گیرد

معادات پیچیده در 
پارس جم

پارس جنوبی جم روزهای خوبی 
را سپری می کند. 

مهدی تارتــار در هفته هایی که 
تیمش با ناکامی مواجه شــده بود، با 
تغییراتی که در پارس جنوبی جم به 

وجود آورد این تیم را متحول کرد. 
تارتار در ترکیب تیمش تغییراتی 
ایجاد کرد و در نهایت توانست تیمش 
را از ناکامــی دور کنــد و امتیــازات 

خوبی را جمع کند. 
حــاا تیم مهدی تارتــار با قرار 
گرفتــن در جایــگاه پنجــم جدول 
شرایط بســیار خوبی دارد اما تارتار 
انگار  همچنــان معتــرض اســت و 
معادات پیچیده ای در این تیم وجود 

دارد. 
مهدی تارتار از یک طرف تیمش 
را از ناکامی دور کرده و پارس جنوبی 
جایگاه خوبــی دارد و از طرف دیگر 
همچنان به شــرایط تیمــش از نظر 

مالی معترض است. 
اعتراض تارتار به پرداخت نشدن 
قــرارداد بازیکنانــش همچنان ادامه 
دارد و این در حالی اســت که پارس 
جنوبی جم از نظر مالی مشکلی ندارد 
اما پرداختی به کادر فنی و بازیکنان 

نمی شود. 
تارتار در فکــر پرداخت قرارداد 
بازیکنانش اســت تا آنهــا دوباره از 
شــرایط خوبی که دارند دور نشوند 
اما انگار مدیران باشگاه دل خوشی از 
این شرایط ندارند و به تغییرات روی 

نیمکت فکر می کنند. 
سرمربی پارس جنوبی به خوبی 
ایــن موضوع را فهمیــده و به همین 
خاطر خیلی شــفاف از پیشنهادهای 
دیگــرش حرف می زنــد و چیزی را 

کتمان نمی کند. 
به همین خاطــر واقعا معادات 
پــارس جنوبی جم  پیچیــده ای در 
وجود دارد که احتمااً به این زودی ها 
حل نخواهند شد و این احتمال وجود 
دارد کــه این تیم دوباره به کما رفته 
و این شــرایط می توانــد روی نتایج 
پارس جنوبی جم تاثیر منفی داشته 
باشد، یعنی دقیقاً چیزی که تارتار با 
زحمــت فراوان تیمش را از آن خارج 
کرد تا بهانه ای دست کسانی که فکر 
نداده  نیمکــت دارند،  تغییرات روی 

باشد.

سوژه

ذوب آهن صفر � پارس جم یک
ذوب آهن با منصوریان 

هم باخت
هفتــه ســیزدهم  شــنبه97/9/3، 
جام  برتر  لیــگ  دوره  هجدهمیــن 
فوادشــهر  ورزشــگاه  خلیج فارس، 
 700 تماشاگر:   ،15:15 ساعت  اصفهان، 

نفر
ذوب آهن صفر

پارس جنوبی جم یک
گل: محمدنوری )20 � پنالتی(

داور: رضــا عــادل، کمک ها: اســد 
حاج محمدی و محمد عطایی

اخطار: قاســم حدادی فر و محمدرضا 
حسینی )ذوب آهن( و محسن بنگر و 

نیما انتظاری )پارس جنوبی جم(
بازیکن برتر: محمد نوری )پارس جم(

ذوب آهــن: رشــید مظاهــری، محمد 
نژادمهدی، عارف غامی، حمید بوحمدان، 
حمیدرضا حســینی، قاسم حدادی فر )83 
- رضا حبیب زاده(، محســن مسلمان، ادی 
گابریل هرنانــدز )58 - رحیــم زهیوی(، 
ابراهیم زاده، میاد فخرالدینی و  مســعود 

ماریون سیلوا )88 - محمدرضا عباسی(
سرمربی: علیرضا منصوریان

 
پارس جنوبی جم: رحمان احمدی، مجتبی 
لطفی، محســن بنگر، ابراهیم صالحی )93 
- غامرضا ثابت ایمانی(، حسین پورامینی، 
محمد نــوری)51 - مجید علیــاری(، نیما 
روح ا...  ســتاری،  ســیدمحمد  انتظــاری، 
ســیف اللهی )76 - محمد شادکام(، شهرام 

گودرزی و سعید محمدفرد
سرمربی: مهدی تارتار

دیدار ذوب آهن و پارس جنوبی جم در 
حالی آغاز شد که میزبان این بازی با تغییرات 
روی نیمکت مواجه شــده بــود و منصوریان 
برای نخســتین بازی روی نیمکت ذوب آهن 
حضور داشت. با این وجود این پارس جنوبی 
جــم بود که بازی و میــدان را خیلی زود در 
اختیار گرفت و میزبان را تحت فشار قرار داد 
تا اینکه در دقیقه 20 بازی ارســال توپ روی 
دروازه ذوب آهــن به دســت مدافع این تیم 
برخورد کــرد و داور پنالتی اعام کرد. نوری 
از روی نقطــه پنالتی تنها گل بازی را به ثمر 
رســاند. نیمه دوم بازی هم با برتری نســبی 
پارس ادامه پیدا کرد و بازی با تک گل نیمه 

اول به پایان رسید.

3 بازی لیگ یک 
لغو و به امروز 

موکول شد
بــازی تیم های فجرسپاســی 
شیراز و سرخ پوشــان پاکدشت به 
دلیل شــرایط نامســاعد جوی لغو 
شــد. در حالی که شنبه، سه بازی 
دســته  لیگ  هفتــه چهاردهم  از 
اول برگزار شــد، طبق برنامه قرار 
بود یکشــنبه هم چهــار بازی در 
چارچوب این رقابت ها انجام شــود 
که ســه بازی به علت بارش شدید 
ابتدا  نخواهد شــد.  برگــزار  باران 
بازی تیم های شــهرداری ماهشهر 
و شــهرداری تبریز که قرار بود از 
ســاعت 15 برگزار شــود، لغو شد 
و پس از آن مســووان ســازمان 
لیگ اعام کردند بــه علت بارش 
باران، بازی تیم های فجرسپاســی 
شیراز و پرســپولیس پاکدشت هم 
در ورزشــگاه پارس شــیراز انجام 
نمی شــود. در دیگر بازی یکشنبه 
لیــگ دســته اول هم قــرار بود 
تیم های شــاهین شهرداری بوشهر 
و مس رفســنجان از ساعت 15 در 
ورزشگاه شــهید بهشتی بوشهر به 
مصاف یکدیگر بروند که این بازی 
هم به دلیل شرایط نامساعد جوی 

لغو شد. 
گفته شده هر سه مسابقه لغو 
شده لیگ یک با تاخیر 2۴ ساعته 
و در روز دوشــنبه )امروز( برگزار 
می شــود. حاا باید دید شــرایط 
جــوی به صورتی خواهــد بود که 
بتوانند این بازی ها را امروز برگزار 

کنند یا نه.

گزارش بازی

چرا سایپا 

می تواند پیکان 
نمی تواند؟

مدیرعامل باشــگاه پیکان تاش می کند کادر فنی و بازیکنان را مقصــر در نتایج اخیر این تیم جلوه دهد در حالی که خودش هیچ 
تاشــی در راستای به اوج رســاندن تیمش در فصل جاری نداشته است. تصمیم های سراسر غلط شــیعی، پیکان را در سال های 
اخیر به محلی برای ســاخته شــدن بازیکنان بدل کرده؛ بازیکنانی که در این تیم زیر دســت مربیان پرورش می یابند، ســتاره 
می شــوند و به دیگر تیم هــا می روند و مجموعه پیکان نمی تواند از آنها کمترین ســودی ببرد. حــال و روز امروز پیکان در واقع 
محصول بی توجهی مدیران این تیم اســت؛ آنها که فقط توقع دارند، اما کمترین ســاز و کار و برنامه ای برای موفقیت نداشــته اند.

 هفته چهاردهم لیگ یک
صدرنشینی گل گهر در روز لغو بازی ها

هفتــه چهاردهم لیگ یک قرار بــود با انجام 7 بازی در روز شــنبه و 
یکشنبه پیگیری شود اما شرایط نامساعد آب و هوایی، 3 بازی از روز یکشنبه 
را به تعویق انداخت. این در حالی اســت که تمام بازی های روز شنبه برگزار 
شــد. در مهمترین بازی این روز، آلومینیوم اراک میزبــان ملوان بندرانزلی 
بود که تیم باانشــین آلومینیوم اراک به سختی توانست پیروز شود. در این 
بازی پر گل که با نتیجه 3 بر 2 به ســود میزبان به پایان رسید، رضا معقولی 

)35(، میثم آقایی )65، 69( برای آلومینیوم گل 
زدند، شــهریار مقانلو )۴5(، پژمان نوری )58( 
گل های ملوان را به ثمر رســاندند. نکته جالب 
این است که ملوان با گل پژمان نوری از حریف 
جلــو افتاده بود اما ناگهان 2 گل خورد و بازنده 
میدان لقب گرفت. در دیگر بازی مهم شــنبه، 
اکسین البرز موفق شــد کارون اروند خرمشهر 
را با 2 گل شکســت دهد. گل  های تیم کرجی 
را محمد ابراهیمی )28- پنالتی( و علی زینالی 
)79( به ثمر رســاندند. در دیگر بازی این روز، 
نود ارومیــه هم که روزهای خوبی ندارد، مقابل 

تیم خونه به خونه بابل شکســت خورد؛ مقابل تیمی که به تازگی هدایت آن 
را اکبر میثاقیان به عهده گرفت. در این بازی هم، اســماعیل کیانی )65( و 
حســین قنبری )68( گل های تیم بابلــی را وارد دروازه میزبان کردند اما در 
بازی های یکشنبه فقط گل گهر سیرجان توانست از حریف خود میزبانی کند 
که این بازی هم با تســاوی یک بر یک به پایان رسید. در این بازی حساس، 
ابتدا شــهاب کرمی )13( برای بادران تهران گل زد اما در نیمه دوم مهرداد 
آوخ )56( بازی را به تساوی کشاند. نکته جالب این است که گل گهر با همین 
تساوی توانســت به صدر جدول برگردد. به خاطر اینکه دیگر بازی های روز 

یکشنبه لغو شد.

هفته چهاردهم لیگ یک
دوشنبه 97/9/5

...............................................................  پرسپولیس پاکدشت فجرسپاسی شیراز
ساعت 1۴:15، ورزشگاه پارس شیراز

داور: علی اصغر مومنی، کمک ها: اسماعیل احمدی، دانیال باشنده
شهرداری ماهشهر........................................................................  شهرداری تبریز

ساعت 15، ورزشگاه شهدای ماهشهر
داور: ابوالفضل گرجی، کمک ها: حمید نادری، بهمن عبداللهی

شاهین شهرداری بوشهر..............................................................  مس رفسنجان
ساعت 15، ورزشگاه شهید بهشتی بوشهر

داور: عبدالنبی پورخلف، کمک ها: رحیم حاجی پور، مرتضی شهریاری

لیگ یک

مهدی تارتار بعد از پیروزی یک بر صفر 
تیمش مقابــل ذوب آهن، می گوید: »بازی را 
خوب شــروع کردیم و توانستیم گلزنی کنیم. 
در نیمــه اول برنده به رختکــن رفتیم. در 5 
دقیقــه ابتدایی بازی خوب شــروع نکردیم و 
حریف چند موقعیت به دســت آورد. در ادامه 
بازی را کنتــرل کردیم و جانانه دفاع کردیم. 
دیدید بچه های ما خیلی زحمت کشیدند. این 
بازیکنان جزو نفرات با شــرف فوتبال هستند 
که با 15 درصد دریافتــی تیم های مدعی را 
پشت سر گذاشــتند. اان وقت این است که 
باشــگاه قدر این بچه ها را بدانــد.« تارتار در 
مورد اینکه گفته می شــود از فواد خوزستان 
پیشــنهاد دارد، اینطور توضیح می دهد: »در 
این وضعیت اقتصادی کشور کار کردن بسیار 

سخت اســت. بازیکنان ما با این دریافتی کم 
ســر جلوی توپ می گذارنــد. کادرفنی تا به 
اان ریالی دریافت نکرده اســت. قطعا وقتی 
تیمــی  نتیجه می گیرد اعضــای تیم خواهان 
پیدا می کنند. صحبت هایی بوده و من کتمان 
نمی کنــم. همین اان می توانم قــراردادم را 
فسخ کنم چرا که ریالی نگرفتم.« او اشاره ای 
به بازی با پرســپولیس و تراکتورسازی دارد: 
»در چهــار هفته پایانی نیــم فصل بازی های 
سختی داریم. با پیکان در خانه خودش بازی 
کردیــم. ذوب آهن حریــف دیگرمان نیاز به 
تعریف ندارد، پرسپولیس و تراکتورسازی هم 
بسیار قوی هستند. تاش می کنیم تا عملکرد 
خوبی داشته باشیم و بازیکنان ما نشان دادند 

مقابل تیم های بزرگ عملکرد خوبی دارند.«

علیرضا منصوریان بعد از شکســت 
یــک بر صفــر مقابــل پــارس جنوبی 
می گویــد: »تیم باید از لحاظ روحی باا 
بیاید. از لحاظ روحی دچار فشار هستیم. 
در نیمــه اول ما اصا خــوب نبودیم و 
انگار بار ســنگینی روی دوش ما وجود 
داشــت. به نظر می آید تیم نیاز به یک 
نفس عمیق دارد و باید در کنار آن یک 
فریاد هم بکشد تا از زیر این فشار خارج 

شود.«
 او در مــورد اینکه او همواره مقابل 
پرســپولیس بازنده نبوده و آیا می تواند 
بــازی عقب افتــاده ذوب آهــن مقابل 
پرسپولیس را نقطه عطف کار او دانست، 
معتقد است: »ما اان در فضایی نیستیم 

که بخواهیم روی رقبایمان تمرکز کنیم. 
ما فقط روی بــازی با پارس جم تمرکز 
کردیــم. بازی بعدی ما با فواد همانقدر 
مهم است که بازی با پرسپولیس اهمیت 
دارد. به دنبال یــک نقطه عطف خاص 
نیســتیم. بازی با فواد برایمان بســیار 
مهم است. ما مثل دانش آموزی هستیم 
که خرداد را از دســت داده و دیگر فقط 
شــهریور را پیــش رو دارد. باید نقطه 
عطف را داخل باشــگاه مان پیدا کنیم. 
این نقطــه عطف همدلی اســت. نقطه 
عطف ما قبل از بازی با پرسپولیس بازی 

با فواد است.« 
نکته: به نظر می رسد منصوریان در 

یک مخمصه بزرگ گرفتار شده.

همــه بازیکنانی که از این پس به 
باید  مجموعه استقال اضافه می شوند 
از فیلتر کمیته فنی این باشگاه هم رد 
شوند. در واقع این طور نیست که کمیته 

فنی باشگاه استقال بازیکنی را به شفر 
تحمیل یا معرفی کند. برنامه ریزی در 
باشگاه اســتقال به گونه ای است که 
شــفر و همکارانش بازیکنــان مد نظر 
خــود را معرفی می کننــد و بعد از آن 
نام بازیکن مورد نظــر در کمیته فنی 
استقال مطرح می شود و در این کمیته 
درباره بازیکن جدید بحث و تبادل نظر 
می شود و اگر در نهایت اعضای کمیته 
فنی اســتقال با حضور بازیکن جدید 
موافق بودند، آنگاه در راســتای جذب 
بازیکن اقدام می شود. قرار نیست که از 
این پس وینفرد شــفر به راحتی دست 
روی هر بازیکنی بگذارد و آن بازیکن را 

به خدمت بگیرد. ظاهرا ماجرای جذب 
بازیکنانــی همچون گــرو و نویمایر به 
شــدت اختاف هایی را بین مسووان 
باشــگاه اســتقال به وجود آورده و از 
این پس قرار شــده دیگــر اجازه ورود 
چنین بازیکنانی به مجموعه اســتقال 
داده نشود. البته باشــگاه استقال در 
نیم فصل تغییــرات آن چنانی نخواهد 
داشــت. 3 بازیکن از همین حاا آماده 
ورود به ترکیب اصلی هستند و باید 3 
بازیکن از ترکیب استقال کنار گذاشته 
شوند. برای کنار گذاشتن بازیکنان هم 
یقینا کمیته فنی اســتقال نظر نهایی 
را می دهــد و این گونه نیســت که هر 

بازیکنی که شــفر دوست داشته باشد 
از استقال برود. ممکن است سرمربی 
استقال در این راستا هم دچار اشتباه 
شــود کما اینکه دیدیــم همین میاد 
زکی پور را آقای سرمربی نمی  خواست 
و قصد داشت فصل پیش این بازیکن را 

از استقال اخراج کند.
تشــکیل  اســتقال  فنی  کمیته 
شده تا جلوی چنین اشتبا هاتی گرفته 
شود و شــفر نتواند هر بازیکنی را که 
خواســت با هرکیفیت فنی جذب کند 
یــا هر بازیکنی کــه از نظر او وضعیت 
فنی مناســبی نداشت از ترکیب اصلی 

کنار بگذارد.

تارتار: می توانم قراردادم را با پارس فسخ کنم قبل از فکر کردن به پرسپولیس به فواد فکر می کنیم

حق وتوی کمیته فنی استقال در جذب بازیکنان جدید

مقابل تراکتورسازی و پرسپولیس عملکرد خوبی خواهیم داشت منصوریان: از لحاظ روحی تحت فشار هستیم

قرار بود ســیروس پورموسوی به عنوان 
ســرمربی روی نیمکت اســتقال خوزستان 
بنشیند و نخستین بازی اش در لیگ را مقابل 
استقال پشت سربگذارد اما اتفاقات عجیبی 
رخ داد تــا پورموســوی نیامــده مجبور به 
کناره گیری از ســمت خود شود. کناره گیری 
پورموســوی به دلیــل درگیری هایی که در 
حیــن تمرین این تیم رخ داد و چند بوقچی 
فضای تمرینی این تیم را تخریب کردند، رخ 
داد تا این تیم در آســتانه بازی با اســتقال 
بیــش از پیــش احســاس بی برنامگی کند. 
استقال خوزســتان همان تیمی است که با 
عبدا... ویســی قهرمان لیگ برتر شد اما بعد 

از آن قهرمانــی آب خوش از گلوی این تیم 
پایین نرفت و هر سال وضعیت خوزستانی ها 
در لیگ بدتر شد. حاا قرار است بعد از بازی 
با اســتقال تصمیم گیران در این باشگاه با 
ســرمربی جدیدی به توافق برسند. در حال 
حاضر کریم بوستانی با عنوان سرمربی موقت 
هدایت آبی های اهــوازی را به عهده گرفت 
اما به واقع چه کســی حاضر اســت سکان 
هدایت تیمی را در دســت داشته باشد که با 
چنین مشکاتی مواجه است؟ حتی بی نام و 
نشــان ترین مربیان فوتبال ایران هم به اهواز 
نمی روند و در این شــرایط حاضر به فعالیت 

نیستند.

یک روز قبل از بازی با اســتقال 
خوزســتان مرتضــی تبریــزی که به 
نظر می رســید در ترکیب اصلی بازی 
با اســتقال خوزســتان قــراردارد با 
مصدومیــت مواجه شــد و نتوانســت 
استقال را در ســفر به اهواز همراهی 
کند. وینفرد شفر حساب ویژه ای روی 
ایــن بازیکن باز کرده بود تا شــاید بار 
دیگر تبریزی در نقش گلزن اســتقال 
جلــوه کند اما مصدومیــت بد موقع او 
در انتهــای تمرین منتهــی به بازی با 
اســتقال خوزستان اساسا باعث شد تا 
پزشکان اســتقال به کادرفنی توصیه 

کننــد از انتقال این بازیکــن به اهواز 
خودداری کنند. به این ترتیب تبریزی 
استقال ر ا در ســفر به اهواز همراهی 
نکرد تا شانس بازی برای روح ا... باقری 
و الحاجی گرو بیشتر شود. استقال در 
شــرایطی تبریزی را از دســت داد که 
پیش تر نیز مصدومانی داشت و به نظر 
می رســد که انگار قرار نیست در فصل 
جاری بابت این مصدومیت ها آب خوش 
از گلوی کادرفنی پایین برود و یک بار 
هم که شده استقال همه بازیکنانش را 
برای حضور در ترکیب اصلی دراختیار 

داشته باشد.

سعید فتاحی، مسوول برگزاری مسابقات 
ســازمان لیگ درباره تقســیم  بندی ســکو ها 
می گویــد: »وقتی قانون 90 به 10 را در دربی 
اجــرا نکردیــم در کل فصل هــم نمی توانیم 
ایــن کار را انجام دهیم. اینکه گفته می شــود 
90 درصد حق هواداران میزبان اســت و 10 
درصد هواداران میهمــان یک تبصره در همه 
جــای دنیا دارد و آن این اســت که هواداران 
تیــم میزبان 90 درصد خود را پر کنند. کاری 
به اینکه پرســپولیس جایگاه خود را پر کرده 
یا نه، ندارم. بلیت فروشی ها دست خود باشگاه 
اســت، آنها باید هواداران خود را شناســایی 

کنند، ما می خواســتیم در دربی رفت این کار 
را انجام دهیم اما مدیرعامل اســتقال با این 
مســاله مخالفت کرد. برای رعایت عدالت در 
بازی برگشت هم این کار را نمی کنیم اما باید 
راهکار این مساله را پیدا کنیم. ورزشگاه آزادی 
اان تجهیز شــده و می توان شــرایط بهتری 
ایجاد کرد، چون بلیت فروشی با باشگاه ها است 
می توان از طریق کارت هواداری اقدامات ازم 
را داشــت. اینکه اگر بخواهنــد هواداران یک 
جایــگاه بلیت  هواداران حریــف را بخرند کار 
ســخت می شود. مسائل دیگر این است که در 
خیلی از کشــورهای دیگر هواداران کنار هم 

می نشــینند.«  وی همچنیــن پیرامون اینکه 
باشــگاه استقال اعام کرده بود سازمان لیگ 
باید دفاعیات خود را درباره سوپرجام به دادگاه 
CAS ارســال کند، توضیحاتی داد: »باشگاه 
اســتقال این حق را داشت که اعتراض خود 
را به استیناف اعام کند، کمیته استیناف رای 
خود را اعام کرد و باشگاه استقال می توانست 
در ادامه به دادگاه CAS شــکایت کند. این 
اتفاق رخ داده و دادگاه CAS ســوال هایی در 
این مورد از فدراســیون پرســیده است که ما 
جواب های ازم را به فدراســیون فرستادیم و 

باید دید چه می شود.«

کریــم بوســتانی مربی اســتقال 
خوزســتان وظیفه هدایت این تیم را در 
برابر استقال تهران به عهده گرفت. پس 
از اینکه ســیروس پورموسوی سرمربی 
جدید استقال خوزستان ساعاتی پس از 
امضای قراردادش اعام کرد نمی تواند با 
این باشگاه همکاری کند، کریم بوستانی 
استقال خوزستان  دروازه بان های  مربی 
در  آبی پوشان جنوبی  مسوولیت هدایت 
بازی با استقال تهران را به عهده گرفت. 
چند روز بعــد از صدور حکم فیفا مبنی 
بر کســر شــش امتیاز از تیم استقال 

خوزســتان، هیات مدیره این باشگاه در 
اقدامی عجیــب و غریب داریوش یزدی 
سرمربی استقال خوزستان را از سمت 
خود برکنار کرد تا سیروس پورموسوی 
را به عنوان سرمربی جدید معرفی کنند. 
پورموســوی اما ســاعاتی بعد از امضای 
قرارداد اعام کرد نمی تواند با اســتقال 
خوزســتان همکاری کنــد و به  همین 
دلیل کریم بوســتانی از ســوی مدیران 
باشگاه مســوولیت فنی این تیم را برای 
بازی مقابل استقال تهران عهده دار شد. 
بوســتانی از ابتدای فصل به عنوان مربی 

در کادر فنی استقال خوزستان حضور 
داشته است. بوستانی سال هاست که در 
عربستانی  الجوهر  ناصر  نقش  خوزستان 
را بــازی می کنــد. در عربســتان وقتی 
ســرمربی تیم ملی این کشــور برکنار 
می شــد، ناصر الجوهر به صورت موقت 
هدایــت تیم را به عهــده می گرفت که 
در ایران هم کریم بوســتانی در تیم های 
اهواز  استقال  و مخصوصا  خوزســتانی 
بارها چنین کاری انجــام داده که حاا 
هم در اســتقال خوزســتان دارد آن را 

تکرار می کند.

 پورموسوی نیامده رفت

شوک به استقال: تبریزی مصدوم شد

سازمان لیگ پاسخ سوال های فیفا درباره سوپرجام را داد

کریم بوستانی مثل ناصر الجوهر عربستانی

حمیدرضا عرب
Hamidreza Arab

اســتقال در فصل جاری شــرایط بســیار 
عجیبــی را در برگــزاری تمرینات خود ســپری 
کرده اســت. وضعیتی که در تاریخ این باشــگاه 
بی ســابقه بوده. یــک روز قبــل از اینکه آبی ها 
راهی اهواز شوند مسووان ورزشگاه صنایع دفاع 
مانــع از حضور بازیکنــان و کادرفنی این تیم در 
زمین تمرین خود شــدند و باز هم به مســووان 
این باشــگاه اعام کردند که زمین تمرین صنایع 
دفاع آماده میزبانی از آنها نیست. این وضعیت را 
در حالی شــاهدیم که مسووان باشگاه استقال 
زمیــن صنایع دفاع را اجاره کرده بودند اما ظاهرا 
کیفیت زمین صنایع دفاع به قدری ضعیف است 
که توان میزبانی از استقال را ندارد و با یک باران 
به هم می ریزد. همین شد که مسووان استقال 
یک روز قبل از بازی با استقال خوزستان تصمیم 
گرفتنــد تمرینات این تیم را در ورزشــگاه غدیر 
تهران برگزار کننــد! در واقع اگر بخواهیم دقیق 
به ماجــرا بنگریم اســتقالی ها در ماه های اخیر 

دور تهران را برای برگزاری تمرین های خود مدام 
چرخیده انــد. در هفته های اخیر کــه باران های 
زیادی در تهــران باریده اســتقالی ها به زمین 
تمرین پژوهشکده نفت هم می رفتند و گاهی هم 
بــه زمین صنایع دفاع ســری می زدند و حاا به 
تازگی سر از ورزشگاه غدیر درآورده اند و مشخص 
نیســت که فردا در کــدام زمیــن تمرین دیده 
شــوند! این وضعیت ناجور را در حالی شــاهدیم 
که اســتقال ســال ها پیش با مشقت های بسیار 
برای خود کمپی در غرب تهــران به نام اردوگاه 
حجازی ساخت و قرارشد تمرینات این تیم همه 
روزه در این محل برگزار شود اما مشخص نیست 
که چرا مدیرانی همچون افتخاری و فتحی حتی 
یک بار هم حاضــر به برگزاری تمرینات این تیم 
در اردوگاه حجازی نشده اند و این طور دور شهر 
تهران را می چرخند تــا زمینی برای تمرین پیدا 
کنند. آیا در شــان و شــخصیت باشــگاه بزرگی 
همچون استقال است که هر روز در یک نقطه از 

تهران تمرینات خود را برگزار کند؟ آیا امیرحسین 
فتحی که خود را مدیری متفاوت می داند و همه 
روزه از تســویه حساب با طلبکاران حرف می زند 
این وضعیت را می بیند؟ ظاهرا رســیدگی به این 
مسائل و تسویه حســاب با بازیکنان سابق باعث 
شده سرپرست موقت باشگاه استقال از یاد ببرد 
که باید برای برگزاری محل تمرین تیم هم فکری 
اساســی کند و این طور نباشــد که مجموعه ای 
با این همــه تاثیرگذاری در جامعــه زمین برای 
تمرین کردن نداشته باشــد و التماس این و آن 
را کنــد. اینکه چرا اردوگاه حجازی در 3 ســال 
اخیر به حال خود رها شده از شگفتی های باشگاه 
اســتقال است که مدیران این باشگاه باید به آن 
پاســخ دهند. استقال ســال ها پیش با ساخت 
اردوگاه حجازی در مســیر حرفه ای شدن پیش 
می رفــت که آن حرکت درســت و اصولی که از 
ســوی علی فتح ا... زاده بنا شــد درکمال شگفتی 
متوقف گردید و تصمیم گیران بعدی این باشــگاه 

آرام، آرام از حضور درکمپ ناصرحجازی منصرف 
شــدند تا شاهد وضعی باشــیم که استقال یک 
روز مانــده به یکی از بازی های مهم خود در لیگ 
حتی نداند قرار اســت کجا تمرین کند! البته در 
زمان مدیریت بهرام افشارزاده نیز به این اردوگاه 
رسیدگی می شــد اما عجیب است که در 3 سال 
اخیر حتی یک جلســه تمرین در کمپ حجازی 
برگزار نشــده اســت. آیا این بی برنامگی مشهود 
نقطه امیدی برای آینده باقی می گذارد؟ شــاید 

امیرحسین فتحی پاسخ این سوال را بداند!

کمپ حجازی را مخروبه کنید؛ تمام!
 استقال دور تهران در جست وجوی زمین تمرین

امتیاز تفاضلخوردهزدهباختمساويبردبازي تیمردیف
1265126141223گل گهرسیرجان1

126511771023شاهین بوشهر2
12723179823مس کرمان3
1164124101422پرسپولیس پاکدشت4
136431513222آلومینیوم اراک5
1254397219اکسین البرز6
124441412216بادران تهران7
216-124441315قشقایی شیراز8
413-113441014شهرداری تبریز9

913-133461019کارون خرمشهر10
112-1126345فجر سپاسی11
1611-13256521نود ارومیه12
310-122461619مس رفسنجان13
510-11245510شهرداری ماهشهر14
89-12237715خونه به خونه15
 6 *2-132651315ملوان16

* محاسبه امتیازات تیم ملوان با احتساب 6 امتیاز منفی صورت گرفته است.



10 سال بیست و دوم | دوشنبه 5 آذر 1397 |  18     ربیع ااول  26Nov 2018  | 1440 |  شماره  iranvarzeshi6076@پـــــرونــده  بازی ملی با100
 حاجی صفی

رکورد جاودانه در 28 سالگی

100 بازی ملــی به نام بازیکنی که فقط 28 
ســال دارد. با این آمار، احســان حاجی صفی 
خالــق رکورد جالبی در فوتبال ایران اســت. 
ایــن تعداد بازی ملی بــرای بازیکنی که فقط 
28 بهار از زندگی اش را پشــت سر گذاشته، 
آماری درخشان و شاید غیر قابل تکرار باشد. 
با شایستگی  احسان سردمدار نسلی است که 
کامــل و تنها به دلیل یک اشــتباه تاریخی از 
حضور در المپیک 2012 محروم شد و نتوانست 
رشید  لک،  حامد  نظیر  شایسته ای  بازیکنان  با 
مظاهری، میاد فخرالدینی، آرش افشین، کریم 
انصاری فرد، کمال کامیابی نیا و شجاع خلیل زاده 

راهی به لندن پیدا کند.
حاجی صفی نخستین بار سال 2008، زمانی 
که تنها 18 سال داشت توسط علی دایی به تیم 
ملی بزرگساان دعوت شد. آن  هم بعد از حدود 
لوکا  بازی در ترکیب سپاهان.  یکی دو ســال 

بوناچیچ نخستین بار از حاجی صفی در ترکیب 
سپاهان استفاده کرد و در لیگ و لیگ قهرمانان 
آسیا از وجود او بهره برد. احسان بازیکنی 16 
ساله بود که میان غول های آن روزهای سپاهان 
مطرح شد و بیشــتر به عنوان هافبک میانی و 
متمایل به چپ بازی کرد. بازی هایی که چشم ها 
را به خود خیره کرد تا همه از ظهور استعدادی 
صحبت کنند که پشــت لب اش تازه سیاه شده 

بود.
احسان نخستین بازی  اش را زمان مربیگری 
دایی و مقابل زامبیا برای تیم ملی انجام داد. او 
بــا 2 پاس گل زیبایش در پیروزی 3 بر 2 ایران 
مقابل زامبیا در خانه درخشــید. احسان پس 
از آن هم مورد توجه افشــین قطبی، علیرضا 
منصوریــان و کارلوس کــی روش قرار گرفت. 
حاجی صفی از سال 2008 تاکنون هرگز حضور 
در اردوهای تیم ملی را از دست نداده - مگر به 
دلیــل محرومیت یا مصدومیت - و تا جایی که 
یادمان می آید همیشــه یکی از بازیکنان ثابت 
بوده است. چه در زمان مربیگری افشین قطبی 
و چه کی روش که حدود 8 ســال اســت روی 

نیمکت تیم ملی می نشیند.
حاجی صفــی در طول این ســال ها، 2 بار 
حضور در جام ملت های آسیا را تجربه کرده و 

2 بار هم همراه تیم ملی در جام جهانی حاضر 
شده و در این مسابقات مهم 6 بازی انجام داده 
است. 6 بازی مقابل آرژانتین، نیجریه، بوسنی، 
البته سابقه  احسان  پرتغال.  و  اسپانیا  مراکش، 
حضور در بازی های آسیایی گوانگ ژو را نیز در 
کارنامه خود دارد. بازی هایی که با کسب عنوان 

چهارمی تیم امید به پایان رسید.
مدافع-هافبک این روزهای تراکتورسازی، 
ترینیداد  مقابل  تدارکاتــی  بازی  در  با حضور 
بازیکنان حاضر در باشــگاه  و توباگو به جمع 
صدتایی ها اضافه شــد. او حاا فقط 6 بازیکن 
نام های جواد نکونام، علی دایی، علی  به  دیگر 
کریمی، جال حســینی، مهدی مهدوی کیا و 
آندرانیک تیموریــان را با تعداد بازی های ملی 

بیشتر پیش روی خود می بیند.
احســان اگر به همین رونــد ادامه بدهد 
با  تیموریان  آندرانیک  رکــورد  می تواند  قطعا 
101 بازی و مهــدی مهدوی کیا با 110 بازی ملی 
را بشــکند. تیم ملی تا جام ملت های آسیا در 
3 بازی تدارکاتی به میدان می رود. فلســطین، 
قطر و لبنان حریفان تدارکاتی ایران هســتند 
که شــاگردان کی روش باید مقابل آنها محک 
بخورند. اگر حاجی صفی در یکی از این 3 بازی 
در ترکیب ایران قــرار بگیرد، تعداد بازی های 

ملی خود را به عدد 101 می رســاند. عددی که 
می تواند او را به ششمین بازیکن تاریخ فوتبال 

ایران، از حیث تعداد بازی ملی تبدیل کند.
احســان اگــر بــا اتفاق خاصــی چون 
آسیب دیدگی یا محرومیت مواجه نشود با توجه 
به آمادگی باا و تجربه بین المللی اش قطعا یکی 
از بازیکنان ثابت تیم ملی در جام ملت های آسیا 
خواهد بود. با توجه به سن و سال حاجی صفی 
و شرایط او، بعید نیست احسان بتواند نکونام، 
دایی، علــی کریمی، جال حســینی، مهدی 
سر  پشت  را  تیموریان  آندرانیک  و  مهدوی کیا 
بگذارد و آماری درخشان به نام خود ثبت کند؛ 
آماری از یک بازیکن کم حاشیه و بی سر و صدا.
برای حاجی صفی که 11 ســال اســت از 
نخستین بازی ملی اش می گذرد، حضور در 100 
بازی ملی کافی نیست. او اهداف جدی تری مد 
نظر دارد که یکی از آنها قهرمانی با تیم ملی در 
جام ملت های آسیا است. عنوانی که می تواند به 
کارنامه پربار او در سال های اخیر اضافه شود و 
احسان را به یکی از بازیکنان پرافتخار فوتبال 
برنامه ها  با حاجی صفــی فعا  ایران بدل کند. 
بر جایگاهی  از آنها نشستن  داریم. شاید یکی 
است که جواد نکونام از علی دایی گرفت و بعد 

از مدت ها جای شهریار را تصاحب کرد.

امیر اسدی
Amir Asadi
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احسان برخاف 
کارنامه ای که در 

سپاهان از خود بر 
جا گذاشته و چندین 

قهرمانی به دست 
آورده، همراه تیم ملی 

ایران فقط یک بار 
روی سکوی نخست 

ایستاده. حاجی صفی 
در سال 2008 و در 

بازی های غرب آسیا 
توانست تنها عنوان 

قهرمانی خود را همراه 
تیم ملی ایران به دست 

بیاورد.

حاجی صفی 6 گل 
برای تیم ملی به ثمر 

رسانده، یعنی به طور 
میانگین هر 16 بازی 

یک گل. نخستین 
گل ملی حاجی صفی 

در تاریخ 21 مرداد 
1387 مقابل قطر و در 
ورزشگاه تختی تهران 
به ثمر رسید. احسان 

بعدها دروازه ترینیداد 
و توباگو، قطر، بحرین 
و هند )دو بار ( را نیز 

باز کرد.

حاجی صفی در سال 
2016، 6 بازی ملی 

انجام داده و هر 6 بار 
همراه ایران به پیروزی 
رسیده. یعنی آمار صد 

درصد برد برای احسان 
در سال 2016 به ثبت 

رسیده است.

حاجی صفی بیشترین 
بازی ملی خود را مقابل 

قطر برگزار کرده و 7 
بار مقابل این تیم به 

میدان رفته که حاصل 
آن 4 پیروزی، 2 

تساوی و یک شکست 
بوده. بعد از قطر نوبت 
به اردن و کره جنوبی 

می رسد. احسان 
تاکنون 5 بار مقابل هر 
یک از این 2 تیم بازی 

کرده است.

احسان حاجی صفی در 
سال 2012 بیشترین 
تعداد بازی ملی خود 

را انجام داده. او در 
این سال که 22 ساله 
بود، 12 بار برای تیم 

ملی بازی کرد. اگر 
احسان در هر 3 بازی 

ایران تا قبل از آغاز 
جام ملت های آسیا به 
میدان برود می تواند 
این رکورد را جابه جا 

کند.

2012قطر برد

82 66 59 59 26

اگر می گوییم احسان 
حاجی صفی در 11 سال 
اخیر یکی از بازیکنان 
ثابت تیم ملی بوده، 
بیراه نگفته ایم. آمار 
این را نشان می دهد 
که احسان در طول 
این 100 بازی، 82 بار 
بازیکن ثابت بوده و 
از ابتدا در ترکیب 
تیم ملی قرار گرفته. 
حاجی صفی 18 بار 
هم به عنوان بازیکن 
جانشین وارد زمین 
شده و برای تیم ملی 
بازی کرده است.

احسان حاجی صفی 
بیشترین بازی ملی خود 
را در زمان مربیگری 
کارلوس کی روش 
انجام داده است. او 
66 بار برای تیمی بازی 
کرده که کی روش 
مربیگری اش را بر عهده 
داشته. افشین قطبی 
22 بازی از حاجی صفی 
استفاده کرده، علی 
دایی 10 بار و اریش 
روته مولر و منصوریان 
نیز هر کدام یک بار از 
احسان در ترکیب تیم 
ملی استفاده کرده اند.

احسان حاجی صفی در 
تاریخ 12 اسفند 1392 
و در مرحله مقدماتی 
جام ملت های آسیا 
2015 مقابل تیم ملی 
کویت برای نخستین 
بار بازوبند کاپیتانی 
تیم ملی بزرگساان 
ایران را بر بازو بست. 
این بازی در ورزشگاه 
انقاب کرج برگزار شد 
و حاجی صفی پنجاه و 
نهمین بازی ملی خود 
را انجام داد.

در 100 بازی ملی، 
احسان حاجی صفی 
59 بار طعم پیروزی 
را چشیده، 21 بار 
همراه تیم ملی با 
نتیجه تساوی زمین را 
ترک کرده و فقط 20 
شکست در کارنامه اش 
به ثبت رسیده. یعنی 
حاجی صفی در 59 
درصد از بازی هایی که 
برای تیم ملی به میدان 
رفته، با پیروزی از 
زمین خارج شده است.

جدا از انجام 100 
بازی ملی برای تیم 
بزرگساان، احسان 
حاجی صفی در رده 
پایه نیز 26 بار در 
ترکیب ایران قرار 
گرفته و 5 گل به ثمر 
رسانده. احسان 6 بار 
برای تیم نوجوانان، 8 
بار برای جوانان و 12 
بار نیز در ترکیب تیم 
المپیک بازی کرده و 
بازوبند کاپیتانی این 
تیم ها را بر بازو بسته 
است.

 حضورکی روشکاپیتانیبرد ملیتیم پایه

زامبیا، امارات، امارات، فلسطین، قطر، سوریه، اردن، 
آذربایجان، اکوادور 9

چین، سنگال، چین، قطر، کویت، بحرین، ازبکستان، 
ایسلند، اردن، اردن، قطر، کویت 12

کره شمالی، سنگاپور، تایلند، چین، کره جنوبی، بحرین، 
عراق، کویت، برزیل، قطر 10

آنگوا، عراق، کره شمالی، امارات، کره جنوبی، روسیه، 
ماداگاسکار، مالدیو، اندونزی، فلسطین، اندونزی 11

اردن، موریتانی، موزامبیک، آلبانی، ازبکستان، قطر، تونس، 
اردن، لبنان، تاجیکستان، بحرین 11

 کویت، عمان، لبنان،
5 کره جنوبی، تایلند

بحرین، قطر، عراق، ازبکستان، ترکمنستان، گوام، هند، 
عمان، ژاپن، ترکمنستان 10

کویت، گینه، باروس، مونته نگرو، آنگوا، ترینیداد و 
توباگو، نیجریه، آرژانتین، بوسنی، کره جنوبی 10

 هند، عمان، مقدونیه، قطر، 
ازبکستان، کره جنوبی 6

 قطر، مونته نگرو، کره جنوبی، سوریه، 
توگو، روسیه، ونزوئا 7
تونس، الجزایر، ازبکستان، ترکیه، لیتوانی، مراکش، 

اسپانیا، پرتغال، بولیوی، ترینیداد و توباگو 10

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

 جشن باشگاه تراکتورسازی به مناسبت
 صدمین بازی ملی حاجی صفی

 کاپیتانی حاجی صفی در بازی مقابل کویت 
در سن 23 سالگی

تبریک کی روش به حاجی صفی
قبل از بازی مقابل ونزوئا

 عکس یادگاری حاجی صفی 
بعد از صعود به جام جهانی 2014

 سورپرایز بازیکنان تیم ملی 
برای حاجی صفی

 ایران - کره جنوبی؛ از معدود بازی هایی 
که حاجی صفی نیمکت نشین بود

ری
ذاک

ن 
حس

و: م
ینف

ا



11فوتبـــال ایـــران @iranvarzeshi6076 26 |  شمارهNov 2018  | 1440 سال بیست و  دوم |  دوشنبه  5  آذر 1397 | 18  ربیع ااول

واکنش های متفاوت به تصمیم باشگاه ذوب آهن درباره تحریم دوربین ها

آذری،سوپرمنسازمانلیگمقابلصداوسیما؟

حمایت ســازمان لیگ از یک باشگاه که 
طبیعی تریــن کار ممکن اســت امــا از طرفی 
می توانــد خطــر به وجــود آمــدن تک روی 
باشگاه ها را به همراه داشــته باشد. هر یک از 
این دیدگاه ها، حاا موافقان و مخالفان مختلفی 
را در پــی دارد و در روزهای آینده بعد از اعام 
واکنش رســمی سازمان لیگ نســبت به این 
موضوع ایــن واکنش ها بدون شــک پررنگ تر 

خواهد شد.
سعید آذری همانطور که پیش از برگزاری 
بــازی ذوب آهن مقابل پارس جنوبی جم گفته 
بود، ســر حرفش مانــد و از ورود دوربین های 
تلویزیونی به ورزشــگاه فوادشــهر جلوگیری 
کرد. بدون اینکه بابت این تصمیم با ســازمان 
لیگ یا فدراسیون فوتبال هماهنگ کرده باشد، 
اجازه ورود دوربین ها به ورزشگاه را نداد و این 

مسابقه از تلویزیون پخش نشد.
این ماجرا از آنجا شــروع شد که روز قبل 
از بازی هم در کنفرانــس خبری پیش از این 
مســابقه مدیر روابط عمومی باشگاه ذوب آهن 
اجــازه نداده بود میکروفن شــبکه خبر مقابل 
مربیــان قرار بگیرد و در ادامه ســعید آذری با 
توضیح درباره دلیل این برخورد، اعام کرد که 
اجازه ورود دوربین ها به زمین مســابقه را هم 

نمی دهد.
آذری، مدیرعامل باشگاه ذوب آهن خیلی 
واضح و روشن مصاحبه کرد و دلیل این تصمیم 

خود را دلخوری باشگاه ذوب آهن از نحوه اعام 
نام ایــن تیم در خبر نتیجه قرعه کشــی لیگ 
قهرمانان آســیا در یکــی از بخش های خبری 
سیما می دانست. آذری گفته بود: »در اعتراض 
بــه این توهین صدا و ســیما، اجــازه نمی دهم 
دوربین های این ســازمان برای بازی با پارس 
جنوبی به ورزشــگاه بیایند. این دومین ســال 
پیاپی اســت که صدا و ســیما با این کار به ما 
توهین می کند؛ سال گذشته صدا و سیما اعام 
کرد اشــتباه ســهوی یک نفر باعث شده است 
ایــن اتفاق رقم بخورد. حاا امســال مشــکل 
چه چیزی بوده اســت؟ صدا و سیما خودش را 
»ســبک« نکند و به ورزشــگاه نیاید. تا شبکه 
خبر رسماً عذرخواهی نکند، آنها را به ورزشگاه 
راه نمی دهــم. در این تصمیم خیلی هم جدی 
هســتم حتی اگر به قیمت برکنــاری ام تمام 

شود.«
با ایــن حال بعــد از اینکه اجــازه ورود 
دوربین ها داده نشد، عده ای سعی داشتند این 
حرکت آذری را به حساب اعتراض به پرداخت 
نشدن حق پخش تلویزیونی بگذارند اما واقعیت 
همین بود که خود او در مصاحبه اش بیان کرد. 
ماجــرا از این قرار بود که در یکی از بخش های 
خبری از ســه نماینــده ایران بــا عنوان های 
اســتقال ایران، پرســپولیس ایران و سایپای 
ایران یاد شــد اما نام ذوب آهن را بدون پسوند 

ایران و به نام ذوب آهن اصفهان خوانده اند.

بعــد از این اتفــاق واکنش های مختلفی 
نســبت بــه حرکت ســعید آذری و باشــگاه 
ذوب آهن مقابل صدا و سیما، شکل گرفته است. 
عده ای معتقدنــد که آذری نباید به خاطر یک 
اشتباه سهوی از ســوی صدا و سیما، خودسرانه 
دربــاره ممانعت از ورود دوربین های تلویزیونی 
تصمیم می گرفــت و عده ای دیگر معتقدند که 
آذری به درستی از حق باشگاه ذوب آهن دفاع 

کرده است.
آنچه هر یک از این واکنش های موافق و 
مخالف را جهت دهی می کند، نکاتی اســت که 
در درباره اشتباه صدا و سیما و همچنین موضع 
ســازمان لیگ نســبت به حرکت ذوب آهن به 

گوش می رسد.
زمزمه هایــی که از صدا و ســیما به گوش 
می رســد این است که نام باشگاه های استقال 
و پرسپولیس در ثبت شرکت ها به نام استقال 
ایران و پرســپولیس ایران ثبت شــده است و 
باشگاه ذوب آهن به نام ذوب آهن اصفهان. حتی 
این موضوع هــم البته نمی تواند دلیل موجهی 
برای ســعید آذری به حساب بیاید و او انتظار 
داشته که در تنظیم خبر، باشگاه ذوب آهن هم 
مثل اســتقال و پرسپولیس، پســوند ایران را 

داشته باشند.
ســعید آذری حتــی در اعتــراض بــه 
 ایــن موضوع قــدری فراتر رفتــه و گفته: »ما

»پان اصفهانیســیم« نداریم که اینطور برخورد 

می کنند.«
نکته قابل توجه اما این است که سازمان 
لیگ که تا کنون نتوانسته از حق خودش برای 
گرفتن حق پخــش تلویزیونی دفاع کند، حاا 
از تحکم ســعید آذری در برخورد با صدا و سیما 
گویا خوشــحال است و وقتی حرف از تک روی 
مدیرعامــل ذوب آهن و احتمــال جریمه او از 
ســوی ســازمان لیگ به میان می آید، سعید 
فتاحی، رییس ســازمان لیگ می گوید: »وقتی 
مــا می توانیم جریمه کنیم که صدا و ســیما به 
مــا پول بدهــد. وقتی پولی به ما داده نشــده 
از کجــا جریمه کنیم. مــا پولی نمی گیریم که 
بخواهیــم جریمــه کنیم. برای اینکه شــک و 
شــبهه ای پیش نیاید با چهار دوربین از زوایای 
مختلف صحنه های بازی را فیلمبرداری کردیم 
تا مشــکلی به وجــود نیاید. ضمــن اینکه فکر 
می کنم دوســتان ما در صدا و سیما اصفهان هم 
عجله کردند و باید یک مقدار صبر می کردند و 
خیلی سریع ترک نمی کردند. به نظر می رسید 
می خواستند بیشتر این مساله را پررنگ کنند.«

گرچه این رفتــار باشــگاه ذوب آهن در 
حال حاضر می تواند در دعوای ســازمان لیگ 
و صدا و ســیما یک امتیاز به سود سازمان لیگ 
باشــد اما از طرفی می تواند بدعت اشتباهی به 
وجود آورد در تکرار تصمیم های خودســرانه از 
سوی باشــگاه های دیگر که می تواند نظم لیگ 

را بر هم بزند.

رفتار باشگاه ذوب آهن در 
مقابل دوربین های تلویزیونی 
برای بازی با پارس جنوبی جم، 
واکنش های مختلفی را در پی 
داشته است. مهمترین واکنش 
اما واکنش سازمان لیگ است 
که ماجرای دلخوری سعید 
آذری از صدا و سیما را با حق 
پخش قاطی کرده و به نوعی 
به حمایت از باشگاه ذوب آهن 
می پردازد. همین موضوع 
چندین بحث مختلف را مطرح 
می کند. 

امین قاســمی نژاد در این فصل مثل 
یک فرشــته نجات برای پدیده مشــهد 
ظاهر شد. بازیکنی که از فرصت ها بهترین 
اســتفاده را می برد و گل های ارزشمندی 
برای تیمــش می زند. امین قاســمی نژاد 
مهاجم پدیده مشــهد در بازی این هفته 
مقابل ســایپا هم خیلی خوب ظاهر شد 
و توانســت یک گل ارزشمند برای تیمش 
بزنــد. گلی که پدیده را بــه صدر جدول 
برگرداند. قاســمی نژاد با گلی که در بازی 
با ســایپا و در دقایق پایانی زد، نه تنها 3 
امتیاز ارزشــمند برای پدیــده به ارمغان 
آورد، بلکــه خود را به جمــع بازیکنان 5 
گله لیگ رساند تا امیدش برای رسیدن به 

آقای گلی بیشتر از قبل شود.

قاسمی نژاد همچنان ناجی 
پدیده

تبریز  تراکتورسازی  پهلوان هافبک  احسان 
بااخره به ترکیب اصلی ایــن تیم راه پیدا کرد. 
پهلوان درباره بازی با پرسپولیس می گوید: »همه 
تاش خود را برای کســب 3 امتیــاز و پیروزی 
مقابل پرســپولیس انجام دادیم اما متاسفانه به 
تساوی دســت پیدا کردیم.« هافبک تراکتور در 
مورد آفساید اعام شدن گل احسان حاجی صفی 
هــم توضیــح می دهــد: »هنــوز صحنــه گل 
حاجی صفی را ندیدم اما احســاس می کنم توپ 
پس از برخورد به سر شجاع خلیل زاده به احسان 
رســید و تصمیم داور در آفساید اعام کردن گل 
اشــتباه بود.« پهلوان درباره هواداران تراکتور که 
پرچم ژاپن را به ورزشگاه آوردند، می گوید: »فکر 
می کنم هواداران ما به خاطر سوگیتا پرچم ژاپن 

را به ورزشگاه آورده باشند.«

پهلوان: تصمیم داور 
اشتباه بود

مدافــع  مهــدی زاده  محمدرضــا 
تراکتورســازی تبریز معتقد اســت این تیم 
می توانست بر پرسپولیس غلبه کند: »بازی 
بدی نبود امــا زمین مــا را آزار داد وگرنه 
می توانستیم  شــویم.  پیروز  می توانســتیم 
پرسپولیس را شکست دهیم و اختاف خود 
را با صدر جدول کم کنیم اما بازی مساوی 
اینکــه هواداران  شــد.« مهدی زاده درباره 
تراکتورســازی با پرچم ژاپن به ورزشــگاه 
آزادی آمده بودند، می گوید: »به این موضوع 
دقــت نکردم و این پرچم را ندیدم. دســت 
هواداران تراکتورســازی درد نکند که از راه 
خیلی دوری به ورزشــگاه آزادی آمدند. از 
آنها تشــکر می کنم که هیچ جــا ما را تنها 

نمی گذارند.«

 مهدی زاده: می توانستیم 
پرسپولیس را شکست دهیم

تراکتورســازی  هافبک  نقی زاده  علیرضا 
تبریــز یکی از خشــن ترین بازیکنان این تیم 
در بازی با پرســپولیس بود. نقــی زاده درباره 
درگیری با علی علیپــور می گوید: »درگیری 
در فوتبال طبیعی است اما متاسفانه بازیکنان 
پرســپولیس با کوچکترین مســاله ای تاش 
می کنند جو بازی را به هم بریزند. در فوتبال 
تاش می کنم محکم بازی کنم و درگیری هم 
طبیعی اســت اما به هیچ عنوان از قصد هیچ 
بازیکنی را نمی زنم. بازیکنان پرسپولیس عادت 
کردند که با هر خطایی رفتاری زشــت داشته 
باشــند.« هافبک تراکتور نســبت به داور هم 
گایه دارد: »فکر می کنم داور با تراکتورسازی 
مهربان نبود. او تمام برخوردهای 50-50 را به 

سود پرسپولیس سوت می زد.«

نقی زاده: به قصد هیچ بازیکنی 
را نمی زنم

دایی: پدیده در نیمه 
دوم بهتر از ما بود

سرمربی ســایپا معتقد است تیمش 
مقابل پدیده تمرکز کافی نداشــت و به 
همین دلیل نتوانســت از مشهد با امتیاز 

برگردد.
علی دایی در نشســت خبری گفت: 
»بازی را خوب شــروع کردیم و در نیمه 
نخست، ســرتر از حریف بودیم و می شد 

حتی به گل برسیم. 
در نیمه دوم اما پدیده ســرتر از ما 
بود و خیلی بهتر از ما کار کرد. بازیکنانم 
تمرکــز نداشــتند، گل را هــم دریافت 
کردیم و نشــد جبران کنیم. پدیده مزد 

تاشش را گرفت.«
او در خصوص داوری مســابقه گفت: 
»در ابتــدای بازی در چند صحنه داور و 
کمکش اشــتباهاتی کردند که اعتراض 
کردیــم. در جریــان مســابقه چنیــن 

اعتراضی طبیعی است.«
عملکــرد  بــا  رابطــه  در  دایــی 
گل محمــدی در پدیده گفــت: »پدیده 
با یحیی خوب کار کــرده و می تواند در 
صورتــی که حمایت شــود، به این روند 

ادامه دهد.«
ســرمربی ســایپا درباره عملکرد نه 
چندان خوب برخی از بازیکنان تیمش از 
جمله سارفو گفت: »بر  اساس داشته های 
باشگاه یارگیری کردیم. ناصری در نیمه 

نخست مصدوم شد.
 بر  اساس جیب و وضعیت اقتصادی 
باشــگاه یار گرفتیم. خیلی از بازیکنانی 
که می خواســتیم بگیریم را نتوانســتیم 
جذب کنیــم. چند بازیکن تیم ســایپا 
هم از ما جدا شــدند و در این بازی هم 
مصدوم زیــاد داشــتیم. دارایی اندک و 
امکان جابه جایی کمتری داریم. ســارفو 
از بازیکنان خوب ماست، شاید در یکی، 
دو بازی اشــتباهاتی داشــت و منجر به 
اخراجش هم شــد امــا او خوب تمرین 
می کند. در بســیاری از پست ها نیاز به 

بازیکن داریم.«
دایی درباره جنجال های اطراف تیم 
ملی گفــت: »از نام تیم ملی مشــخص 
است که باید از آن حمایت کنیم. نتایج 
تیم ملــی مورد قبول مردم قرار گرفته و 
آنها را شــاد کرده  است. همه ما یک تیم 
ملــی قوی و خوب را بــرای جام ملت ها 
می خواهیم. ازمه این مســاله، حمایت 
از تیم ملی اســت وگرنه این روند منجر 
به اتفاقاتی ناخوشــایند برای فوتبال مان 
می شــود. باید تیم ملی با حمایت کامل 

عازم جام ملت ها شود.«
دایی در واکنش به ســوالی مبنی بر 
مقایسه زمین امام رضا )ع( و ثامن گفت: 
»اصا این دو ورزشــگاه قابل مقایســه 
نیســتند. اینجا توانســتیم از هر دو تیم 
فوتبالی خوب را ببینیم. این ورزشــگاه 
می تواند یک ســرمایه ملی بزرگ برای 

فوتبال ایران باشد.«
او درباره قرعه کشــی لیگ قهرمانان 
آســیا نیز گفت: »در جلسه ای هم که در 
باشگاه داشتیم گفتم باید در چند پست 
تیم را تقویــت کنیم تا در پلی آف موفق 
باشــیم و در گروهی هــم حرفی برای 

گفتن داشته  باشیم.«

مصاحبه

پدیده یک � سایپا صفر
یحیی صدرنشین ماند

رقابت های  دوره  هفته سیزدهم هجدهمین   ،97/9/4 یکشنبه 
لیگ برتر، ســاعت 15:45، ورزشــگاه امام رضا )ع( مشهد، 

تماشاگر 10500
پدیده: یک

گل: محمد قاسمی نژاد )82(
سایپا: صفر

داور: سیدمهدی سیدعلی کمک ها: حسن انتظاری، امیرمحمد 
داودزاده

اخطار: ساموئل سارفو )سایپا(
بازیکن برتر: امین قاسمی نژاد )پدیده(

 
پدیده: یوسف بهزادی، محمدحســین مرادمند، علی نعمتی، مرتضی 
منصوری، رضا ناصحی، مسعود ریگی، سعید صادقی، محمد قاسمی نژاد 
)88- محمــد مهدی خانی(، امین قاســمی نژاد، محمدرضا خلعتبری 

)67- اکبر صادقی(، حسین مهربان )69 - یونس شاکری(.
سرمربی: یحیی گل محمدی

 
سایپا: محمدحسین اکبرمنــادی، ساموئل سارفو، رضا علیاری، عبدا... 
ناصری)41- امید دره(، امید خالدی، مهرداد کفشــگری، محمدصادق 
بارانی، علی دشتی)66- معین عباســیان(، مهدی ترابی)84- حسین 

کامیاب(، آرش رضاوند، آرمان رمضانی
سرمربی: علی دایی

 
رقابت تیم صدرنشــین با هر تیم دیگری حساســیت های خاص 
خود را دارد. بخصــوص اگر این بازی نبرد بین پدیده با هدایت یحیی 
گل محمدی باشــد با ســایپای تحت هدایت علی دایی. با این حال اما 
شــاگردان علی دایی نیمه اول بازی را با برتری نسبی نسبت به پدیده 
آغــاز کردند. طوری که در دقیقه 5 بازی، ســایپا می توانســت به گل 

برســد. در همین دقیقه 5، مرادمند اجازه 
نداد حرکت رضاونــد از جناح چپ زمین 
نتیجه بخش شود و با تکل به موقع توپ را 
راهی کرنر کرد. ارسال مهدی ترابی از روی 
کرنر، ضربه پشت ســر رمضانی و در ادامه 
ضربه ســر رضاوند در دستان بهزادی جای 
گرفت. در دقیقــه 9، باز هم تکل به موقع 
مرادمنــد اجازه نداد پــاس در عمق ترابی 

نتیجه بخش شود و توپ را به کرنر زد.
 در دقیقــه 16 بازی، ناصــری نفوذ 
سریعی از جناح راست زمین داشت و علی 

دشــتی را در محوطه جریمه صاحب توپ کرد که برخوردی بین او و 
مدافع پدیده اتفاق افتاد اما ســیدعلی، داور مسابقه اعتقادی به خطای 

پنالتی نداشت.
در این بین البته پدیده هم حماتی را روی دروازه حریف داشــت 
کــه از این حمات می توان به موقعیتی اشــاره کرد که در دقیقه 20 
نصیب پدیده شــد. ارسال خوب امین قاسمی نژاد با پای چپ به بعد از 
تیر دوم را خلعتبــری تک ضرب زد که منادی با واکنش به موقع توپ 
را به کرنر فرســتاد. همینطور در دقیقه 40 بازی که پاس خلعتبری و 
شوت سر ضرب امین قاسمی نژاد از باای دروازه سایپا به بیرون رفت.

در نیمــه دوم اما بازیکنان پدیده به طور جدی تری به فکر تثبیت 
صدرنشینی خود افتادند. حمات متعددی که در این نیمه ترتیب داده 
شــد با رهبری امین قاسمی نژاد بارها و بارها تکرار شد تا در نهایت در 
دقیقه 82 با یک گل به ســود پدیده به بار نشست و امین قاسمی نژاد 
گلی را پایه ریزی کرد که محمد قاســمی نژاد به ثمر رساند. در دقیقه 
82 پــاس در عمق امین قاســمی نژاد به محمد قاســمی نژاد، او را در 
موقعیت تک به تک قرار داد که این بازیکن پس از فرار از سد علیاری، 
شوتزنی کرد اما ضربه او را منادی به شکل ناقص دفع کرد تا در ریباند 

محمد قاسمی نژاد دروازه سایپا را باز کند.
پدیده با این گل صدرنشینی اش در جدول رده بندی را تثبیت کرد 

و یک بار دیگر باعث تعجب اهالی فوتبال شد.

دوربینها
پشتدر

ماندند

گل محمدی: حمایت 
هواداران نبود، پیروز 

نمی شدیم
ســرمربی  گل محمدی،  یحیــی 
پدیــده در نشســت خبــری پس از 
پیروزی تیمش در برابر ســایپا گفت: 
»بــرد امروز، یک عیــدی خوب برای 
مردم مشهد و هواداران بود. سه امتیاز 
را به هــواداران تقدیــم می کنیم. اگر 
موفق شــدیم در نیمه دوم خوب کار 
کنیم، به خاطر حضــور هواداران بود. 
امیــدوارم به این رونــد ادامه دهیم و 
حمایت ها بیشــتر از قبل باشد. بازی 
جانداری را از دو تیم شــاهد بودیم و 
در نیمه نخست توپ زیادی لو دادیم. 
حریف هــم از ســرعت مهاجم هایش 
استفاده کرد. در کل، بازی متعادلی را 
از دو تیم شاهد بودیم اما در نیمه دوم 
حرکات بهتری انجام دادیم و از فضاها 

استفاده کردیم و به گل رسیدیم.«
گل محمدی اضافه کرد: »ســایپا 
تیم خوب و بــا برنامه ای بود. به دایی 
نیز  بازیکنانم  بــه  می گویــم.  تبریک 
خسته  نباشید می گویم و امیدوارم این 

روند ادامه دار باشد.«
گفــت:  هــم  داوری  دربــاره  او 
»ســیدعلی یکی از داوران خوب ایران 
اســت و امروز هم توانست یکی دیگر 
از قضاوت هــای خوبــش را به نمایش 

بگذارد.«
ادامــه  دربــاره  گل محمــدی 
»تیمی  گفت:  هم  تیمش  صدرنشینی 
می توانــد تا پایان فصل موفق باشــد 
که از تک موقعیت ها اســتفاده کند و 
بــا صبر و حوصله کار کند. از موقعیت 
به دســت آمده خوب استفاده کردیم، 
آنچه در این بازی اهمیت داشت، اراده 
و خواســت بازیکنانم برای بردن بود. 
بازیکنانــم ناامید نبودنــد و تا آخرین 
لحظــه برای بــردن جنگیدند که این 
ارزشــمند بود. در نیمه نخست بازی 
سنگین بود و استفاده از فضاها سخت 
بود. مهربان بازیکنی اســت که نیاز به 
فضا دارد. در نیمه دوم خوب کار کرد 

اما به خوبی پاس به او داده  نشد.«
او در خصــوص مشــکل زمیــن 
تمرین تیمش گفت: »در این خصوص 
قول هایــی از ســوی مســووان داده 
 شد اما متاســفانه برای زمین تمرین 
مشکات زیادی داریم. یک جلسه در 
هفته آســتان قدس اجازه داده تمرین 
کنیم اما مشــکل زمین تمرینی داریم 
و امیدواریم بتوانیم با حل این مشکل 

پیش برویم.«

مصاحبه

پارس جنوبی جم مدت هاســت که با مشــکات مالی زیادی دســت و پنجه نرم 
می کند. بازیکنان این تیم بارها نســبت به این مســاله اعتراض کردند و حتی تصمیم 
داشتند اعتصاب کنند اما مهدی تارتار مانع شد. با این شرایط تارتار با مسووان باشگاه 
صحبت کرد تا بلکه زودتر مشکات حل شود اما این اتفاق هنوز نیفتاده. پارس جنوبی 
جــم با این شــرایط کار خود را ادامه می دهد و حتی بهتــر از قبل هم نتیجه می گیرد 
اما مشــکات مالی همچنان پا برجاســت. عماد میرجوان مهاجم پارس جنوبی جم که 
نســبت به شرایط مالی انتقاد دارد، فکر می کند حل نشدن مشکات می تواند تمرکز را 
از تیم بگیرد. البته انگار مســووان باشگاه پارس جنوبی جم این مساله را چندان جدی 
نمی گیرند چون تیم شان همچنان نتایج خوبی می گیرد و در این هفته توانست ذوب آهن 
را در فوادشــهر شکست دهد. میرجوان که مدعی است در 2 ماه گذشته هیچ دریافتی 
نداشــتند، درباره وضعیت تیم پارس جنوبی می گوید: »تیم ما خوب تمرین می کند اما 

تمرکز بازیکنان پایین اســت. به هر حال شــرایط مالی روی تیم تأثیر می گذارد. پارس 
جنوبی نوســانات زیاد داشته اما نســبت به خیلی از تیم هایی که بیشتر خرج کرده اند، 

جایگاه بهتری در لیگ کسب کرده است.« 
مهاجــم پارس جنوبی جم به انتقاد از وضعیت مالی این باشــگاه می پردازد و ادامه 
می دهد: »باشــگاه این فصل تنها 15 درصد پرداختی داشــته و دو ماهی است که پولی 
دریافت نکرده ایم. امیدواریم مجموعه پارس جنوبی هم مساعدت کند تا مشکل مالی تیم 
رفع شود. این مسائل روی تمرکز بچه ها تاثیر می گذارد و کار را برای مان سخت می کند.« 
عمــاد میرجوان با اینکه نســبت به وضعیت مالی تیم گایــه دارد اما فکر می کند پارس 
جنوبی جم می تواند جایگاه خوبی به دســت بیاورد. البته اگر مشکات حل شود: »تاش 
ما این است که از جایگاهی که سال گذشته در لیگ برتر کسب کرده بودیم، بااتر باشیم 

ولی باشگاه هم باید از لحاظ روحی، روانی و مالی به تیم کمک کند.«

میرجوان:شرایط
مالیباشگاهروی
نتایجپارسجنوبی
تاثیرمیگذارد

طبق اعام فدراســیون فوتبال ایران، مســابقات جام باشگاه های فوتسال 2019 آسیا در مرداد ماه سال 98 به میزبانی 
اصفهان برگزار خواهد شد. بر همین اساس نمایندگان ای اف سی با حضور در اصفهان از امکانات هتل ها و سالن های تمرینی 
بازدید خواهند کرد. نمایندگان ای اف سی روز 13 آذرماه به اصفهان سفر خواهند کرد و در مدت 4 روز اقامت خود از کلیه 
امکانات و شرایط میزبانی این شهر بازدید می کنند. سال گذشته این مسابقات به میزبانی اندونزی برگزار شد. الزام ای اف سی 
برای معرفی ســه سالن مسابقه با استاندارد بین المللی دلیل دادن میزبانی به اصفهان بوده. سالن نقش جهان 6 هزار نفری، 
ســالن پیروزی 4 هزار نفری، ســالن مخابرات 4 هزار نفری و دو سالن تمرین. در ایران فقط اصفهان دارای چنین شرایطی 
است. این شهر پیش تر هم در سال های 2010 و 2015 هم میزبانی این مسابقات را بر عهده داشت که با قهرمانی تیم های 

ایرانی فواد ماهان اصفهان و تاسیسات دریایی تهران به پایان رسید.

مهدی جاوید بازیکن تیم فوتســال ایران که جزو ســه نامزد نهایی کسب عنوان بهترین بازیکن سال 2018 آسیا بود 
مدعی شــد یک روز پیش از اعام نامزدهای نهایی کســب این جایزه، برنده آن مشخص بوده. مهدی جاوید درباره انتخاب 
نامزد نهایی این جایزه و اینکه آیا به شهر مسقط عمان )محل برگزاری مراسم بهترین های آسیا( دعوت شده یا نه، می گوید: 
»نه چنین اتفاقی رخ نداد. یک روز قبل از اینکه نام من میان نامزدها اعام شــود، برنده مشــخص شده بود. این اتفاق مهم 
نیســت و تمرکزم را به هم نمی زند. ســاز و کار ای اف سی در فوتسال و فوتبال نشــان داده که هیچ وقت همه را راضی نگه 
نمی دارد و درصد این اتفاق در فوتســال بیشــتر است. اان تمرکزم کامًا روی گیتی پســند است.« جاوید درباره پرداخت 
نشدن پاداش قهرمانی تیم فوتسال در جام ملت های آسیا 2018 که پس از گذشت 9 ماه هنوز محقق نشده، ادامه می دهد: 
»این موضوع هم اهمیتی ندارد و در این خصوص صحبت نمی کنم. پاداش ها برای سایر بازیکنان تیم ملی هم مهم نیست.«

جاوید: برترین بازیکن قبل از اعام نامزدها مشخص بودمیزبانی فوتسال جام باشگاه های آسیا ۲۰۱۹ به اصفهان رسید

نسیمه غامی بازیکن ملی پوش تیم فوتسال بانوان پویندگان صنعت فجر شیراز معتقد است تیمش مدعی 
اول قهرمانی اســت: »زمانی که این تیم را انتخاب کردم فقــط به قهرمانی فکر می کردم. پویندگان تنها تیمی 
اســت که از لحاظ مالی و خدمات، بازیکنان را پشــتیبانی می کند. هنوز هم بخت اول قهرمانی را تیم خودمان 
می دانم و می دانم این ظرفیت را داریم.« غامی درباره وضعیت فرشــته کریمی و طوانی شــدن حضورش در 
ایتالیا می گوید: »امیدوارم ســریع تر مشکل حضور فرشته حل شود. حضور کریمی در لیگ ایتالیا زمینه حضور 

دیگر بانوان فوتسالیست را هم در این کشور و به طور کلی خارج از ایران فراهم می کند.«

پائولو سرجیو سرمربی صنعت نفت آبادان به همراه مدیرعامل این باشگاه در ورزشگاه غدیر اهواز حضور پیدا 
کردند تا بازی اســتقال را آنالیز کنند. استقال در هفته چهاردهم لیگ برتر در ورزشگاه آزادی تهران میزبان 
نفت آبادان اســت و باید برابر زردپوشــان به میدان برود. به همین دلیل سرمربی و مدیرعامل نفت آبادان برای 
تماشــای بازی استقال و استقال خوزستان در ورزشگاه حاضر شدند. سرجیو سرمربی صنعت نفت، بازی را از 
نزدیک تماشــا و نکات ازم را یادداشت کرد تا به بازیکنانش منتقل کند. صنعت نفت آبادان در هفته های اخیر 

شرایط نسبتا خوبی پیدا کرد و حاا امیدوار به شکست دادن استقال تهران هستند.

صنعت نفتی ها استقال را آنالیز می کنندغامی: امیدوارم مشکل حضور کریمی در ایتالیا حل شود

خبرکوتاه

هفته یازدهم
سه شنبه 97/9/13 

پرسپولیس..................................................................................  ذوب آهن اصفهان
ورزشگاه آزادی تهران، ساعت: 16:15

هفته دوازدهم
یکشنبه 97/9/18

سپاهان....................................................................................................  پرسپولیس
ورزشگاه نقش جهان اصفهان، ساعت: 16:10

پنجشنبه 97/9/22
استقال................................................................................................  پدیده مشهد

ورزشگاه آزادی تهران، ساعت 16:15

هفته چهاردهم
چهارشنبه 97/9/7

فواد خوزستان..........................................................................  ذوب آهن اصفهان
ورزشگاه: غدیر اهواز، ساعت 15:30

پنجشنبه 97/9/8
نساجی مازندران............................................................................. سپیدرود رشت

ورزشگاه: شهید وطنی قائمشهر، ساعت 15:00
................................................................................  پرسپولیس ماشین سازی تبریز

ورزشگاه: بنیان دیزل تبریز، ساعت 15:00
استقال.......................................................................................  صنعت نفت آبادان

ورزشگاه: آزادی تهران، ساعت 17:30
جمعه 97/9/9

سپاهان.................................................................................................. پدیده مشهد
ورزشگاه: نقش جهان اصفهان، ساعت 15:15

نفت مسجدسلیمان......................................................................................... پیکان
ورزشگاه: شهید بهنام محمدی، ساعت 15:15

..........................................................................................  استقال خوزستان سایپا
ورزشگاه: شهید دستگردی تهران، ساعت 15:30

شنبه 97/9/10
پارس جنوبی جم..................................................................... تراکتورسازی تبریز

ورزشگاه: تختی جم، ساعت 15:00

برنامه

محاسبه امتیازات تیم استقال خوزستان با احتساب 6 امتیاز منفی صورت گرفته است.

جام ملت هاي آسیا
دوشنبه 97/10/17

.................................................  یمن ایران
 ساعت 20:30

شنبه 97/10/22
..............................................  ویتنام ایران

 ساعت 15:30
سه شنبه 97/10/25

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

بازي هاي تیم هاي همگروه ایران 
در جام ملت هاي آسیا

 سه شنبه 97/10/18
................................................ ویتنام عراق

ساعت 18:00
شنبه 97/10/22

يمن........................................  عراق
 ساعت 18:00

سه شنبه 97/10/25
................................................. ویتنام یمن

 ساعت 20:30

جام حذفی
مرحله یک هشتم

......................................  سپیدرود  پرسپولیس
)روز بازی متعاقبا اعام می شود(

مرحله یک چهارم پایانی
صنعت نفت آبادان..........................  سایپا

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

)روز بازی متعاقبا اعام می شود(

برنامه بازي ها 

9 گل
کی  روش استنلی سوارز )سپاهان(

8 گل
آنتونی استوکس )تراکتورسازی(

5 گل
وحید خشــتان )استقال خوزســتان(، امین قاسمی نژاد، یونس شــاکری )پدیده(، عیسی 

آل کثیر )پیکان(

جدول لیگ برتر ۹7-۹8
امتيازتفاضلخوردهزدهباختمساويبردبازيتيمردیف
129211751229پدیده1
1275025101526سپاهان2
136522112923تراکتورسازی3
11560114721پرسپوليس4
135441611519پارسجنوبیجم5
12462106418استقال6
134451514116پيکان7
316-134451114سایپا8
614-133551016فواد9
113-1311021011ماشينسازیتبریز10
313-1311021215صنعتنفتآبادان11
412-132651115نساجیمازندران12
511-122551116ذوبآهن13
611-13256713نفتم.سليمان14
149-13238519سپيدرودرشت15
4*11-13247819استقالخوزستان16
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لغو بازی برگشــت فینال لیبرتــادورس بین ریور و بوکا 
بازتاب بســیار گســترده ای در رســانه های دنیا داشت. 
هجــوم هواداران ریور به اتوبوس حامل بازیکنان بوکا در 
بیرون ورزشگاه مونومنتال و سپس استفاده پلیس از گاز 
اشک آور باعث مصدومیت چهار بازیکن بوکا شد. در پی 
این اتفاقات، بازی ابتدا چند ســاعت بــه تعویق افتاد و 
ســپس به روز بعد موکول شد اگرچه زمزمه بسته شدن 
ورزشگاه مونومنتال و برگزاری بازی در ورزشگاهی دیگر 

نیز به صورت جدی شنیده می شد.
دیگــو مارادونا، اســطوره فوتبــال آرژانتین و باشــگاه 
بوکاجونیورز در واکنش به اتفاقات شــنبه شب گذشته 
گفت: آنچه در کشــور مــن این روزها اتفــاق می افتد، 
تاثربرانگیز اســت. به هیچ کس احترام گذاشته نمی شود 
و همه  جا بی نظمی اســت. در آرژانتین خیلی ها از رفتن 
به ورزشگاه های فوتبال وحشت دارند. من یک آرژانتینی 
وطن پرســت هستم و ضد خشــونت، ولی متاسفانه باید 
بگویم هر بایی که سرمان می آید، حق مان است؛ چرا که 
اکثریــت به ماکری به عنوان رییس جمهــور رای دادیم، 

هرچند رای من به او نبود.
دیگــو ادامه داد: امنیت در هیــچ کجای آرژانتین وجود 
ندارد. همه جا سرقت و آدم ربایی اتفاق می افتد. بسیاری 
از مردم، شــرایط معیشــتی خوبی ندارند. همه اینها به 
خاطر آقای رییس جمهور اســت. او در تمام زندگی اش 
فــردی ثروتمند بوده و از خانــواده ای میلیونر می آید و 
اصا مردم کوچه و بازار و قشر ضعیف را درک نمی کند. 
او مــردم را با وعده تغییر فریــب داد و حاا اوضاع بدتر 
از گذشته شــده اســت. او بدترین رییس جمهور تاریخ 

آرژانتین است.
ماکــری، رییس جمهور آرژانتین، زمانی رییس باشــگاه 
بوکاجونیورز بود و سابقه اختافات مارادونا با او به همان 

دوران بر می گردد.

شــاید خیلی باورکردنی نباشــد امــا بچه های 
ســرای نــور طلــوع، عــادل فردوســی پور را 
نمی شناســند. آنها منتظر یک میهمان به نام 
عادل فردوســی پور هســتند اما نمی دانند چه 
کســی اســت و چرا می آید. فقط از اینکه قرار 

است با او بازی کنند، خوشحالند. 
عــادل با یک پــژو و همراهی چند دوســتش 
به ســرای نور طلوع می رســد. از ماشین پیاده 
می شــود. تعدادی از بچه ها به درخواست مدیر 
موسســه، می روند که از او استقبال کنند. یکی 
از بچه ها یــادش می آید که اســتوک ندارد و 
نمی توانــد بازی کنــد. او فکــر می کند عادل 

فردوسی پور آمده که فقط با آنها بازی کند. 
امیرعلی دیرتر سمت عادل فردوسی پور می رود 
امــا او هم مثل بقیه بچه هــا در آغوش مجری 
و گزارشــگر ورزشی صدا و سیما قرار می گیرد. 
همه با هم وارد ســاختمان می شوند و عادل را 

رها نمی کنند. 
با او اتاق به اتــاق می روند و جاهای مختلف را 
به او معرفی می کننــد. ماهان که حدودا 7، 8 
ساله اســت جور دیگری به عادل نگاه می کند. 
انگار ســوال دارد اما نمی تواند بپرسد. یکی از 
مسووان موسســه خیریه، از او می پرسد آقای 
فردوسی پور را می شناسی؟ ماهان می گوید فکر 
می کنم یک بار قبــا او را دیده ام اما نمی دانم 

اسمش چه بود؟
 مدیــر بــا او صحبــت می کنــد کــه عادل 
فردوسی پور در تلویزیون است و فوتبال گزارش 
می کند اما بچه ها انگار چیزی به یاد نمی آورند. 

خیلی هم عجیب نیســت چون آنها هیچ وقت 
تلویزیونی نداشــتند که عــادل را آنجا ببینند. 
آنها بچه های کارتن خوابی بودند که در خیابان 
رها شده و آنجا زندگی می کردند. جایی که نه 
خبــری از تلویزیون بود و نه از ورزش و فوتبال 
اما با وجود همه ســختی ها به سرای نور طلوع 
آمدند تا زندگی جدیدی را شــروع کنند. مدت 
زیــادی از حضور آنها نمی گــذرد و ظاهرا آنجا 
هم فرصــت نکرده بودند برنامه نود را تماشــا 
کنند تا عادل را بشناســند. بــا این حال، او را 
مشــتاقانه دنبال می کنند تا به وقت بازی شان 
برســد. بعد از بازدید از اتاق خواب های مرتب 
و البتــه اتاق تلویزیون، به اتاقی می رســند که 
بچه ها انــگار خیلی آنجا را دوســت ندارند. به 
آنجــا اتاق »فیزیک« می گوینــد. در ابتدا همه 
فکــر می کردیم منظور از اتــاق فیزیک، جایی 
است که درس فیزیک را یاد می گیرند اما آنجا 
اتــاق ترک اعتیاد بود. عــادل در را باز می کند 
و محسن و احســان را آنجا می بیند. بچه هایی 
که به دنبال زندگی جدیدی هســتند. محسن 
می گوید 5 روز اســت که پاک شده. همه او را 
تشویق می کنند و ماشاءا... می گویند. در همین 
حین، عیســی از راه می رسد و با خوشحالی و 
صدای بلند می گوید: »عیسی هستم، 19 ماه و 
7 روز اســت که پاک هستم...« عادل انگار باور 
نــدارد و می گوید: »یک بــار دیگر بگو، متوجه 
نشــدم.« این بار عیسی با صدای بلندتر و البته 
شــمرده تر کلمات را می گوید تا مورد تشویق 
عادل و بقیه قرار بگیرد. محســن و احسان هم 
در اتاق خوشحال می شــوند و لبخند می زنند. 
انــگار آنها هم امید زیادی به روزهای روشــن 

دارند.
بعد از آنجا، نوبت به طبقه باا می رســد. جایی 
که بچه ها خواندن و نوشــتن یــاد می گیرند. 
محمدرضا کتاب شــعری در دست می گیرد و 

برای عادل شــعر می خواند. آنجا آقای خیاط و 
جبار احمدی هر چنــد روز یک بار می آیند و 
بچه ها را در 15 جلســه به رده تحصیلی ســن 
مربوطه می رســانند. مثا بچه ای که 10 ساله 
اســت در 15 جلســه خود را تا کاس چهارم 
می رساند که بعد از آن، با بقیه بچه های هم سن 
خود بتواند به مدرســه برود. عیســی عاوه بر 
کاس هــای درســی مربوطــه، کاس زبان و 
موســیقی را هم می گذراند. انگار عاقه خاصی 
به انگلیســی حرف زدن دارد و عادل را »مستر 
فردوسی پور« می نامد. بعد از آنجا نوبت به اتاق 
ورزش می رســد. ماهان می گوید اینجا کشتی 
گرفتــه و همه را برده. منظورش همین چندی 
پیش بود که با حســن یزدانی کشــتی گرفته 

بودند. 

امیرعلــی هم وســط مــی رود تا بــرای عادل 
فردوسی پور حرکات نمایشــی و ژیمناستیکی 
اجــرا کند. دیگر وقت بازی رســیده. جایی که 
فوتبال بازی کنند. عادل قبل از آن، در بازدید 
از اتاق های طبقه پایین بــا محمدرضا بیلیارد 
بازی کرده بود اما انگار بچه ها همچنان منتظر 

فوتبال بازی کردن هســتند. عادل بعد از این 
بازدیدها، به یک اتاق کنفرانس هدایت می شود 
کــه آنجا حدود 20 مرد حضــور دارند و عادل 
را یکصدا تشــویق می کنند. مثــل اینکه توی 
ورزشــگاه هســتند و دارند تیم محبوب شــان 
را تشــویق می کنند. آنها هم پاک شده بودند 
و می خواســتند با عادل فردوســی پور عکس 
یــادگاری بگیرند و بگویند که پاک هســتند. 
عــادل از آنهــا می خواهد پــاک بمانند. همه 

می گویند: »ان شاءا...«.
قرار بود مسابقه گزارشگری برای بچه ها برگزار 
شود تا استعدادهای شان را به عادل نشان دهند 
اما عادل گزارشــگر بازی پرسپولیس و تراکتور 
است و زمان زیادی ندارد. به همین دلیل فقط 
از او وقت می گیرند که عیسی برایش ساز بزند 
و بعد هم به ســراغ فوتبال بازی کردن بروند. 
عیســی با ســنتور، آهنگ »ای ایران،  ای مرز 
پر گهر« را بــه زیبایی می نوازد. فردوســی پور 
انگار اصــا باور نمی کند و چند بار به او آفرین 
می گویــد. بعد از آن هم به حیــاط می روند تا 
فوتبال بــازی کننــد. حیاط خیس اســت و 
نمی شود فوتبال بازی کرد. به همین دلیل همه 
رضایت می دهند که پنالتی بزنند. عادل پشت 

توپ می ایستد و بچه ها درون دروازه.
 او توپ هــا را می زنــد. اولی گل می شــود اما 
دومی را امیرعلی به خوبی می گیرد. بعد از آن، 
بچه ها هم شریک عادل می شوند و او را در زدن 
پنالتی همراهی می کنند. لحظات شادی برای 
بچه هــا رقم می خورد. حاا دیگر عادل را خوب 
می شناســند و برایش کادو می آورند. یک تابلو 
که خودشان درســت کرده بودند. عادل هم با 
امضای تابلوی یادبود سرای نور طلوع یا همان 
طلوع بی نشــان ها، بچه ها را بار دیگر در آغوش 
می گیرد و از آنها می خواهد همیشه پاک باشند 

و آنجا را ترک می کند.

دیروز شرایط آب و هوایی کشور به شدت تحت تاثیر جبهه باران زایی بود که تقریبا تمام پهنه ایران را تحت پوشش قرار داده بود. از همین رو تمامی 
بازی هایی که قرار بود روز گذشــته در لیگ برتر و لیگ یک برگزار شــود، با مشکل باران شدید مواجه شد و حتی سبب شد تا برخی از دیدارها لغو 
شود. با این حال بازی استقال خوزستان و همنام تهرانی اش در اهواز به رغم باران شدید برگزار شد. شدت باران به حدی بود که تمامی زمین ها و 
خیابان های اطراف استادیوم را آب فرار گرفته بود، گویی ورزشگاه غدیر در یک استخر غوطه ور است! در جریان بازی نیز باران شدیدتر شده بود، به 

گونه ای که داور بازی دقایقی بازی را متوقف کرد اما پس از صحبت با ناظر بازی و کادر فنی دو تیم ترجیح داد تا مسابقه را ادامه دهد.

حااکارتنخوابهاهمعادلراخوبمیشناسند
فردوسی پور 2 ساعت کنار بچه های سرای نور

فردوسی پور: از بچه های سرای نور انرژی گرفتم

غدیر، غوطه ور در آب

مارادوناعلیهماکری
بدترین رییس جمهور تاریخ

گزارش یک

ذره بین

قاب روز

طنزیم

کامنت

ممنونیم!
حاا خوب شــد که قرار بود طرفداران دو تیم به 
هم فحش ندهند و احتــرام بگذارند. اگر قرار بود 
به هم فحش بدهند و احترام نگذارند چه اتفاقاتی 
رخ می داد! ما از طریق همین تریبون از طرفداران 
دو تیم تشــکر می کنیم که لطف کردند و همدیگر 
را نکشتند! سپاس! همین که مثل اتفاقات قبل از 
بازی بوکاجونیورز و ریورپاته به جان هم نیفتادند 
خودش بســیار نکته بزرگ و قابل قبولی اســت. 

ممنونیم.
 

تکذیب آخرالزمان
برای نخســتین بار در تاریخ حیات بشــری، علی 
دایی بعد از باخت قبول کرد تیم برنده بهتر بوده! 
»بازی را خوب شــروع کردیم و در نیمه نخست، 
سرتر از حریف بودیم و می شد حتی به گل برسیم. 
در نیمه دوم اما پدیده سرتر از ما بود و خیلی بهتر 
از ما کار کرد. بازیکنانم تمرکز نداشتند، گل را هم 
دریافت کردیم و نشــد جبــران کنیم. پدیده مزد 

تاشش را گرفت.«
محققان و کارشناســان اعتقــاد دارند که یکی از 
نشــانه های آخرالزمان همین است که علی دایی 
ببازد و قبول کند که تیــم حریف بهتر بوده. بعد 
از ایــن صحبت ها ترس و وحشــت فضای عمومی 
دنیا را گرفته. بورس های نیویورک و توکیو سقوط 
کرده اند و مردم در کشورهای مختلف به خیابان ها 
ریخته انــد و منتظر پایان دنیا هســتند. در همین 
زمینه دفتر علی دایی با صدور بیانیه ای خیال همه 
را راحت کرد که آخرالزمانی در کار نیســت و علی 

آقا برای نخستین بار شکسته نفسی فرموده!
 

تشکر تشکر
یک تشکری هم داشته باشیم از لیدرهای استقال 
خوزستان که لطف کردند و چون خیلی با سرمربی 
جدید و دســتیارهایش حال نکردند، یک دعوایی 
راه انداختند که ســرمربی جدید بپــرد! واقعا دم 
لیدرهای عزیز گرم. همینطوری هوای تیم را داشته 
باشند این تیم عین راه آهن و صبا و استقال اهواز 
می رود و دیگر برنمی گردد! جدا چه معنی دارد که 
مدیرعامل بدون دستور گرفتن از لیدرها سرمربی 
انتخــاب کند؟ چه معنی دارد که ســرمربی بدون 
اجــازه گرفتن از لیدرها دســتیار انتخاب کند؟ از 
کی تا حاا در لیگ برتر بزرگتر کوچکتری مرده؟ 
چه کســی به مربیان فوتبال اجازه داده که برای 
خودشان سرخود دستیار انتخاب کنند؟ واقعا چه 
کسی؟ باز هم دم لیدرها گرم که حواسشان هست 
و نمی گذارند کسی دســت از پا خطا کند. دمتان 

گرم!

هومن جعفري
Houman Jafari

قیل و قال

خادمتصمیماتساختاریاشتباهیراگرفت
حیدری: دوست ندارم رییس شوم

علیرضا حیدری یکی از مهم ترین قهرمانان تاریخ کشــتی 
ایران از جمله پیشکسوتانی است که خیلی زود عطای کار با 
رسول خادم را به لقایش بخشید و ترجیح داد تا با خادم کار 
نکند. حیدری در ابتدای دوران ریاست خادم به عنوان نایب 
رییس فدراســیون دعوت به همکاری شد اما مدت ها بدون 
حکم و اباغ رســمی کار کرد و در نهایت بعد از مشــاهده 
خودمحوری های خادم و بی اعتنایی او به نظر بقیه سرانجام 

خیلی زود از سمت خود کناره گرفت.
حیدری حاا و بعد از استعفای خادم نظرات جالبی را مطرح 
کرده. او درباره شــرایط فدراسیون کشتی بعد از استعفای 
رسول خادم از ریاست این فدراسیون گفت: »کشتی نسبت 
به 2 ســال گذشته به شرایط و آرامش بهتری رسیده است 
البته متأسفانه در 2 سال قبل به دلیل تنش هایی که وجود 
داشت کشتی آسیب های زیادی دید و باعث شد که نتیجه 

آن در این دو سال آخر کامًا مشهود بود.«
وی ادامــه داد: »متأســفانه با وجود چند ســالی که خادم 
فعالیت می کرد اما در دو سال اخیر کشمکش هایی به وجود 
آمد که انرژی خادم را می گرفت، نتیجه اش هم چیزی شد 
که در مسابقات جهانی دیدیم. حقیقت کشتی و خادم این 
نبود که اینطور از فدراســیون برود اما اتفاقات حاشــیه ای 
انرژی زیــادی از او می گرفــت و البته خــادم تصمیمات 
ســاختاری اشــتباهی را هم گرفت؛ مربیگری و ریاســت 
فدراسیون. که اگر یک کدام از آنها را انتخاب می کرد بهتر 
بود، چون شــرایط به گونه ای بود که اگر مدیریت بخواهد 
بعد از درگیری های بیرونی روی تشــک بیاید، این تنش ها 
به تیم منتقل می شــود و تأثیرگذار است. دو کار را می توان 
با هم انجام داد اما خیلی از مواقع از این مســائل آســیب 
می بینیم. اگر خادم رییس فدراسیون و یا سرمربی بود کار 

بهتر انجام می شد.«
دارنده مدال های طا و برنز جهان در پاسخ به این سوال که 
چه کسی و با چه ویژگی هایی باید رییس فدراسیون کشتی 
شــود، گفت: »کسی باید رییس شــود که بتواند اساسنامه 
را به بهترین شــکل اجرا کند و بحث های شخصی نگری و 
فردی را دنبال نکند. یعنی تصمیمات فردی نگیرد و منافع 
ملی در نظر گرفته شود. هستند افرادی که می توانند کشتی 
را خوب و کم تنش تر اداره کنند. کشــتی ما این ظرفیت را 
دارد که حتی اگر همینطور بدون رییس هم رهایش کنیم 

تک ستاره ها از شهرهای مختلف بیایند و مدال بگیرند.«
حیدری دربــاره بودجه 300 میلیاردی خــادم برای اداره 
فدراســیون کشتی گفت:  »اگر قرار است به یک مدیر 300 
میلیــارد بدهند باید به مدیر بعدی هــم بدهند، چون این 
پول از منابع ملی و بیت المال اســت. درست نیست به یک 
نفر بدهند و به دیگری نــه. البته 300 میلیارد تومان عدد 
بسیار هنگفتی بود آن هم در آن زمان با نرخ دار 2، 3 هزار 
تومانی که می شد کارهای بزرگی کرد، البته ورزش ما باید 
به گونه ای اداره شود که به این پول ها نیازی نداشته باشد.«

وی در پاسخ به این سوال که اگر رییس فدراسیون شود چه 
برنامه ای برای درآمدزایی خواهد داشــت، گفت: »متأسفانه 
در این سال ها کشــتی ما در درآمدزایی مولد نبوده است. 
چند ایراد وجود دارد کــه باید برطرف کنیم. دنیا و جهان 
ما تغییر کرده، گذشــت زمانی که برای یک تک کشتی 4، 
5 هزار نفر به ســالن هفتم تیــر می آمدند. اان برای اینکه 
ببینیم کدام مســابقه در رده های پایه کــی و کجا برگزار 
می شــود، کلی باید جســت وجو کنیم. وقتی کشتی دیده 
شود، می توان حامی مالی گرفت. وقتی 100 هزار نفر برای 
تماشای یک بازی به ورزشگاه آزادی می روند، هر اسپانسری 

دوست دارد تبلیغ کند چون می خواهد دیده شود.«
حیدری در خصوص اینکه آیا تمایلی به حضور در انتخابات 
فدراسیون کشتی دارد یا نه، گفت: »خیلی به خادم احترام 
می گذارم اما کشــتی نباید متکی به شخص باشد. امیدوارم 
باز هم بیاید و باز هم موفق شــود  اما دوســت ندارم بعد از 
خادم در این فضا رییس فدراســیون شوم. نمی توانم بگویم 
عاقــه ای ندارم. زمانی که من را از کشــتی بیرون کردند، 
دنبال کارهای خودم رفتم و اگر قرار باشد بیایم، باید خیلی 
از برنامه هــای کاری و زندگــی ام را تغییر دهم. اگر وظیفه 
باشد، می آیم و دوســت هم دارم بیایم اما اگر فرد دیگری 
بیاید و این مســوولیت را از گردن ما ســاقط کند، خیلی 

بهتر است.«

عادل با یک پژو و همراهی چند 
دوستش به سرای نور طلوع 

می رسد. از ماشین پیاده می شود. 
تعدادی از بچه ها به درخواست 
مدیر موسسه، می روند که از او 

استقبال کنند. یکی از بچه ها 
یادش می آید که استوک ندارد و 

نمی تواند بازی کند. او فکر می کند 
عادل فردوسی پور آمده که فقط با 

آنها بازی کند.

تراکتورســازی برای بازی حساس هفته ســیزدهم مقابل پرسپولیس مشکات بسیاری را 
تجربه کرد که شاید مهم ترین آن غیبت دو مهاجم اصلی و سرشناس این تیم بود. آنتونی 
استوکس و لی اروین زوج بریتانیایی خط حمله تراکتورسازی که در این فصل با هزینه ای 
گزاف خریداری شــده اند و درخشش قابل انتظاری در ترکیب تبریزی ها داشته اند، در این 
بازی غایب بودند تا تراکتور بدون مهاجم به مصاف پرســپولیس برود. این دو در تعطیات 
فیفــادی ایران را ترک کرده بودند و عجیب اینکه برای چندمین بار پیاپی حاضر نشــدند 
در موعد مقرر به ایران و تمرینات تیم شــان بازگردند. در این میان اســتوکس 24 ساعت 
پیــش از بــازی به تهران آمد و با تصمیم تقوی از فهرســت 18 نفــره تیمش برای بازی 
برابر پرســپولیس خط خورد، اما اروین ترجیح داد تا کمــاکان در تعطیات باقی بماند و 
خوشــگذرانی را به حضور در ایران و بازی برابر تراکتور ترجیح داد. محمد تقوی در غیاب 
این دو ســتاره خود با سیستم 4-6-0 و بدون مهاجم تخصصی تیمش را در زمین آرایش 

داد تا تراکتوری ها یک روز متفاوت را تجربه کنند.
اروین البته شرایط خاصی را در این فصل داشته. تراکتورسازی در این فصل با ستاره های 
زیادی در لیگ برتر شرکت کرده ولی در ادامه خریدهای این تیم در طول مسابقات، آنها 
حدود ســه ماه قبل با لی اروین، مهاجم 24 ســاله اسکاتلندی که سابقه بازی در تیم های 
ملی پایه این کشــور و همچنین لیدز یونایتد را داشت، قرارداد امضا کردند. اروین آغازی 
آرام در ترکیب پرشــورها داشــت و در ابتدا کمتر در ترکیب تیمش قــرار می گرفت اما 
آرام آرام خود را ثابت کرد و خوش درخشــید تا ثابــت کند که تراکتور بابت او دار حرام 
نکرده. این مهاجم 188 ســانتیمتری، در سه دیدار مقابل سپاهان و صنعت نفت تنها در 
نیمه اول بازی کرد و در مسابقه برابر ماشین سازی نیز به عنوان یار تعویضی به زمین رفت، 
اما گلزنی او از هفته دهم مقابل ســپیدرود آغاز شــد و لی اروین در شرایطی که به عنوان 
یار جانشین در ترکیب حضور داشت، در ثانیه های پایانی، گل برتری سرخپوشان را زد تا 
صاحب ســه امتیاز شوند. اروین مقابل پیکان نیز در ترکیب بود ولی در هفته دوازدهم که 
مجددا به عنوان بازیکن تعویضی وارد زمین شــد، خوش درخشید و روز فوق العاده ای برای 

تراکتورسازی در دیدار برابر ذوب آهن رقم زد.

این مهاجم اسکاتلندی در شرایطی که تراکتور با یک گل از ذوب آهن عقب بود، به زمین 
رفت و توانســت ســه بار گلزنی کند تا شور و حال زیادی به ســکوهای یادگار امام تبریز 
بیاورد و از محبوبیت ویژه ای بین تماشــاگران تراکتور برخوردار شود. اما لی اروین پس از 
هت تریک برابر ذوب آهن و وقفه لیگ برتر برای استراحت به اسکاتلند بازگشت و قرار بود 
پنجشنبه دو هفته قبل به تبریز بازگردد تا در تمرینات تراکتورسازی شرکت کند ولی این 

اتفاق طی روزهای اخیر رخ نداد تا شایعه جدایی او از این باشگاه مطرح شود.
با وجود اینکه شــنبه محمدرضا زنوزی، مالک باشــگاه تراکتورسازی اعام کرد در صورت 
عدم حضور بازیکنان خارجی در تمرینات با آنها برخورد انضباطی خواهد کرد اما با وجود 

حضور آنتونی استوکس در تبریز، لی اروین به ایران نیامد.
در حالی که هیچ خبری از سوی لی اروین در 10 روز گذشته عنوان نشده اما این مهاجم 
اســکاتلندی به باشگاه تراکتورسازی نامه ای فرستاده و در آن اعام کرده به خاطر دوری از 
وطن، شــرایط روحی خوبی ندارد و غمگین شده و به همین دلیل دیگر به ایران نمی آید. 
او تاکید کرده روانپزشک اش گفته باید در اسکاتلند بماند و به خارج از کشور سفر نکند!

لی اروین با این نامه پرونده حواشــی روزهای اخیر پیرامون حضورش در ایران را بست و 
پایان همکاری خود با تراکتورســازی را اعام کرد. حال باید منتظر ماند و واکنش باشگاه 
تبریزی به اقدام این بازیکن را دید که به احتمال فراوان با شــکایت از او به فیفا پیگیری 

خواهد شد.

دوشنبه ها مثل همیشه به برنامه نود و عادل فردوسی پور اختصاص خواهد داشت و برخاف 
هفته گذشــته که برنامه نود به دلیل پخش بازی آلمــان و هلند تنها 50 دقیقه روی آنتن 
رفت، عادل فرصت خواهد داشــت تا در تایم همیشــگی به بررســی اتفاقات فوتبال ایران 

بپردازد.

یک ســال پیش در چنین روزی جلد ایران ورزشــی به بازی های لیگ اختصاص داشــت. 
پرســپولیس در این هفته در جم یک برد شیرین در ثانیه های پایانی برابر پارس جم کسب 
کرد تا با تیتر »96، صدرنشینی در دقیقه خوشبختی« به آن پرداخته شود. استقال نیز در 
تهران برابر گســترش فواد با نتیجه 2 بر صفر به پیروزی رسید تا با تیتر »پاداش سکوت« 

روی جلد برود.

چند روز قبل از بازی تراکتورســازی مقابل 
پرسپولیس، آنتونی اســتوکس و لی اروین 
حواشی بسیاری برای تیم تبریزی ساختند. 
این دو بازیکن موفق، پس از پایان تعطیات 
به تبریز بازنگشتند و همین مساله حرف و 
حدیث های فراوانی به وجود آورد. لی اروین 
دلیل غیبت خــود را بیماری روحی عنوان 
کرد و مدعی شد تا یک ماه دیگر نمی تواند 
به ایــران برگــردد و برای تراکتورســازی 
بازی کنــد. آنتونی اســتوکس اما برخاف 
اروین، تنها چنــد روز غیبت کرد و جمعه 
شب به تبریز برگشــت تا شاید بتواند برای 
بازی کند.  تراکتورسازی مقابل پرسپولیس 
محمد تقوی در اقدامی جالب و شجاعانه و 
در حالی که هیچ مهاجم جانشین و مطرحی 
در اختیار نداشــت، از آنتونی استوکس در 
ترکیب استفاده نکرد. با خروج استوکس از 
ترکیب ثابت، اشکان دژاگه به عنوان مهاجم 
هــدف بازی کرد تا کاپیتــان دوم تیم ملی 
حضور در پست جدیدی را در تراکتورسازی 

تجربه کند. در ترکیب اولیه تراکتورسازی، 
محمد طیبی و ایمان سلیمی زوج مرکز خط 
دفاع را تشــکیل دادند، احسان حاجی صفی 
و دانیــال اســماعیلی فر در کناره های خط 
دفاع بازی کردند، علیرضا نقی زاده و مهدی 
تراکتورسازی  مهدی پور دو هافبک تدافعی 
بودند، مسعود شــجاعی کمی جلوتر از آنها 
بــازی کرد، احســان پهلــوان به عنوان بال 
راســت و ســوگیتای ژاپنی در سمت چپ 
به میدان رفتند و اشــکان دژاگه هم نقش 
مهاجــم هدف را بر عهده گرفــت. با اینکه 
محمد تقوی فقط محمدرضا آزادی جوان را 
به عنوان یک بازیکن تهاجمی روی نیمکت 
داشت اما نام اســتوکس را در فهرست 18 
نفــره قرار نداد. تصمیمی که بابت اتخاذ آن 
باید به تقوی و کادر مدیریتی تراکتورسازی 
تبریک گفــت. آنها با توجه بــه نیاز مبرم 
به حضور اســتوکس، ایــن مهاجم را روی 
سکوها فرستادند تا پاسخ تند و محکمی به 

بی انضباطی او داده باشند.

نسخهروانپزشکعلیهتراکتور
اروین: روحیه ام حساس است و نمی آیم!
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تنبیه استوکس و حضور دژاگه در نقش مهاجم نوک سیاه و سفید
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اهل  خیلی  فردوســی پور  عادل 
معموا  او  نیست.  مصاحبه کردن 
وقتی برای بازدید از مراکز خیریه 
هم می رود، دوست ندارد چندان 
به چشــم بیاید و مــورد توجه 
قبل  عادل  بگیرد.  قرار  رسانه ها 
از اینکه به ســرای نور هم برود 
درخواست  آنجا  مســووان  از 
کرد، حضورش بی ســر و صدا و 
بدون حضور رســانه ها باشد اما 
معموا این اتفاق نمی افتد. عادل 
مجری  و  گزارشگر  فردوسی پور 
ورزشی صدا و ســیما، یکشنبه 
)4 آذر 97( اگرچــه وقت زیادی 
نداشت و باید برای گزارش بازی 
پرسپولیس و تراکتور به ورزشگاه 
آزادی می رفت امــا قبل از آن، 
در  را  ســاعتی  چند  کرد  سعی 

کنار بچه های سرای نور بگذراند. 
که  کارتن خواب هایی  کنــار  در 
به زندگی جدیــدی روی آورده 
می گوید  که  فردوسی پور  بودند. 
بچه ها  این  میــان  در  حضور  از 
این  درباره  گرفته،  زیادی  انرژی 

بازدید حرف های جالبی دارد.
  

تصور شــما از اینجا )سرای نور( 
چه بود قبل از اینکه بیایید... 

 من جاهای شبیه این زیاد رفتم اما 
اینجا یکی از تمیزترین و مدرن ترین 
جاهایی بود که من دیده بودم. خیلی 
شــیک و باکاس بــود. فکر می کنم 
احترام افرادی که اینجا هستند کاما 
حفظ می شود. من خیلی خوشم آمد 
از منزلتی که برای آدم ها قایل بودند. 
خیلی خــوب بود. در واقــع یکی از 

بهترین جاهایی بود که من دیدم.
و حسی که بچه ها داشتند... 

 خیلــی خــوب و مثبــت. عزیز و 
کلی  واقعا  بودنــد.  دوست داشــتنی 
انرژی گرفتم. خیلی برایم ارزشــمند 

بود این مجموعه.
چه  شــما  آمدن  می کنید  فکر   
اصا  بگذارد.  می توانــد  تاثیری 

تاثیری می گذارد یا نه؟ 
 نمی دانم ولی فکر می کنم بچه هایی 
که اینجا هستند، حس می کنند همه 
اقشار کنارشان هستند و از این مساله 
احساس خوبی در آنها ایجاد می شود. 

فقط به خاطر همین آمدم.
 فکر می کنیــد این حس خوب 
روی بچه ها تاثیــر دارد یا روی 

موسسه؟ 
 امیدوارم هر 2 طرف و همه.

سميرا شيرمردي
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