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پرویز مظلومی از پیروزی استقال مقابل 
آبادان خوشحال است. سرمربی  صنعت نفت 
ســابق آبی هــا و عضو کنونــی کمیته فنی 
می گوید: »بازی خوبی را از اســتقال شاهد 
بودیــم و این تیم در دفــاع و حمله روز ایده 
عالی را پشت ســر گذاشت. استقال تمامی 
نفــرات کلیدی صنعت نفت را از کار انداخت 
و نقش هافبک ها هم در این زمینه بسیار مهم 
بود. این برد شــرایط استقال را بهتر کرد و 
اســتقال با ادامه این روند می تواند به صدر 
جدول برسد. هنوز زمان زیادی تا پایان لیگ 
باقی مانده و اســتقال قطعاً یکی از مدعیان 
جدی قهرمانی اســت، البته استقال در هر 

فصل مدعی قهرمانی است.«
مظلومی بازگشــت بازیکنانی همچون 
شــجاعیان و کریمی را در آینده  اســتقال 
بســیار اثرگذر می دانــد: »با اضافه شــدن 
بازیکنانی مثل شجاعیان، کریمی، منتظری 
و آقاخان شــرایط استقال بهتر خواهد شد. 
تیــم ما در لیگ برتر با این نفرات مشــکلی 
ندارد، ولی برای بازی های لیگ قهرمانان آسیا 
باید تقویت شــویم و شــفر هم به خوبی این 
موضوع را می داند. شفر قطعاً فهرست ورودی 
و خروجی خودش را به باشــگاه خواهد داد و 
کمیته فنی هــم نظرش را در مورد بازیکنان 

مورد نظر شــفر خواهد داد.« وی در واکنش 
به شــایعه اختاف شفر با کمیته فنی گفت: 
»هیچ چالشی بین کمیته فنی و شفر وجود 
ندارد و حتی شفر در این زمینه هم صحبت 
کرد. کمیته فنی بازوی باشگاه و تیم است و ما 
فقط قصد کمک به استقال را داریم. در بحث 
اضافه شدن بازیکن و مربی هم فقط نظرمان 
را می دهیم و قصد دخالت در تصمیمات شفر 
را نداریم. اگر شــفر روی بازیکن خاصی نظر 
داشــته باشــد، ما هم نظرمان را می گوییم. 
من معتقدم که دیگــر نباید اجازه دهیم هر 
بازیکنی به استقال بیاید، این درست نیست 
که برای یک بازیکن هزینه میلیاردی شــود، 
ولی روی نیمکت بنشیند. استقال بازیکنی 
می خواهــد که بتواند به تیــم کمک کند.« 
مظلومی در پایان حرف هایش از استقبال کم 
هواداران هم ابراز تعجب کرد: »وقتی تیم در 
بهترین شرایط یا در صدر جدول باشد نیازی 
به حمایت هواداران ندارد. استقال اان نیاز 
به حمایت دارد، ولی در بازی با صنعت نفت 
استقبال هواداران از یک بازی خانگی آن هم 
در آخر هفته بســیار کم بــود و از این بابت 
متأســفم. امیدوارم که هواداران در بازی های 
بعدی به خوبی از تیم شــان حمایت کنند و 

هرگز بابت قهرمان شدن ناامید نباشند.«

امیرحســین فتحی، سرپرست باشگاه 
اســتقال درباره وضعیت پرونده گومز که 
اســتقال را با چالش بزرگی مواجه کرده 
بود، توضیحات تازه ای داده است: »در این 
پرونده دعوتنامه ای که برای گومز ارســال 
شــده بود مدت، مبلغ و آپشن های قرارداد 
ذکر شــده بود. فیفا در چنین مواردی این 
مساله را قرارداد تلقی می کند اما توانستیم 
در این پرونده با اســتفاده از وکای خوب 
و برجسته و تاش همکاران مان در باشگاه 
بخصوص معاونت ورزش باشــگاه، دفاعیات 
مســتندی را ارائه کنیم و ۶۷۵ هزار دار را 

به نفع باشگاه ذخیره کنیم.«
وی در مــورد اینکه موارد دیگری هم 
در باشــگاه اســتقال وجود داشته، گفت: 
»خیر، این از پرونده هــای نادر بود که اگر 
اتفاق می افتاد به ضرر باشــگاه می شد البته 
گومــز ۱۰ روز فرصت دارد کــه به دادگاه 
CAS شــکایت کند که ما در این صورت 
هــم دفاعیات خود را در ایــن دادگاه ارائه 
خواهیم کــرد تا پرونده بــه صورت کامل 

بسته شود.«
مدیرعامل باشگاه اســتقال در مورد 
اینکه کمک مربی به کادر فنی اضافه خواهد 
شــد نیز توضیحاتی می دهد: »در نیم فصل 

با هماهنگی کمیته فنی و شــفر، کادر فنی 
اســتقال را تقویت خواهیم کرد، هواداران 
مطمئن باشــند که در نیم فصل دوم لیگ 
برتر و لیگ قهرمانان آســیا قدرتمندانه در 
میدان حاضر خواهیم شد.« آیا مجیدی در 
این میان به استقال می آید؟ فتحی پاسخ 
سیاســتمدارانه ای می دهد: »ما هنوز وارد 
مصادیق نشــدیم و در هفته های آینده در 

مورد این مساله صحبت خواهیم کرد.«
وی در مــورد اینکه شــفر فهرســت 
بازیکنــان ورودی و خروجــی خــود را به 
باشــگاه داده یا نه و الحاجی گرو و نویمایر 
در باشــگاه خواهنــد ماند یــا خیر، گفت: 
»لیست ورودی و خروجی هنوز به ما داده 
نشــده اما تا قبل از نیم فصــل این اتفاق 
خواهــد افتاد. صحبتــی در مورد ورودی و 
خروجی بازیکنان نداشــتیم و در این مورد 

باید با کمیته فنی به جمع بندی برسیم.«
نکته: پاســخ بــه بازگشــت مجیدی 
می توانســت به یک آری یا خیر ختم شود 
اما فتحی از واژه مصادیق استفاده کرده که 
مشخص نیست چه کاربردی در این سوال 

دارد!
شــفرهم می داند برای لیگ قهرمانان 

باید تقویت شویم

پاسخ عجیب فتحی به سوال درباره مجیدینباید هر بازیکنی پیراهن استقال را بپوشد
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بازی خوب پنج شنبه شب و برد پرگل مقابل صنعت نفت آبادان یک بار دیگر هواداران 
اســتقال را امیدوار کرد. حاا آنها خوشبینند که تیم شان از مشکات شروع فصل فاصله 
گرفته و در هفته های آینده بتواند عملکرد بهتری داشته باشد، ولی سوال بزرگ این است که 

این تیم برای چه هدفی می جنگد و آیا می تواند به این اهداف برسد؟
فصل گذشته برای شفر دوره گذار بود و او به خوبی توانست تیم را جمع کند، سهمیه 

بگیرد، قهرمان جام حذفی شود و در لیگ قهرمانان با وجود یک گروه سخت صعود کند.
هواداران انتظار داشتند سرمربی آلمانی که استقال و فوتبال ایران را شناخته، در فصل 
جدید تیمی در اندازه قهرمانی بسازد، آن هم در فصلی که پرسپولیس بحران بازیکن دارد و 

هفته های زیادی درگیر لیگ قهرمانان آسیا بود.
نمایش استقال مقابل صنعت نفت یکی از بهترین  بازی های این فصل این تیم بود و 
شاید همطراز بازی مقابل تراکتورسازی در ورزشگاه آزادی، ولی برای موفقیت در لیگ بیش 

از هر چیز به تداوم نیاز است.
فراز و فرودها و روند سینوســی استقال در آمار این تیم هم مشهود است. استقال با 
این برد 2۱ امتیازی شد و هنوز هشت امتیاز با صدر جدول فاصله دارد. تیم شفر در هر بازی 
متوسط ۶۱. ۱ امتیاز را ثبت کرده که برای قهرمانی عدد مناسبی نیست. متوسط گل زده 

استقال یک گل در هر بازی است که آن هم چنگی به دل نمی زند.
شــرایط استقال در این فصل شباهت زیادی به وضعیت آرسنال در آخرین سال های 
حضور ونگر دارد. آرســنال با مربی فرانسوی فوتبال خوبی بازی می کرد و هر سال بازیکنان 
مستعدی به تیم اضافه می شدند. تیم لندنی در کورس باای جدول هم دائما حاضر بود، ولی 

همیشه چیزی برای قهرمانی کم داشت.
پیدا کردن یک هافبک دفاعی مناسب یکی از دغدغه های این مربی بود و آرسنال از این 
بابت خیلی ضربه خورد. جای لمن هم در دروازه به خوبی پر نشد و عملکرد دروازه بان های 
بعدی برای قهرمانی کافی نبود. در خط حمله هم مهاجمان در اندازه آنری و فان پرسی نبودند 
و این مجموعه با وجود تاش ونگر نتوانست به چیزی بیش از سهمیه لیگ قهرمانان یا جام 

حذفی و جام اتحادیه برسد.
استقال هم در این فصل تیم خوبی است که برای قهرمانی کمبودهایی دارد و جنسش 
جور نیست. شفر در بعضی از پست ها ترافیک بازیکن دارد، ولی هیچکدام از مهاجمان در حد 
یک گلزن تمام عیار نیستند. در این بازی تنها یکی از گل ها را مهاجمان زدند )صیادمنش( و 

تغییرات دائمی شفر در خط حمله هم نتیجه نداده.
مربی آلمانی عاقه زیادی به فوتبال مالکانه و طراحی باحوصله دارد، ولی هنوز نتوانسته 

شماره  دهی که مناسب این روش باشد پیدا کند.
باا و پایین های تیم شــفر به هواداران اجازه نمی دهد که بابت این برد خیلی ذوق زده 
شوند. دو هفته دیگر نیم فصل به پایان می رسد و شاید آن زمان بهتر بتوان درباره سرنوشت 
این تیم قضاوت کرد. اگر استقال در دو بازی بعدی بتواند فاصله را با صدر جدول کم کند، 
هواداران به قهرمانی امیدوارتر خواهند شد، ولی اگر این بازی تنها یک جرقه باشد، آنها باید 

در انتظار یک پایان آرسنالی باشند.

چه پایانی در انتظار استقال است؟  مصاحبهسرمقاله

جالی: خودمان به خودمان گل می زنیم
مجیــد جالــی پس از شکســت یــک بر صفــر شــاگردانش مقابــل نفت 
مسجدســلیمان می گوید: »کاری که ما داریم انجام می دهیم، قابل هضم نیســت 
و بســیار ناراحت کننده اســت. پنج بازی اســت که حریفان به مــا گل نمی زنند، 
بلکــه خودمان بــه خودمان می زنیم و در بقیــه دقایق بازی به ســر و کله خودمان 
می زنیم تا کارمان را جبران کنیم. این بســیار شــرم آور اســت. تا بازی را شــروع 
می کنیم، اشــتباهی خیلی بچگانــه انجام می دهیم. چندین بازی اســت که کار را 
اینگونه از دســت داده ایم. ما خودمــان به خودمان گل می زنیم. ســه گل از پارس 
جنوبی و فواد و دو گل از تراکتورســازی و پرســپولیس دریافــت کردیم. ببینید 
چگونــه گل می خوریم. بــا این حال مســوولیت را می پذیرم و امیــدوارم تیم مان 
 هر چه زودتر از این شــرایط خارج شــود. برای تیم تصمیمات بهتــر و جدیدتری 
می گیریم.«  جالی اشــاره ای بــه دیدارتیمش مقابل تیم های فواد خوزســتان و 
پرسپولیس دارد: »ببینید موقعیت های گلزنی ما برای چه تیمی در لیگ برتر ایجاد 
می شــود. بازیکنان تیم های لیگ برتری از یک دهم این فرصت ها استفاده می کنند. 
در چالشــی که با آن مواجه هســتیم، به تصمیمات قاطعی نیاز داریم که ان شاءا... 
آنها را اتخاذ می کنیم.« او در پاســخ به این ســوال که آیا مدیران باشگاه پیکان به او 
اولتیماتوم داده اند یا خیر، می گوید: »خیر. هفته گذشته جلسه بسیار خوب و مثبتی 
با مدیران باشگاه پیکان داشتیم. باشگاه از این شرایط ناراحت است و حق دارد. همه 
ناراحتیم و این حق ما نیســت. ما خیلی بهتر از این هســتیم. قبل از بازی و در طول 
هفته، بارها صحنه هایی را کــه در آن گل می خوریم، برای بازیکنان پخش می کنیم 
اما بازهم اتفاقات تکرار می شوند. به بازیکنان گفتیم که وقتی توپ را در عقب زمین 
نگه می دارید، بازیکنان حریف شما را پرس می کنند و باید زودتر تصمیم بگیرید اما 
دیدید چه اتفاقی افتاد؟! شــاهد یک پنالتی کامًا مشکوک و حدود 9۰ دقیقه بازی 
دفاعی بودیم. این همه موقعیت داریم اما نمی توانیم خطایی را که دقیقه دو مرتکب 

شدیم، جبران کنیم.«

کناره گیری او دلیل گناهکار بودنش نیست
باخ: به تصمیم شیخ احمد احترام می گذاریم

نشســت اتحادیه کمیته های ملی المپیک )ANOC( در توکیو در حالی 
برگزار شد که همه منتظر بودند تا واکنش توماس باخ رییس کمیته بین المللی 
المپیــک )IOC( در قبال وضعیت مبهم آنوک و کناره گیری شــیخ احمد را 
بدانند. باخ در این نشســت در ســخنرانی خود ابراز امیدواری کرد شیخ احمد 
الفهد الصباح بــه زودی به عنوان رییس آنوک 
برگردد. باخ تاکید کرد کناره گیری شیخ احمد 
از نقش هایــی که در IOC دارد به منزله تایید 
اتهاماتی که بر وی وارد شــده، نیست. به دنبال 
کناره گیری شــیخ احمد از ســمت هایی که در 
IOC داشت، توماس باخ به صورت شخصی از 
وی درخواست کرد تا به عنوان تنها نامزد ریاست 
آنوک از کاندیداتوری کنار برود به همین دلیل 
انتخابات ریاست آنوک نیز به تعویق افتاد. قرار 
اســت در نشســت هیات اجرایی IOC که در 
توکیو در خصوص شــرایط پیش آمده بحث و 
گفت وگو شــود. توماس باخ در صحبت های خود گفــت: »ما به تصمیمی که 
شــیخ احمد مبنی بر کناره گیری گرفته احترام می گذاریم. ما متوجه هستیم 
که این تصمیم به خاطر مصلحت هایی که مد نظر اســت گرفته شــده اما این 
کناره گیری تفســیر این موضوع نیست که شیخ احمد گناهکار است. ما به این 

تصمیم احترام می گذاریم و امیدواریم بتوانیم او را اینجا ببینیم.«

 دل بوسکه: توپ طا بدون مسی 
ارزش چندانی ندارد

ویســنته دل بوسکه، سرمربی سابق رئال مادرید و اسپانیا بابت خبر غیبت 
احتمالی مسی در میان نامزدهای نهایی توپ طا شگفت زده است.

مســی، برنده ۵ توپ طا در ۱۰ ســال اخیر یکــی از نام های حاضر در 
فهرست 3۰ نفره نامزدهای توپ طاست، ولی گفته می شود جایی در فهرست 

سه نفره نهایی ندارد و این عنوان به مودریچ، گریزمان یا واران می رسد.
دل بوسکه در مورد توپ طای 2۰۱8 به خبرنگاران گفت: »اینکه در سال 
جام جهانی یا یورو، توپ طا به بازیکنی برسد که در این تورنمنت موفق ظاهر 
شده، از نظر من اتفاق خوبی است.  ای کاش سال 2۰۱۰ و 2۰۱2 نیز همین را 
شــاهد بودیم و یک بازیکن اسپانیایی فاتح توپ طا می شد. با این حال از نظر 
من عجیب است که مســی در بین نامزدهای نهایی نیست. او بهترین بازیکن 
دنیاســت و غیبتش، این جایزه را کم ارزش می کند.« برنده توپ طای 2۰۱8 

دوشنبه شب معرفی می شود.

ســپاهان بعد از چند فصــل حضور در 
بحران، دوباره با امیر قلعه نویی به مدعی جدی 
کسب عنوان قهرمانی تبدیل شده. قلعه نویی 
بعــد از پیروزی مقابل پدیده و صدرنشــینی 
در لیــگ هجدهم گفت: »بایــد از هواداران 
خوب مان تشکر کنم. شاید تا اان به هواداران 
کم لطفی هم کرده ایم. حدود 4۰ هزار هوادار 
به ورزشــگاه آمدنــد و برای ما ســنگ تمام 
گذاشــتند. امیدوارم لیاقت داشته باشیم که 
جوابگوی محبت این عزیزان باشــیم. باید به 
تیم یحیی گل محمدی، خود او و بازیکنانش 
تبریــک بگویم. ما فضا را به پدیده دادیم ولی 
در ســاختن موقعیت از حریــف بهتر بودیم. 
هنوز این نگرش بــد در تیم از بین نرفته که 
آنها خودشان را باور کنند و گل های بیشتری 
بزننــد . باید در نیم فصــل خودمان را تقویت 
کنیم و در برخی پســت ها بهتر شــویم. باید 
بازیکنانی در حد و اندازه سپاهان جذب کنیم 

و تیم تقویت شــود. باشگاه در این مدت اگر 
از برنامه خود جلو نباشد عقب هم نیست.«

ســرمربی ســپاهان در مورد ۱۵ دقیقه 
پایانــی بازی که تیمش عقــب آمده بود هم 
توضیــح داد: »ما فضا را بــه حریف دادیم و 
در ایجاد موقعیت بــه غیر از موقعیت تک به 
تک سجاد شــهباززاده چند ضد حمله خوب 
داشتیم. در نیمه اول مشکلی داشتیم و تغییر 
سیســتم دادیم. مقابل دفاع یک مربع درست 
کردیم و عمق را بســتیم. آنها در ۱۵ دقیقه 
آخر به بازی مستقیم روی آوردند و ما تقریبا 
با 3 مدافع بازی کردیم. متأســفانه بازیکنانی 
که در فاز تهاجمی ســپاهان بازی می کنند، 
نگرش خوبی نداشتند و خیلی راحت توپ لو 
می دادند. پدیده به جز یک برگردان موقعیت 
خاصی نداشــت. پیام نیازمند هم خوب کار 
کرد و نشــان داد یک دروازه بان بزرگ است. 
نظم و ساختار دفاع ما هم فوق العاده بود من 

ســپاهان را به این شکل دوســت ندارم، باید 
یک مــدل دیگر بازی کنیــم. وقتی یک گل 
می زنیم باید به دنبال گل های بعدی باشــیم. 
من ســپاهان 8-۷ ســال قبل را می پسندم. 
باید در نیم فصل با تقویت تیم به آن ســمت 

حرکت کنیم.«
قلعه نویی در پاســخ به این ســوال که 
اکنون برای حفظ صدرنشینی چه تفکراتی را 
دنبال می کند، گفت: »ما ابتدا باید فشــار را 
از تیــم دور کنیم. ما از نظر بودجه تیم پنجم 
جدول هستیم. من از روز اول گفتم چشم انداز 
خوبی برای سپاهان می بینم. ما بازی به بازی 
راه را دنبال می کنیم. برای قهرمانی نیم فصل 
به کسی جام نمی دهند. ما باید برای نیم فصل 
دوم کاما تقویت شویم. یک روزهایی هست 
که حتــی مربی میل رفتن بــه تمرین ندارد 
اما من این روزها خیلــی راغب به حضور در 
تمرین ها هســتم و لذت می بــرم. برای نیم 

فصل دوم نیازمند یک روانشناس هم هستیم. 
ضمن اینکه بازیکنان تا یکشنبه فرصت دارند 
شــاد باشــند و بعد از آن باید تمرکز خود را 

روی بازی پرسپولیس بگذارند.«
ســرمربی ســپاهان در مورد اینکه آیا 
فهرست نفرات مدنظر خود را به باشگاه داده 
است، گفت: »نامه ای به صورت کلی  دادم اما 
اجــازه بدهید این دو هفته تمام شــود تا نام 
نفرات را مشــخص کنیم. بایــد ۵،4 بازیکن 
بگیریم که بتوانیم در کورس بمانیم. اســامی 
در ذهن مان مشخص است. اخیرا مد شده که 
نصفه شب و... قرارداد می بندند )با خنده( اما 
هر  وقت عکس بازیکنی با پیراهن ســپاهان 
منتشر شــد ، معلوم می شــود در فهرست ما 
بوده اســت. از همه بچه ها راضی هســتم  اما 
نقــل و انتقاات زمســتانی را بــرای تقویت 
 تیم ها گذاشــته اند  و سپاهان هم از این قاعده 

مستثنی نیست.«

قلعه نویی: این سپاهان را دوست ندارم

علیرضــا مرزبان پس از پیروزی یک بر صفر 
تیم فوتبــال نفت مسجدســلیمان مقابل پیکان 
می گوید: »انتظار داشتیم که یک بازی درگیرانه 
داشته باشــیم و همین گونه هم شد. ما با تیمی 
روبه رو شــدیم که بحرانی درونی داشت و انتظار 
داشــتیم که بیاید و از شخصیت خود دفاع کند، 
به همیــن دلیل یک فوتبال درگیرانه را شــاهد 
بودیم. با توجه به اینکــه تاکنون در خانه پیروز 
نشده بودیم، با چنگ و دندان از گل زده مان دفاع 
کردیم و ایــن کار را غیرتمندانــه انجام دادیم. 
بازیکنانــم زخمی و مصدوم شــدند و البته برای 

ایــن پیروزی بهای ســنگینی را هم دادیم. همه 
این مسائل نشــان دهنده شخصیت مثبتی است 
که تیم مــا دارد. ما به ســمتی در حال حرکت 
هستیم که تیم برای سال آینده هم در لیگ برتر 
بماند. در واقع ما تا روز آخر برای بقا در لیگ برتر 
مبارزه خواهیم کــرد.« او حرف هایش را اینطور 
ادامه می دهــد: »اان حس بلندپروازی نداریم و 
قدر جایگاهی را که در آن هستیم، می دانیم. بقا 
در لیگ برتر، هدف اصلی ماســت و راه ســختی 
هم در پیش داریم. چه بســا که روزهای بد هم 
خواهند رســید، بنابراین باید نهایت تاش خود 

را به کار بگیریم. ما یکســری مسائل داخلی در 
تیم داریــم. در واقع تیم ما احتیــاج به بازیکن 
جدیــد دارد و این موضوع را در جلســه ای که با 
هیات مدیره باشگاه دارم، خواهم گفت. بازیکنان 
تیــم ما تاکنون 2۰ درصد از مبلغ قراردادشــان 
را گرفته انــد و معتقــدم که آنها بایــد به حق و 
حقوق شان برسند. البته پول باید به باشگاه بیاید، 
چون نیاز به نیروی جدیــد هم داریم. به هرحال 
این روزها مسائل مالی نقش پررنگی را در تیم ها 
ایفا می کند. اگر مشکات مالی حل نشود، دچار 

یک بحران جدید می شویم.«

پرویز مظلومی:

5،4 بازیکن می گیریم تا در کورس بمانیم
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اگر بازی پرسپولیس و ماشین سازی 
را دیده باشــید، دیگر نمی پرســید چرا 
برانکو برای بردن شــجاع خلیل زاده به 
تبریز آنقدر اصرار داشت. آقای سرمربی 
به باشــگاه گفته بود حتــی اگر مجبور 
باشــد این بازیکن مصدوم را کنار زمین 
نگــه دارد، او را به تبریــز می برد و چه 

اصرار بجایی بود.
مصدوم  شــجاع  می دانستیم  همه 
است و از ماه ها پیش با گردن درد بازی 
می کند اما او بــا همین مصدومیت هم 
که اخیرا شــدت گرفته، بهترین نمایش 
را اجرا کرد. آن هــم در روزی که خط 

دفاع پرسپولیس دگرگون شده بود.
شــجاع در نیمه اول بــا فداکاری 
و جایگیری درســت اجــازه نداد ضربه 
خالقی فر دروازه پرســپولیس را باز کند 
امــا مهم تر از آن، گلی بود که در دقایق 
پایانی به ثمر رســاند و حاا درباره اش 
می گوید: »اگر گل زدم، زحمات بچه ها 
را تکمیل کردم و خوشــحالم که همه 
اعضــای تیم و هواداران شــاد شــدند. 
در پرســپولیس مهم نیست چه کسی 

گل بزنــد، بلکه مهم این اســت که دل 
هواداران شــاد شود و خوشــحالیم که 
ایــن اتفاق افتــاد.« شــجاع خلیل زاده 
طــوری بازی کــرد که کســی متوجه 
مصدومیتش نشود و بعد از بازی گفت: 
»من مدت هاست با درد در ناحیه گردن 
مواجه هستم که این درد به کمر و اخیراً 
به پاهایم زده و واقعاً دردش زیاد است.«

واقعیت اما این اســت که او برای 
بازی کردن به باشگاه تعهد داده بود. این 
را میثم علیپور فیزیوتراپ پرســپولیس 
فاش کرده و گفته: »خلیل زاده گردن درد 
و کمردرد داشت و باید با ویلچر به تبریز 
می آمد. ازم بود او چند روز اســتراحت 
کند اما نمی دانم چطور با پرواز به تبریز 
آمــد. البته کمرش بهتر بــود اما صبح 
بازی که از خواب بیدار شد، گفت گردنم 
درد می کند. وضعیتش نگران کننده بود 
اما می خواست بازی کند. برای همین از 
او تعهد گرفتیم اگر مشکلی پیش آمد، 
مسوولیتش بر عهده خودش است چون 
بازی کردن در این شرایط ریسک باایی 

دارد.«

پیروزی در خانه ماشین ســازی را 
مدیرعامل باشگاه پرسپولیس در پیامی 
به برانکو و شاگردانش تبریک گفت و از 

آنها تشکر کرد.
در پیــام حمیدرضــا گرشاســبی 
می خوانیــم: »درود بــه شــرف شــما 
مربیــان، بازیکنان و عوامــل تیم که با 
همه دشــواری ها، محرومیت ها، تنگناها 
بــرای  مبــارزه  از  آســیب دیدگی ها  و 
ســربلندی پرســپولیس و نبرد جانانه 
برای کســب پیروزی دست نمی کشید. 
شــما این بار هم در میان نداشــته ها با 
بزرگتریــن دارایی تان کــه همانا غیرت 
و اراده و درایــت پرسپولیســی بــود، 
چــرخ روزگار را به کرنش واداشــتید و 
در سخت ترین شــرایط از نام و جایگاه 
بلند و بزرگ پرســپولیس دفاع کردید. 
جوان هــای تیم نشــان دادند که چون 
بــزرگان آماده اند تا جانفشــانی کنند و 
پیــروزی شــگفت انگیزتان پیش از گل 

پیروزی، هنگامــی به نمایش درآمد که 
وحدت و مودت الهام بخش شــما برای 
رســیدن به هدفی که داشتید هر قلبی 
را تســخیر می کــرد و هر زبانــی را به 
تحسین وا می داشت. پرسپولیس افتخار، 
پیروزی و حماســه را بیــش از هر تیم 
دیگری در فوتبال ایران به خود دیده اما 
آنچه این روزهــا رقم می زنید از جنس 
دیگری اســت. به راســتی که شهامت، 
جوانمردی و عشق در فوتبال را معنای 
تــازه ای بخشــیده اید. در میان نمایش 
احســاس برانگیزتان، صد افسوس بر ما 
بود از اینکه علیرضــا بیرانوند با چنین 
افتخار آفرینی هایی در پرسپولیس، آسیا 
و جام جهانــی از کورس برترین ها کنار 
گذاشته می شود. چنین بی عدالتی هایی 
بزرگ مردان پرســپولیس را از مســیر 
پیشرفت خارج نخواهد کرد که هر یک 
از شما قهرمانانی به یادماندنی خواهید 

بود.«

شجاع برای بازی کردن تعهد داد

درود بر شــرف تان
تشکرگرشاسبیازپرسپولیسیها:

برانکو: بازیکنانم ایق این پیروزی بودند
پیروزی پرسپولیس در تبریز شاید در نظر خیلی ها غیرممکن می نمود 
اما پرســپولیس با یک تیم نصفه و نیمه برد و برانکو ایوانکوویچ در نشست 
خبری بعد از بازی با ماشین سازی گفت که تیمش ایق این پیروزی بوده: 
»به چیزی که در طول هفته گفته بودم، رســیدیم. می دانســتیم حریف 
سرسختی داریم. آنها در ۷ بازی قبل مساوی کرده بودند و مقابل سپاهان و 
استقال که رقبای اصلی ما بودند بهتر بازی کردند. ما هم بدون ۵ بازیکن 
اصلــی به میدان رفتیم اما لیاقت این برد را داشــتیم. به بازیکنانم تبریک 
می گویم که تا لحظه آخر به دنبال برد بودند. به بازیکنان جوانم هم تبریک 
می گویم که در میدانی سخت نشان دادند ایق این پیروزی بودند. طبیعی 

است که می خواهیم با بهترین نتایج نیم فصل اول را به پایان برسانیم.«
خبرنگاری گفت روند بازی به گونه ای بود که شــاید بازی می توانست 
مســاوی تمام شود اما ســرمربی پرســپولیس ادعا کرد که از همان ابتدا 
تیمش را برای پیروزی به میدان فرســتاده بود: »ما امروز بازی را بردیم و 
با لیاقت هم بازی را بردیم چون شــانس گل 
بیشتری داشــتیم و بازی را کنترل کردیم و 
می دانســتیم گل می زنیم. ما نمی خواســتیم 
مساوی کنیم بلکه بازیکنان کم تجربه را عقب 

گذاشتیم تا به گل برسیم.«
یکی دیگر از خبرنگاران تبریزی با اشاره 
به حرکت عالیشــاه و رادوشویچ ادعا کرد که 
بازیکنان پرســپولیس دنبال حاشیه ســازی و 
تحریک تماشــاگران بودنــد و برانکو اینطور 
پاســخش را داد: »شــما فکــر می کنید من 
مربی  هســتم که  بگویم از این کارها بکنند؟ 
مــن به  آنها فوتبال بازی کــردن یاد می دهم 
و برای همین در ۳ ســال اخیر ۲ قهرمانی و یک  نایب قهرمانی آوردیم. به 
فینال آسیا رفتیم چون فوتبال بازی کردیم و برای تحریک حریفان کاری 
نمی کنیم. دلیل این مسائل را در جای دیگر ببینید که آیا کسی باعث این 
موضوع شد یا نه. البته من عصبانیت شما را درک می کنم و می دانم هوادار 
تراکتورسازی و ماشین سازی هستید. حق هم دارید اما این فوتبال است.«
مرد کروات صحبت هایش را با اشاره به شرایط سخت تیمش ادامه داد: 
»ما همزمان ۲ لیگ را بازی کردیم. در لیگ ایران و لیگ آسیا بازی کردیم. 
در لیگ ایران همه تیم ها انگیزه زیادی دارند که مقابل قهرمان ایران بازی 
کنند. ما ۵ روز قبل از بازی فینال آســیا با ســایپا بــازی کردیم اما هیچ 
گله ای نکردیم و اان هم گله ای نداریم. طبیعی اســت که بازیکنان خسته 
می شــوند. ما در آسیا با قوی ترین حریفان بازی کردیم. قبل از الدحیل در 
دربی بازی کردیم و گله ای نکردیم و از کســی هم کمک نمی خواهیم اما 
ببینید با ما چه رفتاری می کنند. طبیعی اســت که در این شرایط بازیکن 
جدید می آوریم اما از کســی کمک نمی خواهیم. بــه بازیکنان و هوادارانم 
افتخــار می کنم و فکر می کنم در این بازی همه متوجه شــدند که چرا ما 

قهرمان ایران هستیم.«
ســرمربی پرســپولیس درباره حذف مصدومان از فهرست این تیم و 
جذب بازیکنان جدید هم گفت: »درباره ماهینی باید بگویم تا نوروز آماده 
می شود اما انصاری نه. مصدومیت سیامک و مصلح سبک است. کمال هم 
به خاطر محرومیت به تبریز نیامد. در نیم فصل شــرایط را آنالیز می کنیم 

تا بازیکنان جدید را ببینیم. بازیکنان باای ۲۳ سال ما تکمیل است.«
پرسش بعدی این بود که بازیکنان جدید اگر اضافه شوند پرسپولیس 
را دچار مشــکل و ناهماهنگی نمی کنند؟ برانکو در پاســخ گفت: »وقتی 
تغییراتی در باشگاهی درست اعمال شود و بازیکنان جوان به تیم می آیند 
به نوعی دچار مشکل می شویم اما بعد از ۴ سال که اینجا هستم، هنوز جا 

برای پیشرفت داریم.«
سرمربی پرسپولیس غیبتش در نشســت خبری پیش از بازی را هم 
اینطور توجیه کرد: »ما با هواپیما آمدیم اما یک ســاعت تاخیر داشت. بعد 
به ما گفتند کنفرانس لغو شــده است. هر بار فرصت بوده، من به کنفرانس 
آمده ام چون احترام زیادی برای شــما خبرنگاران قایل هســتم. ما با شما 
وظیفه مشــترکی داریم و باید شادی به هواداران بدهیم. ما با مسابقات و 
شــما با تعقیب آن با هم همکار هستیم. هر چه دل تان بخواهد می توانید 
بپرســید اما آیا مربیان دیگر هم ایــن کار را می کنند؟ ما فقط تمرین روز 
قبــل از بــازی را می بندیم. نه برای اینکه چیزی پنهان شــود، بلکه برای 

داشتن آرامش است.«

 ستاره های فردا از روی نیمکت پرسپولیس بلند شدند

به این می گویند خیریت
مفهوم »عدو شــود ســبب خیر« را اگر تا 
امــروز درک نکرده بودید، پرســپولیس آن را به 
شما می آموزد. پرسپولیسی که طاهری و طارمی 
وقتی پنجره  نقل و انتقاات را به رویش بســتند، 
کسی فکر نمی کرد راه نفسی برایش مانده باشد 
اما این بار بیشــتر اوج گرفت و ســربلندتر بود. 
آن هــم در حالی که نه حــق ورود به بازار نقل و 
انتقاات را داشت و نه حتی توانست ستاره هایش 

را نگه دارد.
دســت های پرسپولیس خالی شــده بود و 
جوان هایی که تا پیش از آن حتی برای نشستن 
روی نیمکت باید گزینش می شدند، امیدوار. حاا 
آنها یک قــدم جلوتر آمده و از بازیکنان تمرینی 
سکونشــین تبدیل شــده بودند بــه گزینه های 
جایگزینی یــازده بازیکن اصلی تیم. تا امروز اگر 
فقط تماشــاگر بازی های پرسپولیس بودند، حاا 
نوبت بازی شــان رســیده و دیدیم که مهمتر از 
بازی کردن آنها اما یکی شدن شــان با برنامه های 
تاکتیکی تیم اســت. حال آنکه پیش بینی کرده 

بودند پرسپولیس با آنها زمینگیر می شود.
پیش از این هم البته جوان های پرسپولیس 
را در میــدان دیــده بودیم. مثا همین ســعید 
حسین پور. یا حتی حمیدرضا طاهرخانی که در 
دوحه برابر السد به میدان رفت. احسان علوان زاده 
و آدام همتــی اما کمــی باتجربه تر شــده اند و 
محمدامین اسدی هم نشان داد که توانایی های 
فنــی اش به تجربه ای که از آن بی نصیب اســت، 
می چربــد. او در همان ده دقیقه ای که در زمین 
حضور داشت، مثبت و موثر بازی کرد و یک گل 

هم زد که داور به اشتباه آفساید اعامش کرد.
موفق ترین جوان برانکو در تبریز اما ســعید 
حســین پور بود که به جای طاهرخانی به زمین 
رفت. محدودیت هــای برانکــو ایوانکوویچ برای 
انتخاب یازده بازیکن اصلی پرســپولیس او را به 
تغییر پســت آدام همتی مجبور کرد و در حالی 

که تصور می شد این تغییر پست احسان علوان زاده 
باتجربه تــر را به ترکیب اصلی برســاند، در نهایت 
این حمیدرضا طاهرخانی بود که در پست هافبک 
کناری به میدان رفت و البته اصا هم موفق نبود.

اینکه حــرکات تکنیکی خوبی  با  طاهرخانی 
داشــت، در پیش بردن توپ و حــرکات ترکیبی 
چندان موفق نبود و در همان دقایق ابتدایی نیمه 
دوم تعویض شد. برعکس طاهرخانی اما حسین پور 
که به جای او به زمیــن آمده بود، نمایش بی نقص 

و قابل توجهی در ترکیب پرســپولیس داشت. او با 
اینکه یک هافبک میانی است، در کناره خط میانی 
نمایش خوبی داشت و با اعتماد به نفس بازی کرد.
حسین پور در ســومین بازی لیگ برتری اش، 
سومین پست خود را تجربه کرد. او در یک صحنه 
بازیکن ماشین ســازی را از پیش رو برداشت، وارد 
محوطه جریمه حریف شــد و تاش کرد نخستین 
پــاس گلش را بدهــد اما موفق نشــد. حال آنکه 
می توانست با پاسی ساده، همان توپ را به نوراللهی 

برســاند و فرصت یک ارسال بلند را برای او فراهم 
کنــد اما ترجیــح داد به دل دفــاع حریف بزند و 

تکنیکش را به رخ بکشد.
جوان هایی که پنجشــنبه در تبریز با پیراهن 
پرســپولیس به میدان رفتند، در واقع ستاره های 
فردای فوتبال ایران هســتند کــه به لطف کمبود 
بازیکن در این تیم، از روی نیمکت بلند شده اند تا 
»خیریــت« را برای آقای گلی که پنجره را به روی 

آنها بست و رفت، معنا کنند.

کمبود بازیکن، با وجود همه آسیب هایش پرسپولیس را 
یکدســت تر کرده. به طوری که حاا همه بازیکنان، در گلزنی 
و موفقیت های تیم شــریک می شــوند. پرسپولیس این فصل 
بازیکنان زیادی در اختیار ندارد چون پنجره نقل و انتقااتی اش 
بســته بود. از طرفی مصدومیت های پشت سر هم که حاصل 
بازی های فشرده در لیگ برتر و لیگ قهرمانان است، اوضاع را 
برای قرمزها سخت تر می کند اما به شکل عجیبی می بینیم که 
با افزایش محدودیت ها، تیم برانکو هر روز یکدست تر می شود. 
در ســال های ابتدایی اوج گرفتن پرسپولیس با برانکو، بخش 
زیادی از گلزنی های این تیم روی دوش مهدی طارمی یا علی 

علیپور بود اما از زمان شروع لیگ قهرمانان آسیا در این فصل، 
9 بازیکن مختلف برای موفقیت به پرسپولیس کمک کرده اند. 
شــروع لیگ قهرمانان امسال در واقع شروع برنامه های فشرده 
پرســپولیس بود. با افزایش خســتگی تیم، همه بازیکنان در 
گلزنی شــرکت کرده اند تا پرسپولیس بتواند از شرایط سختی 
که در آن گرفتار شــده عبور کند. پرســپولیس از بازی رفت 
برابر الدحیل تا امروز، 11 گل زده که این گل ها توســط 9 نفر 
مختلف به ثمر رسیده اند. علی علیپور و کمال کامیابی نیا، تنها 
بازیکنان ۲ گله پرســپولیس در این مقطع هســتند. در کنار 
کمــال و علیپور، بازیکنانی مثل همتی، انصاری، ســیدجال، 

منشــا و نعمتی هر کدام یک گل زده اند و شــجاع خلیل زاده 
هم با زدن گل برتری پرســپولیس در بازی با ماشین ســازی 
نام خود را وارد این فهرســت کرد. یک گل هم توسط بازیکن 
الدحیل وارد دروازه این تیم شــد کــه البته در صورت ضربه 
نزدن مدافع حریف بشار رســن دروازه را باز می کرد. جالب تر 
اینکه محمدامین اسدی به عنوان دهمین نفر برای پرسپولیس 
گل زد که کمک داور به اشتباه این گل را نپذیرفت. پرسپولیس 
که از زمان شروع فشــردگی بازی هایش در لیگ برتر و لیگ 
قهرمانــان به ســختی 11 بازیکن برای رفتن بــه زمین پیدا 

می کند، تعداد گلزنانش در حال دو رقمی شدن است.

 9+1
 گلزن 
در تیم 
پروفسور

ماشینسازیصفر-پرسپولیسیک
پیروزی بزرگ

پنجشــنبه 97/9/8، هفتــه چهاردهم 
هجدهمین دوره لیگ برتر، ســاعت 15، 
ورزشــگاه بنیان دیزل تبریز، تماشاگر: دو 

هزار نفر
ماشین سازی صفر

پرسپولیس یک
گل: شجاع خلیل زاده )90+2(

داور: سیدرضا مهدوی
کمک ها: میریعقــوب حجتی، حمیدرضا 

کنعانی
اخطار: امید عالیشــاه، احمــد نوراللهی، 
بوژیدار رادوشــویچ )پرسپولیس( و سعید 

مهری )ماشین سازی(
خلیــل زاده  شــجاع  بازیکن برتــر: 

)پرسپولیس(
ماشین سازی: فرنانــدو دخسوس، احمد 
موســوی، محمد اهل شــاخه، محمدحســین 
کنعانــی زادگان، پیمان بابایــی، رضا خالقی فر، 
فریــد بهزادی کریمــی )90-  محمــد قادری(، 
مسیح زاهدی )۴+90 - احمد مهدی زاده(، محمد 

خرم الحسینی، سعید مهری، احمد زنده روح 
سرمربی: رضا مهاجری
پرســپولیس: علیرضا بیرانوند، شــجاع 
خلیــل زاده، ســیدجال حســینی، محســن 
ربیع خــواه، احمد نوراللهی، علــی علیپور )8۲- 
محمدامین اســدی(، گادوین منشا، بشار رسن، 
آدام همتی، حمیدرضا طاهرخانی )۵6- ســعید 

حسین پور(، امید عالیشاه
سرمربی: برانکو ایوانکوویچ

 بازی با حمات پرســپولیس آغاز شــد و در 
ادامــه هــر دو تیم با بــازی تهاجمی فرصت های 
خوبی را روی دروازه یکدیگر خلق کردند. هر چند 
ماشین سازی از نظر تاکتیکی در دقایق بیشتری از 
بازی برتری داشت و موقعیت هایی هم روی دروازه 

پرسپولیس به وجود آورد.
پرســپولیس هم با وجود اینکــه دو مدافع 
کناری غیرمتخصص را در ترکیب خود می دید، در 
خط دفاعی و در بازی تدافعی عملکرد بسیار خوبی 
داشت و توانست با رهبری سیدجال دروازه اش را 
بسته نگه دارد و در نهایت به یک برد با ارزش برسد.

البتــه نباید از عملکرد دروازه بان درجه یک 
پرســپولیس غافل بود. علیرضا بیرانوند این روزها 
در اوج قــرار دارد و بــا تجربه و اعتماد به نفس باا 
یک مهره فوق کلیدی در تیم برانکو شــده اســت. 
او بارهــا موقعیت هــای حریف را مهار کرد و حتی 
می توانســت بهترین بازیکن زمین باشد اما در این 
بــازی یک رقیب بزرگ به نام فرناندو دخســوس 
داشــت که همیشــه نمایش های خوبــی برابر 

پرسپولیس داشته است.
دروازه بان برزیلی بارها مقابل پرســپولیس 
ایســتاد و تا دقیقه نود رقیب اصلی بیرانوند برای 
رسیدن به عنوان بهترین بازیکن زمین بود اما گل 

شجاع همه چیز را تغییر داد.
شــرح گل: ضربه ایســتگاهی دقیقه 90 
پرسپولیس در سمت راست زمین ماشین سازی را 
بشار رسن روی دروازه فرستاد و شجاع خلیل زاده با 
یک پرش بلند و ضربه سر بااخره دروازه دخسوس 

را باز کرد.

غیبت دوباره نعمتی
ســیامک نعمتــی در بــازی بــا 
داشــت.  نخواهد  هم حضور  ذوب آهن 
خــوِد او گفته بود تا نیم فصل نمی تواند 
بــه میــدان برگــردد امــا پزشــکان 
پرسپولیس امیدوارند او را به بازی های 
دو هفتــه آخر برســانند و برای همین 
فعا فقط غیبتش در بازی سه شــنبه 

برابر ذوب آهن را قطعی دانسته اند.
 

کمال می رسد، مصلح شاید
کمال کامیابی نیا اگر محروم نبود، در 
تبریز هم پرسپولیس را همراهی می کرد 
و با اینکه کتفش هفته پیش دررفته بود، 
به گفته پزشکان تیم مشکلی برای حضور 
در بازی برابر ذوب آهن نخواهد داشــت. 
وضعیت شایان مصلح اما مشخص نیست 
و قرار اســت در تمرین روز شــنبه از این 

بازیکن آزمایش پزشکی بگیرند.
 

ناهار میهمان شجاع
گل ســه امتیازی شــجاع در تبریز، 
نوبت میزبانی او از هم تیمی هایش را جلو 
انداخت. پرسپولیســی ها قرار گذاشته اند 
که هر چند وقت یک بار یکی از آنها بقیه را 
میهمان کند که این بار قرعه به نام شجاع 
خلیل زاده افتاد و قرار شد پرسپولیسی ها 

ظهر شنبه ناهار میهمان او باشند.
 

باقری از تیم جدا شد
تنها مربی ایرانی پرســپولیس بعد از 
بازی با ماشین سازی اردوی این تیم را ترک 
کرد. کریم باقــری که به همراه خانواده اش 
راهی تبریز شــده بود، در زادگاهش ماند و 

قرار شد شنبه به تمرین برگردد.
 

آفساید نبود
پرســپولیس درســت یک دقیقه 
زد  را  دوم  گل  شــجاع،  گل  از  بعــد 
کــه کمــک داور آن را آفســاید اعام 
کــرد. آن هم در حالی کــه هم تصاویر 
تلویزیونــی صحــت آن گل را نشــان 
داد و هم کارشناســان داوری تصمیم 
کمــک داور و داور در اعام آفســاید را 

اشتباه خواندند.
 

تمرین 200 نفره
پیروزی  از  بعد  نخســتین تمرین 
از ۲00  بیــش  ماشین ســازی  برابــر 
نفر تماشــاگر داشــت. تماشاگرانی که 
یک نفس بازیکنان و مربیان را تشویق و 
در صحبت با مدیرعامل از حاشیه های 
به وجود آمده ابــراز نگرانی کردند. در 
این تمرین که از ساعت 11 در ورزشگاه 
شهید کاظمی آغاز شد، بازیکنان اصلی 

فقط دور زمین دویدند.

مصاحبه گزارش بازی

خبرکوتاه

آینده 
پرسپولیس 

را بشناسید

جوان هایی 
که پنجشنبه 

در تبریز 
با پیراهن 

پرسپولیس 
به میدان 

رفتند، در واقع 
ستاره های 

فردای فوتبال 
ایران هستند 
که به لطف 

کمبود بازیکن 
در این تیم، از 
روی نیمکت 
بلند شده اند 

تا »خیریت« را 
برای آقای گلی 
که پنجره را به 
روی آنها بست 

و رفت، معنا 
کنند.

درســت اســت که طاهرخانی کمک چندانی به پرســپولیس نکرد اما دو جــوان دیگر برانکو امیدوارمــان کردند به فردای پیش رو. محمدامین اســدی در 
دومین بازی این فصلش یک گل زد که به اشــتباه آفســاید اعام شد و ســعید حســین پور هم که به جای حمیدرضا طاهرخانی به زمین آمده بود، نمایشی 
بی نقص و قابل توجه در ترکیب پرســپولیس داشــت. او با اینکه هافبک میانی اســت، در کناره خط میانی نمایش خوبی داشــت و بــا اعتماد به نفس بازی 
کرد. این ســومین بازی حســین پور در لیگ برتر بود و جالب اینکه او در هر بازی، حضور در پســت متفاوتی را تجربه کرده اســت. در بازی با فواد هافبک 
تهاجمی بود، مقابل پیکان نقش هافبک میانی را که پســت اصلی اش اســت ایفا کرد و در بازی با ماشین ســازی هم به عنــوان هافبک کناری به زمین رفت.

صحبت های سیدجال حسینی بعد از 
پیروزی مقابل ماشین سازی هم پر از دلخوری 
بود: »ما در بازی با پیکان خیلی اذیت شــدیم 
و بعضی ها فکر کردنــد با برد پیکان همه چیز 
ایده آل شــده اما در یک شــرایط سخت تر به 
مصاف تراکتورسازی رفتیم که دیدید چقدر 
بازی سنگینی بود. در این بازی هم از بازیکنان 
جوان تیم اســتفاده کردیم. متأسفانه عده ای 
خیلی راحت با مصاحبه های شان جو را خراب 
می کنند و باعث می شــوند هواداران عصبی 
و تحریک شــوند.« کاپیتان پرســپولیس در 

ادامه به برگزاری مراسم انتخاب بهترین های 
آســیا بدون حضور علیرضا بیرانوند اشــاره 
کرد و گفــت: »ما وقتی برنامه ریزی آســیا را 
می بینیم، همــه چیز را متوجه می شــویم. 
تصمیم گیری های شــان هــم در همین حد 
اســت که می بینیــم! بیرانونــد واقعاً حقش 
بود به عنــوان بهترین بازیکن آســیا انتخاب 
شــود چرا که خیلی زحمت کشید. متاسفانه 
خیلی راحت حق مان در این انتخاب ها ضایع 
می شــود و دلیلش هم این اســت کــه ما در 

کنفدراسیون فوتبال آسیا کرسی نداریم.«

در دقایق پایانی نیمه نخســت بازی 
ماشین سازی و پرسپولیس درگیری لفظی 
شــدیدی بین علیرضا بیرانونــد و احمد 
نوراللهــی رخ داد کــه از دید دوربین های 
تلویزیونــی دور نمانــد. در حالــی کــه 
پرسپولیس برای دقایقی تحت فشار حریف 
قرار گرفته بود و ماشین سازی موقعیت های 
خطرناکــی را روی دروازه علیرضا بیرانوند 
خلق می کرد، به ناگاه دو بازیکن ملی پوش 

پرسپولیس با هم درگیر شدند که البته قبل 
از اینکه کار باا بگیرد، سیدجال حسینی 
به غائله پایان داد. گویا لحظاتی قبل از این 
درگیری بیرانوند بــا بازیکنان خط میانی 
و خط دفــاع صحبت کرده بود که به نظر 
می رســد تکرار این اتفاق و هشدار به آنها 
در مورد جدی نگرفتــن توصیه های این 
دروازه بــان به مذاق احمد نوراللهی خوش 
نیامد و این درگیری را رقم زد. البته این دو 

بازیکن خوش شانس هم بودند که در این 
صحنه از داور مسابقه کارت زرد نگرفتند.

در این بازی نوراللهی با توجه به حضور در 
پست هافبک دفاعی وظیفه سنگین تری 
برعهده داشت که شــاید به همین خاطر 
کمی حســاس تر و عصبی تر از همیشه به 
نظر می رســید. بیرانوند هم بــا اینکه روز 
پردردسری داشــت، یکی از بهترین های 

پرسپولیس بود.

یکی از توانایی های ویژه پرسپولیس 
برانکــو این بــود که به راحتــی دروازه 
هر تیمــی را باز می کــرد. همین فصل 
گذشــته بود کــه رقیب مستقیم شــان 
یعنی ذوب آهــِن تحت هدایت قلعه نویی 
را با چهار گل بدرقه کردند. بسته شدن 
پنجره نقل  و انتقاات و از دســت رفتن 
چنــد بازیکن اما باعث شــد تیم برانکو 
ســخت  گل بزند. بخصوص در این فصل 

که دســت پروفســور خالی تر از همیشه 
شــده و پرســپولیس هم برای گل زدن 

سختی بیشتری می کشد.
پرســپولیس این فصل فقط ۳ تا از 
18 گلــش را در نیمــه اول زده و برای 
1۵ گل دیگــرش، حداقل تــا نیمه دوم 
صبر کرده اســت. دو تا از این ســه گل 
نیمه نخســت هم در همان دو مســابقه 
ابتدایی فصل زده شــده. یعنی از دقیقه 

۲0 دومین بازی فصل پرســپولیس تا به 
حال، این تیم به جز یک بار، در نیمه اوِل 

هیچ مسابقه دیگری گل نزده است.
این آمار شــامل لیــگ برتر، لیگ 
قهرمانان آســیا و جام حذفی می شــود. 
اتفاقــی که روز پنجشــنبه در تبریز هم 
تکرار شــد و پرســپولیس طوانی ترین 
انتظارش در این فصــل برای گلزنی در 

یک مسابقه را تجربه کرد.

 سیدجال: با مصاحبه های شان هواداران را تحریک می کنند

درگیری ملی پوشان پرسپولیس: تذکری که جدی گرفته نشد

ویژگی پرسپولیس: گلزنی در نیمه مربیان

عکس نوشت

 نیمکت تاریخی اما ناشــناس پرســپولیس. قطعا برانکو فکرش 
را هــم نمی کرده که مجبور شــود با 12 بازیکن باای 23 ســال و 
این نیمکت ناشــناس و کم تجربه به بازی با ماشین ســازی برود. 
راســتی شــما کدام یک از این بازیکنان را به چهره می شناسید؟

 خــوش و بش مدیرعامل هیجان زده پرســپولیس با ســرمربی 
و کاپیتــان. گرشاســبی صبح جمعــه به محــل تمرین رفت 
و بعــد از تبریــک بــه پرسپولیســی ها، جلســه ای کوتاه را 
با برانکــو ایوانکوویچ و ســیدجال حســینی برگــزار کرد.

 عکس یــادگاری پرسپولیســی ها در نخســتین تمرین بعد از 
پیروزی مقابل ماشین سازی. شاگردان برانکو خودشان هم از این 
شاهکاری که با دست خالی در تبریز رقم زدند، به وجد آمده اند.

 در دقایق پایانی نیمه 
اول بازی ماشین سازی و 

پرسپولیس بود که علیرضا 
بیرانوند و احمد نوراللهی با 
یکدیگر درگیر شدند. البته 

آنها بین دو نیمه آشتی 
کردند و بعد برای اینکه 

آشتی شان را به گوش همه 
برسانند، در بازگشت به 

تهران این عکس را گرفتند 
و در فضای مجازی منتشر 

کردند.

همه از شــوت امید عالیشــاه جنجالی 
می گویند اما انگار توهین های تماشــاگران 
تبریزی به او را کســی نشــنیده که حاا این 
بازیکن با اشــاره بــه آنها خــودش را توجیه 
می کند: »جو بدی علیه من در ورزشگاه وجود 
داشــت. از همان دقیقه یک بدترین ناسزاها 
را به من گفتند و به ناموســم توهین کردند. 
چند بار سمت سکوها رفتم و دست روی قلبم 
گذاشتم تا بلکه به شعار های شان ادامه ندهند 
امــا فایده ای نداشــت. نمی دانــم خانواده ام 
چه گناهی کرده اند که باید ناســزا بشــنوند. 

فوتبال ارزش این چیزها را ندارد.« عالیشــاه 
در ادامه صحبت هایــش می گوید: »من برای 
مردم آذربایجان احترام زیادی قایل هســتم 
و اعتقادم این اســت افرادی که در ورزشگاه 
چنین الفاظی را به کار می برند، تماشــاگرنما 
هستند. من خودم مدتی آنجا بازی می کردم 
و از مــردم آذربایجان به جــز خوبی چیزی 
ندیدم اما همان موقع که از تبریز برگشــتم، 
یکسری ها خط دادند تا برخی افراد علیه من 
فحاشی کنند که البته اهمیتی ندارد چون به 

نظرم اان دیگر همه چیز روشن است.«

 عالیشاه: از دقیقه یک به من ناسزا می گفتند



3فوتبـــال ایـــران @iranvarzeshi

اصا دعوایی بین کارلوس و برانکو وجود ندارد

استراتژی خطرناک کی روش؛ تخریب موفق ترین فرد فوتبال ایران

یک ماه بعــد از اتفاقات بین اســتیلی و 
میک مک درمــوت، این مربی ایرلندی در اوج 
دعواهای برانکو - کی روش این بار به سرمربی 
پرسپولیس تاخت. در شــرایطی که محبوبیت 
برانکو نــزد هواداران پرســپولیس بیشــتر و 
بیشــتر می شــود او چهارشنبه شــب پیغامی 
در اینستاگرام خود منتشــر کرد و بعد از یک 
میلیونی شــدن فالوورهایش از همه آنهایی که 
حمایتش می کنند تشــکر کرد. ســاعاتی بعد 
میک مک درموت در اینســتاگرامش نوشــت: 
»یک میلیــون دنبال کننده بدون شــخصیت 
رهبری! 100 لباس و بدون سبک و شیوه! پول 
از قراردادها و شخصیتی ورشکسته! و ارکستری 

معمول از سایه ها شروع به نواختن می کند.«
این اتفــاق در حالــی رخ داد که بعد از 
ماجرای نامه دبیرکل فدراســیون برای ساکت 
کردن ســرمربی پرسپولیس، قرار بود جلسه ای 
بین مدیران باشگاه پرســپولیس و فدراسیون 
فوتبال شــکل بگیرد اما مربــی ایرلندی فارغ 
از این جلســاتی که بوی صلــح موقت می داد 
دوبــاره در نقش آتش بیــار معرکه وارد ماجرا 
شد و کاری کرد تا هواداران پرسپولیس و حتی 
پیشکسوتان این تیم را علیه کی روش بشوراند.

بعد از پســت جنجالی مــک درموت که 
درست قبل از دیدار سرخ ها مقابل ماشین سازی 
منتشر شد خیلی ها ســکوت کردند اما بعد از 
بــرد دقیقه 93 برانکو و تیمش در تبریز برخی 
پیشکســوتان و البته هواداران پرسپولیس در 
فضــای مجاز مربی ایرلنــدی و کی روش را به 

توپ بستند تا دعواها دوباره به اوج برسد.
پرسپولیســی ها می گویند امــکان ندارد 
مربی ایرلندی شب قبل از بازی این تیم مقابل 
ماشین سازی با اراده خودش چنین پستی در 
اینستاگرام گذاشته باشد و حتما کی روش از او 

خواسته برانکو را اینچنین تخریب کند.
در میدان مسابقه ورزشــگاه بنیان دیزل 
امــا اتفاق جالبــی رخ داد. شــجاع خلیل زاده 
بعد از گل ســه امتیازی اش با سرعت به سمت 
برانکو رفت و حلقه شادی سرخ ها مقابل مربی 
کروات شان شکل گرفت تا به ناگاه کل بازیکنان 
درون زمین و نیمکت نشینان برانکو را محاصره 
کننــد و بعد از پســت مک درمــوت در صدد 
حمایــت از او برآیند. اتفاقا شــجاع خلیل زاده 
بعد از گلی کــه زد در مصاحبه اش هم طوری 
صحبــت کرد که ثابت کند قید دعوت شــدن 
دوباره به تیم ملی را زده و در این جنگ کاما 
پشت ســرمربی پرسپولیس قرار دارد: »فارغ از 
تمامی اتفاقات و حواشــی ما یک تیم هستیم 
که برای هوادار می جنگیم و پیروز می شــویم. 

ما یــک ارتش چهل میلیونی هســتیم نه یک 
میلیون نفره. 40 میلیون به عاوه یازده نفر...«

***
همه می پرسند دعوای کی روش - برانکو 
چه زمانی تمام می شــود اما باور کنید دعوایی 
وجود ندارد. این تاشی است از سوی کی روش 
تا اگر خــدای ناکرده در جام ملت های آســیا 
نتیجــه دلخواه نگرفــت و با تیــم ملی موفق 
نبود ســیبلی برای تاختن داشته باشد و انگار 
او بــه مــوازات برنامه های آماده ســازی تیم 
ملی و کمپ هایی کــه می چیند برای تخریب 
موفق ترین فرد فوتبال داخلی و باشگاهی ایران 

برنامه ریخته است.
وقتی می گویید دعوای کی روش - برانکو 
حتما باید دو طرف بــه این چلنج ادامه دهند 
امــا یادتان بیایــد برانکــو در مقطعی طوانی 
هــر چه کــی روش می گفت ســکوت می کرد. 
در آن مقطع اطرافیان برانکو و باشــگاه ســعی 
در ســاکت نگه داشتن ســرمربی کروات این 
تیم داشتند اما حاا شــرایط به جایی رسیده 
که برانکو نمی تواند ســاکت بمانــد. او در 63 
سالگی و بعد از افتخاراتی که در فوتبال آورده 
شخصیت مستقل و البته قابل احترامی دارد و 
دیگــر برنمی تابد که هر چه اطرافیانش در تیم 
و باشگاه می گویند بپذیرد. از این جهت برانکو 
ازم می بیند که جواب بدهد و در مصاحبه های 

خــود گهــگاه کنایه هایی هم بــه کی روش و 
دستیارانش می زند.

همــه از دعــوای برانکــو - کــی روش 
می گویند اما یک سوال بزرگ را می توان مطرح 
کرد: اینکــه برانکو در تمــام دوران حضورش 
در پرســپولیس با چند نفر دعوا داشــته؟ حاا 
در مورد کــی روش می پرســیم: او با چند نفر 
دعوا داشته؟ چطور فدراســیون فوتبال از این 
هجمه ای کــه کی روش و دســتیارانش ایجاد 
کرده انــد می گذرد و به برانکــو می تازد و نامه 
می نویسد؟ اصا چطور وقتی فدراسیون فوتبال 
می خواهد به ســبک خودش مساله دعواهای 
اخیر و کشــمکش های رســانه ای طرفین این 
ماجرا را مدیریت کند دستیار کی روش ماجرای 
تازه ای ایجــاد می کند؟ آیا امروز کمیته اخاق 
یا اصا دبیرکل محترم فدراســیون فوتبال در 
نامه ای خطاب بــه مربی ایرلندی از او تقاضای 
سکوت خواهد کرد؟ اصا در فدراسیون فوتبال 
کسی به خودش جرات می دهد تا با کی روش 
داشــته  اینچنینی  برخوردی  دســتیارانش  یا 

باشد؟
تاکتیــک کی روش در مواجهــه با مردان 
موفق فوتبــال ایران طی 9 ســال اخیر نخ نما 
شــده. او دقیقا مثل ژوزه مورینیو مربی شهیر 
هموطنش با اســتراتژی ویــژه دنبال تخریب 
افــراد دیگری مــی رود و با حرف هــای ظاهرا 

حساب شده، ایشان را در منگنه قرار می دهد تا 
حواس ها را از کار خودش پرت کند یا چنانچه 
نامی در راهش قرار گرفت آن نیروهای مخالف 
را دلیل و عوامل ناکامی بنامد. البته که مورینیو 
در حوزه باشــگاهی چنین استراتژی را انتخاب 
می کنــد که مضراتش محــدود و قابل اغماض 
اســت اما کی روش در تیم ملی این استراتژی 
را برگزیده که اساســا قابل پذیرش نیســت و 
می توانــد برای کلیت فوتبــال ایران فوق العاده 
نگران کننده و آسیب زننده باشد.همه می گویند 
ســکوت کنید و در آستانه جام ملت های آسیا 
حــرف نزنید که تیم ملی بازی های حساســی 
دارد و می خواهــد بعد از چهــار دهه قهرمان 
جام ملت ها شود اما باور کنید با چنین رویه ای 
قهرمانی جام ملت ها به هیچ دردی نمی خورد. 
در واقــع آن قهرمانی احتمالــی به همه ما که 
ســکوت کرده ایم ثابت می کنــد چنانچه یک 
مربی جای خود را با ریاست فدراسیون فوتبال 
عوض کرد و با تخریب کلیــت فوتبال ایران و 
اهانت به رسانه و پیشکسوت و ... راهش را ادامه 
داد همچنان ساکت بمانیم و هیچ نگوییم چون 
قهرمانی در جام ملت ها و رســیدن به امتیاز 4 
در جام جهانی به همــه اینها می ارزد! تازه اگر 
اینطور هم که باشــیم و ســکوت کنیم باز هم 
ممکن اســت یکی بیاید و از کی روش بپرسد: 

»در این جهنم چه غلطی می کنی؟«

عبدالکریم حسن محصولی از 
آکادمی اسپایر

بهترین بازیکن 
سال آسیا را چقدر 

می شناسید؟ 
جایزه برترین بازیکن سال که 
تمام کنفدراسیون های  معموا در 
تعلق  بازیکنان هجومی تر  به  دنیا 
می گیرد این بار در آســیا به یک 
مدافع چپ خــوش قد و قامت از 
قطر رسید. عبدالحسن کریم تنها 
25 سال ســن دارد و با قامتی به 
طول 1/86 در ســمت چپ خط 
دفاعی السد و تیم ملی قطربازی 

می کند.
 او جزو آن دسته از بازیکنانی 
است که در ســال 2011 از طرف 
فدراسیون قطر برای پیشرفت هر 
 ASPIRE چه بیشــتر به اردوگاه
Academy for Spor رفتــه و 

مربیان  نظر  زیر  را  فوتبال  الفبای 
برتر دنیا فرا گرفت. این اردوگاه با 
هدف مهیا کردن نسلی از بازیکنان 
در قطر راه اندازی شد تا بتوانند در 
جام جهانی 2020 قطر به کمک تیم 

ملی کشورشان بیایند.
حسن بعد از فارغ التحصیلی 
در این آکادمی پیشرفته به باشگاه 
و جالب  منتقل شــد  قطر  السد 
اینجاســت که نخستین بازی اش 
را در جام باشگاه های آسیا مقابل 
استقال در سال 2011 انجام داد در 
حالی که فقط 17 سال سن داشت 
و آن زمان جوان ترین بازیکن این 

مسابقات شد.
 وی همراه با السد به قهرمانی 
لیگ ستارگان قطر دست یافت در 
او در همان سال عنوان  حالی که 
بهترین بازیکن جوان لیگ را نیز 
از آن خود کرد. بعد از شش سال 
تیم  و  السد  باشگاه  در  درخشش 
ملی در سال 2017 با انتقالی قرضی 
به یوپن بلژیک پیوست و دوباره به 

السد بازگشت.
او در دوران حضــورش در   
تیم ملــی 69 بار به میدان رفته و 
با اینکه در دفاع چپ حضور دارد 
توانســته 10 گل به ثمر برساند. 
تورنمنت هایی  تمام  در  حســن 
که در رده پایه حضور داشــت در 
تیم منتخب جام انتخاب شده. او 
از همان ابتدا نشــان داد بازیکن 
بزرگی محسوب می شود و یکی از 
ارکان اصلی قطر در جام ملت های 

آسیا به شمار می رود.
بازی های خوب حســن در   
لیگ قطر و لیگ قهرمانان آســیا 
باعث شد در نهایت به عنوان مرد 
سال آسیا برگزیده شود تا بعد از 
خلفان ابراهیم دومین برنده قطری 

این جایزه باشد.

برد بانوان مقابل تاجیکستان
دیــدار تیم های فوتبــال بانــوان ایران و 
تاجیکستان روز هشتم آذرماه از ساعت 14:30 
به وقت تهران برگزار شــد که نتیجه این دیدار 
4 بر یک به ســود ملی پوشــان ایــران بود. در 
نیمه اول یک گل و در نیمه دوم 3 گل توســط 
شاگردان خسرویار وارد دروازه تاجیکستان شد.

 
تبریک کی روش به برنده ها

به دنبال کســب افتخار برای فوتســال و 
داوری کشــورمان، کی روش ســرمربی و همه 
اعضــای تیم ملی فوتبال ضمــن تبریک به تیم 
داوری و حســن زاده، جامعه فوتسال و فوتبال 
و داوری کشــور اعام می دارد که تیم داوری و 
علی اصغر حســن زاده نه تنها افتخار ایران بلکه 
آســیا بوده و برای همه این عزیزان توفیقات روز 
افزون، سامت و موفقیت در همه مراحل زندگی 
و موفقیت بیش از پیش را برای فوتسال، فوتبال 

و داوری در ایران و جهان آرزومند است.
 

صعود یک پله ای تیم ملی
رده بندی تیم های ملی فوتبال دنیا در ماه 
نوامبر توســط ســایت فیفا اعام شد که بر این 
اساس تیم ملی ایران با یک پله صعود نسبت به 
ماه قبل و با 1481 امتیاز در رده جهانی بیست 
و نهم قرار گرفت. شاگردان کارلوس کی روش در 
رده بندی تیم های آسیایی هم در جایگاه نخست 
قرار دارند. در رده بندی کلی هم تیم های بلژیک، 

فرانسه و برزیل به ترتیب اول تا سوم هستند.
 

فهرست تازه تیم فوتسال
یازدهمین اردوی آماده سازی تیم فوتسال 
ایران به منظور شرکت در تورنمنت بین المللی 
اســلواکی از عصــر نهم آذرمــاه در مرکز ملی 
فوتبال آغاز شــد که ناظم الشریعه اسامی 16 
بازیکن دعوت شده به اردو را به شرح زیر اعام 
کرد: علیرضا صمیمی، ســپهر محمدی، مسلم 
اواد قباد، محمد شــجری، امین نصرا... زاده، 
علی اصغر حســن زاده، توحیــد لطفی، مهدی 
جاویــد، علیرضا جــوان، ابوالقاســم عروجی، 
حسین طیبی، سعید احمد عباسی، محمدرضا 
سنگ سفیدی، مهران عالیقدر، حمید احمدی 
و مهرداد قنبرزاده. احمد اسماعیل پور به دلیل 
مصدومیت و قدرت بهادری به دلیل مشــکات 
شــخصی با هماهنگی کادر فنــی در این اردو 
و اعزام به تورنمنت اســلواکی حضور نخواهند 

داشت.
 

فوتسال زیر 20 سال رفت
ملی پوشــان فوتســال ایران تهــران را به 
مقصد تاشکند ترک کردند. مرحله انتخابی جام 
ملت های فوتسال زیر20 ســال 2019 آسیا در 
منطقه مرکزی برگزار خواهد شد که تیم زیر 20 
سال کشورمان در گروه A با تیم های افغانستان 

و ترکمنستان همگروه است.

 جلسه تاج و گرشاسبی برای پایان مجادله کی روش و برانکو
انگار نه انگار دو هفته با هم دعوا داشتند!

همه چیز از نامه محمدرضا ساکت دبیرکل فدراسیون فوتبال شروع شد که بعد 
از مناقشــه های هفته گذشته برانکو - کی روش به سرمربی پرسپولیس تذکر داده بود 
کوتاه بیاید. هر چند برانکو به آن نامه واکنشی نشان نداد و تنها گفت چون مشخص 
نیســت نامه خطاب به چه کســی نوشته شده اما باشگاه پرســپولیس این بار کوتاه 
نیامد. بعد از مصاحبه مدیر روابط عمومی باشــگاه پرسپولیس مدیر عامل این باشگاه 
هم خواســتار شفاف شدن این مساله شد و همین موضوع جلسه رییس فدراسیون با 

مدیرعامل باشگاه پرسپولیس را در پی داشت.
مهدی تاج بعد از بازگشــت از عمان و مراسم بهترین های آسیا صبح پنجشنبه 
جلســه ای با حمیدرضا گرشاسبی برگزار کرد. این جلســه در دفتر تاج برگزار شد و 
محمدرضا ساکت هم در آن حضور داشت. بعد از این جلسه تاج گفت: »فوتبال ما در 
مقطع حســاس کنونی بیش از هر زمان دیگری به آرامش نیاز دارد. این وظیفه همه 
خانواده فوتبال است که در این مســیر همگام باشند. از آقای گرشاسبی، مدیرعامل 
باشــگاه پرسپولیس هم که توفیقات بســیار خوبی به دست آورده اند و همواره تاش 
کرده اند تا در راه دوســتی هر چه بیشتر جامعه فوتبال گام بردارند صمیمانه قدردانی 

می کنم.«
وی ادامــه داد: »در فرصت کوتاه پیش از برگزاری دیدار برگشــت فینال لیگ 
قهرمانان آســیا در تهران، فدراســیون فوتبال در کنار باشــگاه پرسپولیس بود تا در 
برگزاری این مســابقه همراه و همگام با نماینده ایران عزیز باشد. خوشحالیم امروز و 
با گذشــت چند هفته از این مسابقه، همچنان برگزاری باشکوه این دیدار مورد بحث 

محافل ورزشی است.«
تاج افزود: »به طور حتم، با پایان رقابت های لیگ قهرمانان آســیا همه توجهات 
بیش از پیش به تیم ملی و رقابت های جام ملت هاســت و تمامی عاقه مندان و مردم 
عزیز در کنار باشــگاه ها، هوادار تیم ملی هستند. به صورت کلی، مباحث ملی فراتر از 
رنگ هاســت. همانطور که در حاشیه برگزاری مراسم بهترین های سال آسیا در عمان 
تاکیــد کردم که جای علیرضا بیرانوند در این مراســم خالی اســت و این را وظیفه 
خــود می دانیم همه در کنار فوتبال ملی باشیم.«گرشاســبی هم بعد از این جلســه 

گفت: »جلســه بسیار خوبی را در فدراسیون داشتیم 
و درباره موضوعات مختلف صحبت کردیم. به صورت 
کلی، ممکن اســت برخی مــوارد در فضای عمومی 
طرح شــود اما بی شک تاثیری در روند حمایت همه 

جانبه از فوتبال ملی نخواهد داشت.«
وی ادامــه داد: »وظیفــه خــود می دانم 
از فدراســیون فوتبال که بــرای برپایی دیدار 
برگشــت فینال لیگ قهرمانان آسیا در تهران 
تاش شــبانه روزی و چشمگیری داشت تشکر 
کنم. در آن مقطع زمانی، فدراســیون نگاه ملی 
داشــت و همانطور که در صحبت های ریاست 

محترم فدراســیون فوتبال هم بود این بار نوبت باشگاه پرسپولیس است که 
در ایــن مســیر به تیم ملی کمک کند تا در آرامش بــه کارش ادامه دهد.« 
گرشاسبی گفت: »وظیفه همه ارکان خانواده فوتبال در این مقطع زمانی این 
اســت که با درک شــرایط موجود به تیم ملی کمک کنند تا پس از سال ها 
قهرمانی در جام ملت های آســیا را از آن خــود کند. فوتبال ما حال و هوای 
خوبی دارد و حیف اســت این وضعیت دچار خدشه شود. از رسانه های عزیز 
که همواره یار دوازدهم فوتبال ملی بوده اند درخواســت می کنم مثل همیشه 
در این مســیر به آرامش فوتبال ملی کمک کننــد. به طور کلی نباید اجازه 
بدهیم عده ای جلوی توســعه همه جانبه فوتبال را در رده ملی و باشــگاهی 

بگیرند و این موضوع کمک همه جانبه ای به فوتبال ما می کند.«
صحبت های تاج و گرشاســبی را که می خوانید انگار نه انگار اتفاقی افتاده باشد 
و همه چیز گل و بلبل و خوش به نظر می رســد و انگار نه انگار کی روش و برانکو دو 
هفته تمام به هم تاخته اند. عجیب اینکه شــب قبل از این جلســه میک مک درموت 
مربی ایرلندی تیم ملی و دســتیار کی روش باز هم با پستی علیه برانکو جو را دوباره 
خراب کرد و به حاشــیه ها افزود. البته گرشاســبی بعد از این صحبت های منفعانه 
و تشــکر از فدراســیون به خاطر کمک در برگزاری فینال لیگ قهرمانان آســیا در 
فضای مجازی مورد انتقاد برخی پیشکســوتان پرســپولیس قرار گرفت. این دسته از 
پیشکسوتان اعتقاد داشتند گرشاسبی بعد از هجمه های اخیر باید موضع محکمتری 
مقابل فدراســیون فوتبال می گرفت تا تذکر و اخطارها به طرفین دعوا یکطرفه نباشد 
ضمن اینکه می گویند فدراســیون فوتبال در داســتان میزبانی فینال لیگ قهرمانان 

آسیا کار خاصی انجام نداد.

گزارش

دوباره مرد 
ایرلندی 

حاشیه ساز شد

حدود یک ماه قبل میک مک درموت 
مربی ایرلندی تیم ملی با مصاحبه ای 
عجیب علیه حمید استیلی مدیر 
تیم امید بلوایی به پا کرد که تا چند 
روز در رسانه ها بازتاب داشت. در 
آن مقطع بسیاری از اهالی فوتبال و 
پیشکسوتان این رشته در حمایت از 
حمید استیلی به این مربی ایرلندی 
تاختند و البته کارلوس کی روش 
را مورد نقد قرار دادند که چطور 
به دستیارش اجازه می دهد علیه 
یکی از بهترین های فوتبال ایران و 
البته فردی که در تیم امید پستی 
مهم دارد اینچنین توهین کند. آن 
حرف های تلخ مک درموت باعث 
تیرگی روابط دو تیم زیر مجموعه 
فدراسیون فوتبال شد و البته بحث 
عدم استفاده از مجموعه پک هم 
به میان آمد تا بلوایی شکل بگیرد. 
بلوایی که با کوتاه آمدن استیلی و 
کرانچار پایان یافت.

خبر

برایتــون در حالــی امشــب در هفته 
چهاردهم لیگ برتر در خانه هادرزفیلدتاون 
بــه میدان می رود که در ایــن بازی هم بال 
ایرانــی خود را در اختیار نخواهند داشــت. 
کریس هاتون، ســرمربی برایتــون پیش از 
بازی بــا هادرزفیلد اعام کــرد که علیرضا 
جهانبخش بــه دلیل مصدومیــت از ناحیه 
همســترینگ همچنــان قادر بــه همراهی 
هم تیمی هایش نیست. جهانبخش همچنین 
در جریان شکســت 2 بر یک برایتون مقابل 
کاردیف ســیتی و تســاوی یــک - یک این 

تیم مقابل لسترســیتی به دلیل مصدومیت 
نتوانســته بود شــاگردان هاتون را همراهی 
کند. بعد از مصدومیت ســعید عزت اللهی و 
مرتضی پورعلی گنجی حاا طوانی شــدن 
دوران مصدومیــت جهانبخش هم می تواند 
برای کی روش و تیم ملی نگران کننده باشد 
چرا که حدود یک ماه به جام ملت های آسیا 
باقی مانده است. البته به احتمال زیادی این 
بازیکن طی یکی دو هفته آینده به میدان باز 
خواهد گشت اما باید دید تا روز بازی با یمن 

آماده خواهد شد یا خیر.

تیــم ملی عراق مهمتریــن حریف تیم 
ایــران در مرحلــه گروهی جــام ملت ها هم 
می خواهد بــه قطر برود به نقــل از روزنامه 
اســتاد الدوحه قطــر، تیم ملی عــراق برای 
برگزاری دو بــازی مقابل تیم های ملی چین 
و فلسطین در روزهای 24 و 28 ماه دسامبر 
ســال جاری میــادی راهی قطر می شــود. 
ســرمربی اســلوونیایی تیم ملی عراق برای 
ایــن دو بــازی 28 بازیکــن از جمله طارق 
همام بازیکن اســتقال و بشار رسن بازیکن 
پرسپولیس را به اردو خواهد برد. فهرست این 

تیم پس از دو بازی اردوی قطر به 23 بازیکن 
جهت حضور در جام ملت های 2019 آســیا 
کاهش می یابد. همچنین بازی های تدارکاتی 
تیم ملــی عراق در اردوی آماده ســازی قطر 
پشت درهای بسته و بدون حضور نمایندگان 
رسانه های گروهی و تماشاگران برگزار خواهد 
شد. فلسطین قرار اســت در قطر مقابل تیم 
ملــی ایران هم قرار بگیرد اما عراق با بســته 
اعام کردن هر دو بازی نمی خواهد اطاعاتی 
به حریفانــش از جمله ایران کــه در همان  

منطقه قطر حضور دارد بدهد.

فدراســیون بین المللی تاریخ و آمار 
فوتبال جهان بر اساس آرای 90 متخصص 
فوتبال از سراســر جهان رده بندی برترین 
ســرمربیان ملی جهان را اعام کرد که بر 
این اساس دیدیه دشــان با کسب امتیاز 
304 رتبه نخســت را بــه خود اختصاص 
داد. دشان چهارمین فرانسوی است که به 
این عنوان دست می یابد. تیم ملی فوتبال 
فرانسه با هدایت او در جام جهانی 2018 

روسیه قهرمان شد.

کارلــوس کــی روش در رده بنــدی 
برترین مربیــان تیم های ملــی جهان با 
کسب امتیاز 2 در رده یازدهم قرار گرفت.
تیم های  برترین سرمربیان  رده بندی 
ملی فوتبال جهان در سال 2018 از نگاه 
فوتبال  و  تاریــخ  بین المللی  فدراســیون 

جهان بدین شرح است:
دیدیه دشان )فرانسه با امتیاز 304(، 
زاتکو دالیچ )کرواســی با امتیاز 198(، 
روبرتو مارتینس )بلژیــک با امتیاز 84(، 

استانیساو چرچســوف )روسیه با امتیاز 
با امتیاز  26(، گرث ساوت گیت )انگلیس 
18(، اسکار تابارس )اروگوئه با امتیاز 18(، 
آلیو سیســه )ســنگال با امتیاز 5(، تیته 
)برزیل با امتیاز 4(، اولوف آدرسون )سوئد 
با امتیاز 3(، خوســه پکرمن)آرژانتین ــ 
کلمبیا با امتیــاز 3(، یوآخیم لوو )آلمان 
با امتیاز 2(، کارلــوس کی روش )ایران با 
امتیــاز 2(، هروه رنار)مراکــش با امتیاز 

یک(.

نخســتین دوره المپیاد اســتعدادهای 
برتــر ورزش کشــور در رشــته فوتبــال با 
شــرکت برترین بازیکنان 29 استان کشور 
که از روز یکشــنبه هفته گذشته آغاز شده 
بود، پنجشــنبه به پایان رسید. در این دوره 
از مســابقات، اســتان تهران افتخار میزبانی 
نخســتین دوره المپیاد اســتعدادهای برتر 
را بر عهده داشــت. مجموعــه عصر انقاب 
شــهریار با بهره مندی از بهتریــن امکانات 
رفاهی و ورزشــی میزبان بیش از 600 نفر 

شــامل تیم های شرکت کننده، استعدادیابان 
برتر کشــور، داوران و همه دست اندرکاران 
برگزاری این دوره از مسابقات بود. مسابقات 
به صــورت گروهی و حذفی برگزار شــد و 
تیم های شــرکت کننده در دو روز ابتدایی 
 و در دور اول مســابقات پــس از رقابت در 
گروه های ٧ گانه به مرحله یک هشتم نهایی 

صعود کردند.
پس از کســب نتایــج قابــل قبول و 
بازی های شایسته تیم توابع تهران در دیدار 

رده بنــدی با نتیجه مقتدرانه 2 برصفر موفق 
به شکست تیم استان البرز شد و تیم تهران 
نیز در یک بازی روان و تماشــاگر پسند در 
دیدار پایانی با نتیجــه 3 بر صفر و با اقتدار 
کامل موفق به کسب مدال طای مسابقات و 
المپیاد استعدادهای  جام قهرمانی نخستین 

برتر ورزش استان تهران شد.
در مراســم اختتامیه محمــد انصاری، 
ابراهیم شکوری، ابراهیم صادقی و همچنین 

نیما نکیسا حضور داشتند.

جهانبخش به هادرزفیلد هم نرسید

عراق دور از چشم کی روش؛بازی با چین و فلسطین در قطر

کی روش دوازدهمین مربی برتر دنیا

نخستین دوره المپیاد استعدادهای برتر فوتبال؛تهران قهرمان شد

شکست پدیده در مقابل سپاهان هرگز 
از شایستگی های این تیم نمی کاهد. پدیده، 
صدرنشین شایســته لیگ تا پیش از تقابل 
با ســپاهان شــاید به زعم آنها که نمایش 
این تیم را ندیــده بودند، هرگز در مقیاس 
صدرنشــینی نمی گنجید امــا نمایش این 
تیم مقابل سپاهان به همگان ثابت کرد که 
نماینده فوتبال مشــهد درکمال استحقاق 

هفته ها در لیگ پیش تازی کرده است.
 تاکتیک رو به جلو و کاما جســورانه 
یحیی و تیمش در ورزشــگاه فوادشــهر 
اصفهان کاما نمایان بود و به وضوح دیدیم 
که قرمز و سفید پوشــان شهر مشهد برای 
کســب امتیاز از نبرد ســخت و دشــوار با 
سپاهان تا واپســین ثانیه ها تاش کردند. 
پدیده با برخــورداری از بازیکنانی همچون 
خلعتبری، ریگی، قاســمی نژاد ها و ناصحی 
بــه همراه یک کار تیمــی فوق العاده بدون 
شــک تا پایان لیگ مدعــی خواهند ماند 
و آنهــا که شکســت این تیــم در اصفهان 
را بهانــه ای برای خارج کــردن این تیم از 
دراشتباهند  عمیقا  می دانند  مدعیان  دایره 
و باید باور داشــت که این تیــم تا انتهای 

لیگ هجدهم در دایــره مدعیان قهرمانی 
باقــی خواهد ماند. گرچه شکســت مقابل 
ســپاهان ممکن اســت لطمه های روحی 
بــه گل محمدی و شــاگردانش وارد آورد 
امــا آمادگی بدنی و فوتبــال هدفمند و رو 
بــه جلوی پدیده چیزی نیســت که با یک 

شکست از بین برود. 
با شکســت  پدیــده عصــر جمعــه 
مقابل ســپاهان که یکــی از پرهزینه ترین 
تیم های فوتبال ایران محســوب می شود و 
مدیرانش ترسی از پرداختی های میلیاردی 
بــه بازیکنــان فوتبال ندارنــد، محبوبیتی 
دوچنــدان میــان اهالی فوتبــال یافت و 
سرمربی این تیم باید قدر چنین موقعیتی 
را اکنون در فوتبال ایران به دســت آورده 

بداند.
 بــه ندرت پیــش می آید کــه تیمی 
بــا وجود شکســت جایگاهــش را در دل 
فوتبال دوســتان از دست ندهد و همچنان 
بماند. بی گمان تماشــاگران  باقی  محبوب 
مشــهدی نیــز از بازی های آتــی بیش از 
پیش به حمایت این تیم شایســته خواهند 

پرداخت.

فوتبال هفت  رقابت هــای  پایان  در 
نفره قهرمانی آسیا- اقیانوسیه در جزیره 
کیش، تیم های ایران و استرالیا برابر هم 
به میــدان رفتند که در پایان تیم ایران، 
با نتیجه ٧ بر صفر به برتری رسید. ایران 
پیــش از این مقابل تایلنــد، اردن و کره 

جنوبی به برتری رسیده بود.
علی روزبهانی ســرمربی تیم ٧ نفره 
ایــران بعــد از این قهرمانــی گفت: »از 
عملکرد تیم رضایــت دارم و باید بگویم 
قهرمانی  به عنــوان  تمام  شایســتگی  با 
رسیدیم. برگزاری این دیدارها به ارتقای 
سطح فنی بازیکنان ایران کمک می کند. 
تیم های  بــا  بیشــتر  بازیکنان  هرچقدر 
خارجی تنه به تنه شوند در نهایت میزان 

آمادگی آنها بااتر می رود.«
روزبهانــی ادامه داد: »مــا به دنبال 
پوســت اندازی هستیم و در این رقابت ها 

به بازیکنان جوان خــود اعتماد کردیم. 
برای حضور در این مســابقات شش اردو 
برگزار کردیم و خوشحالم که با قهرمانی 

به کار خود پایان دادیم.«
وی گفت: »اســترالیا نسبت به سه 
تیــم دیگر خیلی قوی تر بود اما ســطح 
فوتبال ما بسیار بااتر از آسیا و اقیانوسیه 

است.«
نفره  فوتبال هفــت  تیم  ســرمربی 
در پایان در خصوص آماده ســازی برای 
حضــور در رقابت هــای قهرمانی جهان 
گفت: »ما تقاضا کرده ایم که قبل از عید 
یا در ابتدای سال آینده اردوی مشترکی 
با تیم هلند برگــزار کنیم که امیدواریم 

برگزاری این اردو عملی شود.«
گفتنی است این مسابقات در جزیره 
کیش برگزار شد و دو تیم فینالیست به 

مسابقات جهانی صعود کردند.

چرا پدیده محبوب تر شد؟ 

خیز بلند برای قهرمانی جهان

یحیی و سربازان مدعی می مانند

برد مقتدرانه تیم هفت نفره در فینال

در هر پست دو سه بازیکن خوب داریم
پورعلی گنجی: به قهرمانی تیم ملی باور دارم

*حــدود دو ماه اســت مرتضی پورعلی گنجی یکی از ســتون های خط 
دفاعی تیم ملی مصدوم اســت و نتوانسته برای یوپن و تیم ملی بازی کند اما 
این لژیونر تاش دارد هر طور شــده به جام ملت ها برســد. پورعلی گنجی در 
آخرین مصاحبه خود با ایســنا درباره شرایط خودش و تیم ملی صحبت کرده 

است.
*همه چیز روز به روز بهتر می شــود و با کمک میکائیل و دکتر شــهاب 
وضعیتم نســبت به گذشته خیلی بهتر شده اســت. از کارلوس کی روش هم 
ممنونم که تمامی پزشــکان تیم ملی را در اختیار ما چند بازیکن مصدوم قرار 
داد تــا روند درمانی خود را زیر نظر آنها پیگیری کنیم. اکنون نیز تمرین های 
ســخت و فشــرده را پشت ســر می گذارم و به تازگی تمرین در زمین را آغاز 
کرده ام. امیدوارم هر چه زودتر بهتر شــوم تا در صورت دعوت شــدن به تیم 

ملی، بتوانم به تیم کمک کنم.
* هر بازیکنی دوســت دارد برای تیم کشــورش به میدان رود و من هم 
از این قاعده مستثنی نیســتم. امیدوارم بدنم زودتر آماده شود تا بتوانم برای 
تیم بازی کنم. البته دعوت شــدنم بسته به صاحدید کادرفنی است و من هم 
اگر بتوانم کمک می کنم و با جان و دل برای تیم ملی کشــورم بازی می کنم. 

امیدوارم چنین اتفاقی رخ دهد تا بار دیگر خود را اثبات کنم.
*بازی با ونزوئا برای یکســری از جوانان بسیار خوب بود البته بازیکنان 
ما هم بازی خوبی به نمایش گذاشــتند. شــرایط تیم ملــی برای بازی کردن 
با تیم های بزرگ مهیا نیســت و بــازی با تیم های مطــرح هزینه های باایی 
می خواهد. تیم ونزوئا تیم چغر و خوبی نشان داد و جدا از نتیجه موقعیت های 
زیادی را بازیکنان ما از دست دادند. البته این دیدار محک خوبی برای تیم ما 

بود و بازی مناسبی برای آماده سازی در جام ملت ها به حساب می آمد.
* اگر همه بازیکن ها در اردوی آخر حضور داشته باشند و مصدوم نشوند 
و بتوانند به یکدیگر کمک کنند، تیم خوبی را در این مسابقات خواهیم داشت. 
به هر حال همه تیم های این قاره در تاش هستند تا خود را آماده کنند و دولت 
آنها نیز در این راه به آنها کمک خواهد کرد. تیم 
ما نیز باید حمایت شود. از آقای روحانی به عنوان 
رییس جمهوری ، وزیر ورزش، فدراسیون فوتبال 
و ســایر افرادی که از مدیران ارشد نظام هستند، 
درخواست دارم به تیم ملی کمک کنند زیرا این 
تیم آبروی ایران اســت و مردم دلخوشی شان این 
فوتبال است. در جام جهانی چه می باختیم و چه 
می بردیم، مردم خوشــحال می شدند. به هر حال 
باید خیلی خوب کار کنیم تــا آبرو و غیرت این 
مملکت را حفظ کنیم. باید برای ایران بجنگیم تا 

مایه دلخوشی مردم را ایجاد کنیم.
*این تیم اگر حمایت شود، بازیکن ها انگیزه می گیرند و با خود می گویند 
که حداقل کســانی هستند که به فکر ما هستند. این روال ادامه داشته باشد، 
دل مردم هم شــاد می شود. ما در زمین تاش مان را می کنیم تا نتیجه خوب 
بگیریم و امیدواریم کســانی هم که کاری از دست شان برمی آیند، کاری برای 

تیم ملی انجام دهند.
* هر ســه حریف ما انگیزه زیادی دارند و با انگیــزه زیادی مقابل ایران 
قرار می گیرند. عراق بازیکنان جنگنده و باکیفیتی دارد. تیم های یمن و ویتنام 
هم نســبت به سایر تیم ها ناشناخته تر هســتند و این کار ما را سخت می کند 
کــه ندانیم با چه تاکتیکی باید برابر این تیم ها به میدان برویم. البته کادرفنی 
آنالیزهایی را نســبت به حریفان ما خواهند داشت و به ما نکات ازم را گوشزد 
خواهند کرد تا با تمرکز کامل مقابل ویتنام، عراق و یمن به میدان برویم. باید 
به نقاط ضعف حریفان فشــار بیاوریم و آنها را شکست دهیم تا پرقدرت راهی 

مرحله حذفی شویم.
* قهرمان شــدن نه خیلی سخت اســت و نه خیلی راحت. در این جام 
همــه تیم ها با آمادگی 100 درصد خــود می آیند تا در تک تک بازی ها برنده 
شــوند. من بابت قهرمانی به تیم مان باور دارم زیرا در هر پســتی 2-3 بازیکن 
خیلی خوب داریم و کادرفنی فوق العاده ای داریم که انگیزه زیادی به بازیکنان 
می دهند تا آنها با جان و دل در زمین بازی کنند و حتی سرشــان را هم برای 
تیم بدهند. به نظر من نشــد ندارد و ما می توانیم قهرمان جام ملت های آسیا 
شــویم. همه تیم های حاضر در این جام کســانی را دارنــد که از آنها حمایت 
کنند و ما فوتبالیست ها هم نیاز به حمایت های روحی، مادی و معنوی داریم. 
بــه هر حال همین که ببینیم بزرگی در کنار ما اســت و به ما فکر می کند و 
در تمرین های ما شــرکت می کند، نوعی دلگرمی و حمایت به حساب می آید. 
تیم هــای دیگر، چنان قدرتی ندارند که نتوانیم آ نها را ببریم بلکه توانایی آن را 

داریم و فقط باید 100 درصد تاش مان را در این راستا به کار گیریم.

مصاحبه
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شکست سنگین در سالگرد حماسه ملبورن
 کانگوروها در نهایت با نتیجه 76 بر 47 بازی را به سود خودشان به پایان بردند و با این پیروزی 
صعودشــان به جام جهانی 2019 چین را قطعی کردند. آنها در صورت شکســت در دیدارهای آینده 
هم یکی از ســهمیه های آسیا را به خودشــان اختصاص خواهند داد اما تیم ایران باید در دیدارهای 

آینده حداقل یک و حداکثر به دو پیروزی برسد تا به جام جهانی صعود کند. 
دیگــر دیدار تیــم ایران در پنجــره پنجم برابــر فیلیپیــن و در مانیل برگزار خواهد شــد.به 
ایــن ترتیب 21 ســال بعد از حماســه ملبورن و کنــار زدن تیم فوتبال اســترالیا توســط ایران، 
 بسکتبالیســت ها نتوانســتند تاریخ را تکرار کنند و در سالگرد حماســه ملبورن، شکست سنگینی 

را تجربه کردند.

شاهین طبع: نه در شوت خوب بودیم، نه در ریباند
ســرمربی تیم ملی بسکتبال ایران معتقد است اســترالیا در این بازی برابر ایران کاما 
بهتر از ما عمل کرد و برنده شد. مهران شاهین طبع در نشست خبری بعد از بازی ایران 
و اســترالیا گفت: »استرالیا تیم بسیار قدرتمندی است و ما احترام زیادی برایش قایل 
هســتیم. در این مسابقه بهتر از ما بودند. ما شوت سه امتیازی زیادی از دست دادیم و 
در ریباند خوب نبودیم. در طرف مقابل اســترالیا بهتر عمل کرد و با استفاده از شرایط 
میزبانی برنده شد. استرالیا کاما بهتر از ما بود.« سرمربی تیم ملی بسکتبال ایران ادامه 
داد: »سفر از غرب به شرق روی کار ما تاثیر گذاشت اما استرالیا واقعا بهتر بود، بازیکنان 
بســیار خوبی دارد و عملکرد خوبی داشــت.« او در پاسخ به سوال خبرنگار استرالیایی 

دربــاره نبودن حامد حــدادی در ترکیب نیز گفت: »ما چند بازیکــن را تغییر دادیم. 
حدادی به دایل شخصی با ما نبود. ما تیم جوانی داریم و بازی به بازی بهتر می شویم. 
با همین تیم کارمان را ادامه می دهیم و قطعا این بازیکنان در بازی بعد با فیلیپین بهتر 
از امروز خواهند بود.« شــاهین طبع در پاسخ به خبرنگاری که درباره عدم حضور زنان 
در ورزشــگاه های ایران پرسید، توضیح داد: »من مربی ام نه یک سیاستمدار. همه ما به 
تصمیم های دولتی احترام می گذاریم. به هر حال فرهنگ ها متفاوت است و باید به آن 
احترام گذاشــت اما در ایران نیز بانوان زیادی وارد ورزشگاه می شوند. بانوان می توانند 
بازی های بسکتبال را تماشا کنند. با این حال ورزش یک چیز است و سیاست چیز دیگر.«

کمیته بین المللــی المپیک اعام کرد بوکس 
به صورت موقت از مسابقات المپیک 2020 توکیو 
 )IOC( تعلیق می شــود. کمیته بین المللی المپیک
اعام کــرد که ورزش بوکس موقتــا از حضور در 
مســابقات المپیک 2020 توکیو تعلیق اســت و 
تحقیقــات اولیــه درباره چگونگــی انتخاب غفور 
رحیموف به عنوان رییس فدراسیون جهانی بوکس 

آغاز شده است.
انتخابات اتحادیه جهانی بوکس روزهای 2 و 
3 نوامبر در مســکو برگزار شده و هیچ کاندیدایی 

غیر از رحیموف وجود نداشته که همین موضوع 
حساســیت کمیته بین المللی المپیک را در پی 
داشته اســت. درگیری فدراسیون جهانی بوکس 
و کمیته بین المللی المپیک )IOC( سال هاســت 
شــروع شــده و تبعات مختلفی برای این رشته 
داشــته اســت. IOC برای نخســتین بار بودجه 
فدراســیون جهانــی بوکس را بــه حالت تعلیق 
درآورد و تــا 30 آوریل به آنهــا برای اصاحات 
بودجــه، مبارزه با دوپینگ، داوری و مشــکات 
داخلی فرصــت داد. کمیتــه بین المللی المپیک 
امیدوار بود با تغییراتی که در فدراســیون جهانی 
بوکس ایجاد می شــود، بتواند تعامل خوبی با این 
نهاد بین المللی برقرار کند اما این اتفاق نیفتاده و 
همین زمینه ساز اختافاتی تازه شده است تا جایی  
که کار را به تعلیق از المپیک 2020 کشانده است.
مشــکاتی که IOC با اتحادیه جهانی بوکس 
)AIBA( دارد، یکی، دو تا نیســت و بیشــترش به 
رییس ایــن اتحادیه برمی گردد. هیچ کســی جز 

رحیموف برای حضور در انتخابات این فدراسیون 
جهانی کاندیدا نشده و همین موضوع نشان دهنده 
اتفاق های ناخوشــایندی بــرای کمیته بین المللی 
المپیک  بین المللــی  کمیتــه  اســت.  المپیــک 
انتقادهایــی دارد و بر همین اســاس اعام کرده 
باید این فدراســیون زیر ذره بین باشــد. یکی از 
مواردی که در گزارش های رســیده به IOC وجود 
دارد، این است که اتحادیه جهانی بوکس چندین 
داور را پس از قضاوت نادرست در المپیک 2016 
ریــو اخراج کرد اما بعد از مدتــی برخی از آنها را 
بــرای داوری انتخاب کرد. کمیتــه ضد دوپینگ 
این اتحادیه هم تا حد زیادی فعال نیســت و هنوز 
هیچ پروژه رســمی برای بهبود داوری و مبارزه با 

دوپینگ وجود ندارد. 
مرور این گزارش ها، اتفاق های چند سال قبل 
اتحادیه جهانی کشــتی را به یاد می آورد، همانی 
که کشــتی را تا مرز حــذف از المپیک پیش برد 
امــا در نهایت با تصمیم به موقــع مجمع اتحادیه 

جهانی کشتی که البته آن موقع، فدراسیون جهانی 
بود، کشــتی از خطر حذف نجات پیدا کرد. رافائل 
مارتینتی هیچ فعالیت موثری در فدراسیون جهانی 
کشــتی پیش نمی برد و روابط بــر ضوابط در این 
فدراســیون حاکم بود تا اینکه کمیته بین المللی 
المپیک این رشــته را تهدید کــرد و در نهایت با 
آمدن الوویچ همه چیــز تغییر کرد. حاا نه تنها 
خطر حذف کشــتی وجود ندارد بلکه در نشست 
خبری کــه در رابطه با موضوع بوکس از ســوی 
کمیته بین المللی المپیک برگزار شــده، می بینیم 
که مدام موضوع کشتی به عنوان یک تجربه موفق 

پیش کشیده می شود.
به هر حــال شــرایط فعلی بوکــس به این 
صورت اســت که اگر تحقیقــات IOC ثابت کند 
اتحادیه جهانی بوکس در انتخابات ریاســت دچار 
تخلف شــده و در موضوعات دیگر نیز دســت به 
قانون شکنی زده باشــد، بوکس از المپیک 2020 

توکیو رسما حذف می شود.

بوکس موقتا از المپیک 2020 توکیو تعلیق شد
رییس آیبا، منفور مثل مارتینتی

باشگاه های دوچرخه سواری برای 
هیچ توری ثبت نام نکردند

مهدی سهرابی: فدراسیون 
دنبال دعوتنامه باشد

رکابزن ملی پوش ایــران می گوید: »با 
توجــه به اینکــه باشــگاه های ایرانی برای 
اتحادیه جهانی دوچرخه سواری  ثبت نام در 
اقــدام نکردنــد، بهتریــن کار این اســت 
فدراســیون برای تیم ملی دنبال دعوتنامه 
مسابقات باشــد. حتی رکابزنان هم راضی 

هستند به صورت رایگان رکاب بزنند.«
مهدی ســهرابی درباره ثبت نام نکردن 
تیم های باشــگاهی جاده ایــران در اتحادیه 
جهانــی دوچرخه ســواری بــرای حضور در 
تورهای بین المللی می گوید: »ســال گذشته 
6 تیم ثبت نام کردند اما بودن و نبودنشــان 
هیچ فرقی نکرد چون وقتی تیم در مسابقات 
شــرکت نکند، ارزشــی ندارد. حداقل تیمی 
ثبت نام کند که همیشــه در مسابقات باشد 
و این ارزشــمند اســت. ســال های گذشته 
تیم های پتروشــیمی و شهرداری تبریز بودند 
که از دوچرخه ســواری حمایت می کردند اما 
نابودشــان کردند. تنها تیم خوبــی که باقی 
مانده بود، پیشــگامان بود کــه آن هم با این 
وضعیت ارز به مشــکل برخورد. پیشگامان تا 
جایی که توانســت حمایت کرد و یک زمانی 
10 مســابقه در ســال شــرکت و برای ایران 
امتیاز جمع می کرد اما اکنون آنقدر به مشکل 
خورده که نتوانســته اعزامی داشــته باشد و 
به بن بســت خورده. برای بازی های آسیایی 
یک ســال بود که تیم ها کنار کشیده بودند و 
نتیجه اش را در جاکارتا دیدید و آن تازه اولش 
بود و از این به بعد شرایط بدتر هم می شود.«

او ادامــه می هــد: »زمانــی هــم که 
باشگاهی نباشــد، دوچرخه سواری خود به 
خود نابود می شــود. به هر حال فدراسیون 
تا حدی می تواند هزینه کرده و به مسابقات 
اعزام کند. با این وضعیت بودجه و هزینه ها 
در نهایت بتواند به 2، 3 مســابقه اعزام کند 
و بیشــتر از این نمی توانــد. ما تا جایی که 
در توانمان باشد تاش می کنیم برای ایران 
افتخارآفرین باشیم اما باید حداقل امکانات 

فراهم باشد.«
 ســهرابی در پاســخ به این پرســش 
کــه فکر می کند چه راه حلــی برای اینکه 
دوچرخه ســواری جاده ایران بیشتر از این 
آسیب نبیند وجود دارد، ادامه می دهد: »در 
این شــرایط بهترین کاری که فدراســیون 
می توانــد انجام دهد این اســت که دنبال 
دعوتنامه باشد و بتواند در مسابقات شرکت 
کند چون تیم ملی دیگر نیازی به ثبت نام 
ندارد. البته خود رکابزنان هم راضی هستند 
حتی به صورت رایــگان رکاب بزنند چون 
فقط می خواهند در مســابقات باشند. اگر 
تیــم ملی بتواند دعوتنامه بگیرد و رکابزنان 
در مسابقات شرکت کنند، می توانند امتیاز 
جمع کنند و دوباره دوچرخه سواری ایران 
را به رده های باایی که ســال های گذشته 

داشته، برسانند.«

 هندبال بانوان آسیا – ژاپن
شروع ایران 

با قزاقستان
تیــم ملــی هندبــال بانــوان در 
نخســتین دیدار خــود در رقابت های 
قزاقستان  مقابل  امروز  آســیا  قهرمانی 
قرار می گیرد. هفدهمین دوره مسابقات 
هندبال قهرمانی آســیا از روز گذشته با 
حضور 10 تیم بــه میزبانی کاماموتوی 
ژاپن آغاز شده اســت. تیم ملی بانوان 
ایران که در این مســابقات حضور دارد 
با تیم های ژاپن، اســترالیا، نیوزیلند و 
قزاقستان در یک گروه قرار گرفته است.

ملی پوشان کشورمان در نخستین 
دیدار خود امروز به مصاف قزاقســتان 
می روند. این دیدار ســاعت 13:45 به 

وقت محلی برگزار می شود.
تیم ملی کشــورمان روز گذشته 

استراحت داشت.
برنامه امروز )شنبه( به شرح زیر 

است:
ایران .................................... قزاقستان
استرالیا ........................................ ژاپن
هنگ کنگ ................................... چین
سنگاپور ............................ کره جنوبی

مصاحبه

المپیاد شطرنج زیر 16 سال جهان
صعود ایران به صدر جدول

تیم شطرنج ایران به پنجمین پیروزی خود در مسابقات المپیاد زیر 16 
سال جهان دست یافت.

در دور ششم مســابقات المپیاد شطرنج زیر 16 سال جهان، دیروز تیم 
کشــورمان برابر باروس قرار گرفت و در پایان موفق شد این تیم را با نتیجه 

3 بر یک شکست دهد.
برای ایران در این مســابقه علیرضا فیروزجا، امیررضا پورآقاباا و مهدی 
غامی به پیروزی رســیدند و آرش داغلــی نتیجه را به حریفش واگذار کرد. 
علیرضا فیروزجا با برتری برابر حریف باروسی رکورد 100 درصد پیروزی را 

در این مسابقات برای خود حفظ کرد.
نوجوانــان ایران با پیروزی در دور ششــم 10 امتیازی شــدند و همراه 

اوکراین و ازبکستان در صدر جدول رده  بندی رقابت ها قرار گرفتند.
با توجه به شکل برگزاری مسابقات، دور هفتم نیز امروز برگزار می شود و 

نوجوانان ایران از ساعاتی دیگر دوباره دست به مهره خواهند شد.
نتایج کلی تیم ایران در مســابقات المپیاد زیر 16 ســال جهان به شرح 

زیر است:
دور اول: )ایران 1/5 .......................................... سریانکا 2/5(
دور دوم: )ایران 4 ............................................. رومانی صفر(
دور سوم: )ایران 4 .......................................... اسلواکی صفر(
دور چهارم: )ایران 2/5 .......................................... چین 1/5(
دور پنجم: )ایران 3/5 ....................................... صربستان 0/5(
دور ششم: )ایران 3 .......................................... باروس یک(

رقابت های شطرنج زیر 16 سال جهان از 4 آذر ماه به میزبانی ترکیه آغاز 
شده و در 9 دور در حال برگزاری است.

تراویتسا: هنوز طلبمان از شهرداری ارومیه 
را نگرفته ایم

ســرمربی صربستانی پیشین تیم والیبال شــهرداری ارومیه همچنان در انتظار 
تسویه حساب با این باشگاه اســت. دراگان تراویتسا، سرمربی پیشین تیم شهرداری 
ارومیــه که 2 فصل پیش هدایت این تیم را در لیگ برتر ایران بر عهده داشــت پس 
از اینکه دســتمزد خود و فرزندش دراگان )پاسور پیشین تیم ملی ایتالیا و شهرداری 

ارومیــه( را در پایان نیم فصل دریافت نکرد، به بهانه 
تعطیات سال نو میادی، ارومیه را ترک کرد و دیگر 

به ایران برنگشت.
تراویتسا که ســابقه هدایت تیم ملی صربستان 
و مونته نگرو ســابق را نیــز در کارنامه دارد، پس از 
ناامیدی کامل از دریافت دســتمزدش به فدراسیون 
جهانی هم شــکایت کرد و فدراسیون جهانی، حکم 
بر پرداخت حقوق او توســط تیم شــهرداری داد که 
البته تا کنون هیچ پولی به حســاب این مربی واریز 

نشده است.
تراویتسا درباره این ماجرا گفت: »ما هنوز هیچ 

مبلغی از شــهرداری ارومیه دریافت نکرده ایم و چــاره ای جز ادامه پیگیری از طریق 
فدراسیون جهانی والیبال نداریم. امیدوارم فدراسیون والیبال ایران بتواند این باشگاه 
را مجاب کند تا حقوق ما پرداخت شــود. قرارداد ما 2 امضای معتبر توســط رییس 
باشگاه و شهردار ارومیه داشت.« او ادامه داد: »ما مکاتبات زیادی با باشگاه، فدراسیون 
ایران و فدراســیون جهانی انجام دادیم. رأی فدراســیون جهانی این بود که دستمزد 

ما تا زمانی که در ایران بودیم، پرداخت شود. همین مبلغ هم برای ما خوب است.«
تراویتســا با این حال می گوید نتایج لیگ ایران و شــهرداری ارومیه را پیگیری 
می کند: »من همچنان نتایج شــهرداری ارومیه را تعقیــب می کنم. می دانم که آنها 
قصد داشــتند تیمی قدرتمند راهی لیگ کنند ولی حاا بدون پیروزی در قعر جدول 

لیگ هستند.«

رقابت های والیبال ساحلی مسترز قطر
ساحلی بازان ایران رقیبان خود را شناختند

حریفان نمایندگان ایران در رقابت های والیبال ســاحلی مســترز قطر 
مشــخص شــدند. رقیبان نمایندگان والیبال ســاحلی ایران در مسترز قطر 

مشخص شدند. 
بر اســاس قرعه کشی انجام شده در مرحله یک چهارم نهایی تیم ایران 
یــک برابر ژاپن دو به میدان خواهد رفت. در دیگــر دیدار نیز ایران دو برابر 

قزاقستان یک قرار خواهد گرفت تا دیگر دیدار این مرحله را برگزار کند.

خبر و مصاحبه

از دور گروهــی  پایانــی  در روز 
رقابت هــای والیبال جام باشــگاه های 
جهــان تیم خاتم اردکان با شکســت 
برابــر نماینــده لهســتان از گردونه 
رقابت ها حذف شــد و اسکرا بلهاتوف 

نیز مغلوب زنیت کازان شد.
گروهــی  دور  از  پایانــی  روز 
رقابت هــای والیبال جام باشــگاه های 
جهان با برگزاری چهار دیدار به پایان 
رســید که در یکی از بازی ها از ساعت 
23 تیــم خاتــم اردکان در ســومین 
دیــدارش با نتیجه 3 بر صفر برابر تیم 
قدرتمند سادا کروزیرو برزیل شکست 
خورد تا با ســه شکست و بدون امتیاز 
 B ضمن ایستادن در قعر جدول گروه
به کارش در جام باشــگاه های جهان 

پایان دهد.
خاتــم ســت های بــازی را بــا 
امتیازهــای 16-25، 25-27 و 16-
25 به دارنده ســه عنــوان قهرمانی 
باشــگاه های جهان واگــذار کرد تا با 
عملکردی ضعیف و دور از انتظار وداع 
تلخی با این رقابت ها داشــته باشــد. 
ســاداکروزیرو نیز با یــک برد و چهار 

امتیاز از صعود به دور نهایی بازماند.
همچنین در ساعت 20 دو دیدار 
همزمان برگزار شــد کــه در یکی از 
بازی ها تیم لوبه توانست در ادامه روند 
که حکم  دیــداری  در  پیروزی هایش 
سرگروهی را داشت برابر فاکل روسیه 

با نتیجــه 3 بر صفر به برتری رســد 
تا با سه برد و هشــت امتیاز به عنوان 
صدرنشــین گروه A بــه نیمه نهایی 
راه یابــد و باید در ایــن مرحله امروز 
از ســاعت 20 به مصاف آسکو رسوویا 

لهستان برود.
در دیگــر دیدار همزمــان  که از 
گــروه A برگزار شــد تیم پرســتاره 
ترنتینو ایتالیا موفق شــد با حســاب 
3بر صفر برابر میزبانش آسکو رسوویا 
لهستان به پیروزی برسد تا با 9 امتیاز 
به عنوان مقتدرترین تیم راهی مرحله 
نیمه نهایی شود و باید امروز از ساعت 

23 به مصاف فاکل روسیه برود.
در آخرین دیدار نیــز تیم زنیت 
کازان روســیه توانســت با نتیجه3 بر 
یک از ســد یاران میاد عبادی پور در 
تیم اسکرا بلهاتوف لهستان بگذرد تا با 
یک برد و پنج امتیاز ناکام بزرگ جام 
باشــگاهای جهان لقب گیرد و اسکرا 
نیز با عملکردی دور از انتظار سومین 
شکست را قبول کرد و با یک امتیاز از 

گردونه رقابت ها کنار رفت.
بــه این ترتیــب در پایان مرحله 
گروهی، آسکو رســوویا لهستان، لوبه 
ایتالیا، ترنتینو ایتالیا و فاکل روســیه 
به مرحله نیمه نهایی رســیدند. چهار 
تیمی که همگی با سهمیه فدراسیون 
جهانی )وایلــد کارت( به این رقابت ها 
آمــده بودنــد. تیم های زنیــت کازان 

و ســاداکروزیروی برزیــل، قهرمانان 
دوره هــای اخیر ایــن رقابت ها حتی 
نتوانســتند به نیمه نهایی برسند و از 

دور رقابت ها کنار رفتند.
تیــم خاتــم اردکان در حالــی 
نمایندگــی ایران در این رقابت ها را بر 
عهده داشت که به جای بانک سرمایه، 
قهرمان دوره گذشته باشگاه های آسیا 
راهی این تورنمنت شده بود و سهمیه 
اصلــی اش که مربــوط بــه قهرمانی 
اخیرش در آســیا بود، مربوط به دوره 
آینده جام باشــگاه های جهان اســت. 
تورنمنت، شــهرام  این  در  اردکانی ها 
محمــودی و مهــدی مرنــدی را هم 
بــه طور کامل در اختیار نداشــتند تا 
دستشان در مقابل قدرت های والیبال 

دنیا خالی تر هم بشود.

پایان کار نماینده والیبال در جام باشگاه های جهان
خاتم اردکان، در کنار زنیت، ساداکروزیرو و تیم عبادی پور

خاتم اردکان در سومین 
دیدارش با نتیجه 3 بر صفر 

برابر تیم قدرتمند سادا 
کروزیرو برزیل شکست خورد 

تا با سه شکست و بدون امتیاز 
ضمن ایستادن در قعر جدول 

گروه B به کارش در جام 
باشگاه های جهان پایان دهد
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ایــران ورزشــی - تیم ملی بســکتبال در 
نخســتین بازی اش در پنجره پنجم انتخابی جام 
جهانی شکست سختی را برابر استرالیا در ملبورن 
تجربه کرد. فردای روزی که بازی تاریخی تیم های 
فوتبال ایران و استرالیا 21امین سالگردش را پشت 
سر گذاشــت، تیم های بســکتبال این دو کشور 
رودرروی هم قــرار گرفتند. در دیداری که آن  هم 
در راه جام جهانی بــود و نتیجه اش مهم. این بار 
هم اســترالیا تیم قدرتمند تری بود اما با فاصله ای 
بیشتر. آنها با تیم دوم شــان رودرروی تیم ایران 
قرار گرفتــه بودند. ایرانی که البته حدادی و صمد 
و ارسان را نداشت و کارش مقابل قدرتمندترین 
تیم آسیا دشوار بود. در نهایت هم اگرچه نمی شد 
انتظاری جز باخت داشــت، سنگین  ترین شکست 
تیم ایــران در حالی رقم خورد کــه تیم مهران 
شاهین طبع  بســیار پایین تر از حد انتظار ظاهر 
شــد و در ملبورن حرفی برای گفتن نداشــت.

   
دیدار تیم های بســکتبال ایران و اســترالیا ظهر 
جمعه با اســترس زیــاد تیم ایــران و البته جمعیت 
قابل توجه ایرانی های مقیم اســترالیا برای تشــویق 
بسکتبالیســت ها آغاز شد. شــاگردان مهران شاهین 
طبــع پس از مدت ها یک بار دیگر مجبور بودند بدون 
حدادی و صمد بازی کنند و این بار ارســان کاظمی 
هم در تیم حضور نداشت. به همین خاطر استرس زیاد 

و قدری به هم ریختگی در ابتدای بازی طبیعی بود.
اســترالیا هم اگرچه با ترکیبــی تقریبا جدید به 
میــدان می آمد اما در خانه بــازی می کرد و صد البته 
بازیکنان بهتری داشت. نکته اصلی و بزرگترین ضعف 
تیم مهران شــاهین طبع اما در دو کوارتر اول، ضعف 
در سیســتم حمله و رسیدن به زیر سبد استرالیا بود. 
از طرف دیگــر در بخش ریباند هم چه در دفاع و چه 
حمله کفه ترازو به سمت تیم میزبان سنگینی می کرد. 
بخشی که صد البته وظیفه بازیکنان پست چهار و پنج 
است که تیم ایران نفرات اصلی اش در این دو پست را 

در اختیار نداشت.
 

نیمه اول
سبزپوشــان میزبان اگرچه در پنــج دقیقه اول 
کوارتر نخســت برتری خاصی برابر ایران نداشتند اما 
رفته رفته سوار بر بازی شدند و اختاف را به 14 امتیاز 
هم رســاندند. با این حال عملکرد بهتر بازیکنان ایران 
در دقیقه پایانی اختاف را کمی کمتر کرد و در نهایت 

بازی در این کوارتر با نتیجه 24 بر 16 به سود استرالیا 
به پایان رسید.

 در کوارتــر دوم هم شــرایط بــه همین منوال 
بود. بازیکنان ایران که سیســتم کاری و موثری برای 

رســیدن به ســبد حریف نداشــتند، تنها در برخی 
حرکات انفرادی موفق به گلزنی های محدود می شدند. 
پرتاب های ســه امتیازی بازیکنــان ایران هم راهی به 
سبد حریف پیدا نمی کرد و مهران شاهین طبع مجبور 

به تعویض های پیاپی می شد.
در نهایت کوارتر دوم و نیمه اول هم با نتیجه 43 

بر 24 به سود استرالیای میزبان به پایان رسید.
نکته جالب در پایان این نیمه، بیشــتر بودن ترن 
اور یا توپ های از دست رفته تیم استرالیا بود. آنها 10 
توپ از دست رفته داشتند و تیم ایران هشت توپ، با 
این حال عدم موفقیت ملی پوشان ایران در ضد حمله 
و نداشتن برنامه مشــخص و خوب برای این توپ ها، 
اجازه امتیازگیری را به تیم شــاهین طبع نمی داد. در 
مقابل هم اســترالیایی ها اگرچه در پرتاب های راه دور 
موفقیت چندانی نداشتند اما در زیر سبد به راحتی یار 
مستقیم خود را دور می زدند و امتیازگیری می کردند.

 نیمه دوم
در حالی کــه خیلی ها امیــدوار بودند در نیمه 
دوم شــرایط برای تیم ایران بهتر شــود، تغییری در 
رونــد نتیجه گیری بازیکنان ایران به وجود نیامد و از 
طرف دیگر بازیکنان استرالیا با بیشتر کردن اختاف، 
راحت تر پرتاب می کردند و امتیازهایشان را بیشتر و 
بیشتر می کردند. حاا دیگر آمار سه امتیازی هایشان 
هم بهتر و بهتر می شــد اما بازیکنــان ایران تنها به 
زمین حریف می رسیدند و آنجا مانند دو کوارتر قبلی 
در مقابــل دفاع نه چندان ســنگین حریف زمینگیر 

می شدند.
تنها امید ایران در زیر سبد یعنی میثم میرزایی 
هم یکی از بدترین روزهایش را پشــت ســر گذاشت 
و این اجازه را به ســرمربی داد تا ســنتر جدید سیه 
چرده اش را هم که بیست کیلویی اضافه وزن داشت 
به راحتی آزمایش کند. در زیر ســبد از روزبه ارغوان 
و حســن زاده هم کاری ساخته نبود و تیم ایران تنها 
گهگاهی با حرکات انفرادی جمشــیدی و یخچالی به 
امتیاز می رســید و باقی توپ ها راهی به سبد حریف 

نداشت.
کوارتر سوم در حالی به پایان رسید که استرالیا 
با سی امتیاز اختاف و 64 بر 34 برتری اش را به تیم 

ایران دیکته کرده بود.
در کوارتر چهارم باز هم شاهد پرتاب های بی دقت 
و ضعیف از سوی بازیکنان ایران بودیم که کارایی شان 
بیشــتر به از ســر باز کردن توپ شبیه بود. بازیکنان 
ایران در حمله به هیچ وجه از سوی یکدیگر حمایت 
نشــدند و خبری از پیک اند رول های موفق و کارساز 
نبود. تنها راه امتیازگیــری از همان ابتدا پرتاب های 

منطقه ای بود که بــه ناچار در ثانیه های پایانی زمان 
مالکیت زده  می شد. چه میثم میرزایی به عنوان سنتر 
و چه بهنــام یخچالی و محمد جمشــیدی به عنوان 
بازیکنان پیرامونی راهی جز ایــن برای امتیازگیری 
نداشتند. استرالیایی ها هم در شرایطی که یک بازی 
کم فشار و ساده را پشت سر می گذاشتند، اشتباه های 
زیادی داشــتند که البته خیلی خوب می دانســتند 
قدرت کم حریف اجازه استفاده از آنها را نمی دهد.

 
 برتری مطلق میزبان در ریباند و پرتاب

در پایان رقابت تیم ملی بســکتبال ایران برابر 
استرالیا محمد حســن زاده و بهنام یخچالی از نظر 

آماری بهترین عملکرد را برای تیم ملی داشتند.
حســن زاده فوروارد قدرتی تیم ملی بسکتبال 
در این مسابقه 1۸ دقیقه و 31 ثانیه بازی کرد و با 
10 امتیاز، 3 ریباند،  1 توپ ربایی و تاثیرگذاری 10 

بهترین بازیکن تیم ملی بود. 
در طــرف مقابل هم میچ مک کارن توانســت 
بهترین بازیکن اســترالیا و البته این مسابقه باشد. 
مــک کارن تاثیر گــذاری 14 را در این مســابقه از 

خودش به ثبت رساند.
در ترکیب تیم ملی ایــران بهنام یخچالی 12 
امتیــاز، 2 ریباند و 3 تاثیرگذاری داشــت، محمد 
جمشــیدی 9 امتیاز، 2 ریباند، 2 پاس منجر به گل 
و تاثیرگــذاری 2 را ثبت کــرد، میثم میرزایی با 6 
امتیــاز، 6 ریباند و تاثیرگذاری 2 به کار خود پایان 
داد و نویــد رضایی فر هم با 5 امتیــاز، 3 ریباند و 

تاثیرگذاری 3 کارش برابر استرالیا را تمام کرد.
در این مســابقه 11 درصد از پرتاب های ســه 
امتیازی ایران وارد ســبد استرالیا شد. ایران از 2۸ 
پرتاب سه امتیازی تنها 9 امتیاز گرفت. در برابر 22 
پاس منجر به گل اســترالیایی ها ایران تنها ۸ پاس 
منجر به گل در کل این مســابقه ثبت کرد. استرالیا 
در ریباند نیز 52 بر 34 به برتری رســید و عملکرد 

بهتری داشت.
 

برتری محسوس آماری در پرتاب دو امتیازی
همچنین در پرتاب های دو امتیازی هم برتری 
چشــمگیر نصیب تیم میزبان شــد و آنها در مقابل 
30درصد موفقیت ایران، 60 درصد از پرتاب های دو 

امتیازی شان را وارد سبد ایران کردند.

باخت سنگین در سالگرد حماسه ملبورن  
عملکرد ضعیف بسکتبالیست ها مقابل غول آسیا

گزارش تصویری

 تصاویری 
از بازی تیم ملی 
بسکتبال ایران و 
استرالیا
منبع: سایت 
فدراسیون جهانی
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سوء مدیریت بای جان وزنه برداری

ناتواندرکنترلحواشی،ضعیفدرمهرهچینی

نمی گوییم بلکه نمونه های مختلف و تجربه های 
تلخ گذشــته بازگو کننده و مصــداق بارز این 

موضوع هستند.
 

هم وزنی رستم و سهراب
 چالش جدید برای کادرفنی

قطعــا پادرمیانــی و میانجی گری رییس 
کمیتــه ملی  المپیک بــرای بازگرداندن مجدد 
کیانوش رستمی به اردوی تیم ملی وزنه برداری 
اتفاقــی قابل تقدیر بــود اما مطمئن باشــید 
چالش جدی بعدی مســووان ورزش، مدیریت 
فدراســیون وزنه برداری و کادرفنــی تیم ملی 
)هــم وزن بودن کیانوش رســتمی و ســهراب 
مرادی( دو اسطوره عنواندار و مدعی وزنه برداری 
ایران در دسته 96 کیلوگرم است! زیرا این دسته 
وزنی یعنی 96 کیلوگرم، از این پس طبق قانون 
جدید فدراسیون جهانی جزو اوزان المپیکی به 
شمار می رود. بنابراین کیانوش رستمی که قبل 
از بازی های آسیایی 2018 اندونزی رسما وزن 
بدنش را تغییر داد و از دســته وزنی قبلی )85 
کیلوگــرم( کــه کا از اوزان وزنه برداری حذف 

شد، به دســته وزنی جدید یعنی 96 کیلوگرم 
تغییر وزن داده اســت، قطعا اگر برای المپیکی 
شدن دنبال کسب دوبنده تیم ملی است باید در 
همین وزن بماند و تاش کند تا به رکوردهای 
استاندارد این وزن برسد. زیرا یک وزن پایین تر 
از دســته 96 کیلوگرم یعنی دسته وزنی جدید 
)87 کیلوگرم( طبق قوانین فدراســیون جهانی 
وزنه بــرداری فقط در رقابت هــای جهانی مجاز 
اســت و به رســمیت شناخته می شــود اما در 
المپیک نزدیک ترین وزن به شــرایط کیانوش 
فقط دســته وزنــی )81 کیلوگرم( اســت و یا 
همیــن وزن جدید او یعنی دســته وزنی )96 
کیلوگرم(، بنابراین چون کیانوش قطعا توانایی 
کم کردن کیلوهای زیاد و رفتن به دسته وزنی 
)81 کیلوگــرم( را ندارد، بنابراین او برای رفتن 
به سومین المپیک تاریخ ورزشی خود قطعا در 
همین دســته وزنی 96 کیلوگرم باقی می ماند. 
از طرفی دیگر ما در این دســته وزنی، سهراب 
مرادی را داریــم که او بدون تردید با افتخارات 
و عناوین ارزشــمندی که در 2، 3 سال گذشته 
کسب کرده است شانس و بخت نخست کسب 

نشان طایی رنگ دسته 96 کیلوگرم بازی های 
المپیــک 2020 توکیو به شــمار می رود. البته 
رکوردهای ســهراب مــرادی و توانمندی او به 
قدری باا است که سهراب حتی در دسته 109 
کیلوگرم که یکی دیگر از اوزان جدید المپیکی 
است، هم می تواند مدعی کسب مدال در توکیو 
باشــد اما مطمئنــا هیچ عقل ســلیمی این را 
توصیه نمی کند که شما نقد را رها کنی و بروی 
به دنبال نســیه ای که هیچ اعتباری به وقوعش 
نیست! پس ســهراب مرادی هم به عنوان یکی 
از مســجل ترین مدال های طــای وزنه برداری 
ایران با تحلیلی که داشــتیم، هرگز نمی پذیرد 
که وزن اختصاصــی اش را ترک کند و به خاطر 
حضــور کیانوش در ســومین المپیــک تاریخ 
ورزشــی اش  به 2 وزن بااتر برود! از همه این 
موارد مهم تر 2 اتفاق دیگر و قوانین جدیدتری 
اســت که به واسطه آن دست و پای کادرفنی و 
فدراســیون برای حل کردن این معضل بیش از 
قبل بسته می ماند. اول اینکه فدراسیون جهانی 
به خاطر دوپینگ  و محرومیت های قبلی، فقط 4 
سهمیه در المپیک 2020 توکیو به وزنه برداری 

ایــران اختصاص داده اســت! 2 وزنه بردار زن و 
2 وزنه بردار مرد. بنابراین کاما شفاف و روشن 
اســت که ما چون در بخش بانــوان به تازگی 
فعالیت های خود را آغاز کردیم توانمندی برای 
کسب سهمیه و اعزام در این بخش نداریم. پس 
بود و نبود این دو سهمیه خیلی برای ما تفاوتی 
ندارد. فقط می ماند 2 ســهمیه در بخش مردان 
که فدراسیون جهانی وزنه برداری با قانون منع 
اعــزام 2 وزنه بردار در یک وزن رســما و قانونا 
خیال فدراســیون بابــت اینکه به طــور مثال 
کیانوش رســتمی و سهراب مرادی را در دسته 
96 کیلوگرم به عنوان 2 نماینده کشــورمان به 
توکیــو اعزام کند را راحت کرد. به همین دلیل 
تردیدی نیســت که حضور ایــن دو وزنه بردار 
قدرتمنــد و صاحبنام به صورت مشــترک در 
یــک وزن المپیکی دیر یا زود بــرای مدیریت 
فدراســیون وزنه برداری مجددا تبدیل می شود 
به چالشــی جدید که عبــور از آن مطمئنا کار 
این سیســتم و ســاختار ضعیف نیست. ضمن 
اینکه قطعا برای المپیکی شدن سوای کیانوش 
رستمی و ســهراب مرادی مدعیان دیگری هم 
در تیم ملی بزرگســاان همچون علی  هاشمی، 
ســعید علی حسینی، رضا بیرالوند  یا حتی علی 
داودی جوان هم وجود دارند که همین موضوع 
یعنی سهمیه محدود )2 ســهمیه( و این همه 
مدعی بــه زودی مشــکات و بحرانی جدی را 
پیش روی وزنه برداری قرار می دهد که عبور از 

آن سخت و دشوار است.
 

مخفی کاری در عزل و نصب ها
یکی دیگر از مشــکات ریشــه ای و اصلی 
سیســتم مدیریتی فدراســیون وزنه بــرداری که 
بیانگر ناشــی گری مدیریتی، نداشــتن استراتژی 
کارآمــد و برنامه ریزی اصولــی در این مجموعه 
است، نداشــتن یک نگاه فنی و دقیق در انتخاب 
افراد متخصص و نیز ســوزاندن سرمایه های ناب 
وزنه برداری ایران اســت! سرمایه هایی بی بدیل در 
این رشــته  ورزشی که در سایر رشته های ورزشی 
به نــدرت می توان مثــل آنها را پیــدا کرد. کا 
مدیریت فعلی وزنه برداری را در یک کام می توان 
اســتاد )ســوزاندن نســل طایی وزنه برداری( و 
تخریــب چهره های ماندگار این رشــته المپیکی 
دانســت زیرا نوع انتخاب و بعد از آن نیز تخریب 
و مخفی کاری های عجیب و غریبی که در عزل و 
نصب های صورت گرفتــه در این مجموعه وجود 
دارد، خــود به تنهایی بیانگر موضوعی اســت که 
به آن اشــاره کردیم. در این خصوص فقط کافی 
اســت، نیم نگاهــی به احکام متعدد و بی شــمار 
تودیع و معارفه این مجموعه در طول سه سال و 
اندی که از عمر مدیریتی این فدراسیون می گذرد، 
بیندازیــد. بعــد از آن قطعا بــدون هیچ تحلیل 
یــا اظهارنظری متوجه می شــوید کــه چه وضع 
نابسامان و هرج و مرج عجیبی در عزل و نصب ها 
و انتخاب های عجیب و غریب این مجموعه نهفته 
است. درست مثل اپوشانی کردن موضوع مربوط 
به خداحافظی ریحانه طریقت نایب رییس پیشین 
بانوان فدراســیون وزنه بــرداری و به کار گماردن 
خانم قهرمانی که هیچ سررشته ای از وزنه برداری 
ندارد به عنوان سرپرست جدید نایب رییسی بانوان 
بدون هیچ دلیل منطقی یا انتشــار خبری مبنی 
بــر عزل نایب رییس قبلــی و جایگزینی دیگری 

در این پست.

اپوشانی
خبرهادر
دراسیون

ف

مدت ها است درباره وضعیت نابسامان مدیریتی موجود در وزنه برداری ایران گفتیم و نوشتیم که حال و روز این رشته المپیکی آنطوری که وانمود می شود خوب نیست اما در بیشتر موارد برخی افراد 
منتسب و متصل به فدراسیون، دانسته یا ندانسته بر ما خرده می گرفتند که چرا وقتی همه چیز آرام است و ما هم اینقدر خوشبختیم شما بی خودی مدیریت وزنه برداری را به چالش می کشید و نقد 
می کنید؟ اما امروز که تقریبا قطار مدیریتی فدراسیون به ایستگاه پایانی و ته خط )روزهای منتهی به انتخابات فدراسیون وزنه برداری( نزدیک می شود، با علنی شدن حواشی و ضعف مدیریتی موجود 
در وزنه برداری اغلب موافقان این آرایش نیز با تغییر و چرخشی قابل پیش بینی از آرایش دفاعی قبلی خارج شده و تبدیل شده اند به منتقدانی که رو در روی ساختار و سازماندهی غلط مدیریت 
فدراسیون وزنه برداری ایستاده اند! آرایش ضعیفی که باعث شده وزنه برداری ایران در اغلب بحران هایی که قرار گرفته با شکست و فرو رفتن در حواشی و گرداب های خود ساخته بیش از قبل فرو برود.

یکی دیگر 
از مشکات 
ریشه ای و 

اصلی سیستم 
مدیریتی 

فدراسیون 
وزنه برداری 
که بیانگر 
ناشی گری 
مدیریتی، 
نداشتن 

استراتژی 
کارآمد و 

برنامه ریزی 
اصولی در 

این مجموعه 
است، نداشتن 
یک نگاه فنی 

و دقیق در 
انتخاب افراد 
متخصص و 

نیز سوزاندن 
سرمایه های 

ناب 
وزنه برداری 
ایران است!

 نصیری نیا:
مرادیناتوانبود،صالحیامیری

مشکلراحلکرد
ورود صالحی امیری به مشکل کیانوش رستمی با فدراسیون وزنه برداری 
نشان دهنده مشــکاتی در ورزش اســت که حاا قهرمان سابق وزنه برداری 
جهان درباره اش حرف می زند و این موضوع را نشان دهنده عدم مدیریت خوب 
در فدراسیون می داند. شاهین نصیری نیا در گفت و گویی که با ایسنا دارد، در 
ارتباط با کیانوش رســتمی و روندی که طی کرده، می گوید: »برای یک مربی 
چنین چیزی قابل قبول نیســت که ورزشکار بخواهد تنها تمرین کند. من که 
با کشــورهای مختلفی کار کرده ام چنین چیزی تا حاا ندیده ام اما این مساله 
هم مهم اســت که کیانوش به چه دلیل این کار را می کند؟ او که با مربی تیم 
ملی مقابله ندارد پس شرایطی را به وجود می آورند که او هم این کار را انجام 
می دهد. با انتخاب های مان شــرایطی به وجود آمــد که وزنه بردار گفت من با 
آن شــخص کار نمی کنم و تنها تمرین کرد. یــک بار هم نتیجه گرفت بعد از 
آن هــم دوباره راهش را ادامه داد. همان یک بار 
هم اشــتباه بود و بعد اشتباه را فدراسیون انجام 
داد کــه نباید این راه را ادامه می داد. به هر حال 
ورزشکار با ســجاد انوشیروانی مشکل داشت، با 
محمد حسین برخواه و محسن بیرانوند دیگر چه 
مشــکلی داشت؟ اگر برخواه از همان ابتدا یعنی 
سال 2015 ســرمربی تیم ملی بزرگساان بود، 
مطمئن باشــید خیلی نتایج بهتری می گرفتیم. 
بهتریــن تیم وزنه برداری ایــران را در این چند 
سال اخیر در همین مسابقات جهانی عشق آباد 
دیدم. تیم نظم خوبی داشت و با روحیه کار کرد 
و مســاله حاشیه ای نبود به جز همین مســاله ای که براری پیش آورد که کار 
خیلــی بدی کرد و فکر نمی کنم شایســته یک وزنه بردار ملی پوش باشــد.« 
نصیری نیا در پاســخ به این پرســش که چرا باید در اختافی که بین رستمی 
و مــرادی پیش آمد، رییس کمیته ملی المپیک ورود کند و آیا امکان حل آن 
در داخل فدراســیون وجود نداشت، می گوید: »وقتی فدراسیون توانایی ندارد 
رییس کمیته ملی المپیک زحمتش را می کشــد و بین آن دو نفر وســاطت 
می کند. این نشان از عدم مدیریت خوب در فدراسیون است وگرنه هیچ موقع 
نباید اینطور شود. رییس کمیته ملی المپیک هم وقتی می بیند کاری از دست 
این آقا بر نمی آید و یک مدال المپیک هم ممکن اســت از دســت برود، ورود 
می کند. فدراسیون وزنه برداری اان تمام تمرکزش بر روی کار دیگر است و به 
دنبال این اســت که در انتخابات بعدی رای بیاورد و این باعث می شود که کار 

اجرایی از دست فدراسیون درآید.«

توجیهی جالب برای اعزام نشدن نوجوانان به رقابت های جهانی
علیمرادی:سختیدریافتویزامانعاعزام

نوجوانانبهاسوگاسشد
علی مــرادی رییس فدراســیون وزنه بــرداری در خصوص اعزام نشــدن 
وزنه برداران نوجوان کشــورمان بــه رقابت های جهانــی 2019 آمریکا معتقد 
اســت: »به دلیل مقررات سخت اخذ ویزای آمریکا از اعزام تیم ملی نوجوانان به 
قهرمانی جهان منصرف شدیم.« علی مرادی درباره اینکه گفته می شود تیم ملی 
نوجوانان به دلیل مشــکات مالی به مســابقات جهانی پیش رو اعزام نمی شود 
تاکیــد دارد: »مقررات ســختی در خصــوص صدور و اخذ ویزا بــرای ایرانی ها 
وجود دارد و دفعه قبلی نیز دچار مشــکات متعددی شدیم. ایران دو قهرمانی 
نوجوانان جهان و نایب قهرمانی المپیک نوجوانان را در کارنامه دارد، ولی اکنون 
با توجه به مقررات سخت اخذ ویزا و اینکه همزمان با مسابقات نوجوانان جهان، 
گزینشــی المپیک را در اهواز داریم، از اعزام تیم به مسابقات قهرمانی نوجوانان 
جهان منصرف شــدیم.«  با اینکه شنیده ایم فدراسیون از مدت ها قبل به دنبال 
رایزنی برای اعزام تیم به مســابقات جهانی آمریکا بوده و به خاطر شرایط مالی 
بد فدراســیون نتوانســته کاری از پیش ببرد اما رییس فدراسیون وزنه برداری 
می گوید: »ما با حمایــت وزارت ورزش و جوانان و کمیته ملی المپیک، پاداش 
قهرمانان خــود را به روز پرداخت کردیم و ضمن این تعهداتمان را نســبت به 
ورزشــکاران و مربیان و همچنین نسبت به برنامه های خودمان انجام داده ایم و 
ریالی هم به ارگان و نهادی بدهی نداریم! وضعیت مان بسیار خوب است و اصا 
بحث مالی برای اعزام نشدن نوجوانان مطرح نیست و همانطور که گفتم مقررات 

سخت اخذ ویزا باعث منصرف شدن ما از این کار شد.«

پواد سرد

معافیت۵تکواندوکارازانتخابیهایتیمملی
5 تکواندوکار ایران از حضور در انتخابی های تیم ملی بزرگساان معاف 
هستند. مســابقات انتخابی تیم ملی تکواندوی ایران برای مسابقات قهرمانی 
جهان انگلیس 2019، در تاریخ 13 و 14 دی ماه سال جاری برگزار می شود 
که تغییراتی در نحوه برگزاری این انتخابی ها به وجود آمده اســت. برای این 
دور از مســابقات انتخابی تیم ملی بزرگســاان دو طایی ایران در المپیک 
جوانان )علی اشکوریان و محمدعلی خسروی(، مدال آوران طا و نقره ایران 
در جایزه بزرگ منچســتر )آرمین هادی پور و میرهاشم حسینی( و مدال آور 
ایران در فینال گرندپری 2018 )سجاد مردانی( از حضور در انتخابی ها معاف 
هســتند. همچنین قرار اســت رقابت های انتخابی به صورت سیدبندی شده 
برگزار شــود تا نفرات برتر اوزان مختلف با شکست در مبارزات اول از حضور 

در تیم ملی جا نمانند.
 

کاظمیدرتکواندویارتشهایجهان
بهطارسید

در پایان نخستین روز از رقابت های تکواندوی قهرمانی ارتش های جهان 
2018 برزیل، یک مدال طا از آن تیم ایران شــد. در جریان نخســتین روز 
از رقابت های تکواندوی قهرمانــی ارتش های جهان که به میزبانی »ریو« در 
حال پیگیری اســت، دو نماینده ایران در اوزان 58- و 80- کیلوگرم مقابل 
رقبای خود به روی شــیاپ چانگ رفتند کــه در پایان، یک مدال طا از آن 
ایران شــد. در روز نخست این رقابت ها محمد کاظمی در وزن 58- کیلوگرم 
به عنوان نخســتین نماینده ایران، در مبارزه اول و دوم خود با نتیجه مشابه 
20 بر صفر به ترتیب »کارلوس رودریگوئز« از اکوادور و »باراک الراشدی« از 
کویت را شکســت داد. او در سومین مبارزه اش نیز »الکسی رودنیک« روس 
را 17 بر 6 از پیش رو برداشــت و فینالیســت شد. کاظمی در مبارزه فینال 

»یوشــوای لیانگ« تکواندوکار چینی را نیز با 
حساب 31 بر 26 مغلوب کرد و بر روی سکوی 

قهرمانی ایستاد.
دومین نماینده ایــران در رقابت های روز 
نخســت عرفان ناظمی در وزن 80- کیلوگرم 
بود، او در نخستین مبارزه خود »لوکاس فریرا« 
هوگوپوش برزیلی را 7 بر 4 شکســت داد، در 
دور بعد با نتیجه 24 بر 4 در مصاف با »باپســو 
داراثنه« از سریانکا پیروز شد و راهی دور سوم 
شد. ناظمی در این مرحله با حساب 21 بر 17 
نتیجه را به »مویســس هرناندز« از دومنیکن 
واگــذار کرد و بــه دیدار رده بندی رســید که 

در این مبارزه نیز نتوانســت مقابل »طاهیر گولس« آلمانی پیروز شــود و با 
شکست 16 بر 9 از کسب مدال برنز بازماند.

بیست و چهارمین دوره رقابت های تکواندوی قهرمانی ارتش های جهان 
در حالی به مدت چهار روز در شــهر »ریو دوژانیرو« کشــور برزیل پیگیری 
می شــود که تیم ملی ایران با هدایت محمدرضا زوار در این رقابت ها شرکت 

کرده است.
 

7رییسهیاتبازنشسته،مانعانتخاباتجودو
مسووان فدراســیون جودو به دنبال این هســتند که هر چه سریعتر 

مجمع انتخاباتی این فدراسیون را برگزار کنند.
 قانون منع به کارگیری بازنشســتگان در فدراســیون جودو اجرا شد و 
حاا دست اندرکاران این فدراســیون برای اینکه روند این فدراسیون زودتر 
به حالت طبیعی خود برگردد، به دنبال برگزاری مجمع انتخاباتی در اســرع 
وقت هســتند. البته موانعــی وجود دارد. با توجه بــه اینکه 7 رییس هیات 
استان جودو بازنشسته هســتند و باید تغییر کنند، بنابراین سرپرست فعلی 
فدراســیون باید در کوتاه ترین زمان ممکــن مقدمات برگزاری انتخابات این 

استان ها را فراهم کند.
محمدرضا عمادی، سرپرست فدراسیون جودو در این رابطه می گوید: 
»رایزنی هایــی با وزارت ورزش و جوانان انجام دادم و در تاش هســتیم 
تا نخســتین فدراسیونی باشــیم که انتخابات ریاســت فدراسیون انجام 

می دهیم.«
او ادامه می دهد: »کار دشــواری است که در مدت زمان کوتاه انتخابات 
7 اســتانی که روسای بازنشسته دارند را برگزار کنیم اما با رعایت قانون این 
کار را انجام می دهیم تا به امید خدا انتخابات نهایی ریاست فدراسیون را هر 

چه زودتر برگزار کنیم.«

ابراهیم جوادی بــا تاکید بر لزوم 
برگــزاری هر چــه ســریعتر مجمع 
عمومی فدراسیون کشــتی و انتخاب 
رییــس جدیــد می گویــد: »پس از 
استعفای رسول خادم و حضور حمید 
امور  به عنوان سرپرســت،  بنی تمیــم 
جاری فدراسیون کشــتی طبق روال 
نســبتا معمول خود طی می شــود اما 
نباید زمان را بدین شــکل از دســت 
داد.« دارنــده مدال برنز کشــتی آزاد 
المپیک 1972 مونیخ بــا بیان اینکه 
متولیــان وزارت ورزش بایــد هر چه 
زودتر زمان برگــزاری مجمع عمومی 
فدراســیون کشــتی را اعــام کنند؛ 
می گویــد: »ما در یک چشــم بر هم 
زدن باید در رقابت های جهانی ســال 
آینده و همچنیــن بازی های المپیک 
2020 توکیو شــرکت کنیم و در این 
زمان محدود باید بــه خوبی تیم های 
ملی سر و سامان بگیرند. خوشبختانه 
فعا بــا انتخاب ســرمربیان تیم های 
ملی بخشــی از برنامه های این تیم ها 
اما همین سرمربیان  مشخص شده اند 
هم باید از حضــور بلندمدت خود در 
ایــن عرصه مطمئن باشــند.« دارنده 
چهار مــدال طای قهرمانی کشــتی 
جهان با اشاره به استعفایش می گوید: 

»هر چند من و برخی از دوســتان از 
جمع اعضای شورای فنی کشتی آزاد 
اما به عنوان عضوی از  اســتعفا دادیم 
خانواده بزرگ کشــتی، همواره نگران 
و پیگیر امور کشــتی هستیم و هر جا 
باشیم آرزوی موفقیت و درخشش این 

رشته را داریم.«
جــوادی در پایــان درباره رییس 
هــم  کشــتی  فدراســیون  جدیــد 
حرف های قابــل تاملی دارد: »مطمئنا 
متولیــان وزارت ورزش بــا جدیــت 
به دنبــال انتخاب گزینــه هماهنگ با 
و در  سیاست های خودشــان هستند 
نهایــت گزینه ای بر صندلی ریاســت 
فدراسیون کشــتی خواهد نشست که 
با اهداف و برنامه هــای وزارت ورزش 

همسو باشد.«
فدراسیون کشــتی چندی پیش 
با ارســال نامــه ای بــه وزارت ورزش 
خواســتار تعیین زمان انجام ثبت نام 
فدراسیون شد  ریاست  کاندیداهای  از 
تا با توجــه به تاکیــد اعضای مجمع 
هر چه ســریعتر انتخابات برگزار شود. 
در همین راســتا گفته می شود مجمع 
همین  در  فدراسیون کشتی  انتخابات 
زمان ســه ماهــه سرپرســتی حمید 

بنی تمیم برگزار می شود.

تیــم ایــران » الــف « به عنــوان 
قهرمانی رقابت های بین المللی کشــتی 
فرنگی جوانان جام شــاهد دست یافت. 
چهاردهمین دوره رقابت های بین المللی 
کشــتی فرنگی جوانان جام شــاهد در 
سالن غدیر شهرستان ارومیه آذربایجان 
غربی برگزار شــد و در پایان تیم ایران 

الف به عنوان قهرمانی دست یافت.
ایــن رقابت ها در حالــی به پایان 
رســید که تیم ها به این ترتیب رده های 

این جام را به نام خود ثبت کردند:
 1- ایران الف 2- ایران توسعه 3- 
ارمنستان 4- آذربایجان 5- ایران ب 6- 
گرجستان 7- ایران )ارومیه( 8- سوریه

کسیمیآیدکهباسیاستهای
وزارتورزشهماهنگباشد

قهرمانیایراندرکشتیفرنگی
جوانانجامشاهد

جوادی: باید انتخابات کشتی زودتر برگزار شود

رزمی
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 حدود یک ماه از رفتن رسول خادم از 
کشتی می گذرد اما او آن قدرها هم که باید 

از این ورزش می رفت، نرفته است.
بنی تمیم »دست راست«  البته حمید 
رســول که جانشــین موقتی وی شــده، 
کلیدی تریــن تصمیم هــای او را وتو کرده 
و غامرضــا محمــدی و محمد بنــا را به 
پست های سرمربیگری تیم های ملی کشتی 
آزاد و فرنگی عودت داده است. رسول چند 
ماهی بعد از بازگشــت اش به کشــتی و در 

سال 2012 تیم دونفره غامرضا محمدی و 
محسن کاوه را از هدایت تیم آزاد خلع کرد 
و خودش همه کاره تیم شد و با این که هیچ 
کار صریح و مســتقیمی برای کنار گذاشتن 
محمــد بنا انجام نداد اما قواعد و ضوابطی را 
فــراروی او و در جاده کاری وی قرار داد که 
محدود کننده وی بــود و در نهایت موجب 
رفتن او شــد. با چنــان قواعدی که کلیدی 
تلقی شدن فرآیند مسابقات انتخابی تیم ملی 
عمده ترین آنها بود، عمًا دست های بنا برای 
ادامه دادن به سیستم پرورش گلخانه ای اش 
در تیم ملی فرنگی بســته شد و او بعد از دو 
ســه بار رفت و برگشــت و دو سه استعفای 
اجرا شده و نشده سرانجام در پی شکست در 
المپیک ریو گذاشت و رفت و چربش »آزاد« 
بر »فرنگی« کامل و نهایی شد. چربشی که 
البته به ســبب جنگ و جدل های بعدی در 

اطراف خادم با خدشه هایی همراه گشت.
 

وقتی رسول آمد
دســتاورد عالی و اصلی بنا در جامعه 
کشــتی نه فقط احیای رشــته همیشه در 
سایه مانده فرنگی بلکه غالب ساختن آن بر 
کشــتی آزاد چه به لحاظ کسب مدال های 
مهــم و چه از نظر جلب توجه جامعه بود و 
این کار هرکســی نبود. رسول آمده بود که 
کشــتی آزاد را به جایگاه شامخ گذشته اش 
بازگردانــد و بهای گزافی که جامعه ورزش 
بابت آن پرداخت حرکت رو به عقب اجباری 
فرنگی کاران بود. نباید گفت که رسول این 
کار را به عمد انجام داد اما وی با چند پاره 
کردن عنصر قدرت و تــوان تصمیم گیری 
بین چند نفر همچون عبــدا... چمن گلی، 
حســن بابک، بهرام مشتاقی، حسن رنگرز 
و سپس احد پازاج و علی اشکانی و کاشتن 
یک کمیتــه فنی دربردارنــده »یل« هایی 
مثــل محمد دلیریان و رحیم علی آبادی بر 
باای سر تمامی آنها، »بنا« و سیستم او را 
که به شــدت متکی بر فرد بود، کامًا محو 
کرد. اینچنین بود که کشتی آزاد با مساعی 
رسول که حال رییس فدراسیون هم شده 
بود، به پرواز درآمد و چیزی شد که دیدیم.

 چاره ای جز استعفا نبود
با این حال ناکامی در مسابقات جهانی 
2017 در پاریــس و ســپس تکــرار آن در 
رقابت هــای جهانــی 2018 در بوداپســت 
جایگاه دوباره متعالی شــده کشــتی آزاد را 
هم ویــران کرد و برای رســول که در یکی 
دو سال اخیر پیوسته با سران ورزش بر سر 
سیاســت های برون مرزی کشــتی و رقابت 
کردن یا نکردن با این و آن مجادله داشــت 
چاره ای جز دو فقره اســتعفای بزرگ نماند. 
اولــی که در اواخر بهمن 96 رخ داد، مهار و 
خنثی و با بازگشــت وی در اواخر فروردین 
97 همراه شد اما دومی که نتیجه برنتابیدن 
نتایــج بســیار ضعیــف بوداپســت 2018 
)فینالیســت نداشــتن در حتی یک وزن از 
اوزان 20 گانــه کشــتی آزاد و فرنگی( بود، 
به قوت خود باقی ماند و به ســبب پذیرفته 

شدن آن توسط وزارت ورزش، اجرایی شد.
 

بافت ماندگار کشتی
او تغییرات محسوس  از زمان برکناری 
و متعددی در جامعه کشتی به اجرا درآمده 
و به بیــرون مانده ها از رونــد تیم های ملی 
کشتی و به ویژه کشــتی آزاد گفته شده که 
حق و اختیار شــرکت مجدد در رقابت های 
انتخابی تیم ملی و به واقع مشــارکت دوباره 
در بااترین سطح کشــتی را دارند و حسن 
رحیمــی در اوزان پایین و رضــا یزدانی در 
اوزان باا ســرآمدان اینگونه آدم ها هستند. 
بــا این حال روح خادم انگار هنوز در جامعه 
کشتی حاضر و در حال قدم زدن در حاشیه 
سالن اســت و آثار حضور تقریباً شش ساله 
وی در این ورزش به آســانی پاک شــدنی 

نیست.
بافت هیأت رییسه همانی است که قبًا 
بود و شوراهای فنی کشتی آزاد و فرنگی به 
رغم اعام جدایی از سوی تک نفراتی مشهور 
مانند منصور برزگر و کشــیده شدن سمت 
و ســوی ســرمربیان تیم های ملی و سلب 
قدرت تأثیرگذاری از این شوراها کم و بیش 
همانی هســتند که پیش تر بودند. رؤســای 
هیأت هــای کشــتی اســتان های 31 گانه 
کشــور هم که موافق با رفتن خادم نبودند، 

با احتساب باقی ماندن ساختار تشکیل شده 
توســط خادم در جاهای قبلی خود ماندگار 
شده اند. تک چهره های اضافه شده به شوراها 
و هیأت ها مانند حســن رنگــرز هم که به 
عضویت شــورای فنی کشتی فرنگی درآمده 
و شــاید گزینه مورد حمایت مدیران ارشد 
ورزش در انتخابات بعدی ریاست فدراسیون 
باشــد، کاری نکرده اند که بتوان آن را ناقض 

کامل اصول کاری قبلی دانست.
 

درست یا غلط؟!
»بنــا« البتــه کادر فنــی تیــم ملی 
کشــتی فرنگی را به کلی تغییر خواهد داد 
و به تعدادی از یاران گذشــته و دوســتان 
همیشــگی اش روی خواهــد آورد و غــام 
محمدی هم مجبور است در غیاب کاوه که 
اینک بــا او زاویه دارد، از افــراد دیگری در 
جمع مربیان تیم آزاد استفاده کند و آنها را 
هم برگزیده است اما روح خادم همان جا در 
فدراســیون و در قلب حوادث حس می شود 
و تا کشــتی از او و تصمیم هــای وی کنده 
شــود و رویکردهای به کلــی متفاوتی را در 
پیش بگیرد، زمان بسیاری باید سپری شود. 
نمی دانیم اصواً این کار یعنی جدایی کامل 
از مؤلفه های کاری خادم به صاح هســت یا 
خیر و آیا در دوره ای که عده ای می کوشــند 
فقط عیب های او را بگویند، چشــم بســتن 
بر موفقیت های پرشــمارش بی انصافی تلقی 
می شود یا خیر اما این را می دانیم که کشتی 
در نقطه ای تاریخی و حساس ایستاده است 
و اگر هرچه سریع تر زندگی با شرایط فعلی 
و اتخاذ تصمیم های جدید را شروع نکند هم 
در مسابقات جهانی 2019 ناکام خواهد ماند 
و هم دســتش در المپیک 2020 به جایی 

بند نخواهد شد.
 

محصول زمانه خویش
رســول خادم محصــول زمانه خویش 
بــود و به زمانه های بعــدی هم تعلق دارد و 
احیا شــدن کشــتی آزاد پس از چند سال 
زندگی زیر ســایه »کشــتی فرنگی محمد 
بنا« دســتاورد مهمی بود و شــکی نیست 
کــه درگیری های حاشــیه ای و تاش برای 

محکم تر کردن وضعیت لجســتیکی هر دو 
رشته در بیرون از تشک و در محیطی خارج 
از کشــتی ســهم زیادی در ناکامی های هر 
دو رشــته ما در ســال های 2017 و 2018 
داشــته است. در این ایام خادم تحت عنوان 
رییس فدراســیون کشــتی بــا چالش های 
بیرونی مواجه شــد که کارآیی او را به عنوان 
سرمربی روی تشــک کاهش داد و به واقع 
مســوولیت های دوگانه اش یکدیگر را نفی و 

نقض کردند.
 

مسوولیت های مستهلک کننده
اینچنین بود که خادم به عنوان سرمربی 
تیم آزاد همان وســعت تأثیرگذاری و قدرت 
کســب توفیقی را از خود بــروز نداد که تا 
قبــل از مشــکات مدیریتــی اش و رویارو 
شدن با بخشــی از بدنه ریاست و ورزش از 
خود ساطع می کرد. رسول اگر با دل کندن 
از همــه مســوولیت های ســنگین و بزرگ 
و مســتهلک کننده اش در حــوزه ریاســت 
فدراسیون کشــتی فقط در عرصه مربیگری 
و روی تشــک فعالیت می کــرد و کارش به 
نامه فرستادن های مکرر به این و آن و طلب 
کمک از نهادهای فراورزشــی نمی کشــید، 
قطعاً از تیم کشتی آزاد و نفرات مستعد آن 
نتایجی را بیرون می کشــید که بسیار فراتر 
از اعــداد و ارقام ثبت شــده در »پاریس« و 

»بوداپست« بود.
 

در انتظار فرصت
او حــاا دیگــر و تا اطــاع ثانوی!  در 
صحنه نیســت و این جانشینان وی هستند 
که باید گلیم مخدوش شده کشتی را از آب 
بیرون بکشــند و هر دو رشــته را به جایگاه 
عالی سابق خود رجعت بدهند. تردید وزارت 
ورزش در انجام هر کار اساسی در این ارتباط 
و حفظ کردن هیأت رییســه فدراسیون نیز 
نشانگر این موضوع است که همگان در حال 
صبــر کردن برای زمانی هســتند که بتوان 
این کارهای ازم و تغییــرات مورد نظر را با 
تأثیرگذاری بیشــتری به انجام رساند. تا آن 
زمــان حیدری ها، دبیرها و البته بنی تمیم ها 
و رنگرزها برای ریاســت فدراسیون کشتی و 
پیروزی در مجمع انتخاباتی آن به یارگیری 
و جلــب آرا و تعامــل با این و آن و ســایر 
خواهند  مشــغول  سیستماتیک  تاش های 
شد اما وجه مشــترک کار همه آنها روبه رو 
شدن با شرایط بسیار دشواری است که این 
ورزش را احاطه کرده و حل و رفع معضاتی 
اســت که کوه مانند اســت و خادم را فراری 
داد و رهایی از آن مســتلزم عبور از چیزی 
همانند تونل وحشت است و امکان ندارد که 
جانشــینان وی را نیز آزار ندهد. این عصری 
اســت که خیلی ها را در جامعه کشتی پیرتر 
از آنچه هستند، خواهد کرد و شاید غامرضا 
محمدی و محمد بنا به رغم تمامی پیشینه 
و تخصص شــان در جلوی چنین صفی قرار 

داشته باشند.

کشتی در عصر پس از خادم

محمدیوبنادرتونلوحشت

 

مشکل رستمی هنوز حل نشده
واقعا خیلی ســاده لوحانه به نظر می رسد 
اگــر بخواهیم باور کنیم کــه با یک پادرمیانی 
ســاده و به همین راحتی، مشــکل ریشه ای و 
کهنه به وجود آمده میان کیانوش رســتمی و 
سیســتم مدیریتی و فنی تیم ملی حل و فصل 
شــود! واقعا بعید به نظر می رسد که باور کنیم 
کیانوش رســتمی که ســال ها است، با همین 
روش یعنــی تحویل نگرفتــن کادرفنی و تیم  
مدیریتی فدراســیون، خودش تمرین کرده و 
اتفاقا با همین روش بــه موفقیت های بزرگی 
هم در دنیای وزنه برداری رســیده اســت، به 
این راحتی دســت از روش قبلی خود برداشته 
و دوباره مثــل بقیه ملی پوشــان که زیر چتر 
کادرفنی مشغول تمرین هستند در اردو حاضر 
شــده و با روش تمرینی کادرفنــی تیم ملی 
)روشــی که اصا مورد تایید و دلخواه کیانوش 
رستمی نیست( بیاید و در اردوهای آتی دست 
به وزنه شود! حداقل این موضوع برای هرکدام 
از اهالی وزنه برداری قابل هضم باشــد برای ما 
که خیلی خوب با خلق و خوی این وزنه بردار، 
همچنین مدیریــت وزنه بــرداری و کادرفنی 
تیم ملی آشــنا هســتیم قابل پذیرش و قبول 
نیســت. بنابراین مشکل تکروی و خودمحوری 
کیانوش رستمی و تعدادی دیگر از ستاره های 
حال حاضر تیم ملی وزنه برداری بزرگســاان 
که البته مثل کیانوش علنی نشــد اما دســت 
کمی از وضعیــت فعلی این وزنه برداری ندارد، 
به اعتقاد مــا یکی از چالش هــا و بحران های 
اساسی است که نشــان دهنده ضعف و ناتوانی 
مدیریت وزنه برداری در جمع کردن حواشــی 
و ســاماندهی به وضعیت ویترین این رشته که 
تیم ملی وزنه برداری بزرگســاان کشورمان به 
شمار می رود است! بنابراین نباید تردید داشت 
که پادرمیانی مســووان کمیته ملی المپیک 
یا وزارت ورزش و مواردی از این قبیل شــاید 
به صورت موقتی و مقطعی مثل مســکن های 
کوتاه مــدت باعث آرام شــدن کوتاه و مقطعی 
فضای ملتهب وزنه برداری شــود اما مطمئنیم 
کــه این آرامش خیلی دوامی نخواهد داشــت 
زیــرا مدیریت این مجموعه توانمندی برقراری 
ارتباطی دوسویه و متعادل بین استاد و شاگرد 
را در تیــم ملی وزنه برداری نــدارد. این را ما 

رضا عباسپور
Reza Abbaspour

وصال روحاني
Vesal Rohani
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»براهیم دیاس؛ 
مقصد مادرید« 
تیتر اصلی روزنامه 
مادریدی »مارکا« 
بود که خبر داد، 
این بازیکن جوان 
سیتی در پایان 
فصل بازیکن آزاد 
خواهد شد و به رئال 
می پیوندد. فینال 
کوپا لیبرتادورس در 
مادرید خواهد بود.

 روزنامه مادریدی
 »آ.اس« خبر 
میزبانی سانتیاگو 
برنابئو از فینال 
کوپا لیبرتادورس را 
به عنوان سوژه اصلی 
انتخاب کرد. انگشت 
کوچک پای راست 
دیگو کاستا آسیب 
دیده و ممکن است تا 
10 هفته نتواند برای 
اتلتیکو بازی کند.

روزنامه »موندو 
دپورتیوو« چاپ بارسلونا 
در صفحه اول نوشت، 
فینال جنجالی ریور- 
بوکا در سانتیاگو برنابئو 
انجام می شود. بارسا به 
طور جدی دنبال جذب 
یک مدافع میانی است. 
بتیس به مرحله حذفی 
لیگ اروپا رسید اما 
ویارئال و سویا هنوز 
منتظر هستند.

روزنامه رمی »کوریره 
دلو اسپورت« در صفحه 
اول نوشت، یووه همه 
جا در صدر است اما فقط 
یک نفر است که با آمدن 
رونالدو، باخته است: 
دیباا. او مجبور شده 
بیشتر نقش بازیساز را 
ایفا کند و در این مدت 
2 گل زده در حالی که 
پارسال در همین مدت 
12 گل زده بود.

»پول رو نشانم بده« تیتر 
درشت روزنامه انگلیسی 
»دیلی استار« بود که روی 
جلد بخش ورزشی اش 
نوشت، دخئا برای ماندن 
در منچستر پول بیشتری 
می خواهد. او در پایان 
فصل بعد بازیکن آزاد 
می شود. عکس های باای 
صفحه هم به پیروزی های 
چلسی و آرسنال در لیگ 
اروپا اختصاص داشت.

مارک آگدن
Mark Ogden
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پیشخوان

 رئــال مادرید در حالی امشــب 
میزبان والنســیا اســت کــه هافبک 
ملی پوش این تیم، ایســکو وضعیت و 
آینــده نامشــخصی دارد. رئال در رده 
ششــم جدول قرار گرفته پشــت سر 
امثال اسپانیول و آاوس و شش امتیاز 
با تیم صدرنشــین سویا فاصله دارد در 
حالی که والنســیا در رده یازدهم قرار 

دارد.
ایسکو که در بازی های ملی اخیر 
بازوبنــد کاپیتانــی اســپانیا را نیز در 
اختیار داشــت، در باخــت تحقیرآمیز 
هفته قبل مقابل ایبار در ترکیب اصلی 
نبود و در برد سه شــنبه برابر رم حتی 
روی نیمکــت هم قرار نداشــت. رئال 
هفته پیش پنجمین شکســت خود را 
در هفته ســیزدهم الیگا متحمل شد 
در حالی که در تمام فصل قبل شــش 

باخت بیشتر نداشت.
می گویند  اســپانیایی  رسانه های 
ایســکو با مربی جدید تیم، ســانتیاگو 
سواری دچار اختاف نظر شده چون 
در هیچ یک از شــش بازی اش از زمان 
برنابئو  نیمکت سانتیاگو  روی  نشستن 

او را در ترکیــب اصلــی قــرار نداده. 
وضعیــت بازیســاز مســتعد رئال که 
پیش از این شایعاتی درباره رفتنش به 
از  تعدادی  و  بارسلونا  منچستریونایتد، 
تیم های طراز اول اروپایی مطرح شده، 
باعث نگرانی هواداران ســفیدها شده 
اســت و باید دید در دیدار امشــب در 
برنابئو آیا مورد استفاده قرار می گیرد؟ 
ســواری البتــه در کنفرانس خبری 
بعد از پیــروزی رم گفت دلیل انتخاب 

نشدن ایسکو تنها ورزشی بوده است.
ایســکو فوتبال خود را در والنسیا 
شروع کرد اما نتوانست به ترکیب تیم 
اول این باشــگاه راه پیدا کند و راهی 
مااگا شــد، حاا این تیم در حالی به 
پایتخت می آید کــه از لیگ قهرمانان 
اروپا حذف شــده است. والنسیا اما در 
لیگ روی فرم آمــده و بعد از آنکه در 
11 بازی ابتدایی فصــل تنها یک برد 
داشت، دو بازی اخیرش را برده. بازی 
دو تیم در ســال های اخیر ســخت و 
نزدیک بــوده به نحوی که رئال با یک 
گل دیرهنگام در بــازی خانگی فصل 

قبل توانست به تساوی 2 بر 2 برسد.

گزارش هــا حاکــی از آن اســت 
کــه رئال مادریــد در اندیشــه جذب 
داوید ویا اســت. قرارداد این بازیکن با 
نیویورک ســیتی یک ماه بعد به پایان 

می رسد و او بازیکن آزاد خواهد بود.
ویا کــه قصد دارد پــس از ترک 
نیویورک سیتی همچنان به بازی ادامه 
دهد، ممکن اســت به رئال بپیوندد تا 
مشــکل گلزنی آنها را حــل کند. رئال 
پس از رفتــن کریســتیانو رونالدو به 
یوونتوس در گلزنی دچار بحران شــده 

است.
ویا که به زودی 37ســاله می شود، 

شــاید همان بازیکنی باشــد که رئال 
مادرید در ژانویه نیاز دارد.

روزنامه ســان نوشــته که سران 
مادریــد برای تجربه و شــم گلزنی ویا 
ارزش باایی قایل هستند، هرچند که 
یک نظرسنجی نشان می دهد طرفداران 

باشگاه با این انتقال موافق نیستند.
ویا در ســال های 2010 تا 2013 
در بارســلونا بازی کرد و با این تیم دو 
بار فاتح لیــگ و یک بــار برنده لیگ 
قهرمانان شــد. او در ســال 2013 به 
اتلتیکو مادرید پیوست و با این تیم هم 

الیگا را فتح کرد.

وضعیت مبهم ایسکو مقابل والنسیا

 رئال مادرید به دنبال داوید ویا

ساری: هادسون هنوز ثابت نکرده در حد 
لیگ برتر است

مائوریتزیو ساری از کالوم هادســون اودوی، بازیکن 18 ساله ای که در 
اولین حضورش در ترکیب اصلی چلســی توانســت یک گل در پیروزی 4 بر 
صفــر این تیم مقابــل پائوک 10 نفره به ثمر برســاند تمجید کرد اما گفت 
که این بازیکن آکادمی باشــگاه آرسنال هنوز نتوانسته او را متقاعد کند که 
پتانســیل بازی در لیــگ برتر را هم دارد. کالوم هادســون اودوی در دقیقه 
60 اولیــن گلش در رده بزرگســاان را زد و به جوان ترین گلزن تاریخ لیگ 
برتر از ســال 2009 تبدیل شد و لبخند را روی لبان هوادارانی نشاند که در 
اســتمفوردبریج شــاهد بازی بودند. پس از بازی ســاری به تمجید از کالوم 
هادســون اودوی پرداخت امــا به او گفت که هنــوز در برخی از بخش های 

بازی اش باید پیشرفت کند.
ســاری گفت: »هادســون خیلی خوب بازی کرد اما این مسابقه هم با 
خصوصیات بازی او همخوانی داشت. حریف بعد از 7 دقیقه 10 نفره شد پس 
ما فقط ازم بود که هجومی بازی کنیم و او هم واقعاً در انجام این کار تبحر 
دارد. اما من می خواهم بازی او را در مســابقات دیگر هم ببینم، در مسابقاتی 
که ما به او در فاز دفاعی هم نیاز داریم. نمی دانم که آیا او آماده است که در 
سن 18 سالگی در لیگ برتر بازی کند یا نه بخصوص در یک تیم بزرگ. اگر 
او همین اان هم آمادگی تأثیرگذاری در تیمی مانند چلسی را دارد، پس تا 

دو سال دیگر می تواند بهترین بازیکن اروپا باشد.«
کالوم هادسون اودوی هم خودش درباره شب به یاد ماندنی اش در لیگ 
اروپا گفت: »من نمی توانســتم باور کنم که فرصت بازی در ترکیب اصلی را 
به دســت آورده ام. هر بار که من صاحب توپ می شدم می خواستم کاری که 
از دســت برمی آید را انجام دهم. نمی توانم باور کنم که گل زده ام، تماشــای 
باا و پایین پریدن هواداران از خوشــحالی برای من یک رؤیا بود. من باز هم 
به تاش هایم برای باشگاهم ادامه می دهم. امیدوارم که در آینده فرصت های 
بیشــتری به دست آورم. من همیشه مشــتاق بازی کردن هستم اما تصمیم 
نهایی با سرمربی است. من امشب با خانواده ام این اتفاق را جشن می گیرم.«

گزارش

 امری: اسمیت الگوی 
خوبی برای دیگر بازیکنان 

آکادمی آرسنال است
اونای امری ســرمربی آرســنال می گوید 
امیل اســمیت روئه می توانــد به عنوان الگویی 
برای دیگر بازیکنانی که از آکادمی این باشگاه 
خارج می شوند، ایفای نقش کند. هافبک جوان 
آرسنالی ها در بازی این تیم مقابل ورسکا در 
لیگ اروپا خوش درخشــید و به همین دلیل 
مورد توجــه امری قــرار گرفــت. او گل اول 
پیروزی 3 بر صفر توپچی ها را زد و یکی از چند 
بازیکن جوانی بود که در ترکیب آرسنال حضور 
داشتند و تحسین برانگیز ظاهر شدند. آرسنال 
این بــازی را با 6 تا از بازیکنــان نوجوانش به 
پایان رســاند. در صحنه گل سوم آرسنال بود 
که اســمیت روئه در چهارمیــن حضورش در 
ترکیب اصلی آرسنال، خودش را به عنوان یکی 
از بازیکنان آینده دار باشــگاه نشان داد. امری 
که با خودش 12 بازیکن از محصوات آکادمی 
باشگاه آرسنال را به اوکراین برده بود، در پایان 
بازی از اســمیت تمجید کرد و گفت: »او دارد 
اعتماد به نفس کسب می کند، مسوولیت پذیر 
می شــود و من فکر می کنم کــه او در دقایق 
حضورش در زمین بازی عملکرد بســیار خوبی 
داشــت. او برای دیگر بازیکنان جوان یک الگو 
است. فکر می کنم که بازیکنان جوان می توانند 
به ما کمک کنند اما آنها نیاز دارند که با حضور 
در بازی ها اعتماد به نفس کسب کنند نه اینکه 
فقــط در تمرینات کنار ما تمرین کنند. آنها به 
حضور در میــدان در بازی هایی اینچنینی نیاز 
دارند. ما می خواهیم بازیکنان جوان مان مانند 
امیل مســوولیت پذیر باشند و در عین حال به 
کارشان ادامه و به ما نشان دهند که می توانند 

پیشرفت کنند و در کنار ما بمانند.«
در ایــن بازی دیگر نوجوان آرســنال جو 
ویلوک هم نخســتین گلش را بــرای این تیم 
زد در حالــی که مهاجم تیــم ادی انکتیا هم 
نخســتین بازی اش برای آرسنال را انجام داد. 
سرمربی اسپانیایی آرسنال به سه بازیکن دیگر 
هم فرصت داد نخستین بازی هایشان را در این 
تیم انجام دهند. ســه بازیکنی که در نیمه دوم 
از روی نیمکت به زمین رفتند. اولی زچ مدلی 
دفاع وســط، دومی بوکایو ســاکا بال و سومی 
چارلی گیلمور هافبک تیم بــود. امری تقریباً 
تمام بازیکنان اصلی اش در لیگ برتر را در خانه 
نگه داشــته بود تا برای دربی فردا شب لندن 

برابر تاتنهام آماده بمانند.

مصاحبه

جنارو گتوزو:
 از واکنش تیمم 

به گل های حریف 
راضی ام

جنارو گتوزو، ســرمربی میان 
پــس از آنکــه تیمــش گل خورده 
در بازی مقابــل دودانج را جبران 
کــرد و در نهایت بــازی را 5 بر 2 
بــرد، بازیکنانش را ســتود. نماینده 
لوکزامبورگ در هفتــه پنجم لیگ 
اروپا توانســته بود در سن ســیرو از 
میزبــان نامدارش 2 بــر یک پیش 
بیفتد و این در حالی بود که میان 
گل اول بازی را به ثمر رساند. گتوزو 
پس از بازی به اســکای اســپورت 
ایتالیا گفت: »بعد از گل تساوی آنها، 
ترس به جان تیم افتاد اما روند بازی 
داشت خوب پیش می رفت تا زمانی 
که گل دوم را هم خوردیم. چیزی به 
عنوان یک بازی آسان وجود ندارد. 
دودانــج می داند کــه چطور بازی 
را کنتــرل کند. بازیکنــان این تیم 
قدرت بدنی خوبی نداشتند و تعداد 
گل هایی کــه در دقایق پایانی بازی 
خوردند این را نشــان می داد. با این 
حال آنها تا زمانی که در بازی باشند 
مشکل ســاز  شــما  برای  می توانند 
شــوند.« هافبک ســابق روسونری 
ادامه داد: »یکنواخــت بازی کردن 
وقتی که این همه تغییر در تیم تان 
ایجاد می شود سخت است. فقط به 
تیموئه باکایوکو نگاه کنید، کســی 
که در ابتدای فصل مشــکل داشت 
چون به طــور منظم بازی نمی کرد. 
حــاا همان اتفــاق دارد برای بقیه 
بازیکنان ما هــم رخ می دهد. به هر 
حال برد امشــب مان برد مهمی بود 
و من از واکنش تیمم به گل خورده 
دوم راضــی ام. تیم ما نمی توانســت 
این اتفاق را تحمل کند و به همین 
دلیل فشار آورد. من می دانستم که 
در مقطعی از این بازی ما به مشکل 
خواهیم خــورد. من ژوزه مائوری را 
دوســت داشتم و به قرار دادن او در 
ترکیب هم فکر کرده بودم اما تغییر 
ســه تا از 4 هافبک مان ممکن بود 
کمی زیاده روی باشــد. متأسفم که 
هــواداران، آنــدره آ برتواچی را هو 
کردند چون ما به همه بازیکنان مان 

نیاز داریم.«

همه چهره های نیمار مقابل لیورپول

خوب، بد، زشت

طبیعــت نیمار بــودن این اســت که او 
هیچ وقــت نمی تواند آنطوری بــازی کند که 
نشــان دهنده تمام اســتعدادش باشد. مهاجم 
پاری ســن ژرمن حتی در زمان درخشش با یک 
بی احتیاطــی یا میل بیش از حد به اینکه تمام 
نگاه هــا را معطوف خودش کند، باعث ســقوط 

خودش می شود.
در جریــان برد 2 بر یک پاری ســن ژرمن 
چهارشنبه شب برابر لیورپول در پارک دپرنس 
که امیدهــای صعود تیم فرانســوی به مرحله 
حذفــی را پررنگ کرد و سرنوشــت این تیم را 
در دســتان خودش قرار داد، این برزیلی گاهی 
خارق العاده بــود اما افت کرد با خودنمایی های 
غیرضروری و همان رفتارهایی که همیشه روی 

بعد فنی او تاثیر گذاشته.
شــاید این بازیکن 26 ســاله بــه خاطر 
جنبه های منفی فوتبالش بیش از حد مورد نقد 
قرار گرفته چون زمانی که بیشترین اهمیت را 
داشت، بهترین بازی را برای تیم انجام داد چون 
قهرمان فرانســه برای بازی با امثال مون پولیه 

و نیم رکورد تاریخ فوتبال را نشکســته و 222 
میلیــون یورو برای جذب او پــول نداده. نیمار 
تابســتان سال گذشته به پاریس رفت تا تیم را 
در لیــگ قهرمانان یک مرحلــه جلوتر ببرد اما 
مصدومیت درشت نی و دوری طوانی او بای 
جان تیمش شــد و در نهایــت رئال مادرید در 

یک هشتم نهایی حذفشان کرد.
در بعضی بازی هــای این فصل بخصوص 
باخــت 3 بــر 2 در آنفیلد، نیمــار کوچکترین 
شــباهتی به ســتاره بازی های بــزرگ تیمش 
نداشت اما در این بازی توانایی اش را نشان داد 
بــا زدن یک گل و اینکه در سراســر بازی نیرو 
محرکــه الهام بخش تیم بود. اما ورق برگشــت 
وقتی فهمید تیمش برنده بازی می شود. موتور 
خــود را خاموش کرد و با حرکات نمایشــی و 
رفتارهای خودخواهانــه که هیچ فایده ای برای 
پاری سن ژرمن نداشت و برای حریف آزاردهنده 

و غیرمحترمانه بود، بازی را از زیبایی انداخت.
لیورپول از نیمار آزرده خاطر بود و جیمز 
میلنر به طور خاص به داور لهســتانی، ژیمون 
مارچینیاک تذکر داد درباره رفتارهای اغواگرانه 
و نادرســت نیمار اما ما درباره یک فوق ســتاره 
برزیلی حرف می زنیم که سرشــار از اســتعداد 

اســت و طبیعتا می خواهد آن را نشــان بدهد. 
برای اینکه نیمار بتواند به جایگاهی که به خاطر 
استعدادش شایسته آن است، برسد، باید دیر یا 

زود پختگی همه جانبه ازم را به دست آورد.
شــاید در لیگ فرانســه کار برایش آنقدر 
آســان اســت که فقط روی بــازی اش تمرکز 
می کند اما او 26 ساله و در اوج توانایی است و با 
توجه به اینکه لیونل مسی و کریستیانو رونالدو 
در دهه چهارم زندگی شان به سر می برند، نیمار 
باید مصمم به تصاحب قله فوتبال باشد. کیلیان 
امباپه هم تیمی 19 ساله او شاید نیمار را در این 
رقابت کنار بزند اما نیمار باید جلوتر قرار بگیرد.
نیمــار مقابــل لیورپول نشــان داد چرا 
پاریسی ها اینقدر برایش پول دادند. او سرعت، 
قــدرت، تکنیک و توانایی تغییــر وضعیت از 
حمله به دفاع در یک چشــم بــه هم زدن را 
نشان داد. او یک گل زد و می توانست دو تای 
دیگــر بزند، گاهی مثل بازیکن 15 ســاله ای 
بود که در برابر 10 ســاله ها بازی می کند اما 
خیلی راحت افت می کند و شباهتی به رونالدو 
ندارد که انگیزه و اراده اش پایان ناپذیر است و 
همیشــه به دنبال موفقیت بیشتر است حتی 
وقتی هت تریک کرده یا یک گل اســتثنایی 

زده. نیمار متفاوت است، نقطه عطف نیمه دوم 
زمانی بود که به بازی پشت کرد و از طرفداران 
خواست صدایشــان را باا ببرند، همین موقع 
توپی که برایش فرســتاده بودند از پشتش رد 
شد؛ رونالدو یا مسی این کار را نمی کنند. این 
بازیکنــان تاش می کنند تیمشــان با نتیجه 
بهتری برنده شود، یا خودشان گل می زنند یا 
هم تیمی ها را برای این هدف کمک می کنند. 
نیمــار فرصت انجام هر دو کار را داشــت اما 
عادت همیشــگی کار بیش از حد با توپ مانع 

از گلزنی او و تیمش شد.
در پایان، نیمار توانســت کاکا را به عنوان 
بهترین گلزن برزیلی لیگ قهرمانان کنار بزند. 
کاکا، رونالــدو و روماریــو هموطنان فوق العاده 
بااســتعداد او هستند که پشــت سر نیمار قرار 
دارنــد اما وقتی تاریخ به سراغشــان می رود به 
خاطر دستاوردهای بزرگشان از آنها یاد می کند.
شما احســاس می کنید با نیمار همه چیز 
به این ختم می شــود که او از عهده انجام چه 
کارهای بیشتری بر می آید. اگر نیمار از کارهای 
غیرضروری اش دســت برندارد همه داســتان 

همین خواهد بود.
ESPN :منبع

مسی مشکات بارسلونا 
را پنهان می کند

بارسلونا و ارنســتو والورده خوش شانس 
هستند که در تیمشــان بازیکنی مثل لیونل 
مســی با توانایی های ابر انســانی دارند. آنها 
بازیکنی دارند که می تواند بین پنج نفر شوتی 
ناباورانه بزند، بازیکنی که هر وقت بخواهد می 
تواند جریان بازی را تغییر دهد یا پاسی بدهد 
بــا دقت یک جراح اما اینها نباید مانع والورده 

برای دیدن مشکات تیمش باشد.
درست است که بارســلونا می تواند مثل 
همیشه مالکیت توپ داشته باشد اما این هم 
صحت دارد که بارسلونا بیش از پیش در زمان 
نداشتن توپ به زحمت می افتد و مارک آندره 
تر اشتگن بیشتر از آنچه بارسلونا می خواهد به 

داد تیم می رسد.
با دقت در حرکات خط میانی بارســلونا 
در برد چهارشنبه مقابل پی اس وی آیندهوون، 
ایوان راکیتیچ نزدیکتر به ســرخیو بوسکتس 
بازی می کرد و فیلیپ کوتینیو چند متر جلوتر 
از هم تیمی  کرواتش قرار داشــت و این یعنی 
همه تیم عقب تر بازی می کــرد. در کناره ها، 
خوردی آلبا جلو بــازی می کند اما در طرف 
راست هنوز سرخی روبرتو و نلسون سمدو به 

خوبی نتوانسته اند متقاعدکننده بازی کنند.
کاتاان ها فصل قبل از نداشتن سیستم 
چرخشی ضربه خوردند و برای همین والورده 
تغییــرات بیشــتری در ترکیــب اصلی خود 

نسبت به فصل قبل ایجاد می کند.
در بازی با آیندهوون در حالی که صعود 
و صدرنشینی تیم قطعی شــده بود، والورده 
تغییرات زیادی ایجــاد نکرد و اگرچه عثمان 
دمبله را بیرون کشید اما راکیتیچ و بوسکتس 
را در زمیــن نگه داشــت در حالی که منتظر 

چنین لطفی بودند.
بارســلونا در گروهش در لیگ قهرمانان 
صدرنشین اســت و وضعیت خوبی در الیگا 
دارد اما شــاید کادر فنی این تیم باید بیشتر 
به فکر رفع مشــکاتی باشد که فصل گذشته 

گریبانشان را گرفت.
منبع: مارکا

شــالکه به مرحله یک هشــتم نهایی لیگ 
قهرمانان اروپا صعود کرد اما عبور آنها از مرحله 
گروهی هم مانع سوت و هوی هوادارانی که تیم 
را در باخت 3 بــر یک در زمین پورتو همراهی 
می کردند، نشــد. هواداران آلمانی قبل از شروع 
بازی چهارشنبه شب در پرتغال خوشحال بودند 
چون پیروزی 2 بر صفر لکوموتیو مســکو برابر 
گااتاســرای به معنی صعود پورتو و شــالکه از 

گروه D بود اما حال آنها تغییر کرد وقتی میزبان 
با ارائه یک بازی کاما برتر به پیروزی رســید و 
تنها نکته مثبت میهمان پنالتی دیرهنگام نبیل 

بن طالب بود که از سنگینی شکست کاست.
پورتو در نیمه دوم به فاصله سه دقیقه دو 
بار توسط ادر میلیتانو، مدافع برزیلی و خسوس 
کورونا به گل رسید و موسی مارگا در وقت های 
تلف شــده گل ســوم را زد. هواداران آلمانی در 

هنگام خــروج تیم از زمیــن نارضایتی خود را 
با سوت و هو نشــان دادند و کریستین هایدل 
مدیر ورزشی شالکه با توجه به صعود تیم از این 
رفتار ابراز شگفتی کرد: »شما همیشه می توانید 
نارضایتی خود را نشان دهید اما ما صعود کردیم، 
نمی فهمم.« ناراحتی هواداران بیشتر شد وقتی 
تیم از تماشاگرانی که این راه را طی کرده بودند، 
تشکر نکرد. خط حمله شالکه در 45 دقیقه اول 
حتی یک شوت در چارچوب هم نداشت و تنها 
واکنش های خوب رالف فارمان دروازه بان شالکه 
تیم را از شکست سنگین تر نجات داد. در عین 
حال شالکه مستحق همدردی است چون پنج 
مهاجم این تیم مصدوم شده اند؛ گایدو برگشتالر 
به دلیل مصدومیت تاندون آشــیل مقابل پورتو 
نبود و استیون اسکرژیبسکی مجبور شد بین دو 
نیمه بــازی را رها کند ضمن اینکه مارک اوت، 
بریل امبولو و سدریک توشرت مدت ها است که 

تیم را همراهی نمی کنند.
شالکه که امشب میهمان هوفنهایم است، 
در پنــج بازی اش در لیــگ قهرمانان تنها یک 
شکســت خورده اما با قبول هفت باخت در 12 
بازی این فصــل بوندس لیگا تنها چهار امتیاز با 

منطقه سقوط فاصله دارد.

 نارضایتی هواداران شالکه با وجود صعود

 سوت و هو، بدرقه سلطنتی های آلمان

فیورنتینا امشب میزبان رقیب دیرینه 
خــود یوونتوس اســت و همین اســتادیو 
آرتمیو فرانکی را به دیگ جوشــان فوتبال 
ایتالیا تبدیل می کند. بنفش ها فصل خوبی 
را پشــت ســر نمی گذارند و در 10 بازی 
آخرشــان تنها دو برد دارند؛ آنها در حالی 
می خواهند نخستین شکست را به قهرمان 
تحمیــل کنند که در پنج بازی آخرشــان 
مســاوی کرده اند اما در خانه باختی ندارند 
و دومین تیم از نظر آمار دفاعی محســوب 
می شوند بنابراین حریف سرسختی هستند 
هر چند که اگر بخواهند جایگاه خودشــان 
در میــان 8 تیم برتر لیــگ را حفظ کنند، 
بایــد به روزهــای پیــروزی برگردند. تیم 
استفانو پیولی مشکل جدی در گلزنی دارد 
و آخرین بار ســه ماه قبل توانسته در یک 

مسابقه بیش از یک گل بزند.
آن طرف اما تیم ماســیمیلیانو آلگری 
است که در ســری A یکه تازی می کند و 
بعد از گذشــت 8 هفته با 8 امتیاز اختاف 
در صدر جدول قرار گرفته و دندان هایش را 
برای رسیدن به هشتمین قهرمانی متوالی 
لیگ تیز کرده اســت. یوونتــوس تنها تیم 
حاضر در پنج لیگ اول اروپا اســت که در 
ســال 2018 در خانه رقبا شکست نداشته 
و نمی خواهد این رکورد را از دســت بدهد. 
این تیم بعد از صعود به مرحله حذفی لیگ 
قهرمانان اروپا، تمرکزش را روی رقابت های 

برناردســکی  فدریکو  قرار می دهد.  داخلی 
بازیکن سابق فیورنتینا این هفته به تمرین 
برگشــته و مطمئنا با استقبال خصمانه ای 
از ســوی هواداران میزبان روبه رو می شود 
اگر به بازی برسد. کریســتیانو رونالدو هم 
بــا گلی که هفته قبل زد رکورد حدودا 50 
ساله برای رســیدن به 9 گل در این زمان 

را شکست.
ماریــو مانجوکیــچ در شــش بازی با 
فیورنتینــا ســه گل زده و می تــوان تیم 
فلورانسی را حریف مورد عاقه اش دانست. 
او که سه شــنبه گل پیروزی برابر والنســیا 
را زد، در ســه بازی متوالــی گل زده و در 

مجمــوع 7 گل بــرای بیانکونــری به ثمر 
رسانده است.

فیورنتینا 158 بازی با یوونتوس انجام 
داده و تنها 33 برد داشته یعنی 22 درصد 
و این کمترین آمار پیــروزی ا ویوا برابر 

رقبای ایتالیایی است.
ترکیب احتمالی

میلنکوویــچ،  افونــت؛  فیورنتینــا: 
چکرینــی، ویتور هوگو، بیراگــی؛ فرناندز، 

ورتوت، بناسی؛ ژرسون، سیمئونه، کیزا
یوونتــوس: شچســنی؛ دی شــیلیو، 
بونوچی، کیه لینی، کانسلو؛ بنتانکور، پیانیچ، 

ماتوییدی؛ رونالدو، مانجوکیچ، دیباا

استقبال خصمانه از یوونتوس در آرتمیو فرانکی
 انگیزه فیورنتینا برای پایان تساوی های متوالی
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52211388پاری سن ژرمن2
3876-52لیورپول3
51134134ستاره سرخ بلگراد4

امتیازخوردهزدهباختتساويبردبازيتیمردیف

12413-541پورتو1
5221548شالکه2
5113354گااتاسرای3
44113-51لکوموتیو4

A گروه

B گروه

C گروه

D گروه

پابلو اخئا
Pablo Egea

 جدول دور گروهی لیگ قهرمانان
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جمعــه هفته پیش، باشــگاهی که فصل پیش 
در این مقطع تنها شــش امتیاز گرفته بود و در قعر 
جدول الیگا قرار داشــت، می توانست با پیروزی به 
صدر جدول الیگا برســد. شنبه ظهر، باشگاهی که 
تنها باید رویای حضور در الیگا را داشته باشد، مانند 
 NBA پسری 165 سانتیمتری که رویای حضور در
را دارد، قهرمــان فصل پیش اروپا را در هم کوبید و 
آنها را با نتیجه ســه بر صفر نابود کرد. تعداد گل ها 

می توانست دو برابر هم باشد.
سپس، یکشنبه عصر، باشگاهی که از سال بعد 
از پایان جنــگ جهانی دوم تاکنــون قهرمان لیگ 
اسپانیا نشــده- و آن هنگام هم تنها با 14 پیروزی 
قهرمان شد- رئال مادرید، بارسلونا، و اتلتیکو مادرید 
را پشــت سر گذاشــت و در صدر جدول الیگا قرار 

گرفت.
من دارم به ترتیب درباره آاوس، ایبار و ســویا 

حرف می زنم.
البته احتماا خودتــان دریافته اید که منظورم 
چه تیم هایی اســت. این فصل لیگ اســپانیا در حد 

یک کلوچه شکاتی با سس فلفل غیرمنتظره است.
بــرای مثال: در ظاهر بارســلونا همــان کاری 
را کــرده که قرار اســت انجام بدهــد. آنها در خانه 
تاتنهام درخشان بودند، رئال مادرید را در کاسیکو 
بــا نتیجه ای تاریخــی در هم کوبیدنــد، دو نمایش 
حماسی مقابل اینتر داشــتند و سوپرجام اسپانیا را 

هم فتح کردند.
اوضاع مانند همیشه است، نه؟ نه، اصا، به هیچ 
وجه. نوکمپ معموا قلعه بارســلونا است، جایی که 
پیروزی ها با بی رحمی تمام به دست می آیند اما این 
فصل آاوس و اســپانیول در خانــه خود عملکردی 
بهتر از بارســا داشته اند. بارســا در تنها 13 هفته، 7 

امتیاز در خانه از دست داده است.
اگــر لگانس، که یک بــازی خانگــی کمتر از 
بارســلونا انجام داده، آن بازی خانگی اش را ببرد، با 
امتیازاتی که بارســا در این فصل در نوکمپ کسب 

کرده برابری خواهد کرد.
یــا مادرید را در نظر بگیرید که در ســه فصل 
گذشــته، اروپا را به زانــو درآورده و تمامی رکوردها 
را جابه جا کرده اســت. آنها به رکورد 42 ساله بایرن 
مونیخ رســیدند و توانستند ســه بار پیاپی قهرمان 
اروپا شوند اما در تاریخ لیگ قهرمانان اروپا در قالب 

جدید، سابقه نداشت هیچ تیمی دو بار پیاپی قهرمان 
شود، چه برسد به سه بار اما آنها در این فصل چنان 
تحقیر شــده اند که کم سابقه است. آنها در هفته های 
اخیر 9 امتیاز مقابل لوانته، آاوس و ایبار از دســت 

داده اند.
شاید دو شکست سنگین آنها برابر سویا )سه بر 
صفر( و بارسلونا )پنج بر یک( زشت تر از باخت مقابل 
لوانته و آاوس به نظر می رسید اما هرچه باشد سویا 
و بارســلونا رقیبان سنتی رئال هستند و بودجه های 
خوبی در اختیار دارند اما لوانته در ســانتیاگو برنابئو 
در حالی پیروز شــد که انگار عادت به برد دارد. آنها 
باهوش تر، ســرزنده تر، ظریف تر و راحت تر از حریف 

بازی کردند و از برتری خود به خوبی دفاع کردند.
آاوس پیش از گل پیروزی مانو گارسیا که روی 
یک ضربه شروع مجدد هوشمندانه به ثمر رسید، تیم 
برتر میدان بود. آنها آماده تر بودند و عما سرنوشت 

خولن لوپتگی را رقم زدند.
همینطور ایبار. شــهری که تنهــا 27 هزار نفر 
جمعیــت دارد، یعنی یک ســوم ظرفیت ورزشــگاه 
ســانتیاگو برنابئو. ورزشــگاه ایبار تنهــا 7 هزار نفر 
ظرفیت دارد و آنها در این ورزشــگاه توانســتند سه 
گل به تیم پر از فوق ستاره سانتیاگو سواری بزنند. 

آنها در تاریخ خود هرگز نتوانسته بودند بیش از سه 
گل به مادرید بزنند.

این را هم فراموش نکنیــم: نه تنها تیبو کورتوآ 
کاری کرد کــه نتیجه تبدیل بــه تحقیری تاریخی 
نشــود، بلکه اگر این بازی مانند بوکــس بود، داور 

مدت ها پیش از دقیقه 90 اعام ناک اوت می کرد.
این تنهــا چند نمونه از فصلی اســت که یکی 
و  پرهرج ومرج تریــن، جذاب ترین  از عجیب تریــن، 
پردردسرترین فصل های دوره اخیر الیگا بوده است.

در این هفته عما تنها یک تیم از هشــت تیم 
باای جدول بازی اش را برد. در 70 مســابقه الیگا، 

تنها 23 بار تیم میزبان پیروز شــده است. تیم های 
اســپانیایی بســیار عاشــق پیروزی در خانه حریف 

هستند اما چنین آماری واقعا حیرت انگیز است.
بارســلونا با پپ گواردیــوا و لوییس انریکه در 
حالی قهرمان لیگ می شد که گل های دریافتی آنها 
در یک فصل بین 21 تا 24 گل بود اما حاا تا هفته 
دوازدهم، آنها 18 گل دریافت کرده اند، در حالی که 
توانایی آنها در کلین شیت بسیار بیشتر از این است.

مادریــد هم یکی از بدتریــن آمارهای خود در 
زمینه گل نزدن را به جا گذاشت. آنها 481 دقیقه در 
تمامی رقابت ها نتوانستند گل بزنند تا اینکه مارسلو 
مقابل لوانته گلــی زد که آن هم باعث نجات تیم از 

شکست نشد.
در اوایل ســپتامبر، ســلتاویگو مقابــل اتلتیکو 
مادرید نمایشی بسیار درخشــان داشت و در حالی 
دو بر صفر پیروز شــد که نتیجه می توانست با تعداد 
گل های بســیار بیشتری به سود ســلتا رقم بخورد. 
ســلتا با مربی جدید و آرژانتینی اش، آنتونیو محمد، 
شکست  نخورده بود و دو امتیاز تا صدر جدول فاصله 
داشــت. طرفــداران در باایدوس با شــادی فراوان 

عملکرد تیمشان را تایید می کردند.
چند هفته بعد، ســویا در خانه مقابل ختافه در 
دیداری بســیار پرهیجان دو بر صفر شکست خورد، 
در حالی که می توانســت گل های بیشتری دریافت 
کند. سویا همچنین برابر ویارئال با نمایشی بی رمق 
به تســاوی بدون گل رســید. آنها همچنین خطای 
غیــر قابل گذشــتی را مرتکب شــدند و دربی را به 
بتیس باختند. طرفداران در شــب بازی با ختافه با 
فریــاد گفتند که می خواهند پابلو ماچین، مربی تیم 

همان جا اخراج شود.
اما حاا اوضاع به چه ترتیب است؟

ســلتا تونی محمد را اخراج کرده و سقوط آزاد 
تیــم در جدول ادامــه دارد. آنها حــاا با این خطر 
روبه رو هســتند که یک باشگاه بزرگ تر بیاید و مبلغ 
فســخ قرارداد کاپیتان درخشانشان، یاگو آسپاس را 
بپردازد. ســویا از ســوی دیگر حاا در صدر جدول 
الیــگا قرار دارد. آنها در لیگ اروپا هم صدرنشــین 
گروه خود هســتند و همه می گوینــد ماچین باید 
قرارداد جدیدی امضا کند، آن هم در شــرایطی که 
تازه شــش ماه است به باشگاه آمده تا به این ترتیب 

باشگاه دیگری به دنبال جذب او نباشد.
بتیس هم برای نخســتین بار در طول دو دهه 
در نوکمپ پیروز شــد و کریستین استوانی، که حاا 
32 ســال دارد، تاکنون چنین روند گلزنی را تجربه 

نکرده است.
دیه گو کاستا از فوریه )زمستان پارسال( تا دیدار 
شــنبه برابر بارســلونا در لیگ گل نزده بود. اتلتیک 
بیلبائو برای نخســتین بار در تاریخش به شدت خطر 
ســقوط را حس می کند، در حالی که وایادولید که 
در این فصل 400 دقیقه طول کشــید تا نخســتین 
گلش را بزند، حاا تنها ســه امتیــاز با رئال مادرید 
فاصله دارد. مالک آنها هم کسی نیست جز »پدیده«، 

رونالدو.
حاا باا، پایین است. چپ، راست است. شرق، 
غرب است. فصل فوتبال اسپانیا کاما درهم و برهم 

است.
سال ها بود که الیگا به دلیل تکنیک، تاکتیک، 
خاقیت، کیفیت، توســعه آینده نگرانــه و زیبایی، 
بهترین لیگ دنیا با فاصله بود. حاا پیش بینی ناپذیری 

فوق العاده باا را هم به این فهرست اضافه کنید.
ESPN :منبع

اوضاع مانند همیشه است، نه؟ نه، 
اصا، به هیچ وجه. نوکمپ معموا قلعه 

بارسلونا است، جایی که پیروزی ها با 
بی رحمی تمام به دست می آیند اما 

این فصل آاوس و اسپانیول در خانه 
خود عملکردی بهتر از بارسا داشته اند. 

بارسا در تنها 13 هفته، 7 امتیاز در 
خانه از دست داده است

گراهام هانتر
Graham Hunter

رابرت کید
Robert Kidd

مصدومیت و غیبت 
الکسیس سانچس

منچســتریونایتد اعام کرده 
دلیل  به  ســانچس  الکسیس  که 
همسترینگ،  ناحیه  از  مصدومیت 
خواهد  میادین  از  دور  مدتی  برای 

بود.
این  در  اهل شیلی  ستاره  این 
فصل تنها هفت بازی انجام داده و 
بارها مصدوم شده است. او بین دو 
تا چهار هفته قادر به بازی نخواهد 
احتمال  به  ترتیــب  این  به  و  بود 
زیاد در بازی مقابل آرســنال، تیم 

سابقش هم غایب است.
یانگ  مقابل  بازی  در  سانچس 
بویز هــم در فهرســت تیم قرار 
نگرفته بــود. هنگامی که از ژوزه 
مورینیو سوال شــد که آیا دلیل 
نبــود او مصدومیت بوده اســت، 
گفت: »نه، او مصدوم نیســت اما 
خیلی عجیب اســت چون شــما 
افرادی ســوال  درباره  همیشــه 

می پرسید که بازی نمی کنند.«
مردان مورینیو شنبه در خانه 
ســاوتهمپتون بــازی می کنند و 
ســپس در فاصله سه روز میزبان 
آرســنال و فوام هســتند. آنها 
سپس باید در خانه والنسیا آخرین 
لیگ  گروهی  مرحله  در  بازی شان 
قهرمانان را انجام دهند و ســپس 
به مصاف لیورپول در آنفیلد بروند.

تنها  فصل  این  در  ســانچس 
یک گل به نام خــود ثبت کرده و 
در همان اوایل فصل، جایگاهش در 

ترکیب را از دست داد.

 داوید دخئــا می خواهد بداند ژوزه 
مورینیــو مربی منچســتریونایتد خواهد 
ماند و ســپس قرارداد جدیــدی با این 

باشگاه امضا خواهد کرد.
قــرارداد دخئا با یونایتــد در پایان 
فصــل منقضی می شــد اما این باشــگاه 
گزینه تمدید یک ساله قرارداد او را فعال 
کــرد و به این ترتیب قرارداد او تا ســال 
2020 تمدید شــد. با این حال مذاکرات 
دو طرف بر سر قرارداد جدید به بن بست 

رسیده است.
دخئا از حضور در اولدترافورد راضی 
اســت و حاضر اســت که در این باشگاه 
بماند اما اول می خواهد ببیند که باشگاه 

به چه سمتی خواهد رفت.
ایــن دروازه بــان تیم ملی اســپانیا 
می خواهــد قهرمــان لیگ برتــر و لیگ 
قهرمانان شــود. او از ســال 2011 که از 
اتلتیکو مادرید به منچستریونایتد پیوست 
تنها یک بار لیگ برتر را فتح کرده است.

یونایتد در ایــن فصل از همان ابتدا 
از کــورس قهرمانی جا مانــد و حاا در 
رده هفتم جدول اســت و پــس از تنها 
13 هفتــه، 14 امتیاز با منچسترســیتی 

صدرنشــین فاصله دارد. دخئا می خواهد 
که یونایتد دوباره بــرای افتخار بجنگد، 

مانند دوران سر الکس فرگوسن.
آینده مورینیو در منچســتریونایتد 
مبهم است و او اگر نتواند تیم را به لیگ 
قهرمانان فصل بعد برســاند، شاید اخراج 
شود. موریسیو پوچتینو، مربی تاتنهام زیر 

نظر مقامات یونایتد قرار دارد.
او  مســاله دیگــر دخئا دســتمزد 
اســت. این دروازه بان 28ساله می خواهد 
دســتمزدی برابر با پردرآمدترین بازیکن 
باشــگاه، یعنی الکسیس سانچس داشته 
باشد. ســانچس در حال حاضر هفته ای 
در مجموع حدود 500هزار پوند دستمزد 
می گیــرد و دخئا که بســیار بیشــتر از 
ســانچس در یونایتد تاثیرگذار است، بر 
این باور اســت که او هــم باید درآمدی 

مشابه داشته باشد.
یونایتــد به او پیشــنهاد دســتمزد 
275هــزار پوند در هفتــه را داده بود اما 
او آن را رد کــرد. دخئــا بهترین بازیکن 
یونایتد در هشــت فصــل حضورش در 
اولدترافــورد بــوده اســت و می خواهد 

دستمزدش مطابق با این موضوع باشد.

  دو شرط دخئا برای ماندن
گزارش در منچستریونایتد

 انگلیس بهترین لیگ دنیا را ندارد

ضدتبلیغ لیگ قهرمانان برای لیگ برتر

ورزشگاه برنابئو، میزبان بازی برگشت لیبرتادورس

 انگلیســی ها خیلــی دوســت دارند 
لیگ برتر شان را بهترین لیگ فوتبال دنیا 
بدانند اما اینکه این بهترین بودن چه معنا 
و مفهومــی دارد، نیاز به بحــث دارد. آیا 
منظور، داشتن بهترین بازیکنان است؟ نه 
لیونل مســی، نه رونالدو و نه نیمار در این 
لیگ بازی نمی کنند؛ سه بازیکنی که اکثر 
هــواداران فوتبال دنیا و طبق اکثر آمار ها، 
بهترین بازیکنان حال حاضر دنیا هستند.

آیا منظور مهیج ترین اســت؟ یکی از 
تیم های گروهی 4 تیمی در 15 سال اخیر 
همواره قهرمان لیگ برتر شــده است. از 
آغاز این رقابت هــا و در واقع تغییر فرمت 
آن از لیگ دسته اول به لیگ برتر در فصل 
93-1992، تنها دو تیــم خارج از این 4 
تیــم - یکی بلکبــرن راورز در فصل 95-
1994 و دیگری لسترسیتی 2015-16 - 
قهرمان لیگ برتر شده اند که بعید به نظر 
می رســد آنها در آینده ای نزدیک شانسی 
برای کســب دوبــاره این افتخار داشــته 

باشند.
بهترین  آیــا منظــور داشــتن  پس 
تیم هاســت؟ اینجا بحث کمــی جالب تر 

می شود.
لیگ ها  تیم هــای کدام  اینکه  تعیین 
بهترین هستند، به نتایج تیم های آن لیگ 
در تقابل با تیم های لیگ های دیگر وابسته 
اســت. لیگ قهرمانان، تورنمنت طراز اول 
فوتبال باشگاهی اروپا، با همه نقص هایش 
شــاید در حال حاضر بهترین معیار برای 
قیــاس درباره بهترین بــودن تیم های هر 
لیگ باشــد. طبق آمارهای تاریخ معاصر، 
الیگای اســپانیا در این قلمرو پادشاهی 
می کنــد. باشــگاه های اســپانیایی در 5 
فصــل اخیر لیگ قهرمانــان اروپا قهرمان 
شده اند؛ رئال مادرید 4 بار و بارسلونا یک 

بــار. در این 5 فصل حتی فینال های تمام 
اسپانیایی با حضور یک تیم سوم اسپانیایی 
دیگر به نام اتلتیکومادرید هم وجود داشته 
اســت. در 20 ســال گذشــته، از زمــان 
مقابل  منچستریونایتد  دراماتیک  پیروزی 
بایرن مونیخ در ســال 1999، باشگاه های 
انگلیســی 4 بار قهرمان اروپا شده اند. این 
تعداد بیشــتر از قهرمانی ایتالیایی ها  )سه 
بار(، آلمانی هــا )دو بار( و پرتغالی ها )یک 
بار( بوده است اما هنوز تا آمار اسپانیایی ها 
که 10 قهرمانی دارند خیلی فاصله دارند.

در این فصل عملکرد ضعیف برخی از 
مدعیان همیشگی قهرمانی لیگ قهرمانان 
در لیگ های داخلی شان به 4 تیم انگلیسی 
حاضر در این رقابت ها برای فتح اروپا امید 
داده اســت. رئال مادرید، تیمی که در 3 
فصل اخیر به صورت پیاپی قهرمان شــده 
اســت اان در الیگا ششم است. بارسلونا 
دوم اســت اما این روزها بازی هایش بوی 
اقتــدار نمی دهــد. بایرن مونیــخ، مدعی 
آلمانی هم که هرگز روبه رو شدن با آن در 
لیگ قهرمانان برای انگلیسی ها کار آسانی 
نبوده است در بوندس لیگا پنجم است. یک 

دور به پایان مرحله گروهی لیگ قهرمانان 
اروپــا، اکثــر مدعیــان همیشــگی لیگ 
قهرمانان صعودشــان به یک هشتم نهایی 
را به آسانی قطعی کرده اند؛ اتلتیکومادرید، 
بارســلونا، رئال مادرید، یوونتوس و بایرن 
مونیخ. دو تیم شــهر منچستر هم صعود 
کرده انــد. یونایتد متزلزل ظاهر شــد اما 
همــراه با یــووه از گروه H صعــود کرد. 
ســیتی هم تقریباً از صدرنشــینی اش در 
گروه F آســوده خاطر است. نیمی دیگر از 
تیم های انگلیسی  اما هنوز صعود نکرده اند 
و کارشــان به هفته آخر کشــیده است. 
لیورپول تیــم دوم جدول لیــگ برتر در 
گروهش در لیگ قهرمانان سوم است و در 
هفتــه آخر باید ناپولی را با 2 گل اختاف 
شکست دهد. این داستان در مورد تاتنهام 
هم صدق می کند و پیروزی این تیم تنها 
با پیروزی در خانه بارسلونا محقق می شود. 
قطعاً حذف تیم های دوم و سوم لیگ برتر 
از لیگ قهرمانان، به انگلیسی ها برای ادامه 
دادن به این ادعا که آنها بهترین لیگ دنیا 

را دارند کمکی نخواهد کرد.
منبع: فوربز

میزبان  برنابئو  ســانتیاگو  ورزشــگاه 
بازی برگشــت فینال کوپــا لیبرتادورس 
بیــن ریورپاته و بوکا جونیورز خواهد بود. 
این خبر را کنفدراســیون فوتبال آمریکای 

جنوبی تایید کرده است.
ایــن بازی قــرار اســت 18 آذر، در 
ورزشگاه خانگی رئال مادرید برگزار شود. 
بازی به وقت اروپا در ساعت 19:30 برگزار 

خواهد شد.
همچنیــن در این بازی قرار اســت 
طرفــداران هر دو تیم بــوکا و ریور حضور 
داشــته باشــند. این در حالی است که به 
دلیل مســائل امنیتی، قرار بود در دو بازی 
رفت و برگشت در آرژانتین، تنها طرفداران 

تیم میزبان در ورزشگاه حاضر باشند.
که  کرد  اعام  فدراســیون همچنین 
ریور پاته به دلیــل اتفاقاتی که منجر به 
تعویق بازی برگشت فینال شد، 400 هزار 
دار جریمه می شــود. از سوی دیگر، بوکا 
قصد دارد به تصمیم کنفدراسیون فوتبال 
آمریکای جنوبی مبنی بــر برگزاری بازی 
اعتراض و به دادگاه عالی ورزش شــکایت 
کند و درخواست کند که ریور از مسابقات 
حذف شــود. باشــگاه ریور پاته هم قصد 

اعتراض به تصمیم کنفدراسیون را دارد.
بازی رفت دو تیم با تســاوی دو بر دو 
به پایان رسید و بازی برگشت هم دو بار به 

تعویق افتاده است.

دیلی میــل- این هم جردن پیکفــورد، دروازه بان اورتون و 
تیم ملــی انگلیس که دســتکش ها را درآورد و با راهنمایی 
یــک دی جی معروف، کمــی نقش دی جی هــا را بازی کرد.

دیلی میل- گرت 
ساوت گیت 

مربی تیم ملی 
انگلیس و استیو 
هالند دستیار او 

)سمت راست( به 
استمفوردبریج 

رفتند و بازی 
چلسی با پائوک 
در لیگ اروپا را 
از نزدیک تماشا 

کردند.

دیلــی میل- بنژامین مندی، مدافع مصدوم ســیتی، بازی تیمش با لیون را 
از تلویزیون تماشــا کرد و یک مســاله او را به تعجب وا داشت. کودکی که 
همراه با ادرســون به زمین رفت، آنقدر شبیه مندی بود که عکس او را روی 
توییترش گذاشت و نوشت: »این پسر آنقدر شبیه من است که آشفته شدم.«

دیلی میل- رحیم اســترلینگ به کمپینی پیوســت که تاش می کند برای 
یک پســربچه 12 ســاله مبتا به ســرطان، اهداکننده »ســلول بنیادی« 
پیدا کند. مهاجم ســیتی و تیم ملی انگلیس به بیمارســتانی در لندن رفت 
و به »داماری داوکینز« که ســرطان خون دارد، ســر زد و به او روحیه داد. 

دیلی میل- حبیب نورماگومدوف عکســی از بوفون »اســطوره ای« را روی 
اینستاگرامش به اشتراک گذاشت. حبیب که قهرمان مسابقات رزمی »یو اف 
سی« است، بازی پاری سن ژرمن و لیورپول را از نزدیک تماشا کرد. عاوه بر او، 
چهره های مشهور دیگری مثل دی کاپریو هم این بازی را در پاریس از نزدیک دیدند. 

عکس نوشت

برنامه
شنبه 10 آذر

لیگ برتر
کریستال پااس..................................................................................  برنلی 18:30
هادرزفیلد.........................................................................................  برایتون 18:30
لستر..................................................................................................  واتفورد 18:30
منچسترسیتی...............................................................................  بورنموث 18:30
نیوکاسل............................................................................................  وستهم 18:30
ساوتهمپتون......................................................................  منچستریونایتد 21:00

 
الیگا

............................................................................................  اوئسکا 15:30 سلتاویگو
رئال وایادولید.................................................................................... لگانس 18:45
ختافه.............................................................................................  اسپانیول 21:00
......................................................................................  والنسیا 23:15 رئال مادرید

 
A سری

اسپال.................................................................................................  امپولی 17:30
فیورنتینا.......................................................................................... یوونتوس 20:30
...........................................................................................  بولونیا 23:00 سمپدوریا

 
بوندس لیگا

........................................................................  فرایبورگ 18:00 بوروسیادورتموند
اشتوتگارت....................................................................................  آگزبورگ 18:00
وردربرمن..................................................................................  بایرن مونیخ 18:00
............................................................................................ هرتابرلین 18:00 هانوفر
هوفنهایم.............................................................................................. شالکه 21:00

 
لوشامپیونا

لیل.......................................................................................................... لیون 19:30
............................................................................................. مون پولیه 22:30 موناکو
.....................................................................................................  امی ین 22:30 نیم
آنژه.........................................................................................................  کائن 22:30
گنگان....................................................................................................  نیس 22:30

به دایلی غیر از وجود بارسلونا و رئال مادرید

الیگا، بهترین لیگ دنیا
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آنتونــی اســتوکس و لــی ارویــن، 
اســکاتلندی  و  ایرلنــدی  مهاجــم  دو 
بازیکنان  اکثــر  برخاف  تراکتورســازی 
خارجــی تاریــخ لیــگ برتــر، عملکرد 
فوق العاده ای در تیم تبریزی داشــتند و 
همین موضوع باعث محبوبیت فراوان این 

دو میان هواداران تراکتورسازی شد. 
اســتوکس و اروین که بــه بازیکنان 
تأثیرگذار تراکتورســازی در لیگ تبدیل 
شــده بودند، پس از عملکرد درخشــان 
مقابل ذوب آهــن در هفته دوازدهم لیگ 
برتر، بــا اجازه کادرفنی به مرخصی چهار 
انتظار، استوکس  اما برخاف  روزه رفتند 
پــس از نزدیک به 10 روز غیبت به ایران 
بازگشت و از اروین هم هنوز خبر خاصی 

در دســت نیست.اســتوکس برگشت اما 
مقابــل پرســپولیس بازی نکــرد، چون 
تراکتورســازی به دلیل بی انضباطی او را 

تنبیه کرده بود. 
در نهایــت هــم او قــرارداد خود را 
با تراکتورســازی فســخ کرد تا به ایرلند 
برگردد. درباره لی اروین اما گفته می شود 
او افسردگی گرفته، دیگر قصد بازگشت به 
ایران را ندارد و به همین دلیل مسووان 
باشگاه تراکتورســازی قصد دارند از این 

بازیکن به فیفا شکایت کنند.

  اروین: روحیه ام حساس است 
و نمی آیم!

این مهاجم اسکاتلندی چند روز قبل 
نامه ای به باشگاه تراکتورسازی فرستاد و 
در آن اعــام کرد به دلیل دوری از وطن، 
شرایط روحی خوبی ندارد و غمگین شده 
و دیگر به ایران نمی آیــد.  او تاکید کرد 
روانپزشــک اش گفته باید در اســکاتلند 
بماند و به خارج از کشــور سفر نکند! لی 

اروین با این نامه پرونده حواشی روزهای 
اخیر پیرامون حضورش در ایران را بست 
و پایان همکاری خود با تراکتورســازی را 

اعام کرد.
در قوانین فیفا البته  بندی به ســود 
بازیکنان وجــود دارد که بــه آنها اجازه 
می دهد قــرارداد خود را یکطرفه فســخ 
کننــد. این بند شــامل حــال بازیکنانی 
می شــود که 2 ماه حقوق نگرفته باشند. 
ایــن بازیکنــان 2 مــاه و 10 روز بعد از 
دریافت آخرین حقــوق می توانند به فیفا 
شکایت و قراردادشان را فسخ کنند. گویا 
لــی اروین هم با اســتناد به همین بند و 
البته تبصره هایی که در قراردادش وجود 
دارد مایل به ادامه حضور در تراکتورسازی 
نیست و این موضوع را به اطاع مسووان 

این باشگاه نیز رسانده است.
با این وضعیت باید دید قرارداد اروین 
و باشگاه تراکتورسازی چطور تنظیم شده 
و آیا باشگاه تبریزی می تواند با شکایت به 
فیفا، این بازیکن 24 ســاله اسکاتلندی را 

محکوم کند یا نه؟ لی اروین ســال ها در 
اســکاتلند بازی کرده و به نظر نمی رسد 
بی گدار به آب بزند. او قطعا اسنادی برای 

دفاع از خود دارد و همین مســاله باعث 
شــده تا او به تبریز برنگــردد و همچنان 

تعطیات خود را سپری کند.

قوانینفیفابهسوداروین:حقوقنگیردفسخمیکند
مهاجم اسکاتلندی بی گدار به آب نمی زند

هفته هجدهم لیگ برتر فوتسال
تساوی مس و حفاری در 

بازی بزرگ هفته
هفتــه هجدهم لیــگ برتر فوتســال 
پنجشــنبه پیگیــری شــد و در مهم ترین 
بــازی هفته، تیم های حفــاری اهواز و مس 
ســونگون در یک بازی پرگل به تســاوی 3 
بر 3 رســیدند. از طرفی با توجه به پیروزی 
6 بر 3 گیتی پســند مقابل مقاومت قرچک، 
اختاف دو تیم مس و گیتی پسند در باای 
جدول بــه 5 امتیاز رســید. در حال حاضر 
گیتی پســند با 46 امتیاز، صدرنشــین بوده 
و مــس با 41 امتیــاز در رده دوم قرار دارد. 
از نکات جالب بازی گیتی پســند و مقاومت 
قرچــک، به ثمر رســیدن گل قرچکی ها در 
ثانیــه 1۷ بازی بود. در دیگر بازی این هفته 
تیم سوهان محمدسیمای قم در حالی که در 
خانه خود ابتدا با دو گل از فرش آرای مشهد 
عقب بود، در پایان با نتیجه 5 بر 3 به برتری 
رسید. حســین صبوری سرمربی قمی ها در 
این بازی از ســوی داور مسابقه اخراج شد. 
دربی ساوجی ها هم به سود سن ایچ به پایان 
رســید و این تیم توانست با نتیجه 4 بر یک 
از سد شهرداری بگذرد. شهرداری ساوه با ۹ 
امتیاز در قعر جدول جا خوش کرده اســت. 
در دیگر بازی پرگل هفته هم تیم  شــهروند 
ســاری و پارسیان شهرقدس به تساوی 6 بر 
6 رسیدند. پارســیان توانست گل تساوی را 
در فاصله 6 ثانیه تا پایان بازی به ثمر رساند. 

نتایج هفته هجدهم به این شرح است:
گیتی پسند 6.................... مقاومت قرچک 3
اهورای بهبهان 3.................. ارژن فارس یک
شهرداری ساوه یک........................ سن ایچ 4
مقاومت البرز 3......... آذرخش بندرعباس 4
حفاری اهواز 3..................... مس سونگون 3
سوهان قم 5................. فرش آرای مشهد 3
شهروند ساری 6.............................پارسیان 6

 
شاندیزی: افغانستان 

حریف سخت تری است
تیم فوتســال زیر 20 سال ایران به منظور 
شرکت در مرحله انتخابی جام ملت های فوتسال 
201۹ آســیا، تهران را به مقصد ازبکستان ترک 
کرد. حمید شــاندیزی ســرمربی تیم فوتسال 
زیر20 سال در مورد شــرایط تیمش می گوید: 
»از لحــاظ آمادگی جســمانی ملی پوشــان در 
شرایط مناسبی قرار دارند اما از لحاظ تاکتیکی 
هماهنگــی بازیکنان جدیــد و بازیکنانی که در 
المپیــک آرژانتین حضور داشــتند تا حدودی 
ســخت بود. در مرحله مقدماتی با ترکمنستان 
و افغانســتان بازی داریــم، در واقع حدود یک 
ماه و نیم فقط تمرین داشــته و بازی تدارکاتی 
نداشتیم. بازی اول با ترکمنستان است که برای 
ما حکم بازی تدارکاتی را دارد. بازی با افغانستان 
بسیار سخت تر است چون فوتسال ایرانی را کاما 
می شناســند و این امر کار ما را سخت می کند 
اما از لحــاظ مهارت و تاکتیکــی از ما پایین تر 

هستند.«

 هفته شانزدهم لیگ برتر 
فوتسال بانوان

تساوی آبادانی ها برابر 
دختران کویر

هفته شانزدهم لیگ برتر فوتسال 
بانــوان جمعه بــا برگــزاری 5 بازی 
پیگیری شــد. در رقابت های این هفته 
پاایش نفت آبادان برابر دختران کویر 
کرمان حاضر شد. کرمانی ها که هفته 
گذشته تیم ملی حفاری را متوقف کرده 
بودنــد در بازی این هفتــه هم مقابل 
پاایش نفت آبــادان به نتیجه 2 بر 2 
رضایت دادنــد. همچنین تیم  حفاری 
اهواز صدرنشین رقابت ها با نتیجه 6 بر 
صفر پارس آرای شیراز را شکست داد. 
نامی  نو اصفهان هم در یک بازی راحت 
برابر تیم اســتقال ساری قعرنشین با 

نتیجه 6 بر یک به پیروزی رسید.
هفته  رقابت هــای  کامــل  نتایج 
شــانزدهم لیگ برتر فوتسال بانوان به 

شرح زیر است:
پاایش نفت آبادان 2 - دختران 

کویر 2
ملی حفاری 6 - پارس آرا صفر

شهرداری رشت 4 - هیات فوتبال 
خراسان 2

استقال ساری یک – نامی نو 6
دریژنو فرخ شهر یک - پویندگان 

فجر شیراز 5
در جــدول رده بنــدی لیگ برتر 
فوتسال بانوان تیم حفاری اهواز با 43 
امتیاز در صدر جــدول رده بندی قرار 
دارد. نامی نــو با 38 امتیاز در رده دوم 
جای گرفتــه و دختران کویر کرمان با 
26 امتیــاز جایــگاه ســوم را به خود 

اختصاص داده اند.

فوتسال

در قوانین فیفا البته  بندی به ســود بازیکنان وجــود دارد که به آنها اجازه می دهد قرارداد خود را یک طرفه فســخ 
کنند. این بند شــامل حال بازیکنانی می شــود که 2 ماه حقوق نگرفته باشــند. این بازیکنان 2 مــاه و 10 روز بعد از 
دریافت آخرین حقوق می توانند به فیفا شــکایت و قراردادشان را فســخ کنند. گویا اروین هم با استناد به همین بند 
و البتــه تبصره هایی که در قراردادش وجود دارد مایل به ادامه حضور در تراکتورســازی نیســت و این موضوع را به 
اطاع مســووان این باشگاه نیز رسانده اســت. با این وضعیت باید دید قرارداد اروین و باشگاه تراکتورسازی چطور 
تنظیم شــده و آیا باشگاه تبریزی می تواند با شــکایت به فیفا، این بازیکن 24 ساله اسکاتلندی را محکوم کند یا نه؟

تراکتورسازی مانده و پرونده های پیچیده و دردسرساز 
درباره دو بازیکن خارجی. آنتونی استوکس همان تصمیمی 
را گرفت که دوســت داشت. مهاجم ایرلندی تراکتورسازی 
بامداد پنجشــنبه تبریز را به مقصد استانبول ترک کرد تا 
به کشــورش برگردد. آنتونی اســتوکس یکی از چهره های 
خبرســاز فوتبال ایران طی روزهای گذشــته بود. مهاجم 
ایرلنــدی که در ابتــدای فصل با ســابقه ای خوب یکی از 
قراردادهای گرانقیمت فوتبال ایران را با تراکتورسازی امضا 
کرد و پیراهن این تیم را پوشید، توانست نمایش خوبی نیز 

ارائه دهد و تا اینجای فصل 8 گل به ثمر برساند.
اســتوکس اما بعد از بازی تراکتورســازی و ذوب آهن 
که با برد 4 بر یک شــاگردان محمد تقوی همراه بود، برای 
مرخصی از ایران رفت و با تاخیر چند روزه برگشت. تاخیر 
او در ورود به ایران حاشــیه های زیادی ایجاد کرد و حتی 
به رغم برگشتن قبل از بازی با پرسپولیس نام او در فهرست 

18 نفره تراکتور قرار نگرفت. 
در این باره جلسه کمیته انضباطی باشگاه تراکتورسازی 

با حضور برخی مســووان و خود آنتونی اســتوکس برای 
رسیدگی به وضعیت این بازیکن برگزار شد و در نهایت دو 
طرف برای قطع همکاری بر سر بعضی مسائل توافق کردند 
اما هنوز مواردی باقی مانده است. بعد از انجام صحبت های 
طوانی سرانجام مهاجم ایرلندی که یکی از امیدهای آقای 
گلی در لیگ هجدهم محســوب می شد بامداد پنجشنبه از 
ایران رفت. اســتوکس که به تازگی پدر و خواهرش را هم 
در ایران کنار خود داشــت، همراه با آنها تبریز را به مقصد 
اســتانبول ترک کرد تا از آنجا راهی کشورش ایرلند شود. 
البته هنوز بندهای توافق آنتونی استوکس و تراکتورسازی 

برای جدایی شفاف نیست.
مصطفی موســوی زنوز، مدیر روابط عمومی باشــگاه 
تراکتورســازی خبر جدایی آنتونی استوکس را تایید کرد. 
بــه این ترتیب مهاجــم ایرلندی باتجربــه دیگر جایی در 
تراکتورســازی نخواهد داشت و مسووان باشگاه تبریزی با 
توجه به کمبود بازیکن در خط حمله، بعد از انجام دو بازی 
ســخت آینده باید به فکر جذب یک یا 2 مهاجم طراز اول 

باشند. لی اروین مهاجم اسکاتلندی تراکتورسازی نیز هنوز 
به ایران برنگشته و احتماا او نیز خواهان جدایی است. باید 
دید طی روزهای آینده درباره او چه اتفاقی رخ خواهد داد.

درباره جدایی آنتونی استوکس از تراکتورسازی تبریز، 
مدیرعامل باشگاه تراکتورســازی گفت: »با توجه به تکرار 
مسائل انضباطی توســط آنتونی استوکس، جلسات متعدد 

کمیته انضباطی با حضور او برگزار شد.«
دکتر علیرضا اســدی در مورد نتیجه این جلســات با 
حضور آنتونی اســتوکس گفت: »با توجه به شــرایط این 
بازیکن، مســائل انضباطی و نگاه نامتناسب ایشان با اصول 
حرفه ای باشــگاه، کمیته انضباطــی او را ملزم به تبعیت از 
مفاد منــدرج در قرارداد کــرد و در مرحله اول 30 درصد 
قرارداد ایشــان کسر شد. ولیکن شرایط روحی و روانی این 
بازیکــن و نگاه او به فوتبال در این مقطع با نگاه باشــگاه، 
همخوانی نداشت که این عدم همخوانی می توانست اصول 

حرفه ای باشگاه را خدشه دار کند.«
علیرضا اســدی با اشــاره به این نکتــه که برخاف 

اظهارات رســانه ها، قرارداد این بازیکن فسخ نشده و مفتوح 
اســت، گفت: »با توجه به اینکه باشگاه تمامی مفاد قرارداد 
خود در مــورد این بازیکن خارجی را اجــرا کرده و او نیز 
با تایید کتبی دریافت کلیــه مطالبات اصرار به ترک ایران 
داشت، بهانه تراشی ها دلیلی بر عدم اقدامات قانونی نخواهد 
بود. لذا باشــگاه این حــق را برای خود قایل اســت که با 
پیگیری از طریق مراجع ذی صاح داخلی و خارجی حقوق 
قانونی خود را اســتیفا کند، این اقدامات با ترک شهر تبریز 

توسط آنتونی استوکس، از پنجشنبه اجرایی شد.«
مدیرعامل باشــگاه تراکتورســازی در پایان در مورد 
دیگر بازیکن خارجی باشگاه گفت: »پرونده هری لی اروین 
نیز در کمیته انضباطی باشگاه مفتوح است و در این ارتباط 
تصمیم گیری ها اعام خواهد شد. البته تغییر رفتار بازیکن 

می تواند تغییر رفتار باشگاه را به همراه داشته باشد.«
تراکتورســازی در پرونده این دو بازیکن با چالش های 
جدی مواجه شــده و فقط بررسی حقوقی اصولی می تواند 

باعث شود که حقوق باشگاه ایرانی پایمال نشود.

استوکس از تراکتور رفت اما پرونده  باز است
داستان شکایت تازه شروع شده

جریمه های سنگین برای کارون خرمشهر و ملوان
کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال، باشگاه های کارون اروند خرمشهر 
و ملــوان بندرانزلی را جریمه کرد. کمیتــه انضباطی آرای جدید خود را 
دربــاره بازی های لیگ یک اعــام کرد. بدین ترتیــب در مهم ترین آرا 
محمدرضــا موایی مربی تیم کارون اروند خرمشــهر که در بازی با مس 
کرمان تخلفاتــی مبنی بر اعتراض به داوری که باعث اخراجش شــد و 
همچنین خودداری از اجرای دســتور داور و تکــرار تخلف در نیمه دوم 
که ســبب تحریک تماشاگران شد، به ســه جلسه محرومیت از همراهی 
تیم خود و 20 میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شــد. لطیف معروفای 
دیگر مربی کارون اروند خرمشــهر به دلیل اعتراض به داور و اهانت به او 
که منجر به اخراجش شــد، به دو جلسه از همراهی تیم خود و پرداخت 
10 میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شــد. در بازی شهرداری تبریز و 
ملوان بندرانزلی هم از ســوی احمد میرزایی مدیر تیم شــهرداری تبریز 
تخلفاتی مبنی بر بدرفتاری در قبال مقام رسمی مسابقه و حمله ور شدن 
به ســمت داور چهارم و استفاده از الفاظ نامناســب رخ داد که او به دو 
جلســه محرومیت و پرداخت 20 میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد. 
بابک نوین بازیکن شهرداری تبریز نیز به دلیل بدرفتاری در قبال مقامات 
رســمی و رفتار غیر ورزشی در برابر تماشــاگران و تحریک آنان، به دو 
جلســه از همراهی تیم خود محروم است و باید 20 میلیون ریال جریمه 

نقدی پرداخت کند.

هفته پانزدهم لیگ یک با یک بازی نه چندان مهم
هفتــه پانزدهم لیگ یک، شــنبه با یــک بازی نه چندان مهم شــروع 

می شــود. در این بازی تیم قشقایی شیراز که 
هفته گذشته اســتراحت داشت و البته فرصت 
کافی برای آماده شــدن؛ میزبان خونه به خونه 
بابل است و از شاگردان اکبر میثاقیان پذیرایی 
می کند. نکته جالــب در مورد این بازی، تغییر 
کادرفنی 2 تیم اســت. قشــقایی که به دلیل 
مشــکل برای ابراهیم طالبی، اجبارا دســت به 
تغییر زد، با ســرمربیگری مهدی فروردین باید 
مقابل تیمی قــرار بگیرد که 2 بار کادرفنی اش 
را تغییــر داد. در ابتدا اکبــر محمدی هدایت 
این تیم را به عهده داشــت، بعد از آن نوبت به 
نظرمحمدی رســید و در نهایت کار را به اکبر 

میثاقیان ســپردند تا امیدوار به روزهای بهتر باشند. میثاقیان هفته گذشته 
یک نتیجه خوب برای خونه به خونه به دست آورد و حاا به دنبال روند بهتر 

است تا تیم را از پایین جدول دور کند.

برنامه بازی های هفته پانزدهم لیگ یک 
شنبه 97/9/10

..........................................................................  خونه به خونه بابل قشقایی شیراز
ورزشگاه: پارس شیراز، ساعت 14:15

داور: میثم حیدری، کمک ها: حمیدرضا افشون، سیاوش باقرنژاد
یکشنبه 97/9/11

پرسپولیس پاکدشت..........................................................................  اکسین البرز
ورزشگاه: پاس قوامین تهران، ساعت 14:15

داور: حسین زیاری، کمک ها: رضا قیم، مسعود آزادی پور
شهرداری تبریز....................................................................................  مس کرمان

ورزشگاه: شهرداری تبریز، ساعت 14:15
داور: وحید صالحی، کمک ها: حافظ عظیمی، وحید سیفی

مس رفسنجان........................................................................................  نود ارومیه
ورزشگاه: شهدای رفسنجان، ساعت 14:15

داور: علی ابراهیمی، کمک ها: ولی کاووسی، صادق رستمی
گل گهر سیرجان.......................................................................  فجرسپاسی شیراز

ورزشگاه: امام علی)ع( سیرجان، ساعت 14
داور: سامان سلطانی، کمک ها: علی احمدی، مهرداد نجفی

............................................................  شاهین شهرداری  بوشهر ملوان بندرانزلی
ورزشگاه: تختی انزلی، ساعت 14:15

داور: مهدی اجاقی، کمک ها: علی الفتی، جواد قنبریان
بادران تهران.............................................................................. شهرداری ماهشهر

ورزشگاه: نفت )تهرانسر(  تهران، ساعت 14:15
داور: رضوان سرشار، کمک ها: محمد شاکر، بابک قلی زاده

لیگ یک

جواد نکونام سرمربی نساجی مازندران 
مدعی شــد تیمش بدون حملــه دو گل از 
سپیدرود رشــت خورده: »گفته بودیم تیم 
در ضدحملــه گل نخــورد ولی متأســفانه 
بازیکن ما یک اشــتباه کــرد و روی پنالتی 
گل خوردیم. ما بدون حمله دو گل خوردیم. 
در ادامه توانستیم بازی را کنترل کنیم، گل 
تســاوی را زدیم و چندیــن موقعیت هم از 
دســت دادیم. تیم ما باید با اختاف برنده 
این بازی می شد. ســپیدرود بیرون از خانه 
اصــًا موقعیــت نمی دهد و می دانســتیم 
در نیمــه اول بــازی را می خوابانــد.  آنها 
می خواســتند بازی را از تب و تاب بیندازند 
ولی ما گل زدیم. موقعیت هایی هم از دست 

دادیم. دو آفســاید هم گرفته شــد که به 
نظر من صددرصد اشــتباه بود و بازیکنان 
ما می توانســتند با گلر ســپیدرود تک به 
تک شــوند. در بین دو نیمه بــه بازیکنانم 
گفته بــودم مراقب ضدحمات باشــند. ما 
در لحظاتی که باید بیشتر فشار می آوردیم، 
ُشــل کردیم، چون بازیکنان فکر می کردند 

می توانیم راحت بازی را ببریم.« 
نکونام با گایه از شــرایط ورزشــگاه 
شــهید وطنی قائمشــهر می گوید: »از اول 
فصل یک رختکن ما را درست نکرده اند. ما 
با توجه به ارتباطات مان داریم در استادیوم 
وطنی بازی می کنیم، وگرنه این ورزشــگاه 

استاندارد نیست.«

علیرضا امامی فر مربی ســپیدرود رشت 
معتقد اســت بــازی تیمش مقابل نســاجی 
فوق العــاده و پرهیجــان بــوده: »یک بازی 
فوق العــاده و پرهیجــان انجام شــد. هر دو 
تیم برای کسب ســه امتیاز وارد زمین شده 
بودنــد. ما به لحاظ فنــی در 25 دقیقه اول 
اسیر جو استادیوم شده بودیم و بچه های مان 
نتوانستند وظایف شان را انجام دهند ولی به 
مرور توانستیم وظایف مان را انجام دهیم. در 
نیمه دوم ســبک بازی هر دو تیم درگیرانه تر 
شد و مصدومیت ها هم بیانگر همین موضوع 
بــود. ما باید از اان خودمــان را آماده بازی 
با اســتقال کنیم. ما توقع مان این است که 
از تیم هایی مثل ســپیدرود و نساجی که این 

همه جوان و فوتبالیســت به فوتبال کشــور 
عرضه می کنند، حمایت کنند. لیاقت نساجی 
و ســپیدرود خیلی بیشــتر از اینهاست. اگر 
کلیه عوامل شــهر و اســتان همکاری کنند 
فکــر می کنم در آینده این دو تیم حرف های 
بیشــتری در فوتبال داشته باشند.« امامی فر 
با اشــاره به جوان بودن سرمربیان هر 2 تیم 
می گوید: »نساجی و سپیدرود تجربه زیادی 
در لیگ برتر نداشــته اند و تازه به لیگ برتر 
آمده اند و تا این دو تیم شــکل بگیرند زمان 
می بــرد. من امیدوارم از مربی های جوانی که 
وارد عرصه مربیگری می شــوند حمایت شود 
و در آینــده بتوانند افراد مؤثری برای فوتبال 

ما باشند.«

چهاردهم  هفته   ،97/9/8 پنجشــنبه 
هجدهمین دوره لیگ برتر، ورزشــگاه 
 ،15 ساعت:  قائمشــهر،  وطنی  شهید 

تماشاگر: 10 هزار نفر
نساجی مازندران 2

گل ها: محمدمهدی نظری )42(، مهرداد 
عبدی )78(

سپیدرود رشت 2
پنالتی(،   -56( غامــی  محمد  گل ها: 

میاد شیخ سلیمانی )70(
داور: علیرضا فغانی

کمک ها: بابک داوری، امیر مبشر
اخراج: شیخ سلیمانی )90- سپیدرود(

بازیکن برتر: امید سینک )نساجی(
لک، جورجی  حامد  مازندران:  نســاجی 
گولیسیانی، فرشــاد فرجی، مهرداد عبدی، 
عبــدا...  زاده،  احمد  دیوســاار،  حمیدرضا 

محمــد آبشــک، علی اصغر آشــوری )۷3- 
شــاهین مجیدی(، سجاد عاشــوری، امید 
سینک، محمد عباس زاده )3۹- محمدمهدی 

نظری( )62- رحمان جعفری(
سرمربی: جواد نکونام

سپیدرود رشــت: کوروش ملکی، حسین 
میاد  قربــان زاده(،  میــاد   -42( کعبــی 
شیخ ســلیمانی، میثــم تهیدســت، امیــن 
جوادی مقــدم، محمدرضــا مهــدوی، علی 
مهرداد  عزت کرامت(،  علیرضا   -66( عباسی 
بایرامــی )46- یعقــوب کریمی(، حســین 

ابراهیمی، پویا نزهتی، محمد غامی
سرمربی: علی کریمی

ســپیدرود بازی را بهتر شــروع کرد 
و موقعیت های خوبی هــم در همان دقیقه 
ابتدایی بازی داشــت. بعد از آن، بازی کمی 
متعادل شــد و نســاجی هم حمات خوبی 

داشــت که در دقیقه 42 به خواســته خود 
رســید. در این لحظه، یک ضربه ایستگاهی 
پشــت محوطه جریمــه برای نســاجی به 
دست آمد که امید ســینک آن را به خوبی 
زد اما با دفــع ناقص ملکی توپ جلوی پای 
محمدمهــدی نظری افتاد تا او در شــلوغی 
محوطه جریمه با یک ضربه سر ساده، دروازه 
ســپیدرود را باز کند. بعد از آن، ســپیدرود 
تــاش کرد گل بزند اما نیمــه اول به پایان 
رسید. در نیمه دوم سپیدرود، با یک تغییر پا 
به زمین گذاشت و تاش کرد از همان ابتدا 
حمله کند تا گل خورده را جبران کنند. در 
دقیقه 56 مهاجم باتجربه سپیدرود با ارسال 
پــاس عمقی، نزهتی را صاحب توپ کرد که 
این بازیکن توســط دیوســاار در محوطه 
جریمه ســرنگون شــد تا داور اعام پنالتی 
کند. بر این اساس، محمد غامی پشت توپ 

رفــت و با ضربه ای فنی بازی را به تســاوی 
کشاند. با این گل، روند بازی متعادل تر شد 
اما حمات سپیدرود خطرناک تر بود. به این 
ترتیب در دقیقه ۷0 تیم علی کریمی به گل 
دوم خود رسید. در این لحظه، سپیدرودی ها 
از ســمت چپ صاحب یک کرنر شــدند که 
یعقوب کریمــی آن را بــه محوطه جریمه 
ارســال کرد اما میــاد شیخ ســلیمانی با 
اســتفاده از شلوغی محوطه جریمه و با یک 
شــوت محکم، گل دوم را زد. سپیدرودی ها 
تصــور می کردند برنده میدان هســتند که 
در دقیقه ۷8 امید ســینک از سمت راست، 
ارسالی به محوطه جریمه داشت که با ضربه 
ســر فرشاد فرجی همراه شــد. در ادامه هم 
مهــرداد عبدی با ضربه ای آکروباتیک و زیبا 
بازی را به تساوی کشاند تا جدال شمالی ها 

با تقسیم امتیازات به پایان برسد.

نکونام:بدونحمله۲گلخوردیم! امامیفر:لیاقتنساجیوسپیدرودبیشترازاینهاست
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سپیدرود رشت 2

پائولو سرجیو سرمربی صنعت نفت آبادان 
اصا فکر نمی کرد تیمش با 3 گل از استقال 
شکســت بخورد. ســرجیو در مورد این بازی 
می گوید: »بــازی خوبی بود. مــا  آمده بودیم 
یک بازی خیلی خوب داشــته باشــیم اما در 
نهایت شکســت خوردیم. اســتقال بازیکنان 
باکیفیتــی دارد و ما آمده بودیــم که بتوانیم 
یک بازی برابر آنها داشته باشیم. در این بازی 
پرسینگ کردیم و بدون ترس ظاهر شدیم اما 
در چند لحظه از بازی اشــتباهاتی داشتیم و 
نتیجــه بازی را واگذار کردیم. حق اســتقال 
بــود بازی را ببرد. مــا در 15 دقیقه اول بازی 
بدون اعتماد به  نفس بازی کردیم و اســتقال 

در همــان 15 دقیقه اول بازی را برد. البته در 
بعضی از لحظات بازی با اســتقال برابر بودیم 
اما در نهایت باختیم. اســتقال بــا بازیکنان 
باکیفیتــی که دارد از اشــتباهات بازیکنان ما 
اســتفاده کرد.« ســرمربی صنعت نفت آبادان 
درباره اینکه فکر می کردید با سه گل شکست 
بخورید؟ توضیح می دهد: »ما آمده بودیم این 
بــازی را ببریم و با دو مهاجم بازی کردیم که 
پیروز باشــیم. می دانستیم استقال در شروع 
خیلی محکم بازی می کند و می خواستیم توپ 
را حفــظ کنیم که در دقایق ابتدایی بازی این 
کار را نتوانستیم انجام دهیم و استقال خیلی 

با اعتمادبه نفس بازی کرد.«

ماشین سازی  ســرمربی  مهاجری  رضا 
تبریــز معتقــد اســت شــخصیت تیمــی 
پرســپولیس زمینه ساز پیروزی این تیم شد: 
»بازی پرفشــاری بود. من فکــر می کنم در 
15 دقیقــه اول بازیکنان مــا تحت تأثیر جو 
ورزشــگاه بودند و بعــد از آن، بازی متعادل 
شــد. متأســفانه موقعیت های ما گل نشد و 
همانطور که در بازی های گذشــته به مشکل 
خوردیــم در ایــن بازی هم تمرکــز ازم را 
نداشــتیم و در دقیقــه ۹2 روی یک ضربه 
ایســتگاهی گل خوردیم. بازی باید مساوی 
تمام می شــد. ما در این بــازی محدودیت 

بازیکن داشــتیم و مســیح زاهدی در جناح 
چپ بــازی کرد. دســت مــا روی نیمکت 
به مراتب از پرســپولیس خالی تــر بود. این 
شخصیت تیمی پرسپولیس بود که توانست 
ما را شکست دهد و ما باید شخصیت تیم مان 
را آنقدر باا ببریم که در این دیدارها شکست 
نخوریم.« مهاجری در مورد حاشــیه ایجاد 
شــده پس از اینکه امید عالیشــاه توپ را به 
میان هواداران این تیم شوت کرد، می گوید: 
»انتظار نداشتم. هواداران به خوبی تیم خود 
را تشویق می کردند اما عالیشاه حرکتی انجام 

داد که جو ورزشگاه را ملتهب کرد.«

صنعت نفت  دروازه بان  گردان  شــهاب 
آبادان اصا فکر نمی کرد مقابل اســتقال، 
3 بار دروازه اش باز شــود. گردان که از این 
شکست خیلی ناراحت است، در بازی با طارق 
همام درگیری داشــت که حواشی زیادی را 
به وجود آورد. دروازه بان صنعت نفت آبادان 
درباره صحنه ای که باعث بروز درگیری بین 
او و طارق همام شــد، می گویــد: »در این 
صحنه مشــکل خاصی رخ نداد و برخوردی 
که انجام شد، کامًا فیزیکی بود. می خواستم 
توپ را دفــع کنم، پایم بــه بازیکن حریف 

برخورد کرد. چیز خاصی نبود.« 

گردان در مــورد وضعیت صنعت نفت 
آبادان هم توضیح می دهد: »نتیجه نگرفتن 
بــرای هر تیمی ممکن اســت رخ بدهد اما 
ما این هفته آمدیم تــا فوتبال بازی کنیم. 
می توانســتیم دفاعی بازی کنیــم و مقابل 
اســتقال یک امتیــاز بگیریم امــا آمدیم 
و فوتبال بــازی کردیــم. می توانیم از این 
نتیجه برای آینــده درس بگیریم. تیم مان، 
تیم خیلی خوبی اســت. با این حال مقابل 
اســتقال روز خوب مان نبود. وضعیت تیم 
خوب خواهد شــد و در ادامــه نتایج خوبی 

خواهیم گرفت.«

بابایی مهاجم ماشین سازی تبریز  پیمان 
که در بازی با پرسپولیس خیلی خوب کار کرد، 
معتقد است تیمش مستحق شکست نبود: »ما 
در این مســابقه نمایش خوبی داشتیم. هر دو 
تیم در این مسابقه فرصت هایی برای گل زدن 
داشــتند ولی اگر تیم مــا در نیمه اول به گل 
می رســید، شــرایط فرق می کرد. پرسپولیس 
با اســتفاده از تجربه اش توانست سه امتیاز را 
بگیــرد و گل خوردن در دقایــق پایانی اتفاق 
بسیار بدی بود. ما مستحق گرفتن امتیاز بودیم 
و نبایــد می باختیم.« بابایی در رابطه با داوری 
بازی تیمش مقابل پرســپولیس می گوید: »در 
این زمینه بهتر است کارشناسان صحبت کنند 

ولی اعتقاد دارم داور صحنه های 50-50 را به 
سود پرسپولیس سوت می زد. ما در این بازی 
چند مصدوم داشــتیم و اگر همه بازیکنان را 
در اختیار داشــتیم قطعاً شرایط فرق می کرد. 
بابت ایــن باخــت خانگی ناراحت هســتیم 
ولــی به  زودی شکســت مقابل پرســپولیس 
را جبــران می کنیم.« مهاجم ماشین ســازی 
تبریز درباره حاشــیه های این بازی و حرکتی 
که امید عالیشــاه در دقایق پایانی انجام داد، 
می گوید: »عالیشاه بازیکن کم تجربه ای نیست 
و در تبریز هم فوتبــال بازی کرده. حرکت او 
اشــتباه بود و نباید آن کار را انجام می داد تا 

تماشاگران تحریک شوند.«

سرجیو: اعتماد به نفس نداشتیم

 مهاجری: شخصیت تیمی پرسپولیس ما را شکست داد

گردان: می توانستیم مقابل استقال دفاعی بازی کنیم

بابایی: حرکت عالیشاه اشتباه بود

نســاجی قائمشهر پس از تســاوی خانگی مقابل 
ســپیدرود از داوری به شدت گله دارد. اول اما بپرسید 
داور این بازی چه کســی بود؟ بلــه، علیرضا فغانی و 
همکارانش. انتقاد از فغانی و تیمش آســان نیست اما 
مسووان باشگاه نساجی بیش از این حرف ها عصبانی 
هســتند. جواد نکونــام پس از تســاوی 2 - 2 مقابل 
سپیدرود درباره دو صحنه آفساید گفت: »صد در صد 
آفساید نبود و بازیکنانم باید با دروازه بان سپیدرود تک 

به تک می شدند.«
بعد از نکونام اما منتظر فرزاد مجیدی، سرپرست 
تیم نســاجی مازندران باشید. او درباره اشتباهات تیم 
داوری در دیدار با ســپیدرود رشــت گفت: »در اینکه 
آقــای فغانی از داوران جهانی و مســلط فوتبال ایران 
هســتند، هیچ شکی نیست. من خودم از نحوه قضاوت 
ایشــان لذت می برم اما باید کمک های ایشان در حد و  
اندازه خودشان باشــند. اگر این اتفاق رخ ندهد، برای 
آقای فغانی دردسرســاز می شــود چون ایشان خوب 
ســوت می زند اما دو پرچم اشتباه سرنوشت مسابقه را 

عوض می کند. اگر این دو صحنه نبود، به راحتی نتیجه 
بازی را بــه نفع خودمان می کردیــم. اگر آقای فغانی 
جهانی اســت، پس باید یک کمک داور در حد نام او 
کنارش باشــد. اگر این اشتباهات نبود، به نظرتان اان 
ما کجای جدول بودیم؟ اشــتباهات داوری چقدر از ما 

امتیاز سلب کرده است؟«
فرزاد مجیــدی اما بــا همین حرف هــا پرونده را 
نمی بنــدد و انتقاداتــش اینگونه تند می شــود: »آقای 
اصفهانیان، اگر نمی توانید کاری کنید، لطفا جمع کنید و 
بروید. اگر نمی توانید کمیته داوران را اداره کنید و نتیجه 
بازی را با دو پرچم اشــتباه عوض می کنید، لطفا بروید. 

این عدالت نیست و ظلم به تیم های پرطرفدار است.«
علی امیری، مدیرعامل باشــگاه نساجی مازندران 
هم وارد این بســاط انتقاد می شود. او با اعتراض شدید 
نسبت به اشتباهات کمک داور بازی با سپیدرود گفت: 
»آقای اصفهانیان هرکس دیگری جای شما بود تا اان 
با این حجم از اشــتباهات داوری 10 بار اســتعفا داده 
بود ولی خدا را شکر شما همچنان مانده اید تا خدمت 

کنید چون با وجود بازنشســته بودن عاشق خدمت به 
خلق خدا و بــه ویژه فوتبال هســتید. وقتی یک فرد 
نمی تواند کمک کند، واقعا این حس درون او به وجود 
نمی آید که بهتر اســت برود؟ آیا شما به عنوان مسوول 
اول کمیته داوران دچار عذاب وجدان نمی شوید؟ اگر 
نمی توانید مشــکات داوری را حل کنید همین حاا 

بروید و نگذارید بیش از این دیر شود.«
علی امیری سپس فتیله انتقاد را بااتر می کشد: 
»ما که از شــما و کمیته تان دست شستیم. هواداران 
نســاجی بعد از بازی سرشان را به در و دیوار می زدند 
و می گفتنــد از این به بعد می دانیــم چطور با داوران 
برخورد کنیم. اگــر هر اتفاقی در ادامه فصل رخ دهد، 
شما آقای اصفهانیان مسوول آن اتفاق هستید. باشگاه 
نســاجی شما را عامل اصلی و مستقیم همه اشتباهات 
می داند و هیچکس غیر از شما مقصر نیست. نمی دانیم 
دیگر به چه کسی اعتراض کنیم چون صدای اعتراض 

یک استان به گوش هیچ کس نمی رسد.«
امیــری کــه اعتراضاتــش پایــان نداشــت، به 

عبارت هایی زننده هم در انتقاداتش رسید که گفتنش 
در شــان یک مدیرعامل نیســت: »منتظر هســتیم 
مثل هفته هــای قبل داوری بازی ها را بررســی کنید 
و بگوییــد خدا را شــکر این هفته هم اشــتباه داوری 
نداشــتیم و عملکــرد داوران خوب بــود! ظاهرا مردم 
ایران و همینطــور فوتبالی ها را ســیب زمینی و کور 
فرض کرده ایــد. آقای اصفهانیان همین اان از فوتبال 
بروید و این بســاط را جمع کنید. نمی دانیم چطور تا 
امروز مسووان رده باای فدراســیون فوتبال اقدامی 
برای برکناری شــما نکرده اند؟ در هر کجای دنیا فقط 
برای یک تیم اینقدر اشتباه داوری شود، رییس کمیته 
داوران را کنــار می گذارند ولی ظاهرا شــما در کمیته 

داوران گارانتی شده اید.«
نساجی شــاید حق دارد منتقد داوری ها باشد و 
از اشــتباهات شاید خسته شــده اما ادبیات مسووان 
باشگاه نساجی حرفه ای نیست و می تواند واکنش تند 
کمیته انضباطی فدراســیون فوتبال را در پی داشــته 

باشد.

بعد از اشتباهات کمک داور نساجی - سپیدرود
فریاد نساجی به آسمان رفت: اصفهانیان بساطش را جمع کند

امیر اسدی
Amir Asadi
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همه از برد استقال مقابل صنعت 
نفت آبادان خوشــحال بودند. بخصوص 
مهدی رحمتی کــه دراین بازی با چند 
واکنش مناســب دروازه تیمش را بسته 
نگه داشت. رحمتی بعد از برد استقال 
مقابــل صنعت نفــت آبــادان ابتدا از 
هواداران تیمش تشــکر کرد. او چنین 
هــواداران خوب مان  همــه  »به  گفت: 
تبریک می گویم که در روزهای ســخت 
از مــا حمایــت کردند. ایــن پیروزی 
برای آنهاســت که همیشه تیم را تحت 
بازی های  داشــتند.«  پشــتیبانی خود 
ضعیف اســتقال آیا به پایان رســیده 
اســت؟ رحمتی به وضعیت تیمش در 
هفته های آغازین لیگ اشــاره دارد: »ما 
در بازی های ابتدایی اصا خوب نبودیم 
اما رفته رفته اوضاع بهتر شــد. هر چند 
اخیــرا اوضاع بهتری پیــدا کرده ایم اما 
هنوز هم نمی شــود گفت تیم بی عیبی 
هستیم. در حال حاضر بهتر از قبل بازی 
می کنیــم .« دروازه بان اســتقال درباره 
شرایط مالی تیمش هم حرف هایی دارد: 
»شرایط تیم ما گل و بلبل نیست. وقتی 
در تیم هــای دیگــر کوچک ترین اتفاقی 
می افتد، در بوق و کرنا می کنند که اینها 
مظلــوم هســتند و ... آیا تمــام امکانات 
رفاهــی در اختیار ماســت؟ بازیکنان ما 
همگی حجــب و حیا دارنــد. اول فصل 
کمی پول گرفتیم اما اان چهار پنج  ماه 
اســت که هیچ پولی نداده اند.« شب قبل 
از بازی با صنعت نفت آبادان امیرحسین 
فتحی به اردوی اســتقال رفته اســت. 
رحمتی در ایــن خصوص نیز توضیحاتی 
دارد: »از آقای فتحی تشکر می کنم که به 
اردوی تیــم آمد و به حرف های بازیکنان 
گوش داد. از اول فصــل 20 درصد پول 

گرفتیم و فکر می کنم چهار پنج ماه است 
پولی نگرفته ایم اما بازیکنان تیم ما حجب 
و حیا دارند و مسائل اینچنینی را در بوق 
وکرنــا نمی کنند. از مســووان محترم و 
اسپانسرهای باشگاه خواهش می کنم جلو 
بیایند چرا کــه اکنون به پول نیاز داریم. 
بازیکنان تحت فشار شــدید هستند. ما 
دوست داریم مســائلی مانند درگیری ها، 
در همان خانه و بیــن نفراتی که حضور 

داشتند حل شود.«
کاپیتان اســتقال بــه حرف های 
خــود اینگونه ادامه داد: »از حامی مالی 
و مســووان محتــرم می خواهم پیش 
بیایند. اان ما نیاز به حمایت داریم. من 
هم از شخص وزیر ورزش می خواهم به 
حمایت از تیم بپردازد و با فشار آوردن 
بر اسپانســر، اوضاع پرداختــی را برای 
مــا بهتر از قبل کنــد. بازیکنان ما اان 
واقعا تحت فشار هستند. در هر صورت 
امیدوارم تا نیم فصل و در بازی های باقی 
مانده بتوانیم با همین کیفیت به میدان 
برویم اما این بار هم همه تاشمان را به 
کار خواهیم بست تا در بازی های پیش 
رو بــا کیفیتی بهتر به میــدان برویم و 
نتایج خوبی به دســت بیاوریم. این در 
حالی اســت که ما اکنون به تزریق پول 

نیاز شدید داریم.«
حرف های پایانی دروازه بان استقال 
به وضعیت این تیــم در رقابت های لیگ 
قهرمانــان آســیا اشــاره دارد. او درباره 
گــروه مرگ می گوید: »این دیگر برای ما 
تکراری است که همیشه گروه سخت به 
ما می افتد. یکی دو تیم همیشه هستند و 
بقیه هم اضافه می شوند. به هر حال برای 
حضور قدرتمنــد در آن بازی ها نیز باید 

تیم را تقویت کنیم.«

نمی شود گفت تیم بی عیبی هستیم
رحمتی:5ماهاستحقوقنگرفتهایم

بهطارقگفتهبودمچرافقطدرعراقگلمیزنی
 شفر: لبخند به لب داشتیم 
و اعتماد به نفس ما باا بود

برتری استقال مقابل صنعت نفت آبادان خوشحالی و امیدواری وینفرد 
شــفر را به همراه داشت. سرمربی آلمانی استقال حاا با این برد به روزهای 
آتی و جبران امتیازهای از دســت رفته چشــم دوخته است. آیا استقال او 
بردهای تازه ای را تجربه خواهد کرد؟ وینفرد شــفر ســرمربی استقال بعد 
از دیدار با نفت آبادان در نشســت خبری حاضر شــد تا پاسخگوی سواات 
خبرنگاران شود. سرمربی اســتقال در ابتدای صحبت های خود درباره این 
دیدار گفت: »بابت عملکرد تیمم خوشحال هستم. خیلی فوتبال خوبی ارائه 
دادیم. فشــار روی استقال باا اســت و بعد از برد هفته گذشته که برای ما 
بسیار مهم بود، اعتماد به نفس بازیکنان بیشتر شده بود و مقابل صنعت نفت 
نیز در چهره بازیکنان لبخند بود. بابت دو بازیکن خط میانی اســتقال یعنی 
فرشید باقری و طارق که گل زدند، خوشحال هستم. قبل از مسابقه به طارق 
گفتم در عراق شــوت زدی)؟( که او گفت بله و 
من از او ســوال کردم چرا اینجا گل نمی زنی؟ 
باید از همه بازیکنان چه آنها که در زمین بودند 
و چه روی نیمکت حضور داشــتند، تشکر کنم. 
ما در تمرینات روی پاس ها، ارســال ها، فوتبال 
تک ضرب و این مسائل کار کردیم و از این بابت 
بسیار خوشحالم.« سرمربی استقال با اشاره به 
گلی که صیاد منش به ثمر رساند درباره شرایط 
این بازیکن توضیحات تازه ای داد: »قبل از بازی 
با صنعت نفــت درباره بازیکنان جوان ســوال 
کردید و مــن گفتم که صیادمنش در خیلی از 
بازی ها و بازی تیم امید به میدان رفته اســت و او یک مقدار خســته بود و 
نباید از ابتدا بازی می کرد. او یک گل فوق العاده زد و اگر خوش شانس تر بود 
می توانست باز هم گل بزند. بازیکنان ما و جوان ها روز به روز بهتر می شوند.«  
شــفر در ادامه حرف هایش به ناراحتی خود از برخی مســائل اشاره کرد: »از 
یک مساله خوشحال نیســتم و البته ناراحتم؛ زمانی که می بینم و می شنوم 
برخــی رفتارها با بازیکنان ما صورت می گیــرد. مانند گرو؛ او در تمرینات با 
تمــام توان خود تاش می کند و هفته به هفته بهتر می شــود. او بازی قبلی 
گل نزد اما دو پاس خوب ارسال کرد. اان نمی خواهم درباره آن صحبت کنم 
اما شــاید در نشست بعدی درباره برخی اتفاقات صحبت کنم. من مانند یک 
پدر دست همه بازیکنان و گرو را می گیرم.« شفر اعتقاد دارد که استقال در 
لیگ قهرمانان آســیا همچون فصل قبل به نتایج مطلوبی می رسد: »قبا در 
این باره صحبت کردم. فصل قبل نیز گفتند که ما شانسی نداریم اما به جمع 
4 تیم برتر رســیدیم. اگر تیمی که ذوب آهن را شکست داد، حفظ می شد ما 
فینالیست بودیم. من نگران الهال، العین و دیگر تیم ها نیستم. ما زمان کافی 
داریم و تیم جدیدی می سازیم. وقتی بازیکنی به ما اضافه می شود باید سبک 
بازی ما را یاد بگیرد. همان چیزی که فصل گذشــته نیز گفتم، ما با فوتبال 

خوب و پاس های خوب می توانیم در لیگ قهرمانان برنده باشیم.«
صحبت های پایانی شــفر درباره حضور هواداران در بازی با صنعت نفت 
آبادان بود: »از هواداران اســتقال بابت حضورشان تشکر می کنم. همیشه از 
دیدن آنها خوشــحال می شوم. زمانی که ما به هواداران نیاز داریم، آنها پشت 

ما هستند و می خواهم از آنها برای قدرتی که به ما می دهند، تشکر کنم.«

صیادمنش: استقال بهتر هم خواهد شد
اللهیار صیادمنش گلی که به ثمر رساند را 
راهــی در جهت افزایش ضریب اطمینان تیمی 

می داند.
او درباره بــازی حرف هــای کوتاهی زده 
است: »آقای شفر نیاز داشت تا با شرایط تیمی 
بیشتر آشنا شــود. خدا را شکر این اتفاق افتاد 
و جــواب داد. حاا اعتماد به نفس مان بیشــتر 

شده است.«
 مهاجم جوان اســتقال اعتقــاد دارد که 
وضعیت تیم در روزهای آینده بهتر هم خواهد 
شد: »وضعیت ما مقابل صنعت نفت خوب بود 

از این بهتر هم می شود.«

سرعت باای آبی ها در غیاب گرو و تبریزی

گلزن ترین استقال، وقتی شفر از ۸ میلیارد گذشت

 اســتقال در روزی 3 بــار فاتح دروازه 
صنعت نفت آبادان شــد که عما در ترکیب 
خود از مهاجم راس اســتفاده نکرد؛ نقشــی 
که شــفر در بازی های قبل بارهــا به عهده 
گرو ســپرد و در برخی میدان ها نیز بر دوش 

مرتضی تبریزی نهاد.
شــفر اما درســت در میدانی که گرو و 
تبریــزی را همزمان روی نیمکت نشــاند و 
یک دقیقــه هم به آنها بازی نــداد به بردی 
پرگل دســت یافت. آیا ارتباطی هست میان 
نیمکت نشــینی دو عنصر اصلی خط حمله با 
این بازی رو به جلو و باطراوت؟ چرا استقال 
در روزی گلــزن می شــود کــه دو گزینــه 
کلیدی اش در خط آتش را در اختیار ندارد؟ 
پاسخ ها روشــن است. یا گرو و تبریزی هنوز 
فوت و فن بازی در استقال را یاد نگرفته اند 
و یا اینکه شــفر نمی دانــد از این دو بازیکن 
چگونه بــازی بگیرد که بایــد برای حل این 

مسائل راهی اندیشید.
اگــر ایــن بــازی مــاک شــفر برای 
انتخــاب  در  بعــدی  تصمیم گیری هــای 
ترکیب باشــد باید گــرو و تبریزی همچنان 
نیمکت نشــین باقی بمانند بــه این علت که 
استقال بزرگ ترین بردش در فصل هجدهم 
را در غیاب دو بازیکــن پرهزینه خط حمله 
به دســت آورده اما از طرفی تجربه هم نشان 
می دهد که سرمربی اســتقال عاقه وافری 
به تغییــرات پی درپی در ترکیب خود دارد و 
حتی به ترکیب برنده هم دســت می زند! در 
عین حال سرمربی اســتقال بعد از پیروزی 
بــزرگ مقابل صنعت نفت آبــادان باز هم به 
دفاع از الحاجی گــرو پرداخته و اعام   کرده 
که من مانند یک پدر باید دســت بازیکنم را 
بگیــرم! این دفاعیه در حالــی ابهام ها درباره 
رابطه فراتر از کاری شــفر با گرو را در ذهن 
تقویت می کند که به وضــوح می بینیم گرو 
در بازی هــای قبل نیز عملکــرد قابل دفاع و 
درخشــانی نداشــته است و از ســویی همه 
اعضای کمیته فنی این باشگاه نیز متفق القول 
اعتقــاد دارند که گرو باید اســتقال را ترک 
کند. این دفاعیــه همزمان با بزرگ ترین برد 
استقال در لیگ هجدهم بسیار بحث برانگیز 

است.
اینکه دلیل عاقه مندی شفر به گرو از چه 
نقطه ای نشــات می گیرد را به درســتی کسی 
نمی داند اما برای بیننده های فوتبال تنها دلیل 
موجه به عاقه یک مربی به بازیکنش مســائل 
فنی است که شفر نشان داده ااقل در مواجهه 
با گرو چنین ایده ای نــدارد و به قول خودش 

می خواهد برای گرو پدر باشد!
گرو تا امروز برای استقال یک گل از نقطه 
پنالتی به ثمر رسانده و چند موقعیت سازی در 
بازی با اســتقال خوزستان برای روح ا... باقری 
داشــته که سرمربی استقال بارها به آن اشاره 
کرده اســت. شفر حتی پیش از بازی با صنعت 
نفت آبادان به نوعــی روح ا... باقری را به دلیل 
استفاده نکردن از موقعیت های نصفه و نیمه ای 
که گرو در بازی با اســتقال خوزستان برای او 
ســاخت مورد شماتت قرار داد که این سطح از 
حمایت در باشگاه اســتقال تا امروز بی سابقه 

بوده است.
سرمربی استقال کوله باری از تجربه را به 

همراه دارد اما به نظر می رسد در تصمیم گیری ها 
بســیار احساســی و حتــی غیرمنطقی عمل 
می کند. پیــروزی مقابل صنعت نفت آبادان اما 
می تواند یک سرمشق بزرگ برای او باشد. شاید 
شفر بخشــی از دایل پیروزی در این بازی را 
شــادابی مردانش بداند و آن را برجســته کند 
امــا در واقع آنچه او و تیمش را به این پیروزی 
بزرگ نائل کرد انتخاب درســت سیستم بازی 
و نفرات اصلی بود؛ نفراتی که ســرعت شاخصه 

اصلی بازی شان بود.
بــه این اســامی بنگریــد: »روح ا... باقری 
)۶۵- اللهیار صیادمنش(، وریا غفوری و طارق 
همام.« این نام ها ترکیب خط حمله اســتقال 
در بازی با صنعت نفت را تشکیل دادند. مردانی 
که سرعت انتقال باایی دارند و آنچه استقال 
در بازی های قبل کمتر داشــت همین سرعت 
بود. یکــی از عواملی که همواره باعث شــده 
ســرعت از بازی اســتقال گرفته شود، حضور 
الحاجی گرو اســت. گرچه مرتضی تبریزی هم 
در به وجود آمدن چنین شــرایطی کم مقصر 

نیست. تبریزی نیز سرعت باایی ندارد و شاید 
به ایستایی و سکون گرو نباشد اما سبک بازی 
او نیز با آنچه اســتقال بیش از همیشه به آن 

نیاز دارد در منافات است.
فصل پیش به واســطه حضور تیام سرعت 
در خــط حمله به نقطــه اوج رســیده بود و 
جباروف نیز با دریبل های ســریع و پاس های 
در عمق بی وقفه بر ســرعت استقال می افزود 
اما استقال با از دســت دادن این دو در واقع 
به میزان قابل توجهی از سرعت خود را از کف 
داده اســت البته همین حاا هــم کم بازیکن 
با این ســبک بازی در ترکیب اســتقال دیده 
نمی شوند که اگر در شــرایط آرمانی کنار هم 
قرار داده شــوند، روزهای خوبی همچون بازی 
با صنعت نفت آبادان باز هم تکرار خواهد شد.

از ظاهــرا ماجرا اما اینطور پیدا اســت که 
شفر روی همان مدار گرومحوری پیش خواهد 
رفت و باز هم به این بازیکن میدان خواهد داد 
و البتــه تبریزی هم در ایــن دایره قرار خواهد 

گرفت.

 واکنش وریا به تغییر 
پست: واا چه بگویم!

وریا غفوری یکی از آماده ترین بازیکنان 
استقال مقابل صنعت نفت آبادان بود.

 وریــا به دنبال این نتیجه خوب گفت: 
»خدا را شکر فکر می کنم این بهترین بازی  
اســتقال بود هم از نظــر نظم تیمی و هم 
از نظر نتیجه. تیم خیلی خوب شــده است 
و فکر می کنــم باید همین رونــد را ادامه 

دهیم.«
وریا در اســتقال مدام تغییر پســت 
می دهد. آیا این وضعیت آینده او را در تیم 
ملی به مخاطره نمی اندازد؟ وریا در پاســخ 
به این سوال می گوید: »واا چه بگویم. من 
تمام تاشم را می کنم تا نظر کادر فنی تیم 
را جلــب کنم. واقعا می توانــم به تیم ملی 
کمک کنم اما باید تاکید کنم که صد درصد 
من دفاع راست هستم. در دفاع راست بازی 
می کنم و در این پســت راحت هستم. اما 
سرمربی تیم هم مهم است. توکل به خدا.«

وریا در لحظاتی از بازی با صنعت نفت 
هم با کرار جاسم جروبحث داشت. او درباره 
این صحنه می گوید: »نه بگو مگو نداشــتم 
اما انتظار داشــتند بازی جوانمردانه در آن 
صحنه انجام شــود. بعد از آن به سمت من 
دویدند که به کرار گفتم شما توپ را بیرون 

نزنید.«
 وریا ســال قبل بازیکن آماده تری بود 
اما او اعتقــاد دارد که همیــن حاا هم از 
لحاظ فنی در آمادگی قرار دارد: »اصا این 
حرفت را قبول ندارم. من اان از پارسال هم 
آماده تر هستم. شرایط تیمی؛ نوع پاس هایی 
که به من می رســید و از نگاه کارشناســی 
نگاه کنید می فهمید که شرایط راحت تری 
داشــتم. پارسال پاس هایی به من می رسید 
که فقط با یک تقه زدن آن را گل می کردم. 
یا پاس گل می دادم اما امسال من باید پاس 
گل بدهــم و تیم را راه بینــدازم. به همین 
خاطــر جایگاه ها تغییر کرده و توقعات زیاد 
است.« بازیکن تیم فوتبال استقال در مورد 
اینکه منظورش این اســت که خط هافبک 
اســتقال ضعیف تر شده، گفت: »نمی گویم 
ضعیف تر شــده اما هماهنگی و حفظ توپی 
که پارســال در تیم وجود داشــت امسال 

نداریم و باید بهتر شویم.« 

انتظارازصنعتنفتبیشتربود
دین محمدی: این برد 
مزد بازی هجومی و 

زیبا بود
ســیروس دین  محمــدی بازی 
دادن به جوان ها را اقدامی درســت 
از ســوی شــفر می داند: »همانطور 
که قبًا گفته بودم شــفر از میدان 
دادن به جوانان ضرر نمی کند البته 
جوانــان باید در ۵ تا ۱0 دقیقه آخر 
بازی به میدان بیایند و کم کم میدان 
دیده شــوند. در این بازی هم شفر 
سود استفاده از جوانان را بُرد.« دین 
محمدی از بازی هجومی اســتقال 
هم راضی به نظر می رسد: »استقال 
مقابــل نفت آبــادان هجومی و زیبا 
بازی کرد، برای نخســتین بار دیدم 
طارق همام هجومــی بازی می کند 
و در محوطــه جریمه حریف حاضر 
می شــود. او در بازی های گذشــته 
بیشتر وظیفه دفاعی داشت اما اینکه 
به او وظیفه هجومی ســپردند نشان 

داد که بهتر عمل می کند.«
استقال  تاکتیکی  شــیوه های 
هــم دیگر موضوعی اســت که دین 
محمدی به آن اشاره دارد: »استقال 
مقابل نفت آبــادان حریف را از جلو 
پرس می کرد و اجازه بازیســازی به 
ایــن تیم را نمی داد. مالکیت توپ را 
در اختیار داشت و در بخش دفاعی 
هم عملکرد خوبی را از خود نشــان 
داد. اســتقال در این مســابقه به 
صنعت نفت فرصــت گلزنی نداد و 
من ندیدم که حریف موقعیتی را به 

دست بیاورد.«
 دین  محمــدی در مورد اینکه 
برخی مدعی هســتند صنعت نفت 
بود، گفــت: »همه  خیلی ضعیــف 
انتظار داشتیم که صنعت نفت بازی 
ارائــه می داد. این  با کیفیت تری را 
تیم بازیکنان با کیفیتی را در اختیار 
دارد اما فراموش نکنید که دوندگی 
و جنگندگی اســتقال در این بازی 
قابــل تقدیر بود و بایــد دوندگی و 
جنگندگی بازیکنان را تحسین کنیم 
کــه یکی از عوامل مهم این پیروزی 

بود.« 

مصاحبه واکنش

کارشناس

تحوات 
تازه در 
استقال

شفر درست 
در میدانی که 
گرو و تبریزی 

را همزمان 
روی نیمکت 
نشاند و یک 
دقیقه هم به 

آنها بازی نداد 
به بردی پرگل 
دست یافت. 
آیا ارتباطی 
هست میان 

نیمکت نشینی 
دو عنصر اصلی 

خط حمله 
با این بازی 
رو به جلو و 
باطراوت؟ 

چهاردهم  هفته   ،97/9/8 پنجشــنبه 
ســاعت  برتر،  لیگ  دوره  هجدهمین 
17:30، ورزشــگاه آزادی، تماشاگر: 12 

هزار نفر
استقال 3

گل ها: فرشــید باقری )9(، طارق همام 
)24(، اللهیار صیادمنش )74(

نفت آبادان صفر
مهدی  کمک ها:  صفایــی،  علی  داور: 

عالی قدر، مهدی شفیعی
اخطــار: مارکــوس نویمایــر، میاد 
زکی پور)اســتقال(، کرار جاسم، اکبر 
ساکی  قربانی، حسین  سیروان  ایمانی، 

)صنعت نفت(
بازیکن برتر: طارق همام )استقال(

استقال: مهــدی رحمتی، محمد دانشگر، 
روزبه چشــمی، میاد زکی پور )۸۷- میثم 
 -۸3( محمدی مهــر  فرشــاد  تیمــوری(، 
مارکــوس نویمایر(، فرشــید باقــری، علی 
کریمی، فرشــید اســماعیلی، روح ا... باقری 
غفوری،  وریــا  اللهیــار صیادمنش(،   -۶۵(

طارق همام
سرمربی: وینفرد شفر

نفت آبادان: شــهاب گردان، حسین 
ساکی، ســیروان قربانی، عقیل کعبی، اکبر 
ایمانی، طالب ریکانــی )4۶- بهنام برزای(، 
میاد جهانی )۶۷- جاناتــان بواریتو(، کرار 
جاســم، مصطفی احمدی )۷۸- محمدرضا 

غبیشاوی(، رضا جبیره، وفا هخامنش
سرمربی: پائولو سرجیو

 
استقال از نخستین دقایق بازی نشان 
داد که قرار اســت یــک روز جذاب را برای 
تماشاگرانش بسازد؛ گلی زود هنگام و سپس 
ادامه نمایشی زیبا. استقال به نفت فرصت 
نفس کشــیدن نداد و با 3 گل کار را تمام 
کرد اما صنعت نفت هرگز تیم بی برنامه ای 
نبود و اگرچه شکست سنگینی را در تهران 
تجربه کرد اما هرگز حریفی نبود که وا داده 
باشد. اســتقال فقط نبرد، بلکه امیدهایش 
را زنده کرد تا بتوانــد تعقیب کننده جدی 

مدعیان باشد.
دقیقه 4: شوت از راه دور کرار جاسم با 

اختاف زیاد به بیرون رفت.
دقیقه ۷: ارســال محمدی مهر در تیر 
دوم به فرشید اســماعیلی رسید اما ضربه 

این بازیکن باک شد و به کرنر رفت.
دقیقه ۹: ارســال فرشــید اسماعیلی 
بعد از تعلل مدافعان نفت به باقری رســید 
و فرشــید توانســت با یک ضربه دقیق و 

هوشمندانه دروازه گردان را باز کند.
دقیقه 24: فرار عالی و فریبنده فرشاد 
محمدی مهر از ســمت راست با پاس کات 
بــک او همراه شــد. روح ا... باقری به خوبی 
از کنترل تــوپ صرفنظر کــرد تا توپ در 
موقعیت بهتر به طارق همام برســد و ضربه 

ایــن بازیکن گل دوم آبی های تهران را رقم 
زد.

دقیقــه 33: روح ا... باقــری در یــک 
موقعیت مناســب با ضربه خــود یک کرنر 

برای استقال به دست آورد.
دقیقــه 3۷: ضربه ســیروان قربانی را 
مهدی رحمتی بــا یک واکنش خوب راهی 
کرنر کرد. این کرنر ارسالی برای نفت ثمری 

نداشت.
دقیقه 44: نفــوذ بازیکنان نفت آبادان 
با پاس در عمق همراه شد که محمدی مهر 
قبل از بازیکن نفت آبادان به توپ رســید و 
آن را به کرنر فرســتاد. این کرنر نتیجه ای 

برای نفت نداشت.
دقیقــه ۵۸: بازی ترکیبــی بازیکنان 
استقال در محوطه جریمه به فرشید باقری 
رسید اما ضربه این بازیکن با اختاف اندکی 

به بیرون رفت.
دقیقه ۶0: توپ بعد از هجوم بازیکنان 
اســتقال در یک رفت و برگشت، به روزبه 
چشــمی پشــت محوطه جریمه رسید اما 
ضربه این بازیکن با اختاف اندکی به بیرون 

رفت.
دقیقه ۷۱: سانتر خوب وریا غفوری با 
ضربه سر صیادمنش همراه شد اما این توپ 

با اختاف به بیرون رفت.
دقیقه ۷4: حرکت خوبی که صیادمنش 
در مرکــز زمین با توپ گیــری آغاز کرد به 
اسماعیلی رســید و این بازیکن صیادمنش 
را در موقعیــت تک به تــک قرار داد تا گل 
سوم استقال با یک نوک پای دقیق به ثمر 

برسد.
دقیقــه ۸4: نفوذ عالی نویمایر و طارق 
همــام پشــت محوطه جریمه، تــوپ را به 
نویمایر رساند اما این بازیکن بد شانس بود 

که ضربه او به تیرک برخورد کرد.
*سرانجام این بازی با نتیجه 3 بر صفر 
به ســود استقال به پایان رسید تا آبی ها با 
2۱ امتیاز در رده پنجم جدول قرار بگیرند 
و به روزهای آتی امیدوارتر باشند. استقال 
یک بــازی عقب افتاده مقابــل پدیده دارد 
که اگــر در آن بازی هم به برتری برســد 
اوضاعش تا قبل از پایان نیم فصل مطلوب تر 

هم خواهد شد.

از  بعد  استقال  تمرین  نخستین 
برتری مقابل صنعت نفت آبادن در دو 
گروه برگزار شد. گروه اول بازیکنانی 
بودند که در ترکیب اصلی آبی پوشان 
حضور داشتند که این نفرات در سالن 
وزنــه هتل المپیــک تمرین کردند و 
گــروه بعدی بازیکنــان هم در زمین 
شماره 2 ورزشگاه آزادی کار تاکتیکی 
انجام دادنــد. در عین حال اما مهدی 
رحمتی کــه در ترکیب اصلی بازی با 

صنعت نفت بود، بــا بازیکنان ذخیره 
تمرین کرد، ضمن اینکه شــجاعیان، 
آقاخان و محسن کریمی هم در کنار 
دیگر بازیکنان تمرین تاکتیکی کردند. 
جابر انصاری هم که مقابل صنعت نفت 
در فهرست ۱۸ نفره آبی پوشان نبود با 
بازیکنان ذخیــره با توپ تمرین کرد. 
جالب اینکه وینفرد شــفر در تمرین 
وزنه اســتقالی ها در کنــار بازیکنان 
اصلی بود و خودش هم اقدام به وزنه 

زدن کرد. پژمان منتظری نیز با پشت 
ســر گذاشــتن دوران آسیب دیدگی 
کم کم آماده می شــود در برنامه های 
تاکتیکی استقال که زیر نظر طاهری 
و نامداری برگزار شــد، شرکت کرد. 
تمرین تاکتیکی اســتقال بعد از برد 
صنعــت نفت زیر نظــر کادر فنی در 
شــرایطی برگزار شــد که آبی پوشان 
در بیشتر دقایق تمرین فوتبال درون 

تیمی باز کردند.

زورآزمایی شفر بعد از برد

3 گل استقال در غیاب گرو و تبریزی که مجموعا 8 میلیارد تومان هزینه برای استقال داشته اند شاید پیام بزرگی برای وینفرد شفر باشد تا در بازی های آتی در 
افکار و انتخاب های خود تجدیدنظر کند اما از طرفی تجربه کاری او در استقال نشان می دهد که ترکیب ثابتی را برای تیمش در نظر نمی گیرد و عاقه وافری به ایجاد 
تغییرات در ترکیب اصلی دارد. پیروزی مقابل صنعت نفت آبادان در غیاب مهاجمان گرانقیمت اما نشانه هایی از باورهای تازه در استقال بود؛ باورهایی که شاید شفر 
هرگز باورش نداشته باشد. اما انتظار می رود که سرمربی استقال ترکیب تیمش را در آینده بر اساس شایستگی های فنی برگزیند و بهترین ها را راهی میدان کند

 تیموری: با زکی پور مشکل چپ را حل می کنیم

علی کریمی: برد بهترین هدیه به هواداران است

 شفر با کمیته فنی و کی روش اختاف ندارد !

میثم تیموری کمتر در ترکیب اســتقال 
قرار می گیــرد و این موضوع اعتــراض پنهان 
بازیکن جوان اســتقال را هم به دنبال داشته 
اســت.  تیموری که ظرفیت های مناسبی برای 
بدل شــدن به یکی از بازیکنــان آینده دار در 

اســتقال را دارد ســرانجام در بازی با صنعت 
نفت آبادان دقایقی به بازی گرفته شد.  تیموری 
درباره پیروزی آبی ها مقابل صنعت نفت آبادان 
حرف های کوتاهی به زبان آورده اســت. او که 
در پایان بازی اشــک ریخت درباره این صحنه 
می گوید: »گریه کردم چون تحت فشــار بودم. 
خدا را شــکر می کنم کــه بازی کــردم. این 
هواداران به پای من مانده اند. امیدوارم جبران 
کنم. بازهم خدا را شــکر می کنم که توانستم 
امروز بازی کنــم و امیدوارم ایــن روند ادامه 
داشته باشد. برای استقال بازی کردن آرزوی 
هر بازیکنی اســت.« تیموری اعتقاد دارد که او 
به همراه زکی پور می توانند مشکات استقال 
را در پســت دفاع چپ حل کننــد.  تیموری 
گفت: »تاشــم را می کنم. البته  زکی پور هم 
هست و مشکل را حل می کنیم، مهم استقال 
اســت.«  تیموری درباره اینکه آیا در آینده باز 
هم در ترکیب اســتقال قــرار می گیرد، این 
واکنش را نشــان داد: »هر تصمیمی آقای شفر 

بگیرد می پذیرم اما برای بازی آماده ام.« 

علی کریمی را باید به واقع بهترین خرید 
استقال در فصل جاری دانست. او که به خوبی 
توانســته خــودش را در ترکیب اســتقال جا 
بیندازد درباره برتری مقابل صنعت نفت آبادان 
می گوید: »توانایی ما بیشــتر از این است و باید 

در ادامه بهتر باشیم. از هواداران تشکر می کنم 
که امــروز از ما حمایت کردند و فکر می کنم 3 
امتیاز بهترین هدیه ای بود که می توانســتیم به 
آنها بدهیم.« وی در خصوص اینکه اســتقال 
در حال برگشــت به جمع مدعیان است، گفت: 
»فکــر می کنم اختاف ما بــا صدر جدول زیاد 
نباشــد. باید قدم بــه قدم پیــش برویم. تمام 
تمرکز ما روی بازی های خودمان است و منتظر 
لغزش حریفان هستیم.« کریمی درباره وضعیت 
خودش هم توضیحاتی داد: »من تمام تاشم را 
می کنم تا تیمم موفق باشد. هدف من این است 
که بهترین عملکرد را داشــته باشم و در نهایت 
تیمم به پیروزی برسد.« کریمی از انگیزه هایش 
بعد از خط خوردن از تیم ملی پرده برداشــته 
اســت: »هر بازیکنی می خواهد که در تیم ملی 
حضور داشته باشد. برای حضور در تیم ملی هم 
باید بهترین شرایط را داشته باشیم. من دو ماه 
مصدوم بودم و به همین دلیل در هفته های اول 
نتوانســتم چندان برای استقال مفید باشم اما 
رفته رفته و از هفته پنجم و ششم بهتر شدم.«

در حالی که شفر صراحتا از سیاست های 
کی روش انتقاد کرده اما حاجیلو اعتقاد دارد 
که رابطه شــفر با کی روش خوب اســت! او 
می گوید: »شــفر با تیم ملی هماهنگ است 
و برای تأیید کی روش و حمایت از تیم ملی 
به ورزشــگاه آزادی رفته است. کی روش و 
شــفر رفاقت خوبی با هم دارند.« سرپرست 
تیم استقال در مورد اینکه شفر ملی پوشان 
اســتقال را از حضور در اردوهای ریکاوری 
تیم ملی منع کرده اســت هم گفته: »این 
موضوع حل می شود و خیلی مهم نیست.« 
حاجیلو در ادامه حرف هایش از کمیته فنی 
استقال انتقاد می کند، در حالی که همین 
کمیته فنی اســتقال را تا حــدود زیادی 
متحول کــرده و بر رفتارهای شــفر کاما 
اشراف داشته است. سرپرست تیم استقال 

می گوید: »در همــه جای دنیا، کمیته فنی 
یک اتاق فکر اســت، کســی اعضای آن را 
نمی شناسد و این اعضا مصاحبه نمی کنند، 
نــه اینکه هر کســی راجع به همــه موارد 
کوچــک صحبت کنــد. مربیــان به خاطر 
ناراحت  فنــی  اعضــای کمیته  انتقــادات 
می شوند. اعضای کمیته فنی باید به صورت 
نامحسوس درباره تیم به یک اجماع برسند 
و آن را بــه یک نفر منتقــل کنند. آن فرد 
باید با ســرمربی صحبت کند که اگر چنین 
مسیری باشد، ســرمربی حتماً نظر کمیته 
فنی را می پذیرد.« سرپرســت تیم استقال 
در پاسخ به این پرسش که آیا اختاف نظر 
کمیته فنی این باشــگاه با شفر بر سر حفظ 
یا کنار گذاشــتن الحاجی گرو است، گفت: 

»این موضوع صحت ندارد.«

استقال3-صنعتنفتآبادانصفر
 امیدهای استقال زنده شد

حمیدرضا عرب
Hamidreza Arab

مرتضــی تبریزی بعــد از هفته ها 
دوباره ســر از نیمکت استقال درآورد. 
تصمیمی که بســیار شــگفت انگیز بود. 
نیمکت نشســت  تبریزی وقتــی روی 
و حتی یک دقیقه هــم به بازی گرفته 
نشد این ســوال به وجود آمد که شاید 
بــا مصدومیت مواجه شــده اما مهاجم 

استقال در واکنش به این سوال گفته: 
اگر  نداشــتم.  »من هیــچ مصدومیتی 
مصدوم بودم در لیست قرار نمی گرفتم.«

این پاسخ نشان می دهد که نیمکت 
نشــینی تبریزی کاما فنی بوده و شفر 
به قصد دیگری به ایــن بازیکن میدان 

نداده است.

نیمکت نشینی فنی تبریزی
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اگر قطبی به جای فریسات 4 امتیاز گرفته بود چه جایگاهی داشت؟

 افشین قطبی نقشه جدید فواد
فواد خوزســتان روزهــای باتکلیف و 
عجیبی را پشــت سر می گذارد. درباره فواد 
هر شایعه ای که بخواهید، می توانید بشنوید، 
از شایعه تغییر در مدیریت باشگاه تا شایعات 

پی درپی درباره مذاکره با مربیان.
مربیانی که خــود را برای نیمکت فواد 
خوزســتان آماده کرده اند، کم تعداد نیستند. 
گزینه های همیشــگی که به صف شــده اند، 
مثل حسین فرکی و عبدا... ویسی. برای آنها 
فواد یک گزینه فوق العاده اســت، باشگاهی 
کــه از آن شــناخت دارنــد و می دانند که 
توقعات آنچنانی نیســت و نظم مالی هم که 

همیشه هست.
حسین فرکی که روزهای موفقی هم در 
فواد داشته، اگرچه سال ها خانه نشین باشد 
اما همچنان گزینه ای بــا قیمت گزاف برای 
فواد اســت. فرکی به یک مربی تبدیل شده 
که کار نمی کند امــا قیمتی گزاف در جمع 
مربیان ایرانی برای خود دســت و پا کرده و 
بازاری عجیب برای خود ساخته. برای عبدا... 
ویســی هم گزینه ای جذاب تر از فواد پیدا 
نمی شود و کار در فواد خیلی متفاوت است 
با کار در تیم های لیگ یک. ویســی می داند 
کــه اگر گزینه فواد هم از دســت برود، آن 
وقت تیــم پیدا کــردن در لیــگ برتر کار 
ســاده ای نیســت و باید دوباره در لیگ یک 

پروژه های نصفه و نیمه ای را آغاز کند.
اما از اهواز خبرهای دیگری می رســد، 
خبر مذاکره با افشــین قطبــی در دبی. این 
خبر هنوز تایید نشده، مثل خبرها و شایعات 

دیگر درباره فواد.
فــواد بــرای هــر مربی یــک فرصت 
فوق العاده است. بعید است کسی از فواد در 
این فصل توقع آنچنانی داشــته باشد و یک 
نتیجه متوســط می تواند برای باشگاه فواد 
مناســب تلقی شود، بنابراین سرمربی جدید 
هر کس که باشد، کار پیچیده و پرهیاهویی 

پیش رو ندارد.
در چنین شــرایطی اما یــک نفر کار را 
برای همه سخت کرده. او پسر باشگاه فواد 
است، از چهره های دیرپای فواد و از مردان 
خوشنام فوتبال خوزستان؛ عزیز فریسات از 
روزی که مســوولیت ســرمربیگری فواد را 
بر عهــده گرفته با نتایجش نشــان داده که 
می توانــد اثری مثبت روی تیــم بگذارد. او 
مربی محجوب و بی ســر و صدایی اســت و 
کارش را درســت و دقیق انجــام داده و در 
فواد همان نقشی را ایفا کرده که در همین 

دو هفتــه اگر فرکی یا قطبــی همین نقش را 
بازی می کردند، حاا تیتر یک همه رسانه های 

ورزشی بودند.
 تصور کنید افشــین قطبــی از دو هفته 
پیش به ایران آمده بود و با فواد مقابل پیکان 
و ذوب آهــن ۴ امتیــاز می گرفت. یا حســین 
فرکــی. هر کــدام از این مربیــان با همین ۴ 
امتیاز در دو هفته آغازین کارشــان در فواد، 
به ســتاره های فوتبال ایران تبدیل می شدند. 
حضور قطبی با این نتایج که می توانست تحول 
ســال لقب بگیرد و در خبرسازی ها احتماا با 
یک پیروزی دیگر نامزد سرمربیگری تیم ملی 
بعــد از کارلوس کی روش می شــد! باور کنید 

اینها یک شوخی نیست.
عزیز فریسات اما با همین نتایج، بی سر و 
صدا و آرام بــه کارش ادامه می دهد، بی توجه 
بــه خبرها و شــایعه ها. بعــد از ۸ هفته برای 
فواد، پیروزی به ارمغــان آورده اما مذاکرات 
با مربیان شــدت گرفته. مهم هم نیست. برای 
مربیانی مثل عزیز فریســات بــا دغدغه های 
بومــی و ماحظات باشــگاهی آنچــه اهمیت 

دارد اثــری اســت که می گذارنــد. آنها از دل 
همین باشگاه های دیار خود ساخته شده اند و 
دغدغه های فوتبال شهرشان را دارند و همواره 
می خواهند اتفاقی را رقم بزنند که برای شــهر 

و استان خود اتفاقات تازه و بهتری رخ دهد.
از فوتبال اســت،  این جلــوه دل انگیزی 
همین تعلق خاطر داشــتن به باشــگاه خود و 
به شهر، همین دوســت داشتن ها و مربیگری 
با عاقه و کوشــش. برای عزیز فریسات، فواد 
خوزســتان مثل خانه اش اســت، خانه ای که 
عمــری را در آن گذرانــده و حاا آجری روی 

آجرهایش می چیند.
عزیز فریسات اما شاید تا نیم فصل کار را 
برای انتخاب سرمربی جدید سخت و سخت تر 
کنــد. اگرچه بازی های دشــواری نصیب عزیز 
فریسات شده و رویارویی با پیکان و ذوب آهن 
نیز دشوار بوده اما او نشان داده که برای کارش 
دقت و تمرکز ازم را دارد و البته شــناخت از 

فواد نیز به او کمک می کند.
بازی ســخت تر برای عزیز فریسات در راه 
اســت و او باید روز پنجشــنبه ۲۲ آذر مقابل 

تراکتورســازی در تبریز تیمــش را به میدان 
بفرســتد. البته که آسان نیســت اما فراموش 
نکنیــم که او تا امروز هم کارهای ســختی را 

انجام داده و نتایج درخور تحسین گرفته.
فوتبال خوزســتان بیــش از هر چیزی به 
همین دغدغه ها و دلســوزی ها نیــاز دارد، به 
مردانی که قدر اســتعدادهای بومی را بدانند، 
بسازند و بخواهند از شهرشان اثری مثبت روی 
فوتبال ایران بگذارند. به مربیانی که دوســت 
دارند از آکادمی باشــگاهی مثل فواد هر سال 
پدیده رو کننــد، نه اینکه بخرنــد و بتازند و 

بروند.
تصمیم اما با باشگاه فواد خوزستان است 
کــه بــرای فردایش چه می خواهــد و فرصت 
درخشــش را به فرزندان خــودش می دهد یا 
بــه هیواهای رســانه ای؟ تصمیم با باشــگاه 
فواد اســت که بخواهد میلیاردها را صرف چه 
کند؟ صرف یک مشــت خبــر و نظر یا صرف 
کار و فردای باشــگاه؟ همیشــه از دل همین 
تصمیمات فردا و اتفاقات فردای یک باشــگاه 

ساخته می شود.

لگواس: بازی تیم اول و دوم لیگه. هر 
جایــی تو دنیا برای بازی تیم اول و دوم لیگ 
به قول خودشــون برتر رو تو اولویت می ذارن 
امــا خب اینجا حتی بازی ســپاهان – پدیده 
رو هم شــبکه سه پخش نمی کنه. بهانه چیه؟ 
این دو تا طرفداراشــون نسبت به استقال و 

پرسپولیس کمتره.
Jon The White wolf: ســپاهان - 

پدیده، مهم ترین بازی نیم فصله و چرا نباید از 
شبکه سه پخش زنده بشه؟!

سناتور بگ ول: شــجاع می گه ما ۴0 
میلیون هــوادار خودمونو داریم. تراکتوریا هم 
می گن ما ۴0 میلیون هــوادار داریم، هیچی 
دیگه استقال و ذوب آهن و سپاهان و نساجی 

و صنعت نفت تو یه کشور دیگه ان.
یــک او منفی: آنتونی اســتوکس هم 
رضایتنامــه گرفت و رفــت. کًا مهاجم های 
خوب خارجی تو فوتبال مون موندگار نمی شن 
از فونیکه سی و ابراهیم توره بگیر تا مامه تیام 

و همین آنتونی استوکس.
سوشی: از مهاجــری ولی خوشم میاد. 
همیشــه تیماش بدون بازیکن آنچنانی خوب 
بازی می کنن. کًا هم جلوشون بازی سختی 
داشــتیم همیشه. البته دقیقه نود بردیم شون. 

کًا اما بین ایرانی ها، مربی واقعاً خوبیه.
Shahab Meteor: ایــن رادوشــویچ 

تعداد کارت زردهایی کــه رو نیمکت گرفته 
از تعداد بازی هاش بیشــتره. لعنتی دوســت 

داشتنی.
نرگســو: اســتقال مدنظــرم همینه. 
بی نقــص در دفــاع، حمله هــای پی درپی و 
زیبا، قانع نبودن به زدن گل. کاش همیشــه 

همین جوری بازی کنیم.
رو  بســکتبال  این  اول:  بهــزاد  ایلیا 
می بینید بعــد رفتن بائرمن این شــده؟ تیم 
ملی و پرسپولیسم بعد رفتن برانکو و کی روش 

همینن. بمونین برامون فقط بدون دعوا.
شــاعر بدخط: ثبــات مهم ترین دلیل 
موفقیته. دو برد با فقط یک تغییر در ترکیب 
نشون می ده شفر تازه داره ساختار تیم رو پیدا 
می کنــه، بازیکنای جدید هماهنگ تر شــدن 
ولی هنوز به چند ســتاره نیــاز داریم که گره 

کور را باز کنن.
خط خطی: فکر کنم یه وینفرد شفر پیدا 
شــده که داره استقال رو از دست او پیرمرد 

بی برنامه نجات می ده.
علی طالی: الحاجی گرو امروز موثرترین 
بازی خودش رو واســه اســتقال بــا بازی 
نکردنش انجام داد. ایشــاا همیشه همین قدر 

موثر باشی.
بدون گوجه: این شــفر بدبخت یه بارم 

که برد هیچکس تو استادیوم نبود ببینه.
مهــدی رنجبر: از خوبی هــای هوادار 
بودن اینه که حتی اگه رباط صلیبیت هم پاره 
بشه بازم می تونی بری از تیمت حمایت کنی 

و ازم نیست نیم فصل خونه نشین بشی!
تا آخر  مهاجر: ولی گزارشــگر تبریزی 
عمر یادش می مونه پرسپولیس هیچ وقت برای 

تساوی تو هیچ زمینی نمی ره.
رامتین: مهاجری میگه دست ما برای 
تعویض کردن از دست پرسپولیسیا بسته تر 
بــود. نیمکت پرســپولیس فقــط صندلی 
خالیه، دست بســته تر از ما فقط یه حالت 
داره که صندلیای نیمکتشــونو کنده باشن 

برده باشن.
Hamid khan: آقای فردوسی پور

منتظر پرســپکتیوتون برای گل محمد 
امین اسدی هستیم!

ماکی ماکی: قشنگ تر از گل دقیقه 90 
پرسپولیس فقط خود پرسپولیسه.

شهر مجازی

 تصور کنید 
افشین قطبی 

از دو هفته 
پیش به ایران 

آمده بود 
و با فواد 

مقابل پیکان 
و ذوب آهن 

4 امتیاز 
می گرفت. یا 

حسین فرکی. 
هر کدام از این 
مربیان با همین 
4 امتیاز در دو 
هفته آغازین 
کارشان در 
فواد، به 

ستاره های 
فوتبال 

ایران تبدیل 
می شدند.

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

جام ملت هاي آسيا
دوشنبه 97/10/17

.................................................  یمن ایران
 ساعت ۲0:30

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

 ساعت 15:30
سه شنبه 97/10/25

................................................  عراق ایران
 ساعت ۲0:30

بازي هاي تيم هاي همگروه ايران 
در جام ملت هاي آسيا

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

ساعت 1۸:00
شنبه 97/10/22

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

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

 ساعت ۲0:30

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 ليگ برتر 97-98
امتيازتفاضلخوردهزدهباختمساويبردبازيتيمردیف
26101629-1385سپاهان1
139221761129پدیده2
124824-1266پرسپوليس3
136522112923تراكتورسازي4
13562136721استقال5
135441611519پارسجنوبيجم6
317-144551215سایپا7
16-144461515پيكان8
615-143651117فواد9
514-14356813نفتم.سليمان10
213-1411031012ماشينسازيتبریز11
413-142751317نساجيمازندران12
613-1411031218صنعتنفتآبادان13
512-132651217ذوبآهن14
1410-14248721سپيدرودرشت15
115-14257920استقالخوزستان16

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

دوره  هجدهمین  چهاردهــم  هفته 
نقش جهان،  ورزشــگاه  برتر،  لیگ 

ساعت:15:15، تماشاگر: 40 هزار نفر
سپاهان یک

گل: مهرداد محمدی )27 (
پدیده صفر

داور: محمدرضا اکبریان
کمک ها: مهــدی الوندی، محمدرضا 

مدیرروستا
مهرداد  و  انصاری  ساســان  اخطار: 

محمدی )سپاهان (
محمدحسین مرادمند )پدیده (

بازیکن برتر: مهدی کیانی )سپاهان (
سپاهان: پیام نیازمند، سعید آقایی، 
یزدانــی، محمد  پورقاز، ســیاوش  عزت 
ایران پوریــان، مهدی کیانــی، وادیمیر 
کومــان )۸0- بختیــار رحمانی(، محمد 
بحیرایی(، ساســان  )۴6- حامد  کریمی 
انصــاری )63- جــال علی محمــدی(، 

مهرداد محمدی، سجاد شهباززاده

سرمربی: امیر قلعه نویی
پدیده: یوسف بهزادی، محمدحسین 
مرادمند، علی نعمتی، مرتضی منصوری، 
رضا ناصحی، مسعود ریگی، اکبر صادقی، 
قاســمی نژاد  امین  قاســمی نژاد،  محمد 
محمدرضــا  زامهــران(،  ســینا   -۸۴(
خلعتبری )67- ســعید صادقی(، حسین 

مهربان )67- یونس شاکری (
سرمربی: یحیی گل محمدی

 
پدیده و ســپاهان یکــی از بهترین 
بازی های لیگ برتر تا پایان هفته چهاردهم 
را انجام دادند؛ زیبا و هیجان انگیز، همراه 
با موقعیت های فــراوان. چقدر خوب که 
ایــن بازی با حضور پرشــمار هــواداران 
برگزار شــد و آنها از تماشــای این دیدار 
جــذاب لذت بردند. ســپاهان یک هدف 
را در ســر داشــت؛ اســتفاده بهینــه از 
موقعیت ها و برگزاری جشن صدرنشینی 
در پایــان بازی. اتفاقی که در همان نیمه 

اول رخ داد. کرنر ارسالی سعید آقایی در 
یک رفت و برگشــت به مهرداد محمدی 
رسید تا این بازیکن با ضربه ای تماشایی 
و پای چپ، تور دروازه پدیده را در دقیقه 

۲7 فرو بریزد.
پدیده که نمی خواست دست خالی 
اصفهــان را ترک کند، روی بازیســازی 
امین قاســمی نژاد و حضــور مهاجمی 
جوان به نام حسین مهربان امیدوار بود 
به گل تســاوی برســد. نخستین خطر، 
شوت امین قاسمی نژاد بود که در اختیار 
پیــام نیازمند قرار گرفت. ســپاهان که 
حالت تدافعی به خود گرفته بود و البته 
چشــم به ضدحمله ها داشت در دقیقه 
۴1 می توانســت گل دوم را وارد دروازه 
پدیده کند اما ضربه ســجاد شهباززاده 
در حالتی تک به تک با یوســف بهزادی 
بــه تیر دروازه خورد و راهی اوت شــد. 
در دقیقه ۴3 شــوت امین قاســمی نژاد 
از پشــت محوطــه جریمه بــا واکنش 

تحســین برانگیز نیازمند همراه شــد و 
در برگشــت هم این دروازه بان توپ را 
بــه بازیکن خودی رســاند. نیمه اول با 
همیــن نتیجه به پایان رســید اما همه 
می دانستیم که نه پدیده به این شکست 
راضی می شود و نه سپاهان به نتیجه ای 

جز پیروزی.
قلعه نویی بــرای جلوگیری از نفوذ 
بازیکنــان پدیده حامــد بحیرایی را به 
زمین فرســتاد و او را جانشــین محمد 
کریمی کــرد. یعنی یک هافبک تدافعی 
جای بازیکنــی را گرفت که میل زیادی 
به حضور در فاز تهاجمی داشــت. با این 
حربه هم ســپاهان از حمــات پردامنه 
پدیده در امان نماند. در دقیقه 5۸ ضربه 
وارد دروازه سپاهان  قاســمی نژاد  امین 
شــد اما داور با باا بــردن پرچم، گل را 

آفساید اعام کرد.
ایران پوریان  کوتاه  ارسال  دقیقه 69 
با ضربه بی دقت ســجاد شهباززاده همراه 

شد که توپ از کنار دروازه یوسف بهزادی 
بــه بیرون رفــت. 11 دقیقــه بعد ضربه 
شــهباز زاده می رفــت که بــا برخورد به 
پای علی نعمتی وارد دروازه شــود که با 
خوش شانســی پدیده توپ به کرنر رفت. 
در نخستین دقیقه از وقت های تلف  شده، 
یونس شــاکری که جای حسین مهربان 
را در خــط حملــه پدیده گرفتــه بود، 
جدی ترین خطر را روی دروازه ســپاهان 
ایجاد کرد اما ضربه او میلی متری از کنار 
دروازه میزبان به بیرون رفت تا قلعه نویی 

نفس راحتی بکشد.
پدیده که نمی خواست بدون امتیاز 
از زمین خارج شود باز هم فشار آورد اما 
آمادگی نیازمنــد و البته مدافعی به نام 
سیاوش یزدانی که همه توپ های بلند را 
جلوتر از بازیکنان پدیده قطع کرد، باعث 
شد تا سپاهان به یک پیروزی ارزشمند 
دست پیدا کند و جای پدیده را در صدر 

جدول بگیرد.

جمعه 97/9/9، هفته چهاردهم هجدهمین دوره 
لیگ برتر، ورزشگاه: دستگردی تهران، ساعت: 

15:15، تماشاگر: 500 نفر
سایپا یک

گل: مهدی ترابی )19(
استقال خوزستان یک

گل: مجتبی رمضانی )78(
داور: امیر عرب براقی

کمک ها: علی میرزابیگی، براتعلی مولوی
اخطار: امید خالدی، رضا علیاری )سایپا(، وحید 

خشتان، محمد شریفی )استقال خوزستان(
بازیکن برتر: مجتبی رمضانی )استقال خوزستان(

سایپا: محمدحســین اکبرمنادی، امید خالدی، 
حســین کامیــاب، محمدامین حاج محمــدی، رضا 
علیاری، محمدصــادق بارانی، محمــد بائوج رضایی 
)77- ابوالفضــل جالی(، آرش رضاوند، علی دشــتی 
)65- محمدرضا سلیمانی(، مهدی ترابی )7۲- مهرداد 

کفشگری(، آرمان رمضانی
سرمربی: علی دایی

 استقال خوزستان: فرزیــن گروسیان، وحید 
حمدی نژاد، احمد آل نعمه، ساســان شیرمردی، میثم 
شاه مکوندزاده، محمد شــریفی، یونس دلفی، وحید 
نامداری، میثم کریمی، وحید خشــتان )7۲- مجتبی 

رمضانی(، رضا درویشی )۸7- محمدرضا مظاهری(
سرمربی: کریم بوستانی
 سایپا و استقال خوزستان که در بازی قبلی برابر 
حریفان شکست خورده بودند، در بازی هفته چهاردهم 
به دنبال جبران و کســب پیروزی بودند. ســایپا که در 
هفته هــای اخیر ناکامی هــای زیادی داشــت، بازی را 
تهاجمی تر شــروع کرد و به دنبال یک پیروزی خانگی 
بود. این حمات در نهایت در دقیقه 19 به نتیجه رسید 
و نارنجی پوشــان از حریف پیش افتادند. در این لحظه، 
پاس حســین کامیاب به مهدی ترابی مهاجم ملی پوش 
ســایپا رســید و ترابی با ضربه پای چپ توپ را درون 
دروازه استقال خوزستان جای داد تا نخستین گل بازی 
نصیب شــاگردان دایی شــود. بعد از این گل، استقال 
خوزســتان خیلی تاش کرد گل بزند اما موفق نبود تا 
نیمه اول با همین تک گل به پایان برسد.  در نیمه دوم، 
آبی پوشــان اهوازی تهاجمی تر کار کردند تا گل خورده 
را جبران کنند. این در حالی بود که ســایپا برای فرار از 
ناکامی ها به اک دفاعی فرو رفت. این روند آنقدر ادامه 
داشت که در دقیقه 7۸ بااخره یک گل دیگر رقم خورد 
و آن هم برای اســتقال خوزستان بود. ضربه ایستگاهی 
یونس دلفی را محمدحسین اکبرمنادی سنگربان سایپا 
به  صورت ناقص دفع کرد کــه مجتبی رمضانی بازیکن 
تعویضی استقال خوزستان با استفاده از توپ برگشتی 
گل تســاوی را درون دروازه ســایپا جای داد. بعد از آن 
هم تاش ســایپا برای گل دوم به ثمر نرسید تا بازی با 

تساوی به پایان برسد. 

جمعه 97/9/9، هفته چهاردهم هجدهمین دوره 
بهنام  ورزشــگاه  فارس،  برتر جام خلیج  لیگ 

محمدی، ساعت: 15:15، تماشاگر:1500 نفر
نفت مسجد سلیمان یک

گل: پیمان میری )4(
پیکان صفر

داور: جــواد رحیم زاده، کمک هــا: محمدعلی 
پورمتقی و حسین مرادی

اخطار: صادق بابااحمدی )نفت مسجد سلیمان(
بازیکن برتر: موســی کولی بالی )نفت مســجد 

سلیمان(
نفت مسجد سلیمان: حبیب فرعباسی، مجتبی 
بیژن، موســی کولی بالی، علیرضا علیزاده، سید محمد 
حسینی، صادق بابا احمدی، حسین دوستدار، حکیم 
نصاری، اکبر آفاقی )6۲ -عباس عســگری(، اسماعیل 

شریفات، پیمان میری
سرمربی: علیرضا مرزبان

 پیکان: وحید شیخ ویســی، سجاد مشکل پور، 
حجت حق وردی، علی حمودی، آرمان قاسمی، مگنو 

باتیســتا، ابوالفضل ابراهیمی، ســامان نریمان جهان، 
مهدی مومنی، فراز امامعلی، عیسی آل کثیر

سرمربی: مجید جالی
 نفت مسجد ســلیمان در حالی از میهمان خود 
میزبانی می کرد که هفته گذشــته را با برد پشت سر 
گذاشته بود و با روحیه باایی پا به میدان می گذاشت 
امــا حریف این هفته مســجد ســلیمانی ها با باخت 
هفته هــای اخیــر بخصوص باخت در هفته گذشــته 
رقابت هــا در زمین حضور داشــت و ایــن، یک بازی 
یکطرفه را نوید مــی داد. در حالی که پیکانی ها هنوز 
آماده بازی نبودند حمات نفتی ها شروع و دروازه تیم 
آقا معلم تهدید شــد. ۴ دقیقه از بازی نگذشــته بود 
که مدافعان پیکان برای جلوگیری از باز شدن دروازه 
تیمشــان مجبور به خطا در محوطه جریمه تیمشان 
شــدند و بازیکن پیکان با دست توپ را لمس کرد تا 
داور نقطه پنالتی را نشــان دهد. پیمان میری پشــت 
توپ ایســتاد و توپ را به ســمت دروازه شیخ ویسی 
شــلیک کرد که با نمایش خوب شــیخ ویســی توپ 
میری بلوکه شد اما در برگشت با تعلل مدافعان پیکان 
میری توپ برگشــتی را تبدیل به گل کرد. نیمه اول 
بازی با تک گل میری به پایان رســید. با شروع نیمه 
دوم مشــخص بود که مسجدسلیمانی ها به دنبال چه 
چیزی هستند، آنها در حالی که از مزیت میزبانی بهره 
می بردند تاش می کردند از تک گل تیمشــان مقابل 
تیم پیکان حفاظت کرده و با کسب سه امتیاز بازی به 
وضعیت خود در جدول رده  بندی سروســامان دهند. 
مجید جالی بــا تغییراتی که در تیمش داده بود هم 
موفق به این کار نشــد و بــازی با تک گل نیمه اول و 
به نفع میزبان به پایان رســید تــا همچنان پیکان در 

سراشیبی سقوط حرکت کند.

سایپا یک- استقال خوزستان یک
ادامه ناکامی های سايپا

نفت مسجد سلیمان یک - پیکان صفر
پيکان درسراشيبی

سپاهان یک - پدیده صفر

جايگاه يحيی در اختيار امير؛ صدر طايی شد

رضاحميدی
Reza Hamidi

پدیده را برای قهرمانی نبسته ایم
گل محمدی: همه ديدند، حق مان باخت نبود

پدیده بازی زیبایی انجام داد اما در نهایت این ســپاهان بود که 3 امتیاز 
حســاس نقش جهان را به دست آورد. یحیی گل محمدی پس از شکست یک 
بر صفر تیمش مقابل ســپاهان گفت: »بازی بسیار زیبایی را مشاهده کردیم 
و این مســابقه شرایط و ســطح فوق العاده ای داشت. به امیر قلعه نویی و تیم 
خوبــش تبریک می گویم. در هــر صورت ما بازی را واگــذار کردیم اما فکر 
می کنــم آن هایی که بازی را دیدند اذعان داشــتند کــه حق ما باخت نبود. 
از نوع بازی که ارائه دادیم خوشــحالم، چون توانســتیم سپاهان را در زمین 

خودش اسیر کنیم.«
گل محمدی صحبت هایــش را اینگونه ادامــه داد: »مقابل تیمی بازی 
داشتیم که از فرصت ها خوب استفاده می کند و دو سه مورد فرصت هم دادیم 
که یکی از آنها تبدیل به گل شــد. ارزش بازی ما کمتر از برد نبود. بازیکنان 
ما تاش کردند و در حد تیم قهرمان خودشــان را نشــان دادند. متأســفانه 
در فوتبال به بازی هایی برخورد می کنید که از 
حریف بهترید اما پیروز نمی شــوید. از نمایشی 
که داشتیم ناراحت نیســتیم و از هواداران مان 
هم تشکر می کنم که از مشهد به اصفهان آمدند. 
دوســت داشتیم با امتیاز به مشهد برگردیم که 
این اتفاق رخ نداد و شرمنده شدیم. به بازیکنان 
خودم و به فوتبال مشهد تبریک می گویم، چرا 

که تیم خوبی داریم.«
سرمربی پدیده مشهد در خصوص اهداف 
تیمش و اینکه آیا شــانس قهرمانــی دارند یا 
نــه، گفت: »دنبال اینکه تیــم را قهرمان کنیم 
یا اینکه بگوییم تیم برای قهرمانی بســته شده، 
نیســتیم، چون اصًا امکانات تیم قهرمان را نداریم، حتی در زمان تمرینات 
برای توپ جور کردن هم مانده ایم. ما دنبال این هستیم که بازی های خوبی 
ارائه بدهیم و دنبال این نیستیم که مدعی باشیم. دنبال فوتبال خوب هستیم 
و اینکه به لحاظ فوتبالی پیشــرفت داشــته باشیم. بازیکنان هم بسیار خوب 
عکس العمل نشــان دادند و مسیری که خودشان به وجود آوردند را به خوبی 

طی می کنند.
 بار روانی روی دوش ما نیســت که قهرمان شــویم، همین که خودمان 
را تــا این هفته جزو مدعیان قهرمانی قــرار دادیم و از نظر امتیازی در صدر 
جدول با سپاهان برابر هســتیم برای مان کافی است. البته بازی های زیادی 
هم از لیگ باقی مانده اســت، در مشهد با ســپاهان بازی رو در رو داریم اما 
از حاا نمی خواهیم فشــار روانی روی بازیکنان مان باشــد که تیم می تواند 

قهرمان باشد.«
 

 بوستانی: می توانستيم بيش از يک گل
 به سايپا بزنيم

کریم بوســتانی  سرمربی موقت استقال خوزستان، بازی مقابل سایپا 
را یکی از بهترین بازی های تیمش در فصل جاری می داند. بوستانی که از 
بازی تیمش مقابل سایپا راضی اســت، در مورد تساوی با سایپا می گوید: 
»ما با تمام مشــکاتی که داشتیم مقابل تیم سایپا بازی کردیم. سایپا تیم 
بزرگی اســت و مربیان بزرگی دارد. فکر می کنم یکی از بهترین بازی های 
اســتقال خوزســتان، همین بازی بود. ما هم در نیمه اول خوب بودیم و 
هم در نیمه دوم. می توانســتیم گل های بیشتری بزنیم. همه شرایط ما را 
می دانند اما برای ســه امتیاز آمده بودیم. خدا را شــکر توانستیم در زمین 
ســایپا یک امتیاز بگیریم، به لحاظ روحی شــرایط تیم مان خوب است و 
به بازی های بعد امیدواریم.« بوســتانی درباره شرایط استقال خوزستان 
برای بــازی هفته آینده و اینکه آیا هفته بعد هــم او روی نیمکت خواهد 
نشســت یا نه، توضیح می دهد: »وضعیت استقال خوزستان در نیم  فصل 
مشــخص می شود. بازی بعد ما مقابل سپاهان است و در این بازی هم من 
روی نیمکت هســتم. بعد از آن مسابقه هیات مدیره در تعطیات نیم فصل 
تصمیم گیری خواهد کرد. شــرایط ما اان سخت اســت و شش امتیاز از 
تیم مان کم شده و پنجره نقل  و انتقااتی تیم مان هم بسته است. ان شاءا... 
مسووان بتوانند شــش امتیاز را برگردانند و محرومیت مان بخشیده شود 
تــا در نیم  فصل بازیکن بگیریم چون واقعاً مشــکل داریم و نیاز داریم که 

بازیکن جدید جذب کنیم.«
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آنتونی اســتوکس قــرارداد خود را فســخ کرد و 
برای همیشــه از ایران رفت تــا نگرانی هواداران 
تراکتورســازی آغاز شود. اســتوکس در طول 13 
هفته ای که در ترکیب تراکتورســازی قرار گرفت، 
8 گل سرنوشت  ساز برای این تیم به ثمر رساند و 
یکی از دایل بازگشت پرشورها به جمع مدعیان 

کسب عنوان قهرمانی بود.
هواداران تراکتورســازی این روزها یک پرســش 
مشترک دارند. پرسشی که آن را با زنوزی نیز در 
میان گذاشــته  و البته پاسخ قاطعانه ای گرفته اند. 
آنهــا از زنــوزی- مالــک تراکتورســازی و حاا 
ماشین ســازی- پرســیده اند که جدایی استوکس 
به تراکتورســازی ضربه نمی زنــد؟ زنوزی به آنها 
چنین جوابی داده و نگرانی شــان را برطرف کرده: 
»اســتوکس؟ برای تراکتورســازی بزرگتر از او را 

می آورم.«
از تبریز خبر می رسد گزینه تراکتورسازی مهدی 
طارمی اســت. مهاجمی که این روزها در الغرافه 
شرایط مناســبی را تجربه نمی کند و مورد انتقاد 

رسانه های قطری نیز قرار گرفته است.

کاری به ایــن نداریم که مهدی رحمتی بعد از 
برد ســه گله مقابل نفت آبادان به دیگر تیم ها 
و کاپیتان های لیگ کنایــه می زند یا اینکه به 
طور جدی از مشــکات استقال صحبت کرده 
و بازیکنان تیمش را برابر این مشــکات صبور 
قلمداد می کند ولی وقتی رحمتی می گوید »تا 
اینجای کار فقط بیست درصد از حقوق امسال 
را گرفتیــم« جای تعجب دارد که چرا کاپیتان 
تیم استقال از حق مسلم و مشخص بازیکنان 
تیمــش که در فیفا هم به صراحت آن را تاکید 
کرده اند به آســانی می گذرد تا فقط به افتخار 

برد طعنه ای به این مشکات بزند.
یک روز قبل خطیر هم به افتخار بازنده شــدن 
یازالــده گومز در پرونده معروف اســتقال در 
فیفا گفته بود »فیفا به شــدت حامی بازیکنان 
و حقوق آنهاست.« حاا همه این موارد را کنار 
هم بگذاریم و این موضــوع را دوباره یادآوری 
کنیم که فیفا یک ســال قبل قانونی شدیدتر را 
برای انضباط مالی باشــگاه ها و حقوق بازیکنان 
وضع کرد که اگر باشگاهی دو ماه حقوق متوالی 
بازیکن تحت قرارداد را پرداخت نکند، بازیکن 
می تواند بعد از این مدت با ارســال نامه ای به 
باشــگاه این تاخیر را یادآوری کند و مهلت ده 
روزه ای را بــرای دریافت مطالباتش بدهد و اگر 
در این فرجه زمانی باشگاه همچنان بی تعهدی 
خود را ادامه دهد، بازیکن می تواند قرارداد خود 

را یک طرفه فسخ کند.
ایــن یک قانون سراســری و فراگیــر در تمام 
دنیای فوتبال اســت و می بایســت در فوتبال 

ایران هم که یکی از بی انضباط ترین لیگ ها در 
احترام به حقوق و قرارداد بازیکنان به حســاب 
می آید، رعایت شود اما به طور واضح و مشخص 
می بینیم که همه تیم ها درگیر این شــرایط و 
عدم پرداخت ها هستند و هیچ توانمندی برای 
اجرای این قانون ندارند، حتی مهدی رحمتی با 
صراحت از این موضوع در مورد تیمی صحبت 
می کند )اســتقال( که به طور روشــن درآمد 
میلیــاردی با حامی مالی داخلــی خود دارد و 
درآمدهــای ارزی حاصل از جام جهانی و لیگ 
قهرمانان آســیا را هم باید به آن اضافه کرد اما 
با تمام این ورودی های مالی هنگفت بازیکنان 
این تیم فقط بیســت درصــد از حقوق خود را 
گرفته اند و هیچ ســاز و کاری هم برای فســخ 
قــرارداد یک طرفــه یا آگاهی از ایــن قانون را 

ندارند.
حتی مدیران جدید استقال در جنگ مشخص 
با ســازمان لیگ و پرســپولیس مدعی هستند 
کــه دعوی خود را بــه دادگاه CAS برده اند و 
می توانند از این دادگاه پیروز بیرون بیایند)اگر 
ایــن اتفاق بیفتد، مســلما قدمی مهم و بزرگ 
بــرای احقــاق حقــوق باشــگاه ها در مجامع 
بین المللی خواهد بود(. اما این سوال هم پیش 
می آیــد که اگر مدیران اســتقال می توانند از 
دادگاه هــای فیفا و CAS بــرای حقوق خود 
اســتفاده کنند چرا بازیکنان این تیم )و البته 
تمام تیم ها( نمی توانند حق پایمال شــده خود 
را در دادگاه هایــی مهم تــر از کمیته انضباطی 
فدراسیون فوتبال مطرح کنند؟ در کدام تبصره 

از قوانین مصوب فدراسیون فوتبال ذکر شده که 
یک باشــگاه در صورت تمایل می تواند شکایت 
خــود را در دادگاه بین المللــی یا فیفا پیگیری 
کند؟ اگــر چنین اختیار خوب و قدرتمندی به 
باشگاه ها داده شده، باید چنین اختیاری هم به 
بازیکنان تحت قرارداد داده شود. اینکه مدیران 
استقال می توانند تا دادگاه CAS پیش بروند 
ولی بازیکنان این تیم نمی توانند پیگیر حقوق 
خود باشند یک تناقض آشکار در حرفه ای گری 

است.

این اشــکاات در فوتبال ایران زیاد اســت و تا 
اصــاح صادقانه و شــفاف آن راه زیادی باقی 
مانده. همانطور که فیفا مشــخصا گفته اســت 
بازیکنان اگــر دو ماه حقوق خــود را دریافت 
نکنند می توانند یک طرفه قرارداد خود را فسخ 

کننــد، کنفدراســیون فوتبال آســیا هم برای 
محکــم کردن جایــگاه خود در نظــام فوتبال 
جهانی این قانون را آورده است که هر باشگاهی 
طــی 30 روز در پایان فصل جاری باید با تمام 
بازیکنان خود حتی آنهایی کــه قرارداد دارند 
تسویه حساب مالی فصلی کند و اگر این اتفاق 
نیفتد تیم ها از گرفتن مجوز حرفه ای فصل بعد 
محروم هســتند. حاا یک بار دیگر حرف های 
مهدی رحمتی را مرور کنیم: آنها فقط بیســت 

درصد حقوق گرفته اند و شکایتی هم ندارند.
این را هم بدانیم که بخشــی از مطالبات فصل 
قبل را طی حواله ای برای بهمن یا اســفند ماه 

امسال گرفته اند. 
یعنی تیمی که اان بازی می کند نه تنها حقوق 
امســال را نگرفته اند که حتی حقوق سال قبل 
را هم با ٩ ماه تاخیر از تمام شــدن فصل قرار 
اســت بگیرند. آیا واقعا خطیر که خود را مدعی 
دانســتن تمام قوانین فیفــا و CAS می داند، 
یک بار به بازیکنان اســتقال گفته اســت که 
طبق قانون صریح فیفــا همین امروز هم حق 
جدایــی دارند؟ اینگونه تفســیر قانون چندان 
خوب نیســت و فقط برای حمله به ســازمان 
لیگ و پرســپولیس ارجاع به دادگاه CAS را 
مطــرح می کنند ولی دیگر قوانیــن را توضیح 
آیــا صحبت های مهــدی رحمتی  نمی دهند! 
تلنگری بر این نیست که یک بار به طور جدی 
تمام قوانین فیفا بــرای حمایت از بازیکنان در 
قبــال بی انضباطی های این فوتبال بررســی و 

وضع شود؟

مصدومیت عمــر عبدالرحمان برای الهال گران 
تمام شده و آنها به دنبال یک جانشین طراز اول 
به جای ستاره اماراتی هستند. باشگاه الهال در 
فصل جاری معادات پیچیده ای درباره بازیکنان 
خارجی خود دارد. آلبرتو بوتیا مدافع اســپانیایی 
این تیم کیفیت مناســبی از خود نشان نداده و 

مورد توجه ژرژ ژسوس پرتغالی نیست.
همچنیــن شــنیده می شــود ژلمیــن ریواس 
ونزوئایی هــم یکی از خروجی هــای احتمالی 
الهــال در ژانویه خواهد بود. در ســمت مقابل 
اخبار نزدیک به آبی های عربستانی تایید می کند 
که این باشــگاه بــرای جذب اورتــون ریبیرو از 
تیم فامینگو برزیل اقــدام می کند. این هافبک 
برزیلی 2٩ سال سن دارد و در تیم های کروزیرو 
و کورینتیانس نیز بازی کرده است. او همچنین 
پیش از حضور در فامینگو، 2 فصل پیراهن تیم 
ااهلی امارات را پوشیده است. نکته جالب اینکه 
ااهلی در ســال 2015 با گلزنی ریبیرو موفق به 
شکســت الهال شــد و به فینال لیگ قهرمانان 
آسیا رســید. تیم اماراتی در بازی نهایی مغلوب 
گوانگژو چین شــد. الهال که در لیگ قهرمانان 
آســیا با استقال همگروه اســت، باید برای این 

رقابت هــا 3 بازیکن خارجی غیر آســیایی را در 
فهرســت خود قرار دهــد. بافیتمبی گومیس و 
کارلــوس ادواردو خارجی هــای قطعی این تیم 
هســتند و ریبیرو می تواند به ســومین بازیکن 
تبدیل شــود. البته اگر بوتیا و ریواس در ژانویه 
جدا شوند. سهمیه آسیایی هم عمر عبدالرحمان 
اســت که البته بــه دلیل پارگی ربــاط صلیبی 
مدت ها دور از میادین خواهد بود. باید دید زمان 
برگشــت او چگونه تخمین زده می شود و بر این 
اساس آیا این ستاره اماراتی در فهرست آسیایی 

الهال قرار می گیرد یا خیر.

دیه گو مارادونا اسطوره فوتبال آرژانتین اعتراضش 
به برگزاری دیــدار فینال لیبرتادورس در خارج از 
کشــور آرژانتین را نشــان داد. بعد از اتفاقات رخ 
داده در جریان بازی برگشت کنفدراسیون فوتبال 
آمریکای جنوبی )کنمبل( در نهایت به طور رسمی 
اعام کرد دیدار برگشــت فینــال لیبرتادورس در 
تاریخ ٩ دسامبر )18 آذرماه( در ورزشگاه سانتیاگو 

برنابئوی مادرید برگزار خواهد شد.
 مارادونا در واکنش به عدم برگزاری دیدار برگشت 
فینال لیبرتادورس در کشور آرژانتین و انتقال آن 
به شــهر مادرید گفت: »واقعا بابــت این موضوع 
عصبانی هســتم. دفعه بعدی کــه ریورپاته ازم 
باشــد در خانه بوکاجونیورز بازی کند، چه اتفاقی 
خواهد افتاد؟ مارچلو گایاردو سرمربی ریورپاته و 
شاگردانش چطور مسیر منتهی به ورزشگاه را طی 

خواهند کرد؟«
مهاجم پیشــین بوکاجونیورز و تیــم ملی فوتبال 
آرژانتیــن تصریح کرد: »حاا من باید خانواده ام را 
برای تماشــای این بازی به مادرید بیاورم؟ به کجا 
رســیده ایم؟ چه اتفاقی برای ما افتاده اســت؟ آیا 
همه ما حاا مرید مائوریســیو ماکی رییس جمهور 
آرژانتین هســتیم؟ آیا می دانید که تماشــای این 

بازی چقدر هزینه در بر خواهد داشت؟ به جای این 
کارها بهتر است یک تیم امنیتی خوب استخدام و 
بازی را در ورزشگاه ولزسارسفیلد برگزار می کردید. 
در حقیقت این کار ســیلی  بود به صورت فوتبال. 
سعی هم نکنید با من در مورد چیکی تاپیا رییس 
فدراســیون فوتبال آرژانتین صحبت کنید چون او 
در جایگاهی نیســت که بخواهد در مورد فوتبال 
صحبت کند. این تصمیمات نشــان از بی کفایتی 
مســووان هم آرژانتینی و هم کنمبل دارد. وقتی 
ماکی رییس جمهور باشــد و چیکــی تاپیا رییس 

فدراسیون، بیش از این نمی توان انتظار داشت.«

وینفرد شــفر در نشســت خبری قبل از 
بازی با اســتقال اعام کرد که فرشــید 
باقــری عاقه زیادی به شــوت پیدا کرده 
است و وقت زدن نخســتین گل فصل او 
فرا رســیده اســت اما ماجرا به همین جا 
ختم نشد چراکه شــفر قبل از بازی روی 
بانــدی که روی زانوی او قرار داده شــده 
بود، به انگلیسی نوشت گل تا نشان بدهد 
به گلزنی او در بازی با صنعت نفت ایمان 

دارد.
 ســرمربی اســتقال با یــک پیش بینی 
جالب در مورد هافبک تیمش توانست این 
بازیکن را به یکی از ستاره های روز گذشته 
آبی ها تبدیل کند. فرشید باقری هم خیلی 
ســرمربی تیمش را منتظر نگذاشت و در 
دقیقــه 8 بازی توپی کــه در یک رفت و 
برگشــت به او رســید را با یک ضربه در 
دهانه دروازه وارد دروازه صنعت نفت کند 
تا خیلی زود رویای سرمربی استقال را به 

واقعیت تبدیل کند.
وینفرد شفر از زمانی که به عنوان سرمربی 
استقال انتخاب شــده نشان داده اعتقاد 
ویژه ای به فرشــید باقری دارد و با توجه 
بــه اینکه او در 2 بازی گذشــته به عنوان 
هافبــک نفوذی بــه زمین رفتــه، انتظار 
می رود در بازی های بعدی عملکرد بهتری 
داشته باشد و تعداد گل های خود را بیشتر 

کند.

وقتیباشگاهموضوعداخلیرابهدادگاهبینالمللیمیبرد
قوانین بین المللی، فراموش شده در باشگاه استقال

حملهتنددوندیهگوبهرییسفدراسیونفوتبالآرژانتین
مارادونا: سیلی  به صورت فوتبال زدند

بازگشتستارهبرزیلیبهآسیا
ریبیرو جانشین عبدالرحمان می شود؟ 

چه کسی به جای استوکس؟پیش بینی جالب شفر
تراکتوربهدنبالجذبمهاجمجدید

گزارش یک

ذره بین تایم اوت

قاب روز

طنزیم

کامنت

بهنام جان شرمنده!
یعنــی اان جماعتــی منتظرند که پیــکان ببازد 
بعــدش بروند ببینند بهنام مــددی این هفته چه 
مطلب قشــنگی در مورد این شکست می نویسد. 
احتماا خود بازیکن هــا و مربی های پیکان هم از 
همین گروهند! بابا همانقدری که مدیررسانه ای تان 
برای شــرح باخت نوشتن عرق می ریزد اگر تاش 
می کردید، اان صدر جدول بودید! از روی ایشــان 

خجالت بکشید!
 

عامل اتحاد
یک تشکری هم داشته باشــیم از گزارشگر تبریزی 
بازی پرسپولیس و ماشین سازی! شدت گزارش بازی 
ایشان به اندازه ای بود که حتی هواداران استقال هم 
که منتظر شکست پرســپولیس بودند به این نتیجه 
رسیدند که اســتاد روی اعصاب همه پاتیناژ می رود! 
در این زمانه دشــوار، خیلی هنر می خواهد که شما 
بتوانید بین هواداران اســتقال و پرســپولیس اتحاد 
ایجاد کنید! پیشــنهاد می کنیم از این عزیز دل برادر 

بیشتر استفاده شود. جای دوری نمی رود.
 

سکوت لطفا!
یک تشکری بکنیم از دستیاران کارلوس کی روش. 
هــر چقدر که اهالــی فوتبال می کوشــند تا بین 
کی روش و برانکو آشــتی راه بیندازند، دستیاران 
کــی روش یک حرف مفتــی می زننــد که حکم 
ریختــن نفت روی آتــش را دارد! یعنی یکی باید 
بیاید این دســتیاران کی روش را متقاعد کند که 
شــما نمی خواهد ســخن بگویید. خود رییس هر 
وقت هوس کند یک شــر جدیــدی راه می اندازد. 

شما لطفا سکوت پیشه کنید.
 

درس عبرت
ایــن را حتما بخوانید: بعد از اینکــه از جام جهانی 
برگشــتیم، از همان سال چشم خوردم. یک قرارداد 
یک میلیارد و چهارصدی بستم و گفتند گران ترین 
بازیکن هستی. انگار نه انگار که کسی بیشتر از من 
پول گرفته بود. من بعد از جام جهانی انتخاب خوبی 
داشــتم. به تراکتور رفتم که به خاطر برخی اتفاقات 
نیم فصل جدا شــدم و به فواد رفتم. در فواد هم 
می خواستم در جام باشگاه های آسیا کمک کنم. بعد 
از آن هم یکسری اتفاقات برایم افتاد که انتخاب های 
خوبی نداشتم. همین که ســالم هستیم و در لیگ 
بــازی می کنیم، خدا را شــکر.« ایــن صحبت های 
احمد آل نعمه اســت. چقدر در این ســتون برایش 
نوشــتیم. یک روز گرانترین بازیکن لیگ بود. حاا 
مگر اینکه ما در این ستون اسمش را بنویسیم. عین 
قاســم دهنوی. عین رضا حقیقی کــه اصا معلوم 
نیســت کجاســت. عین صابر میرقربانی با آن همه 
اســتعداد که خودش را خراب کرد. مثل خیلی های 
دیگر! عزیزان فوتبالیســت! دنبال قرارداد میلیاردی 
نباشــید. امین حاج محمدی هم میلیاردی بســت. 
احمد آل نعمه هم همینطور. آخرش چه؟ لباس تن 

خودتان را بپوشید.

هومن جعفري
Houman Jafari

قیل و قال

 نیمار، بهترین گلزن برزیلی
 تاریخ اروپا

نیمار، ســتاره پاری ســن ژرمن با گلزنی در دیدار تیمش 
مقابل لیورپول، به بهترین گلزن برزیلی تاریخ چمپیونزلیگ 
تبدیل شد. ستاره 26 ســاله در 12 بازی برای پاری سن 
ژرمن در این رقابت ها، 10 گل به ثمر رســانده اســت. او 
پیش از این در بارسلونا، 40 دیدار در چمپیونزلیگ انجام 
داده  و 21 گل زده بود. گلزنی او در دیدار این هفته لیگ 
قهرمانــان برابر لیورپول، او را بااتــر از کاکا و وین رونی، 
بهترین گلــزن تاریخ تیم ملی انگلیس قــرار داد و بدین 
ترتیب، او در بیــن برزیلی هایی که در چمپیونزلیگ بازی 
کرده اند، رکورددار است. حال نیمار اگر قصد داشته باشد 
به بهترین گلزن تاریخ رقابت ها تبدیل شــود، می داند که 
کار بســیار دشواری پیش رو دارد. در حقیقت، کریستیانو 
رونالدو با 121 گل بهترین گلزن رقابت هاســت و نیمار با 
31 گل، فاصله بســیاری با او دارد. به عــاوه که رونالدو 
همچنان در روزهــای خوب فوتبالش قرار دارد و می تواند 
این رکورد را بهبود ببخشــد. لیونل مسی نیز با 106 گل، 
در رده دوم بهترین گلزنان چمپیونزلیگ قرار گرفته است. 
رائول، اســطوره رئال مادرید با 71 گل در رده سوم است 
و رود فان نیســتلروی با 56 گل در رده چهارم قرار دارد. 

در رده پنجم نیز کریم بنزما با 5٩ گل قرار گرفته است.
 

لغو میزبانی کامرون
بر اساس گزارش های منتشر شده در رسانه های آفریقایی، 
کامرون از امتیاز میزبانی مســابقات جام ملت های آفریقا 
201٩ محروم می شود و میزبانی این مسابقات به کشوری 
دیگر ســپرده خواهد شد. گفته می شود کامرون نمی تواند 
پروژه ها و زیرســاخت های ازم ایــن تورنمنت را به موقع 
تکمیل کند، بخصوص اینکه وقتی کنفدراســیون فوتبال 
آفریقــا )CAF( افزایــش تعداد تیم هــای حاضر در جام 
ملت های آفریقا 201٩ را از 16 تیم به 24 تیم اعام کرد.
خبرها حاکی از آن است که یک عضو کنگره ایالت متحده 
آمریکا نامه ای به جیانی اینفانتینو، رییس فیفا نوشته و از 
او خواسته میزبانی مسابقات جام ملت های آفریقا 201٩ را 
از کامرون به دلیل ناامنی در مناطق جنوب غربی و شمال 
غربی آفریقا بگیرد. کنفدراســیون فوتبــال آفریقا اکنون 
فرصتی یک ماهه به کشورهایی که خواهان میزبانی از این 
تورنمنت هستند، خواهد داد تا درخواست رسمی خود را 
به این کنفدراسیون بدهند. از مراکش که خواهان میزبانی 
از مســابقات جام جهانی 2026 است و آفریقای جنوبی، 
میزبان مســابقات جــام جهانــی 2010 آفریقای جنوبی 
به عنــوان میزبان احتمالی جام ملت های آفریقا 201٩ یاد 

شده است.
 

هشدار عفو بین الملل به فیفا
سازمان عفو بین الملل به فیفا درباره گسترش جام جهانی 
2022 و همکاری عربســتان و امارات در این جام هشدار 
داده اســت. همچنین یکی از ســازمان های زیر مجموعه 
حقوق بشر در بریتانیا اعام کرد، هرگونه اقدام در راستای 
گســترش جام جهانی 2022 و مشــارکت کشــورهای 
عربســتان و امارات باید باعث شود تا این کشورها سابقه 

رعایت حقوق بشر خود را بهبود ببخشند.
 جیانی اینفانتینو رییس فیفا ماه گذشــته اعام کرد فیفا 
در حال بررســی گســترش جام جهانی 2022 از 32 تیم 
به 48 تیم اســت و به همین خاطر احتمال مشــارکت و 
میزبانی کشــورهای همسایه برای میزبانی این رویداد باا 
است. پیش از این رییس فیفا نیر ابراز امیدواری کرده بود 
که برخی از بازی های جام جهانی قطر در عربستان برگزار 
شود. این در حالی اســت که امروزه دولت های عربستان 
و امــارات با انتقادهای زیادی به دلیل نقض حقوق بشــر 
روبه رو شــده اند. دولت عربستان این روزها به دلیل مرگ 
جمال خاشــقچی مورد انتقاد گروه های حقوق بشری قرار 

گرفته است.

اگر مدیران استقال می توانند از 
دادگاه های فیفا و CAS برای حقوق 

خود استفاده کنند چرا بازیکنان این 
تیم )و البته تمام تیم ها( نمی توانند 

حق پایمال شده خود را در دادگاه هایی 
مهم تر از کمیته انضباطی فدراسیون 

فوتبال مطرح کنند؟ در کدام تبصره از 
قوانین مصوب فدراسیون فوتبال ذکر 
شده که یک باشگاه در صورت تمایل 

می تواند شکایت خود را در دادگاه 
بین المللی یا فیفا پیگیری کند؟

 هفتــه پنجم مرحلــه گروهی لیگ اروپا برگزار شــد، 2 ایرانی فرصت بازی 
به دســت آوردند و سومی روی سکو نشست تا بازی هم تیمی هایش را تماشا 
کند. مالمو که برای ســومین فصل متوالی است از وجود بهرنگ صفری 33 
ساله سود می برد، در ورزشگاه سوئدبانک میزبان گنک بلژیک بود و در پایان 
تاش 2 تیم نتیجه ای جز تساوی 2 بر 2 برای آنها در پی نداشت. ابتدا گنک 
توســط پوزولو و پینتسیل به 2 گل رســید اما لویکی و آنتوئنسن نتیجه را 
جبران کردند تا مالمو و گنک امتیازها را تقسیم کنند و از زمین خارج شوند.
  بهرنگ صفری در این بازی از ابتدا در ترکیب مالمو قرار گرفت اما در دقیقه 
81 جــای خود را به برارســن داد. صفری این فصل و در آلونســکان- لیگ 
ســوئد- 21 بار در ترکیب مالمو قرار گرفت و 1610 دقیقه در زمین حضور 
داشت. بهرنگ در لیگ اروپا هم آمار قابل توجهی از خود به جا گذاشته. این 
مدافع ایرانی- ســوئدی که 31 بازی ملی هم برای سوئد انجام داده، در هر 
5 بازی مالمو در مرحله گروهی لیگ اروپا از ابتدا در ترکیب این تیم حضور 
داشــته و آمار 360 دقیقه حضور در زمین را به نام خود ثبت کرده اســت؛ 
آماری که برای یک مدافع 33 ساله که حاا از سمت چپ خط دفاع به مرکز 
آن منتقل شــده، قابل توجه و ویژه است. مالمو با کسب 6 امتیاز از 5 بازی 
در رده ســوم گــروه قرار دارد و به همین دلیل بــازی بعدی این تیم مقابل 
بشــیکتاش در ترکیه، حکم مرگ و زندگی را برای صفری و هم تیمی هایش 
دارد. بشــیکتاش با 7 امتیاز در رده دوم ایســتاده و گنک هم با 8 امتیاز به 

صدر جدول تکیه زده.

ورزشــگاه  در  دارد  اختیــار  در  را  قربانــی  علــی  کــه  اســپارتاک ترناوا 
کنستانت واندن استوک بروکســل، میهمان اندرلخت بود که حاصل تاش 2 
تیم، تســاوی صفر بر صفر بود. نام علی قربانی در ترکیب ابتدایی رادوساو 
اتال قرار نداشــت اما در دقیقه 60، وقتی بازی گره خورده بود و البته ترناوا 
هم نیاز به گل داشت، سرمربی این تیم تصمیم گرفت مهاجم سابق استقال 
را به زمین بفرســتد و او را جانشین مارک باکوس 35 ساله و اهل اسلوونی 
کند. قربانی که این فصل و در لیگ اسلواکی، 8 بازی انجام داده، 532 دقیقه 
در زمین بوده و 2 گل زده، نتوانســت دروازه اندرلخت را تهدید کند و بازی 

با همان تساوی بدون گل به پایان رسید.
  قربانی در این بازی و از سوی کارشناس ها نمره متوسط 6/6 را دریافت کرد. 
حاصــل کار مهاجم ایرانی ترناوا 8 پاس با دقت 53 درصد، یک پاس کلیدی 
و 13 دوئل )6 تا موفــق ( بود. قربانی برخاف بازی مقابل دیناموزاگرب که 
توانست تک گل ترناوا را به ثمر برساند، در این بازی توفیقی به دست نیاورد. 
ترناوا با کســب 4 امتیاز از 5 بازی موفق نشــد به مرحله حذفی لیگ اروپا 
صعــود کند. از این گروه، دیناموزاگــرب و فنرباغچه مجوز حضور در مرحله 

بعدی رقابت ها را کسب کردند.
صادق محرمی دیگر بازیکنی بود که می توانســتیم به حضور او در لیگ اروپا 
دل ببندیم اما انگار نناد بیلیکا عاقه ای به اســتفاده از دفاع راست ایرانی اش 
در این رقابت های مهم ندارد. محرمی در لیگ کرواســی، 10 بار در ترکیب 
دیناموزاگــرب قرار گرفته و روی هم 832 دقیقه در زمین بوده. فرصت بازی 
در لیگ اروپا هرگز به محرمی نرســیده و او فقط در چند بازی توانسته روی 

نیمکت این تیم بنشیند.
دیناموزاگرب در اولکر استادیوم اســتانبول میهمان فنرباغچه بود اما صادق 
محرمی در کرواســی ماند تا تمرین های انفــرادی اش را انجام بدهد. دینامو 
مقابــل فنرباغچه که مربیگری اش را اروین کومان- برادر رونالدو کومان- در 
اختیار داشت، نتیجه ای بهتر از تساوی صفر بر صفر به دست نیاورد. نتیجه ای 
که برای هر 2 تیم مناســب بود تا به مرحله بعد صعود کنند و بخت خود را 

مقابل حریفان قدرتمندتری بیازمایند.
با توجه به نتایجی که به دست آمده، علی قربانی باید در یک بازی تشریفاتی 
مقابــل فنرباغچه بازی و با لیگ اروپــا خداحافظی کند اما بهرنگ صفری و 
صادق محرمی این شــانس را دارند تا همچنان به حضور در ترکیب مالمو و 

دیناموزاگرب امیدوار باشند.

امــروز، روز پرترافیکی در آنتن تلویزیون خواهیم داشــت. ابتدا از هفته 14 لیگ برتر بازی 
پارس جنوبی جم - تراکتورســازی ساعت 15 از شــبکه ورزش پخش خواهد شد. از هفته 
13 بوندس لیگا بازی وردربرمن - بایرن مونیخ ساعت 18 از شبکه ورزش روی آنتن خواهد 
رفت و در نهایت از هفته 14 الیگا بازی رئال  مادرید - والنسیا ساعت 23:15 از شبکه سه 

پخش خواهد شد.

یک ســال پیش در چنین روزی جلد ایران ورزشی به مراســم قرعه کشی جام جهانی اختصاص 
داشــت و با تیتر »لحظه شــماری برای گروه زندگی« به آن پرداخــت. در این مطلب می خوانیم: 
سرانجام موعد قرعه کشی جام جهانی فرا رسید و در کاخ کرملین 32 تیم شرکت کننده با حریفان 
مرحله مقدماتی شــان آشــنا می شوند. تیم ملی که در سید ســوم قرار دارد امیدوار است با قرعه 
آســانی روبه رو شود و بتواند برای نخستین بار به مرحله حذفی جام جهانی برسد. بخت تیم ملی 
بــرای موفقیت در جام جهانی هیچ وقت این قدر زیاد نبوده و تیمی که کی روش ســاخته با امید 
زیادی راهی روســیه خواهد شد. او و شاگردانش برای موفقیت چیزی کم نگذاشته اند، ولی قرعه 
تیم ملی هم می تواند نقش زیادی در موفقیت یا ناکامی این تیم داشته باشد. در روزهای گذشته 
تحلیل های زیادی درباره احتماات مختلف قرعه کشــی مطرح شــده و حاا دیگر همه می دانند 
که آسان ترین و ســخت ترین قرعه برای ایران چیست. باید دید ستارگان سابق فوتبال جهان که 
مســوول برداشتن گوی ها هستند چه حریفانی را برای تیم ملی انتخاب می کنند. کی روش و تاج، 

سرمربی تیم ملی و رییس فدراسیون فوتبال هم برای شرکت در این مراسم به مسکو رفتند.

سرنوشتمتفاوت۳ایرانیدرلیگاروپا
حذف قربانی و امیدواری بهرنگ و محرمی
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