
فوتبال ایران خاطرات چندان خوبی از سیســتم بازبینی ویدیویی )VAR( ندارد. 
در بازی با اسپانیا در جام جهانی بازبینی ویدیویی تایید کرد که گل مساوی عزت اللهی 
آفساید بوده اســت. در بازی بعدی با پرتغال کی روش معتقد بود که رونالدو به خاطر 
خطا روی پورعلی گنجی باید اخراج شــود، ولی داور پس از بازبینی به کاپیتان حریف 
تنها یک کارت زرد داد. داور در آخرین ثانیه ها یک پنالتی مشکوک به نفع ایران اعام 
کــرد و این پنالتی در بازبینی هم تایید شــد، ولی زمــان برای زدن گل صعود خیلی 

کم بود.
در آخرین بازی دوستانه ونزوئا هم داور قطری برای تیم ملی پنالتی گرفت، ولی 
پــس از بازبینی نظرش را تغییر داد تا کی روش با لبخند تلخی به این تصمیم واکنش 

نشان دهد.
حاا قرار اســت این فن آوری وارد لیگ برتر شــود و فدراسیون امیدوار است این 
روش بخشــی از تنش های مسابقات را کم کند، ولی سوال اینجاست که آیا ویدیو این 
بار به کمک فوتبال ایران می آید یا مثل جام جهانی ممکن اســت خاطره تلخی باقی 

بگذارد؟
بر خاف لیگ های اروپایی که از یک ســال قبل خبر ورود این تکنولوژی را اعام 
کردند و مراحل آماده ســازی را با حوصله انجام دادند، فدراسیون فوتبال با تصمیمی 

ناگهانی می خواهد این سیستم را از نیم فصل دوم اجرا کند.
»بازبینی ویدیویی« در جام جهانی روسیه اجرا شد و هرچند نواقصی داشت مهر 
تایید گرفت. بوندس لیگا و ســری A حتی پیش از جام جهانی ســراغ آن رفته بودند، 
لیگ فرانســه از فصل جدید این سیستم را اجرا کرده و لیگ انگلیس و اسپانیا هم از 

شروع فصل آینده آن را عملی می کنند.
هرکدام از این لیگ ها برای پیاده کردن زیرساخت ها و مراحل آموزشی حدود یک 
سال زمان اختصاص دادند، با وجود این در شروع کار مشکات و سوءتفاهماتی به وجود 
آمد. در این شــرایط تعجیل فدراســیون و ســازمان لیگ برای اجرای این روش دایل 
زیادی برای خوش بینی بابت موفقیت آن نمی گذارد. همچنین باید اضافه کرد که فوتبال 
ایران از نظر زیرساخت های فنی نسبت به همتایان اروپایی شرایط خوبی ندارد. کیفیت 
تصویربرداری مسابقات در برخی از شهرستان ها خیلی خوب نیست و برای اضافه کردن 
دوربین ها بودجه ای ازم اســت که معلوم نیست از کجا باید تامین شود، چرا که همین 

حاا هم بدنه فوتبال و تلویزیون اختاف عمیقی برای حق پخش دارند.
در کنــار بحــث فنی و مالی، اســتفاده از بازبینی ویدیویــی فرهنگ جدیدی را 
وارد فوتبال می کند که احتمال می رود تیم ها و تماشــاگران برای آن آماده نباشــند. 
اعتراضات شــدید بازیکنان و مربیان که همین حاا هم در اکثر بازی ها دیده می شود، 
ممکن اســت فضای ورزشــگاه را متشــنج کند و روی رای داور هنگام بازبینی تاثیر 
بگذارد، ولی اگر شــروع این روش به فصل بعد موکول شــود، زمان کافی برای توجیه 

تیم ها وجود خواهد داشت.
تصمیم فدراســیون برای به روز شــدن و عقب نماندن از جریان روز فوتبال دنیا 
نگاه مثبتی اســت، ولی استفاده از این سیستم حساسیت هایی دارد و اجرای ناقصش 

می تواند دردسرهای تازه ای به وجود آورد.

و ناگهان »وار« ! گزارشسرمقاله

اتفاق تکراری در فارست: تعویض کریم با گرابان
 تصمیم سخت کارانکا: آقای گل

 یا انصاری فرد
ناتینگهام فارســت که فصل قبل اشــکان دژاگه را در اختیار داشت 
و حاا از وجــود کریم انصاری فرد ســود می برد، در جــدول رده بندی 
چمپیونشیپ موقعیت مناسبی دارد. این تیم از 20 بازی 34 امتیاز گرفته 
و در رده پنجم چمپیونشــیپ ایستاده. لیگی جذاب که با حضور 24 تیم 
برگزار می شود. ناتینگهام فارست در خط حمله چند مهاجم توانمند دارد 
کــه فعا لوییس گرابان در ترکیب ثابت قرار می گیرد و کریم انصاری فرد 

هم به عنوان جانشین او مد نظر آیتور کارانکا است.
ناتینگهام فارست که سابقه حضور در جمع تیم های برتر فوتبال اروپا 
را در کارنامــه دارد، تاکنون از 6 مهاجم در ترکیب خود اســتفاده کرده. 
آروین آپیا 17 ســاله که البته کمتر از بقیه بازی کرده و گلی هم به ثمر 
نرســانده. او که به تازگی از تیم های پایه به 
تیم اصلی رســیده، در تاش است تا بتواند 

نظر کارانکا را به خود جلب کند.
از آپیا که فاکتــور بگیریم، به ژیل دیاز 
پرتغالی می رســیم. مهاجمی 21 ســاله با 
ســابقه بازی برای وارزیم و براگا در پرتغال، 
فیورنتینا در ایتالیا و موناکو در لوشــامپیونا. 
دیاز فصــل قبل در 27 بــازی 2 گل برای 
فیورنتینا در ســری آ به ثمر رســاند اما این 
فصــل 18 بار در ترکیب ناتینگهام فارســت 
قرار گرفته و در باز کــردن دروازه حریفان 
نــاکام مانده. دیاز در 867 دقیقه ای که برای فارســت بازی کرده، کم اثر 

بوده و همین بهانه ای است تا کارانکا از درخشش او ناامید شود.
جو لولی 26 ســاله رقیــب بعدی انصاری فرد در ناتینگهام فارســت 
اســت. لولی با سابقه به ثمر رســاندن یک گل در لیگ برتر و با پیراهن 
هادرزفیلــد، فصل قبل 3 بار دروازه حریفان فارســت را باز کرد. 3 گلی 
که البته نتوانســت کمکی به بهبود وضعیت این تیم در جدول رده بندی 
کند. او این فصل هم 1306 دقیقه در زمین بوده و موفق شــده 6 گل به 

ثمر برساند.
مســن ترین بازیکن خط حمله ناتینگهام فارســت کسی نیست جز 
دریل مورفی 35 ســاله و اهــل ایرلند. او کــه در مقدماتی جام جهانی 
2018، 8 بار برای ایرلند بازی کرد و 3 گل به ثمر رســاند، سال ها برای 
ساندرلند و ایپســویچ تاون به میدان رفته و در ترکیب دومی و در فصل 
2015-2014، 27 گل به ثمر رســانده. مورفی این فصل هم در 5 بازی 
و حضور 312 دقیقه ای اش در زمین 2 بار دروازه نیوکاســل و بیرمنگام 

را باز کرده است.
الســودانی 30 ساله هم تیمی سابق علی کریمی در دیناموزاگرب کرواسی 
است. مهاجمی الجزایری که بارها در لیگ کرواسی عنوان آقای گلی را به دست 
آورده و این فصل پیراهن فارســت را پوشیده. او که فوتبال خود را در ویتوریو 
گیمــارژ آغاز کرده، این فصل در 6 بــازی، 145 دقیقه در زمین بوده و 2 گل 
هم به ثمر رســانده.لوئیس گرابان 30 ســاله دیگر مهاجم ناتینگهام فارست و 
حتی چمپیونشــیپ اســت. بازیکنی که بهترین آمار را میــان مهاجمان لیگ 
یــک انگلیس در اختیــار دارد. او البته یکی از بهتریــن گلزن های چند فصل 
اخیر چمپیونشــیپ محسوب می شود. گرابان 24 گل برای نوریچ سیتی، 8 گل 
برای اســتون ویا و 22 گل برای بورنموث در چمپیونشیپ زده و در لیگ برتر 
هــم چند بار دروازه حریفان را گشــوده. گرابان این فصــل هم در 19 بازی و 
1482 دقیقه ای که در زمین بوده 14 گل وارد دروازه حریفان کرده و بااتر از 
فیل ماپای فرانســوی از برنتفورد، کوین آبراهام انگلیسی از استون ویا و تیمو 
پوکی فناندی از نوریچ سیتی در صدر جدول بهترین گلزن های چمپیونشیپ 
ایســتاده.فعا مهمترین رقیب انصاری فرد در ناتینگهام فارست، همین لوییس 
گرابان است. آمار هم نشان می دهد آیتور کارانکا هر زمانی که گرابان را تعویض 
کرده، کریم را به زمین فرستاده. هفته شانزدهم مقابل شفیلدیونایتد و از دقیقه 
4+90، هفتــه هجدهم مقابل هال ســیتی از دقیقه 86، هفتــه نوزدهم مقابل 

استون ویا از دقیقه 1+90 و هفته بیستم برابر ایپسویچ تاون از دقیقه 88.
کابوس انصاری فرد بعید اســت به همین ســادگی ها پا پس بکشد و 
از تفکرات کارانکا خارج شــود. او از وقتی کریم پیراهن ناتینگهام فارست 
را پوشــیده، در 5 بازی 6 گل زده و نشان داده که رقیب سرسختی برای 
انصاری فرد است. باید منتظر بمانیم و ببینیم آیا کارانکا فرصت بیشتری 
در اختیار انصاری فرد قرار می دهد یا همچنان در دقایقی کوتاه از مهاجم 

تیم ملی ایران استفاده می کند؟

در فاصله اندکی تــا پایان نیم فصل اول 
لیگ برتر فوتبال کشور و در شرایطی که یک 
تعطیلی 45 روزه را پیش رو داریم که بیشــتر 
مرتبط با برگزاری جام ملت های آســیا است 
تا ویژه اســتراحت و بازبینی در کار باشگاه ها، 
اوضاع فنی و لجســتیکی لیگ چندان مساعد 

نشان نمی دهد.
در 14 هفته ســپری شــده و در آستانه 
برگزاری واپســین دیدارهــای نیم فصل اول 
و در قالــب هفتــه پانزدهم، البتــه می توان 
پیشــرفت هایی را در کار برخی تیم ها رؤیت 
کرد و »پدیده« را چنان خروشــان و سپاهان 
را آنقدر تاشگر دید که در ادوار اخیر لیگ از 
آنها مشاهده نکرده بودیم اما اگر یک پیشرفت 
محسوس و یک رشد فنی فراگیر مورد نظرمان 
و هــدف گرداننــدگان لیگ و آرزوی ســران 
فدراســیون باشــد، لیگ هجدهم از این نظر 
باای دست لیگ های قبلی ظاهر نشده است. 
چیزی مثــل »پدیده« که با بــه هم ریختن 
حســاب های قبلی به صدر جــدول برود، در 
حافظه تاریخی لیگ به راحتی در لیگ پانزدهم 
در قامت و سیمای اســتقال خوزستان )که 
به قهرمانی هم رســید( قابل ردیابی و تماشا 
اســت و اگر احیایی به مدل ســپاهان امسال 
را در ســنوات اخیر لیگ جست وجو کنیم، با 
همین سرمربی )امیر قلعه نویی( و در یک تیم 
دیگر اصفهانــی )ذوب آهن( و در همین لیگ 
هفدهم که اردیبهشت امسال به پایان رسید، 
قابل واکاوی و کشف است. پدیده هایی فردی 
را البته بــا فروغ متوســط در لیگ هجدهم 
شــاهد و ناظر بوده ایم و اللهیار صیادمنش در 
استقال تهران، وحید خشــتان در استقال 

خوزستان و »قاســمی نژاد« های تیم پدیده و 
بریتانیایی های فراری )!( تیم تراکتورسازی از 
آن قبیل اند و این بر چســب کــم و بیش به 
آدام همتی از پرسپولیس هم می خورد و شاید 
هم باید استنلی کی روش برزیلی و سپاهانی را 
به رغم اینکه سومین سال حضورش را در لیگ 
ایران سپری می کند، از چهره های نخست نیم 
فصل دانســت و این فقط به ســبب نشستن 
او در صدر جدول گلزنان امســال نیســت و 
به دلیل نوع بازی و حرکت قدرتمندانه اش در 
محوطه محوله به  وی در طول هر مســابقه ای 
است که طی آن به  میدان گسیل شده است. 
کمال طلبانی را هم داریم که پدیده هایی ریزتر 
ولی آینده دارتر را در افق لیگ هجدهم نشان 
کرده اند ولی اگر ابتدا به ســاکن به آینه این 
لیگ در آســتانه اتمام نیم فصل اول بنگریم، 
تصویر چندان شــفافی را مشاهده نمی کنیم 
و لیگی فراروی ما اســت کــه از قوت و غنا و 
پیشــرفت کمتر می گویــد و در بند هیجان و 
همچنان اســیر حاشیه اســت و چون معمواً 
در نیم فصل دوم بازی ها فرسایشــی تر و روند 

توزیع امتیازات حســاس تر و مسابقات بسیار 
پرزحمت تر می شوند، نمی توان به رفع معایب 
فوق و ایجاد مشــخصه های فنــی زیبا در آن 
ایام امید بســت. در آن روزهــا نه تنها تیم ها 
برای رسیدن به اهداف خود بسیار اقتصادی و 
محتاط تر بازی خواهند کرد بلکه به سبب کم 
بودن زمان و مهلت و انباشت مسابقات برگزار 
نشــده )مرتبط با جام ملت های آسیا( به طور 
متوســط هر 5 روز یک بار به میدان گســیل 
خواهند شــد و در چنان روزهایی زنده ماندن 
)!( هــم یک هدف اصلی و دســتاوردی مهم 
خواهد بود و هیچ کس در آن روزهای ســخت 
و نفسگیر و در شــرایط چشمک زدن بهار به 
زمســتان به فکر بازی زیبا نخواهد بود و فقط 

اندوختن امتیاز، شرط و هدف و ماک است.
این از جملــه وظایف و دســتاوردهای 
عدول ناپذیر لیگ نیســت که هر سال موجب 
پیشــرفت فنی چشــمگیر تیم های حاضر در 
مسابقات شود و این وظیفه بدیهی و مستقیم 
خود باشگاه ها اســت اما فدراسیون و سازمان 
لیگ نیز با نوع برنامه ریزی شان برای برگزاری 

این مسابقات سهمی عمده در این فرآیند دارند 
و وقتی هر تعطیلی 20 تا 25 روزه لیگ را که 
مرتبط با اردوها و مســابقات تیم ملی است با 
برگزاری سرسام آور دیدارهای عقب افتاده لیگ 
در یک بازه زمانی کوچــک جبران می کنند، 
بدیهی اســت که نه فقط عوارض و مصدومان 
زیادی روی دســت تیم ها بمانند، باشــگاه ها 
هم بــا رها کردن اهداف و شــعارهای دلنواز 
مرتبط با »فوتبال زیبا« فقط به دنبال کســب 
هدف شــان بروند و تیم های باانشین جدول 
بــرای قهرمانی، ســتیزهای هولناک فیزیکی 
داشته باشند و قعرنشــین ها هم برای ابقا در 
لیگ، کمر یکدیگر را خرد کنند. در این عرصه 
تنگ و فرصــت اندک مجال رنســانس فنی 
نیست و تصور پیشــرفت های تاکتیکی فقط 
یک رویا بافــی افراطی خواهد بــود. تیم های 
باشگاهی ما به خاطر عدم پیشرفت آشکار فنی 
در هــر دوره لیگ مقصرند و لیگ به دلیل باا 
نرفتــن از پله های صعود تاکتیکی یک فرآیند 
ناموفق تلقی می شــود اما آنهایی که بســاط 
مســابقات را اینگونه می چینند که می بینیم 

نیز به همان اندازه تقصیر دارند.
اینگونه هم نیســت کــه بگوییم چون 
امسال جام ملت ها را در پیش داریم با این 
شرایط ناگوار مواجه شده ایم و در سال های 
قبلی نیز با مسائل و بهانه هایی مثل برگزاری 
دوره های مقدماتی و نهایی جام جهانی سر 
به ســوی تنزل برده و در جاده های تاریک 
لیــگ طی طریــق کرده ایم و بــه نقطه ای 
رســیده ایم که خلق هیجــان تنها موفقیت 
بزرگ لیگ تلقی شــود و حتی پدیده های 
آن هم که نام شــان در ســطور قبلی آمد، 
اغلب نه محصــوات مســتقیم لیگ بلکه 
اعضای تیم های ملی نوجوانان و جوانان در 
سنوات اخیر فعالیت های این تیم ها باشند. 
این کوزه ای است که آبی ویژه از آن چندان 
تــراوش نمی کند و فقط قطراتی برای ادامه 

حیات در بر دارد.

دستاوردهای لیگ هجدهم در آستانه اتمام نیم فصل اول
آینه ای نه چندان شفاف

گزارش بهناز میرمطهریان در برترین های ایپس
مراحل داوری جشــنواره ایپس در حالی دنبال می شود که در بخش آثار مکتوب، 

ایران یک نماینده در جمع 20 اثر برتر مکتوب دارد.
بهناز میرمطهریان که با گزارش زنان در آزادی، در جشــنواره ایپس شرکت کرده، 
به جمع 20 اثر برتر راه یافته است. سایت ایپس 20 اثر برتر بخش آثار مکتوب را اعام 
کرد که بهناز میرمطهریان، روزنامه نگار و همکار ما در روزنامه و سایت ایران ورزشی با 
گزارشــی که درباره حضور زنان در ورزشگاه آزادی در شب بازی تیم ملی فوتبال ایران 
با اســپانیا نوشته، توانسته نظر داوران را جلب کند و حاا باید منتظر داوری در مرحله 

بعد باشد.
در بخشی از این گزارش آمده: »به عنوان زنی از ایران زمین که همراه با زنان دیگر 
برای نخستین بار بازی فوتبال را - هرچند مجازی - از ورزشگاه آزادی تماشا کردم، از 

حال و هوای بهترین ساعاتی می گویم که در آزادی گذشت.«
به گفته جانی مرلو، رییس انجمن جهانی خبرنگاران و عکاســان ورزشی، تا چند 
روز دیگر 10 نفر برتر انتخاب می شــوند و در نهایت سه نفر از بین اینها به عنوان نفرات 
اول تا سوم معرفی می شوند. آثار ارسالی در هشت بخش در حال بررسی است. در این 
جشــنواره 1273 اثر از 119 کشور شرکت کرده اند که از این بین 280 اثر به دور دوم 

راه یافتند.

پتربورو کــه به روند خوب گذشــته 
برگشــته و 2 بــرد متوالــی در لیگ یک 
انگلیس به دســت آورده، این بــار در جام 
ای اف ال تروفــی مقابل اکسترســیتی قرار 
گرفــت و ایــن تیم را با نتیجــه 2 بر صفر 
شکســت داد. جام ای اف ال شامل تیم های 
لیگ یک و دو انگلیس است که میان آن ها، 
16 آکادمی  از باشــگاه های حاضر در لیگ 

برتر و چمپیونشیپ نیز وجود دارند.
اکسترسیتی در لیگ دو، عنوان هفتم 
را در اختیــار دارد. این تیم یکی از مدعیان 
صعود به لیگ یک اســت اما پتربورو تاش 
می کند به چمپیونشــیپ راه یابد. گل های 
این بازی را تونی و کامینگز در دقایق 67 و 
77 به ثمر رســاندند تا پتربورو با روحیه ای 
باا خــود را آماده بازی مقابل آکســفورد 
یونایتــد در لیگ کند. رایــان تفضلی مثل 
تمام بازی های ایــن فصل در ترکیب ثابت 
پتربورو قرار گرفــت و 90 دقیقه در زمین 
حضور داشــت. او یکی از ســدهای دفاعی 
پتربورو در این بازی بود، هر چند مهاجمان 
اکسترســیتی آنچنــان که بایــد زهردار و 
خطرناک نبودند. پتربــورو در لیگ یک، با 
کسب 38 امتیاز از 20 بازی در رده چهارم 
جدول قرار دارد. پورتســموث، ساندرلند و 
لوتون تاون تیم هایی هســتند که در جدول 
بااتــر از پتربورو قــرار دارنــد. البته نه با 

اختاف زیاد بلکه قابل جبران.

ارطغرول ساغام که در تراکتورسازی 
نتایج ضعیفی کســب کرده بــود، دومین 
ناکامــی متوالــی خــود را تجربــه کرد و 
از نیمکــت کایسری اســپور کناره گیــری 
کرد.  ارطغرول ســاغام سرمربی ترک تبار 
فصل گذشــته تراکتورســازی کــه نتایج 
ناامیدکننــده او با تیم تبریزی در نیم فصل 
دوم لیگ برتــر و همینطور لیگ قهرمانان 

آسیا باعث تشــدید بحران ها شــد بعد از 
برکنــاری از این تیم و بازگشــت به ترکیه 
هدایت کایسری اســپور را در دست گرفت. 
ســاغام که یکی از گران ترین قراردادهای 
تاریخ باشگاه تراکتورســازی را امضا کرده 
بــود در مجموع 18 بازی روی نیمکت این 
تیم نشســت که ماحصل آن سه برد، شش 
تســاوی و 9 شکســت بود تا بدترین نتایج 
ممکــن در تاریخ لیگ برتــر همینطور در 
آسیا را با این تیم کسب کند. این مربی در 
تیم کایسری اســپور هم با گذشت تنها 13 
هفته از رقابت ها صاحب 3 برد، 3 تســاوی 
و 7 شکســت شد تا بعد از باخت 5 بر صفر 
مقابل آانیااسپور از ســمتش کناره گیری 
کند. بنا به اعام رســانه های ترکیه باشگاه 
کایسری با این استعفا موافقت خواهد کرد 
تا ارطغرول ساغام در ادامه تیره روزی های 
خــود روی نیمکــت مربیگری بــا ناکامی 
تلخ دیگری روبــه رو و برای مدتی طوانی 

خانه نشین شود.

دومین ناکامی متوالی برای ساغامبرد پتربورو  با تفضلی
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نمی شــود گفت ســیو های شجاع 
خلیــل زاده مهمترند یــا گل هایی که 
می زنــد. مهمتــر از همــه، آمادگی و 
تاثیرگــذاری این روزهــای او در نتایج 
پرســپولیس اســت کــه بــا فروتنی 
نتیجه  درباره اش می گوید: »گلزنی من 
زحمات ســایر بازیکنان است که همه 
خیلی بیشــتر از من زحمت می کشند. 
نمونه اش امید عالیشــاه که این روزها 
در اوج آمادگی اســت و بهترین پاس ها 
را می دهــد. البته همه ما برای موفقیت 
پرســپولیس تاش می کنیم و مهم این 
است که از هر بازی سه امتیاز را بگیریم 
وگرنه واقعا فرقی نمی کند چه کســی 

گل بزند.«
حاا هواداران به شــجاع می گویند 
سرطایی. خودش اما این لقب را برازنده 
کســی دیگر می داند: »سرطایی  واقعی 

سپهر حیدری است، نه من.«
اما آیــا پرسپولیســی ها می توانند 
امیدوار باشند که شجاع به سپاهان هم 
گل بزند؟ خودش که می گوید: »پســت 
من دفاع اســت و من بایــد مانع از گل 
نخوردن تیم باشــم اما با تصمیم برانکو 

روی ضربات ایستگاهی جلو می آیم. در 
بازی با سپاهان هم شرایط همین است 
و هر چه برانکو بگوید، می گویم چشــم. 
اگرفرصتــی پیــش بیاید، بــاز هم گل 

می زنم.«
پرســپولیس  گلــزن  مدافــع 
صحبت هایش را با اشــاره بــه پیروزی 
برابر ذوب آهن ادامه می دهد: »اول باید 
از تماشــاگران مان تشکر کنم که در این 
شــرایط ما را تنها نمی گذارند. در مورد 
بازی با ذوب آهن هم باید بگویم گرفتن 
ســه امتیاز این بازی برای ما خیلی مهم 
بود. با یک بازی منطقی توانســتیم سه 
امتیــازی بگیریم کــه در انتهای فصل 

خیلی کمک مان می کند.«
و بازی با سپاهان؟ شجاع خلیل زاده 
اســتقبالش رفته: »سپاهان  به  این طور 
یکی از بهترین تیم های لیگ اســت که 
من هم چند ســال آنجا بازی کرده ام و 
خاطرات خوبی با این تیم دارم. درســت 
اســت که بعضی از هواداران ســپاهان 
حرف هایی در مورد من می زنند اما من 
هر جا باشم مردم اصفهان را دوست دارم 

و همه جا از خوبی ها آنها می گویم.«

بازی های ســنگین و دشوار لیگ 
قهرمانان فشــار زیادی بــه تیم نحیف 
و رنجــور برانکو وارد کــرد اما بدتر از 
آن، برنامه فشــرده لیــگ برتر بود که 
پرسپولیس را مجبور کرد هر 5-4 روز 
یک بار به میدان برود. با این حال بعد 
از بازی در فینال لیگ قهرمانان آســیا 
که موجب شد پرسپولیس از نظر روانی 
و بدنــی کاما تخلیه شــود، قرمزها به 
خوبــی از بازی های لیگ برتری شــان 

امتیاز جمع کردند.
بــازی  از  بعــد  پرســپولیس 
برگشــت مقابل کاشــیما برابر پیکان، 
تراکتورسازی، ماشین سازی و ذوب آهن 
به میدان رفته و از این چهار دیدار 10 
امتیاز گرفته اســت. حاا پرســپولیس 
از 13 بــازی خــود 27 امتیاز دارد که 
میانگیــن آن برای هر بازی می شــود 

2/07 امتیــاز. در واقع تیــم برانکو به 
میانگیــن امتیاز مدعیان قهرمانی لیگ 
برتر رســیده اما همچنان نســبت به 
خودش در مقطع مشابه فصل گذشته 
عقب تر اســت چرا که ایــن تیم از 13 
بازی فصل پیش 30 امتیاز یعنی ســه 

امتیاز بیشتر از امروز گرفته بود.
بــا اینکه پرسپولیســی ها تا امروز 
شکســت نخورده اند اما دو تا مســاوی  
بیشــتر از فصل پیش دارند و عملکرد 
خــط حمله ایــن تیم هــم ضعیف تر 
بوده اســت. تیم برانکو در پایان هفته 
ســیزدهم فصل پیش 22 گل زده بود 
اما این فصل در 13 بازی، 13 گل زده 
اســت. در عوض تعداد گل های خورده 
ایــن تیم در 13 بازی فصل قبل 6 گل 
بود که امســال بــه 4 گل کاهش پیدا 

کرده است.

سرطایی  واقعی سپهر حیدری است، نه من

 پرسپولیس، سه امتیاز عقب تر از لیگ هفدهم

 شجاع خلیل زاده: 

برانکو: سپاهان رقیب اصلی ما نیست
بعد از آن سه شــنبه پر از خشــم، برانکو ایوانکوویــچ دوباره مقابل 
خبرنگاران ایســتاد و از پیروزی برابر ذوب آهن گفت: »بازی با ذوب آهن 
بازی خیلی سختی بود و پیروزی بسیار مهمی را به دست آوردیم. همین 
پیروزی هاســت که شخصیت باای تیم ما را نشــان می دهد. ذوب آهن 
تیمی بسیار بهتر از آنچه در جدول است، نشان داد و مطمئنم منصوریان 
این تیم را به روز های خوبش برمی گرداند. البته این تیم همیشــه جلوی 

پرسپولیس خوب بازی می کند.«
او صحبت را با تحســیِن شــاگردانش ادامه داد: »بازیکنان ما واقعاً 
در شــرایط سختی به میدان می روند و بسیار خسته هستند. باید به آنها 
تبریک بگویم که توانســته اند نتایج خوبی را بعد از فینال لیگ قهرمانان 
کســب کنند. بعد از آن بــازی، تیم ما با تحلیل بدنــی و روحی مواجه 
شــد و ســخت بود که بعد از آن بتوانیم کیفیت خود را حفظ کنیم اما 
در چهار بازی بعد از فینال ســه برد و یک مســاوی کســب کردیم که 
نتایج خیلی خوبی اســت. در حال حاضر هم 
دو بازی ســخت دیگر باقی مانده تا بازیکنان 

به استراحت نیم فصل بروند.«
آقای ســرمربی اما وقتی از او پرسیدیم 
برای تعطیــات نیم فصل چه برنامه ای دارد، 
خســتگی تیمش را به رخ کشید: »تعطیل، 
تعطیل، تعطیل!« در نشســت خبری بعد از 
پیروزی برابر ذوب آهن برانکو ادعا کرده بود 
فشارهایی وجود دارد تا پرسپولیس قهرمان 
نشــود و همچنــان روی حرفش ایســتاده: 
»وقتی یکســری اتفاقات را می بینم، متوجه 
می شــوم که کار را برای ما به نهایت سختی 
می رســانند تا نتوانیم قهرمان شویم. از داوری ها گرفته تا بازی هایی که 
بایــد در روز های فیفا انجام دهیم و موارد دیگر. البته من از این ناراحت 
نیستم که تیمم هر پنج روز یک بار به میدان می رود چرا که ما در لیگ 
قهرمانان آســیا بودیم و تا فینال هم پیش رفتیم. در این شرایط طبیعی 
اســت که بازی های ما فشرده برگزار شود اما در کل برای پرسپولیس در 

شرایط سخت تر نسبت به تیم های دیگر بازی می گذارند.«
ایوانکوویچ تا توانســت، به داور بازی پرسپولیس و ذوب آهن توپید و 
امروز هم گفت که با شــکایت باشگاه از این داور موافق است: »بله، باید 
شــکایت کنیم چرا که اشتباهات داوری از حد و مرز خود گذشته است. 
مــا فقط می خواهیم همه چیز فیرپلی باشــد و دنبال این نیســتیم که 
حمایت  مان کنند. خودتان می بینید که داوری ها چقدر علیه پرسپولیس 

بوده است.«
این عادت برانکو اســت که همیشه حریفانش را قدرتمندتر از آنچه 
هســتند، معرفی کند اما این بار با سیاستی متفاوت به استقبال سپاهان 
کــه خبرنــگاران آن را اصلی تریــن رقیب پرســپولیس در راه قهرمانی 
می دانند، رفته است: »نه، سپاهان اصلی ترین رقیب ما نیست، بلکه یکی 
از رقبای ماست. پیش از این هم گفته ام که سه دربی در این فصل داریم. 
اول استقال، بعد تراکتورسازی و حاا هم سپاهان که قطعاً بازی بسیار 

مهمی برای ماست. البته بازی های دیگر هم خیلی مهم هستند.«
از همه جالب تر اما واکنش مرد کروات به انتخاب رســن و مودریچ 
به عنوان بهترین بازیکنان عراق و جهان اســت: »مسی و رونالدو پیش از 
این به خاطر تبلیغاتی که روی آنها می شد، عنوان بهترین بازیکن جهان 
را کســب می کردند اما در این دوره نتوانســتند طاقت بیاورند که یکی 
بهتر از آنها با شایســتگی این عنوان را کسب کرده است. به عنوان مربی 
ســابق مودریچ و یک کروات از این انتخاب بســیار خوشحالم و افتخار 
می کنم. بعد از اینکه ژاوی و اینیســتا نتوانســتند این عنوان را کســب 
کنند، خوشــحالم که مودریچ این افتخار بزرگ را به دســت آورد. او در 
همه انتخاب ها یکی از ســه گزینه بود و این نشــان می دهد که در سن 
32 سالگی چقدر حرفه ای زندگی می کند. مودریچ به همه فوتبالیست ها 
این درس را داد که در ســن 32 ســالگی هم می شود با تاش و انگیزه 
باا بهترین بازیکن جهان شــد. خیلی خوشحالم که مودریچ در جهان، 
بشــار رســن در عراق، ســیدجال در ایران و بیرانوند تا حدی در آسیا 
عنوان بهترین بازیکنان را کســب کردند. این باعث افتخار و خوشحالی 
من است که شــاگردانم چنین عناوین مهمی را به دست آورده اند. آنها 

بهترین هستند.«

5 پاس گل، 9 امتیاز

عالیشاه، مهندس جدید پرسپولیس
ما شــاید فراموش کرده باشــیم اما خوِد 
عالیشــاه حتمــا یــادش هســت حرف ها و 
انتقادهایی را که از وقتی برگشــت، درباره اش 
می گفتند. انگار نه انگار این همان بازیکنی بود 
که وقت رفتنش می گفتند پرسپولیس زمین 
می خورد. همین که برگشت، شروع کردند به 
انتقــاد و حتی دوری یک ســال و نیمه او از 
میادین را هم در نظر نگرفتند. انتقادهایشــان 
را تا همین چند هفته پیش هم می شــنیدیم 

اتفاقا.
در همان بــازی اول برابر پدیده مگر کم 
حرف شنید؟ چه کسی بود که می گفت امید 
عالیشــاه دیگر بازیکن نمی شود؟ حتی وقتی 
در دقیقه 68 آن بــازی جایش را به گادوین 
منشا داد، شنیدیم که بدبین ها نیمکت نشینی 
را برایــش تجویز کردند. گفتنــد بعد از این 
تعویض، محال اســت دوباره به ترکیب اصلی 

برگردد اما برگشت.
یک هفتــه بعد از بازی بــا پدیده وقتی 
پرسپولیس می خواست از فواد پذیرایی کند، 
عالیشــاه باز هم یکی از یازده بازیکن برگزیده 
برانکــو بود و تعویضــش در دقیقه 1+90 هم 
نمی توانســت دلیل فنی داشــته باشد. آقای 
سرمربی فقط می خواست در روزی که تیمش 
برده و نگران گل خوردن هم نیســت، سعید 
حسین پور را محک بزند که او را به جای امید 

عالیشاه به زمین فرستاد.
در بازی مقابل اســتقال خوزستان هم 
عالیشــاه از همان ابتدا به میــدان رفت و در 
دقیقه 62 جای خود را به منشا داد. اتفاقی که 
در بازی بعد از آن برابر نفت مسجدســلیمان 
هم تکرار شد اما هفت دقیقه دیرتر. اگر بازی 
با فواد را فاکتور بگیریم، باید بگوییم عملکرد 
امید عالیشــاه تا پایان هفته چهارم لیگ برتر 
چنگــی به دل نزد اما این هم دلیل نشــد که 

پروفسور از اعتماد به او دست بکشد.
در بازی با صنعت نفت او بار دیگر عالیشاه 
را در ترکیــب اصلــی پرســپولیس به میدان 
فرســتاد و او با پاس گلش به علی علیپور در 
دقیقه 68 اجازه نداد برانکو نخستین شکست 

فصل را تجربه کند. 
هفتــه بعد و در روزی کــه قرمزها دو بر 
یک نســاجی را شکســت دادند، عالیشاه 90 
دقیقه در زمین بود اما در بازی با ســپیدرود، 
برانکو در دقیقــه 81 آدام همتی را به جای او 
به زمین فرستاد که اتفاقا تک گل سه امتیازی 

پرسپولیس را هم زد.
دربی نخســتین و تنها بازی  بود که امید 
عالیشــاه از روی نیمکت آغازش کرد که البته 
پروفســور نبودش را خیلی تاب نیاورد و او را 

در دقیقه 68 به جای ســیامک نعمتی به میدان 
فرستاد. 

با همان یک بار نیمکت نشینی بود که آقای 
شــماره دو به خودش آمد و از آن به بعد فقط 
در یک بازی پاس گل نداده اســت. عالیشاه در 
بــازی با پیکان پاس گل اول پرســپولیس را به 
کمــال داد و در دقیقه 3+90 هم بیرون رفت تا 
محمدامین اسدی شانسش را برای بازی کردن 

بیازماید.
در بازی بعدی برابر ســایپا هم باز عالیشاه 
پــاس داد و کمال گل زد و جالــب اینکه امید 
دوباره تعویض شد. این بار در دقیقه 67 جایش 

را به نعمتی داد. 
حضور 90 دقیقه ای در بازی با تراکتورسازی 
گل و پاس گلی برای عالیشــاه نداشت اما او در 
بازی با ماشین سازی پاس تک گل پیروزی بخش 

پرسپولیس را به شجاع داد. 
پاســی که تکرارش را در بازی با ذوب آهن 

دیدیم که دوباره امید عالیشاه پاس داد و شجاع 
خلیل زاده گل زد.

در واقع پرسپولیس به لطف سانترهای امید، 
از 4 بازی اخیرش در لیگ برتر 12 امتیاز گرفته 
که در 9 تای آن امید عالیشاه تاثیر پررنگ تری 
دارد. مهمتر اینکه حاا این تیم یک نماینده هم 
در جمع بهترین های لیگ دارد؛ امید عالیشــاه 
به عنوان بهترین گلســاز، بــا 5 پاس گل. حال 
آنکه تا همیــن یک هفته پیش نام هیچکدام از 
بازیکنان پرسپولیس را در رده های باایی جدول 

گلزنان و پاسورهای لیگ ندیده بودیم.
البته علیپــور از خیلی وقت پیش به عنوان 
بهترین گلزن پرســپولیس )بــا 4 گل( در رده 
چهارم جدول بهترین گلزنان لیگ ایســتاده اما 
به اندازه 5 گل با کی روش اســتنلی صدرنشین 
فاصله دارد و ســخت است که دوباره آقای گل 
شود. امید عالیشــاه اما به عنوان بهترین پاسور 
لیگ این شــانس را دارد که یکی از جایزه های 

لیــگ هجدهم را رزرو و مهمتر اینکه تا پیش از 
اضافه شدن رفیعی و ترابی در نیم فصل و حتی 
بازگشت نعمتی مصدوم، جای خود را در ترکیب 

اصلی پرسپولیس محکم کند.
او البتــه آنقدر خوش شــانس نیســت که 
بازی های خوبش هم به اندازه اشــتباهاتش به 
چشــم بیاید اما آمارها نمی تواننــد نادیده اش 
بگیرنــد. از ابتدای لیگ هجدهم تا امروز که دو 
بازی به پایان نیم فصل اول مانده، امید عالیشاه 
1002 دقیقه برای پرســپولیس بازی کرده و 5 

پاس گل داده است.
در لیــگ قهرمانان اما از این پاس ها خبری 
نبــود. عالیشــاه از مرحله یک چهــام نهایی به 
پرســپولیس اضافه شــد و کا 278 دقیقه در 
زمین بود. رفت و برگشت با الدحیل، 73 دقیقه 
در بــازی رفت برابر الســد و 7 دقیقه در بازی 
برگشت و 72 دقیقه هم در فیناِل اول اما نه گل 

زد و نه پاس گل داد.

 تقدیر رییس جمهوری 
از بیرانوند

علیرضــا بیرانوند از ســوی حســن 
اجاس  در  رییس جمهــوری  روحانــی، 
سراســری نماز در استان ســمنان مورد 
تقدیر قرار گرفت و به عنوان ســفیر نماز 

معرفی شد. 
متن تقدیرنامه بیرانوند به شــرح زیر 
اســت: »زیباترین عبادت حق نماز است 
که ســتون دیــن و معراج مومن اســت. 
همه آن هایی که در اقامه باشــکوه تر نماز 
تــاش می کنند بی تردید در اســتحکام 
دین خداوند و عروج انســان ها به ســوی 
خالق مهربان کوشــیده اند. بدینوســیله 
از اهتمام ارزشــمند جنابعالی در ترویج 
فرهنــگ نورانــی نمــاز در آوردگاه های 
ورزشی صمیمانه تقدیر و تشکر می نمایم. 
امید است تاش های خالصانه شما مورد 
پذیرش درگاه خداوند بزرگ قرار گیرد.«

 
انصاری شنبه زیر تیغ

محمد انصاری که به دلیل پارگی رباط 
صلیبی تــا پایان فصل نمی تواند بازی کند، 
روز شــنبه زانوی خود را بــه تیغ جراحی 
خواهد ســپرد. قرار اســت انصاری توسط 
دکتر کیهانی جراحی شــود و یک روز بعد 
از آن یعنی یکشــنبه از بیمارستان مرخص 

خواهد شد.
 

پرسپولیسی ها در پک
راهــی  پرســپولیس  ملی پوشــان 
ســاختمان پک شــدند. علیرضا بیرانوند 
به دلیل حضور در مراســم اجاس نماز 
در ســمنان در تمرین پرسپولیس حضور 
نداشــت و از ســمنان مســتقیما راهی 
ســاختمان پک شــد اما احمد نوراللهی 
صبح با پرســپولیس تمرین کرد و عصر 

هم در ساختمان پک ریکاوری می کند.
  

مصلح به سپاهان می رسد
مدافع مصدوم پرســپولیس برای بازی 
هفته آینده برابر ســپاهان مشــکلی ندارد. 
شــایان مصلــح از پنجشــنبه در اختیــار 
کادر فنــی قــرار می گیرد تا بــرای بازی با 

سپاهان آماده شود.

آمار ویژه پرسپولیس: 
یک کلین شیت تا 
بهترین آمار دفاعی

پرســپولیس اگــر مقابل ســپاهان 
کلین شیت کند، به بهترین آمار خط دفاعی 
خود در 4 فصل اخیر خواهد رسید. قرمزها 
در ســیزدهمین بازی فصل هم موفق به 
کلین شیت شدند. آخرین باری که دروازه 
پرسپولیس باز شــد، بازی با پیکان بود و 
آخرین بازی که 2 گل دریافت کردند، به 
بازی با همین ذوب آهن در هفته بیست و 

نهم لیگ هفدهم بازمی گردد.
تیــم برانکــو در غیاب بســیاری از 
مهره ها و در روزهای ســخت محرومیت، 
استحکام دفاعی خود را در لیگ هجدهم 
حفظ و آمار بســیار خوبــی را ثبت کرده 
اســت. در ایــن فصل تنهــا صنعت نفت، 
نســاجی، ســایپا و پیکان موفق به گلزنی 
مقابل پرســپولیس شــده اند. نکته جالب 
اینکــه در فصل جاری مصلــح، انصاری و 
ماهینی که مدافعان شــاخص پرسپولیس 
هســتند، دچار مصدومیت شــدند که دو 
دفاع کناری کل فصل را از دســت دادند 
و مصلح هم در 2 بــازی اخیر غایب بوده 

است!
در دوران برانکو به جز لیگ پانزدهم، 
پرســپولیس همواره خط دفاعی مطمئنی 
در اختیار داشــته است. در لیگ پانزدهم 
قرمزهــا در 13 هفتــه ابتدایــی 16 گل 
خوردند و آمار بســیار ضعیفی از خود بر 
جای گذاشــتند. آنها از ســپاهان 4 گل 
دریافــت کردند و تیم هایی نظیر ســایپا، 
ذوب آهــن و... نیز 2 گل به پرســپولیس 
زدنــد اما فصــل بعدی آمــار گل خورده 
قرمزها تا پایــان هفته چهاردهم مثل این 

فصل 4 گل بود.
در لیگ هفدهم نیــز آنها تا اینجای 
فصــل 6 گل خــورده بودنــد. حضــور 
ســیدجال حســینی، علیرضا بیرانوند و 
شــجاع خلیل زاده مشــخصا کیفیت خط 
دفاع پرســپولیس را بهتر کرد و باعث شد 
کلین شیت عادت تیم برانکو شود. قرمزها 
اما هیچ گاه نتوانستند در 14 هفته ابتدایی 

تنها 4 گل دریافتی داشته باشند!
در هفته چهاردهم لیگ شــانزدهم، 
احســان پهلوان گل شــماره 5 را به تور 
دروازه پرسپولیس چسباند و حاا قرمزها 
بــار دیگر چهاردهمین بــازی فصل را در 
اصفهان برگــزار می کنند امــا امیدوارند 
این بار ســیدجال و رفقا با کلین شــیتی 
ارزشــمند از نصف جهان بازگردند. در این 
صورت پرسپولیس به بهترین رکورد تاریخ 
خود با برانکو خواهد رســید و می تواند در 
پایان فصل بهترین رکورد گل خورده تاریخ 
را هم که به نام خودش است، جابه جا کند. 
میانگین گل خورده پرســپولیس، تقریبا 

یک گل در هر سه بازی است.

مصاحبه خبرکوتاه

گزارش

او آنقدر 
خوش شانس 

نیست که 
بازی های 

خوبش هم 
به اندازه 

اشتباهاتش 
به چشم بیاید 

اما آمارها 
نمی توانند 
نادیده اش 
بگیرند. از 

ابتدای لیگ 
هجدهم تا 

امروز که دو 
بازی به پایان 
نیم فصل اول 
مانده، امید 

عالیشاه 1002 
دقیقه برای 
پرسپولیس 

بازی کرده و 5 
پاس گل داده 

است.

علی علیپور و گادوین منشا به عنوان 
دو مهاجم اصلی پرســپولیس در دیدار با 
ذوب آهن هم نتوانستند گل بزنند تا فشار 
روی آنها بیشتر شود. منشا که آخرین بار 
در بازی هفته دوم مقابل فواد گل زده، در 
12 بازی اخیر مثل کبریت بی خطر مقابل 
دروازه رقبا بوده و دقایق دوری او از گل به 

870 دقیقه رسیده است.
منشــا در دو بازی اخیر پرسپولیس 
تعویض هم نشــده و نود دقیقه در میدان 
بوده اما همچنان گل نمی زند. علی علیپور 

هم تا اینجای فصل که دو بازی تا نیم فصل 
باقی مانده، تنها 4 گل به ثمر رسانده است.

علیپــور بعــد از گلزنــی در دقیقه 
50 بــازی بــا نســاجی، 381 دقیقه گل 
نزد تــا اینکه در دقیقه 79 بــازی مقابل 
پیــکان پایش به گل باز شــد. با این حال 
در بازی هــای بعدی برابر تراکتورســازی، 
ماشین ســازی و ذوب آهن که 261 دقیقه 
در میــدان بوده گل نــزده. او البته در دو 
بازی اخیر تعویض شده و تا پایان مسابقه 

در میدان نبوده است.

نخســتین و آخرین گلی کــه گادوین 
منشــا در لیگ هجدهم زد، دقیقه 65 هفته 
دوم بود. منشا در آن بازی دروازه فواد را باز 
کرد اما بعــد از آن دیگر در لیگ برتر موفق 
به گلزنی نشد. دقایق حضور منشا در ترکیب 
پرســپولیس 870 دقیقه اســت و اتفاق تلخ 
اینکــه این مهاجم نیجریــه ای در این 870 

دقیقه تنها یک گل زده است.
بعــد از تنها گل منشــا، پرســپولیس 
1015 دقیقه بازی کرده و در واقع این عدد 
را باید حســرت گادوین بدانیــم که به نظر 

می رســد دوباره وارد دوره افت شده و هیچ 
بعید نیست که بعد از آمدن بازیکنان جدید، 
جایگاهش در ترکیب اصلی را از دست بدهد.

جالب اینکــه در همین 1015 دقیقه 
که منشــا حســرت گلزنــی را بــه دوش 
می کشــیده، شــجاع خلیــل زاده، کمــال 
کامیابی نیا و سیامک نعمتی هر کدام 2 گل 
برای پرسپولیس زده اند و تعداد گل های زده 
آدام همتی که دقایق حضورش در میدان به 
مراتب کمتر از گادوین منشــا است، با این 

مهاجم برابری می کند.

پرسپولیســی ها در بازی با ذوب آهن 
دو نیمه متفاوت داشــتند. نیمه اول تیم 
برانکــو صاحب توپ بود و با فشــار روی 
دروازه حریف، نمایشی دلپذیر ارائه داد. در 
این نیمه پرسپولیس با حضور مقتدرانه در 
نیمه زمین حریف اجازه نفس کشیدن به 
ذوب آهن نداد و غیر از گلی که زد، دو سه 

موقعیت خوب دیگر داشت.
در نیمه دوم اما پرسپولیس به شدت 

افت کــرد و ضمن اینکه توپ را به حریف 
داده و عقب نشســته بود، در بازپس گیری 
تــوپ و تدارک ضدحمله هم ناکام بود. در 
این نیمه پرسپولیس فقط یک بار از روی 
عالیشاه موقعیت ساخت  ایستگاهی  ضربه 
و یک بار هــم ضدحمله علیپور با واکنش 

عالی مظاهری به جایی نرسید.
علــت ضعــف پرســپولیس در نیمه 
دوم امــا به عملکرد ضعیــف هافبک های 

ایــن تیم برمی گردد که هر کــدام از آنها 
و  باشند  می توانســتند کاندیدای تعویض 
در نهایت، امید عالیشــاه و بشار رسن در 
دقایق پایانی تعویض شــدند. البته یادمان 
نــرود در این مدت فشــار زیــادی روی 
بازیکنان پرســپولیس بــوده و آنها از نظر 
قوای جســمانی تحلیل رفته اند. به طوری 
که احمد نوراللهی موقــع خروج از زمین 

نای راه رفتن هم نداشت.

بعد از اینکه پرسپولیس نتوانست در 
بازی برگشــت فینال لیگ قهرمانان آسیا 
شکست بازی رفت مقابل کاشیما آنتلرز را 
جبران کنــد و در نهایت نایب قهرمان این 
تورنمنت شد، پیش بینی ها این بود که تیم 
برانکو در ادامه لیگ برتر افت خواهد کرد. 
برعکس این پیش بینی ها اما پرســپولیس 
خیلی خوب عمل کــرد و اتفاقا این برهه 
به یکی از بهترین مقاطع نتیجه گیری این 

تیم تبدیل شد.
پرســپولیس بعد از بازی برگشــت با 
کاشــیما 4 بازی در لیگ برتر انجام داد و 
از این 4 بازی 10 امتیاز گرفت. تیم برانکو 
موفــق شــد در این چهار بــازی تیم های 
پیکان، ماشین سازی و ذوب آهن را شکست 
بدهد و مقابل تراکتورسازی هم به تساوی 
برســد. همه این اتفاقات در حالی رخ داد 
که پرسپولیس و برانکو از لحاظ بازیکن به 

شدت در مضیقه بودند و بیش از انگشتان 
یک دست بازیکن مصدوم داشتند.

خــاف  بــر  امــا  پرســپولیس 
پیش بینی هــای بدبینانه ما نــه تنها افت 
نکــرد، بلکه حــاا باید یکــی از مدعیان 
جدی قهرمانی نیم فصل حســابش کنیم. 
قرمزهــای تهران تا پایــان نیم فصل یک 
بازی با ســپاهان در اصفهان دارند و یک 

بازی هم با پارس جنوبی در تهران.

 خط حمله پرسپولیس: 1132 دقیقه بدون گل

آمار ناامیدکننده منشا: حسرت 1۰1۵ دقیقه ای

افت عجیب هر چهار هافبک پرسپولیس

این پرسپولیس شگفت انگیز: صعود به جای افت

خودنمایــی بــه شــیوه آدام همتی کــه قشــنگ معلوم 
اســت این اعتمــاد به نفــس را از حضــور در ترکیب اصلی 
پرســپولیس به دســت آورده اما آیــا او در نیم فصل دوم هم 
که خریدهــا می آیند، شانســی برای بازی خواهد داشــت؟

نبرد محمدامین اسدی و احسان علوان زاده. شاید در نیم فصل دوم هیچکدام از آنها 
شانس بازی پیدا نکنند اما همین دو بازی باقیمانده از نیم فصل اول برای انگیزه های 
آنها که می توانند تعویض های طایی تیم برانکــو لقب بگیرند، کفایت می کند.

عصبانیــت ایگــور پانادیچ از آن اتفاق هایی نیســت که اصا ندیده باشــیم. 
او معموا زود عصبانی می شــود و زیاد ســر به ســر بازیکنــان می گذارد اما 
نه ســیدجال شــیطنت شــجاع را دارد که با او کشــتی بگیرد و نه علیپور.

حساسیت شــرایط پرســپولیس را از رفتارهای برانکو می توان درک کرد. او 
خیلی وقت اســت تمرین ها را خودش برای بازیکنان شبیه سازی می کند و در 
ایــن صحنه هم حمل توپ و عبور همزمان از موانــع را به آنها آموزش می دهد.

عکس نوشت
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حاا همه می خواهند بدانند داور ال کاسیکوی ایران کیست؟

همهعلیهبرانکو؛ازکمیتهداورانتااصفهانیها

جــدا از برانکو و پرســپولیس عجیب 
اینجاســت که ذوب آهنی ها هم به شدت از 
داوری ناراحت بودند. مســلمان کاپیتان این 
تیم در پایان نیمــه اول به کم گرفتن وقت 
تلف شــده اعتراض داشــت و بعد از اخراج 
فخرالدینــی، ایــن بازیکن و ســایر ذوبی ها 
اعتقاد داشــتند داور در این صحنه اشــتباه 
کرده است. قضاوت سیدعلی باعث شد برانکو 
در روزی که تیمش بــرده بود به اندازه صد 
شکست عصبانی و برافروخته باشد به طوری 
که تاکنون چهــره او را اینگونه درهم ندیده 
بودیم. برانکو در پایــان بازی آنقدر عصبانی 
بود که بــا وجود حل مشــکل حامی مالی 
باشگاه و ســازمان لیگ، درخواست مصاحبه 
و در کنفرانــس  نپذیرفــت  را  تلویزیونــی 
خبری پایان مســابقه دقایقی طوانی درباره 
اشــتباهات داور صحبت کرد. صحبت هایی 
کــه البته واکنش های بســیاری را به دنبال 
داشــت. نخســتین واکنــش را داود رفعتی 
رییس دپارتمان داوری نشــان داد که گفت: 
»واقعــاً از این صحبت ها تعجب می کنم. این 
صحبت ها از شخصیت ایشان به دور است. ما 
انتظــار زیادی از برانکو داریم. داوران ما نه با 
پرسپولیس، نه با استقال و تراکتورسازی و 
نه با هیچ تیمی دشمنی ندارند. داور ممکن 
اســت یک روز خوب یا یک روز بد داشــته 
باشد به همین مناسبت هم ممکن است یک 
تیم از اشتباه داوری ضربه ببیند یا سود ببرد. 
همین هفته گذشــته بود که کمک داور ما 

آنقدر خوب بود که بتواند گل تراکتورسازی 
را مردود اعام کند. این داوران ما که از کره 
ماه نیامده بودند. آن هفته که داوری به نفع 
پرســپولیس بود آنها خوب بودنــد و امروز 
برایم عجیب است که برانکو با وجود پیروزی 

مقابل حریف اعتراض می کند.«
 رفعتــی در مورد اینکــه برانکو مدعی 
شــده پرســپولیس بیشــترین لطمه را از 
داوری در فصــل گذشــته خــورده، گفت: 
»اصًا چنین چیزی نیســت. اگــر اینگونه 
است چطور پرسپولیس قهرمان شد؟ داوران 
ما شــخصیت و اعتبار خودشان را بیشتر از 
هر چیزی دوســت دارند و اگــر بخواهند به 
گونه ای دیگر قضاوت کنند خودشان از بین 
می روند اما اشــتباه ســهوی پیش می آید.« 
فریدون اصفهانیان رییس کمیته داوران هم 
با اعام اینکه باید فیلم بازی را دیده و آنالیز 
کند، گفت: »همه مربیان، بازیکنان و مدیران 
عامل باشــگاه ها برای ما عزیز و قابل احترام 
هستند اما دوست نداریم قبل و بعد از بازی 
درباره داوری صحبت شــود. اگر بعد از پایان 
بازی، شــکواییه ای نســبت به داوری دارند، 
مکتــوب به ما داده تا آن را بررســی کرده و 
جواب بدهیم. وقتی هنوز مشخص نیست چه 

اتفاقی افتاده، چرا باید نظر بدهیم؟«
 اصفهانیان گفــت: »برخی  قبل و بعد 
از بازی صحبت هایی دربــاره داوری مطرح 
کــرده تا جو را متشــنج کنند کــه این کار 
درســت نیســت. نمی خواهیم قبل از بازی 

تعریف و تمجیــد یا انتقادی از داور شــود 
تا به او فشــار روحی روانی وارد شــود. این 
کارها، حرفه ای نیست. اگر بعد از پایان بازی، 
اعتراضــی درباره قضاوت داور دارند، مکتوب 
به مــا بدهند تا جواب بگیرند.« غیر از اینکه 
مســووان کمیته داوران بااخواه سیدعلی 
درآمدند و از برانکو انتقاد کردند، ســرمربی 
پرسپولیس در آن مصاحبه جمله ای به زبان 
آورد کــه بعد از جدال با یک تیم اصفهانی و 
قبل از نبرد با تیم دیگر این شهر حاشیه ساز 
شــد. برانکــو در آن مصاحبــه گفت: »من 
حاضرم امضا کنم و رضایت بدهم همیشــه 
آنطور که برای ذوب آهن ســوت زدند، برای 
ما قضاوت کنند یا همانطور که برای سپاهان 

داوری می شود.«
 این حرف ها در آســتانه بازی فوق العاده 
حساس با ســپاهان باعث شد برخی بگویند 
برانکو خواســته با ایــن حرف ها جنگ روانی 
علیه تیم حریف آغــاز کند و داوری را تحت 
فشــار بگذارد. با این حال از باشگاه ذوب آهن 
در حالی که مدیرعامل این باشــگاه موضعی 
در قبال حرف های برانکو نگرفته بود احســان 
بعیدی مدیر رســانه ای این تیم گفت: »آقای 
برانکو از هیچ تاشی برای اعتراض به داوری 
نمی گذشــت و هم پس از پایــان نیمه اول و 
هم در پایان 90 دقیقه با اعتراض های پیاپی، 
خشم شدید خود را به نمایش گذاشت. البته 
کاما مشخص اســت این رفتارهای سرمربی 
پرسپولیســی ها برای تحت الشعاع قرار دادن 

داوری دیدار بعدی این تیم مقابل ســپاهان 
اســت که به ما مربوط نمی شود اما اعتراضات 
پیاپی ایشــان در جریان بازی باعث شــد تا 
مشــکاتی به وجود بیایــد و همین موضوع 
دلخــوری ذوبی هــا را بــه دنبال داشــت. با 
شــخصیتی که از آقای برانکو سراغ داشتیم و 
پیش از این نیز ایشــان را روبه روی خود در 
بازی های زیادی دیده بودیم، باید بگویم رفتار 
ایشان روز سه شــنبه به شدت تاسف برانگیز 
گفته  ذوب آهــن  رســانه ای  مدیــر  بــود.« 
پرسپولیس نمی تواند از داور طلبکار باشد چرا 
که سیدعلی باید کامیابی نیا را اخراج می کرده 
و البته اخراج فخرالدینی درست نبوده است. 
بعیدی البته جمله عجیبی هم به کار برده تا 
مدیر دیگر باشگاه اصفهانی هم به حرف های 
برانکو واکنش نشــان دهد: »درســت است 
کــه آقای برانکو کارش را بــرای دیدار مقابل 
ســپاهان آغاز کرده اما ما اجــازه نمی دهیم 
کســی بخواهد بی جهت علیه ما هجمه ایجاد 
کند.« در عین حال مسعود تابش مدیرعامل 
باشگاه ســپاهان گفته اســت: »صحبت های 
برانکو دقیقا جوســازی بود. بــه نظرم برانکو 
مزاح کرده است که داوری ها به نفع سپاهان 
و ذوب آهن اســت. ما با اصرار از صدا و سیما، 
فدراسیون فوتبال و سازمان لیگ می خواهیم 
بازی هــای لیــگ را از ابتدا تا اان بررســی 
کنند. بدون شــک ســپاهان و ذوب آهن دو 
تیمی هســتند که به شــدت از داوری لطمه 
خورده اند. پرســپولیس هم تیمــی بوده که 

بیشــترین نفع را از اشــتباهات داوری برده 
است. در بازی ماشین ســازی با پرسپولیس، 
پنالتی محرز برای ماشین ســازی گرفته نشد. 
در بــازی با پیکان، خطایــی که منجر به گل 
پرسپولیس شــد اصا خطا نبود. برای همین 
معتقدم صحبت هــای برانکو از روی زرنگی و 
به نوعی مزاح است تا قبل از بازی با سپاهان، 
اذهان عمومی را منحرف کند. این مزاح جالب 

و در نوع خودش عجیب است.«
شــاید حاا خیلی ها دنبال این باشند 
تا امیر قلعه نویی هم وارد این معرکه شــده 
و علیــه برانکو و حرف هایش موضع بگیرد تا 
در آســتانه ال کاسیکوی ایرانی حاشیه های 
قبل از این بازی به اوج برســد اما با دوستی 
و رفاقتــی که از این دو مربی ســرغ داریم، 
بعید اســت قلعه نویی واکنشــی نشان دهد. 
برانکو هم دیروز )چهارشــنبه( آرام تر بود و 
مصاحبه نرم تری نســبت بــه کنفرانس بعد 
از بازی داشــت و مساله شــکایت از داوری 
را به باشــگاهش ســپرده اما حرف های او و 
اعتراضاتش می تواند فضــای قبل از بازی با 
سپاهان را تحت تاثیر قرار دهد. البته داستان 
داوری این مسابقه هم حاا کاما پیچیده و 
حساس تر شده و همه می خواهند بدانند این 
مسابقه را چه کســی می تواند قضاوت کند؟ 
در عین حال برخــی معتقدند فقط علیرضا 
فغانی می تواند این دیدار را قضاوت کند هر 
چند شاید کمیته داوران گزینه های دیگری 

مثل بیژن حیدری هم داشته باشد.

انصاری فرد: این لیگ 
رقابتی را دوست دارم

ســایت ناتینگهام پســت که 
سه شنبه شــب مصاحبه ای از کریم 
دیروز  بود  کرده  منتشر  انصاری فرد 
)چهارشــنبه( هم در بخش دیگری 
از آن آورده اســت: »خرید جدید 
ناتینگهام فارســت تحت تاثیر شور 
این تیــم و هوادارانش قرار دارد. او 
مشتاق بازی در سیتی گراند با حضور 
است.«  فارست  ناتینگهام  هواداران 
این رسانه انگلیسی سپس به نقل از 
»هواداران  نوشت:  انصاری فرد  کریم 
از نحــوه بازی ناتینگهام فارســت 
این  و می خواهند  خوشحال هستند 
روند را ادامه دهیم تا پیشرفت کنیم. 
آنها به ما کمک می کنند و ما نیز به 
نیازمند  داریــم. همچنان  نیاز  آنها 
حمایت های هواداران هستیم و تمام 
می کنند  تاش  صددرصد  بازیکنان 
تا آنها خوشــحال شــوند و ما به 
اهداف مان برسیم. ناتینگهام فارست 
هــواداران فوق العاده ای دارد که در 
طول یک بازی مــورد حمایت آنها 
قرار می گیرد. آنها واقعا پشتیبان ما 
پرشور هستند  اینجا  مردم  هستند. 
و باعث می شــوند بهتر بازی کنیم. 
دهیم  انجام  را  بــازی  بهترین  باید 
این  هواداران خوشــحال شوند.  تا 
انصاری فرد  است.«  مساله  مهم ترین 
ادامه داد: »پیروزی در خانه و کسب 
3 امتیاز خیلی مهم اســت؛ اتفاقی 
و  می کند  خوشحال  را  هواداران  که 
مهم است. باید از اتمسفر بازی های 
خانگی اســتفاده کنیم تا نســبت 
به حریفان برتری داشــته باشیم.« 
مهاجم تیم ناتینگهام فارست درباره 
تفاوت لیگ های اســپانیا و یونان با 
انگلیس که پیش از این بازی کرده، 
گفــت: »لیگ ها متفاوت هســتند 
یکدیگر  با  لیگ ها  این  مقایســه  و 
سخت اســت. لیگ فوتبال انگلیس 
واقعا سخت اســت و زمان کوتاهی 
برای بازیابی وجــود دارد. هر هفته 
2 بازی انجــام می دهیم و هر کدام 
از آنها یک مبارزه سخت است. این 
شرایط را دوست دارم. برای نمونه در 
سوپرلیگ یونان بازی ها طور دیگری 
بود. همیشه یک بازی در طول هفته 
داشــتیم. گاهی هم بازی های لیگ 
قهرمانــان یا لیگ اروپــا را انجام 
می دادیــم. در انگلیس طور دیگری 
فاصله کمی  بازی ها  میان  و  اســت 
وجود دارد. ایــن لیگ واقعا رقابتی 
اســت.« کریــم در مصاحبه قبلی 
بود:  گفته  نیمکت نشینی اش  درباره 
احترام  تصمیم ســرمربی  به  »باید 
می توانم  من  کــه  کاری  و  بگذاریم 
از کار کردن  اطمینــان  انجام دهم 
سخت است تا در زمان فرا رسیدن 
بازی، همه توانم را به کار گیرم. حاا 
در  یا چند دقیقه   90 نیســت  مهم 

میدان باشم.«

واکنش پرسپولیس به مدیر سپاهان
 امسال باید برای چهارمین قهرمانی پیاپی

 بازی می کردیم
مصاحبــه تند برانکو بعد از بازی با ذوب آهــن واکنش های زیادی را به 
دنبال داشت. همین مساله باعث شد مدیر روابط عمومی باشگاه پرسپولیس 
برای تلطیف جو موجود اقدام کرده و صحبت کند: »با شناختی که از برانکو 
وجود دارد، وقتی او اینقدر از شــرایط موجود ابــراز ناراحتی می کند، تمام 
واقعیت مشخص می شــود. هجمه ها علیه پرسپولیس خیلی زیاد شده است. 
از برنامــه بعضی بازی ها و قضاوت ها گرفته تــا موضع گیری های ناصوابی که 
از بخش های مختلف علیه پرســپولیس شــکل می گیرد، این ذهنیت را القا 
می کند که ائتافی درســت شده اســت تا با جوسازی ها و فشارها در نهایت 
مقاومت پرســپولیس را از بین ببرند. اگر آقــای برانکو اعتراض می کند و از 
جریانی علیه پرسپولیس سخن می گوید، فقط به بحث داوری اشاره ندارد.«

خمارلو به مصاحبه اخیر مدیر عامل باشــگاه سپاهان هم واکنش نشان 
می دهد: »برانکو مزاح نکرده  و واقعا به شــکل 
جدی می خواهیم که به مســائلی مثل داوری 
رسیدگی شود. اتفاقا اینکه می گویند پرسپولیس 
از داوری ها ســود برده، شوخی است. در همان 
بازی با ماشین سازی که مورد اشاره قرار گرفت، 
شاهد بودیم که گل درست ما پذیرفته نشد. در 
همین بازی با ذوب آهن داور مسابقه در بعضی 
موارد به استناد نظرات کارشناسان اخطارهای 
نادرســتی به بازیکنان ما داد. من یک سوال از 
آقای تابش می پرســم، اینکه در شرایط فعلی با 
این وضعیت محرومیــت و مصدومان که داریم 

اگر بازیکنی به خاطر این اخطارها در بازی های بعد محروم شود و پرسپولیس 
لطمه ببیند، آیا بهره آن را رقبای اصلی ما در کورس قهرمانی نمی برند؟ این 

یک اشتباه به سود رقبای ما است.«
خمارلو ادامه می دهد: »آقای تابش مدیر با سابقه و با تجربه ای هستند و 
قطعا متوجه می شــوند که این مساله برای یک مربی حساسیت برانگیز است 
در حالی که با کلکسیونی از اشتباهات داوری علیه پرسپولیس در چند فصل 
اخیر و در همین فصل روبه رو هستیم. ما امسال باید برای چهارمین قهرمانی 
پیاپــی بازی می کردیم و اگر اینطور نیســت به خاطر اشــتباهات داوری در 
سالی اســت که منجر به نایب قهرمانی ما شد، آن هم فقط و فقط به خاطر 

تفاضل گل!«
مدیر رســانه ای ســرخ ها دوباره به بحث داوری برمی گردد: »سال قبل 
رکورد فوتبال ایران را خیلی بیشتر جابه جا کردیم اگر این اشتباهات سهوی 
روی نمــی داد. در همین فصل هم اکنون در صدر جدول بودیم. اگر اشــتباه 
داوری نبــود پرســپولیس برنده دربــی بود. اصا تردیدی نیســت در میان 
تیم های باای جدول پرسپولیس به خاطر این اشتباهات بیشتر متضرر شده 
اســت. ایشان پیشنهاد داد موضوع در صدا و ســیما مطرح شود ولی ما بعد 
از بازی با تراکتورســازی دیدیم که قواعد هندسه جابه جا شد تا گل آفساید 

حریف ما، درست اعام شود.«
مدیر روابط عمومی باشــگاه پرسپولیس می گوید این باشگاه پیشنهادی 
جدی برای بررسی وضعیت داوری دارند که اگر فدراسیون فوتبال و سازمان 
لیگ قبول کنند، کتبا ارائه اش می دهند: »پیشنهاد ما این است که یک گروه 
کارشناسی مورد وثوق و معتمد که به تجهیزات نرم افزاری به روز مجهز شده 
باشند، بازی های این فصل را از ابتدا بررسی کنند و تمام امتیازات ما و رقبای 
ما را بر اســاس تصمیم های درست در نظر بگیرند و در جدول بازی ها اعمال 
کنند. ما می دانیم چنین اتفاقی نمی افتد ولی به قدری مطمئن هســتیم که 
این ادعا را مطرح می کنیم. اگر باشــگاه های دیگر مثل ســپاهان هم مدعی 

هستند، موافقت خود را اعام کنند.«
خمارلو دوبــاره از برانکو می گوید: »روحیات آقــای برانکو برای همه 
معلوم اســت. فکر می کنم همه روی اصول شــرافتمندانه و جوانمردانه او 
در فوتبــال قســم می خورند و هر کس غیر از ایــن را مطرح کند، خود را 
زیر ســوال خواهد بود. باشگاه پرســپولیس هم که از دیرباز بر اساس این 
اصول در فوتبال ایران فعالیت کرده اســت و به خاطر عدم پایبندی بعضی 
تیم ها، تاوان داده است. جوسازی اگر وجود دارد، علیه پرسپولیس است و 
تمام خواســته ما همانطور که سرمربی اعام کرده است؛ عدالت و مساوات 
اســت. ما چیزی بیش از حق طبیعی خودمان نمی خواهیم. به هیچ لطفی 

هم نیاز نداریم.«

واکنش

طفغانی
فق

اندبازی
میتو

کشنبهرا
ی

اوتکند؟
قض

درست در روزی که داوران لیگ برتری علیه 
بیانیه برخی باشگاه ها نسبت به اشتباهات 
داوران این مسابقات جبهه گیری کرده بودند 
سیدمهدی سیدعلی قضاوت فوق العاده 
ضعیفی در بازی پرسپولیس - ذوب آهن 
داشت و صدای همه را در آورد. سیدعلی 
در همان نیمه اول مسابقه هند عمد بازیکن 
ذوب آهن را با اخطار جریمه نکرد و در پایان 
این نیمه با تصمیمات عجیبش جنجال آفرید 
تا جایی که برانکو را به شدت عصبانی کرد. 
او در این نیمه پنالتی روی علیپور را اعام 
نکرد و به این بازیکن و عالیشاه دو اخطار 
اشتباه داد. قضاوت سیدعلی در این نیمه 
آنقدر بد بود که برانکو به شدت عصبانی 
شد و سراغ او رفت که در ادامه بیرانوند هم 
وارد ماجرا شد. قضاوت داور اهل شهرری 
در نیمه دوم هم عجیب بود و او در یکی دو 
صحنه اوج ناهماهنگی اش با کمک های خود 
را نشان داد.

جام ملت ها

در شرایطی که تنها یک ماه تا اعزام 
کاروان ایران به امارات برای حضور در جام 
ملت های آســیا 2019 زمــان باقی مانده 
است، از فدراســیون فوتبال خبر می رسد 
تاش ها در راســتای جلب نظر مســاعد 
مالک هواپیمایی آتا به منظور بازگشــت از 
تصمیم قبلی برای بازپس گیری هواپیمای 
اختصاصی تیم ملی آغاز شــده و حتی در 
این راه پای کاپیتان های تیم ملی شــاغل 
در باشگاه تراکتورسازی نیز به میان آمده 
اســت. بنا به گفته برخی منابع نزدیک به 

فدراســیون فوتبال، باز شدن پای مسعود 
شجاعی به این پروســه می تواند باعث از 
بین رفتــن دلخوری ها و ســوءتفاهمات 
رقم خــورده میــان مالک تراکتورســازی 
و ایرایــن هواپیمایــی طرف قــرارداد با 
فدراسیون شود تا خیال کارلوس کی روش 
و شاگردانش در آســتانه برگزاری اردوی 
نهایی تیم ملی در دوحه قطر، همین طور 
حضــور در جام ملت های آســیا 2019 و 
ســفرهای مختلف در امارات از در اختیار 

داشتن هواپیمای اختصاصی آسوده شود.

کــه  36ســاله  مطــر  اســماعیل 
باتجربه تریــن بازیکن تیم ملــی امارات 
محسوب می شود و برخی از کارشناسان 
او را بــا دوران طایــی خــداداد عزیزی 
در تیم ملی ایران مقایســه می کنند، به 
احتمال زیاد شــانس حضــور دوباره در 
جام ملت های آســیا را از دســت خواهد 
داد. هافبــک - مهاجم ریزنقش باشــگاه 
الوحده از سوی آلبرتو زاکرونی باز هم به 
تیم ملی امارات دعوت شــد و در آخرین 
فهرســت 28نفره این تیم هم قرار گرفت 

تا شــانس زیادی برای تجربه حضور در 
جام ملت های آســیا داشــته باشــد، اما 
مصدومیــت اخیر او در باشــگاه الوحده 
موجب شد اســماعیل مطر حداقل چهار 
هفته از تمرینات دور باشد. بر این اساس 
و با توجه به فاصله کوتاه باقی مانده تا جام 
ملت های آسیا و همچنین این احتمال که 
مصدومیت او طوانی تر شود، احتمااً نام 
کاپیتان تیم ملی امارات که سال هاســت 
بــرای الوحده بازی می کند از فهرســت 

بازیکنان این تیم خط خواهد خورد.

باشــگاه الهال عربســتان با توجه 
به داشــتن 10 ملی پــوش در ترکیب 
تیــم ملی فوتبال این کشــور، در صدر 
جدول پاداش های جــام جهانی فوتبال 
2018 بین باشــگاه های آســیایی قرار 
گرفته اســت. بر این اساس، طبق اعام 
فدراسیون جهانی فوتبال، 209 میلیون 
دار بــه تمــام باشــگاه هایی پرداخت 
خواهد شد که نمایندگانی در مسابقات 
جام جهانی روسیه داشــته اند. با توجه 

به حضــور 10 بازیکن الهال در مرحله 
نهایی این رقابت ها، این باشگاه پاداشی 
معادل 2 میلیون و 24 هزار دار دریافت 
می کند کــه بااترین پــاداش در بین 
باشگاه های آسیایی است. باشگاه ااهلی 
عربســتان در این رده  بندی جایگاه دوم 
را در اختیــار دارد و پاداشــی معــادل 
یک میلیــون و 890 هزار دار دریافت 
خواهــد کرد. یکــی از دایل اصلی این 
فوتبال  انتخاب، عدم حضور ملی پوشان 

عربســتان در کشــورهای خارجــی و 
بخصوص باشــگاه های اروپایی است که 
موجب می شــود تمامــی بازیکنان تیم 
ملی این کشور از باشگاه های عربستانی 
انتخاب شــوند، بر خــاف روالی که در 
سایر کشــورهای قدرتمند فوتبال آسیا 
از جمله ایران، اســترالیا، کره جنوبی و 
ژاپن جریان دارد و اکثر ملی پوشان این 
کشــورها در لیگ های اروپایی عضویت 

دارند.

منصور فتاح، بازیکن ســابق الریان 
توسط  انتقادهای گسترده ای که  درباره 
کارشناســان فوتبال و هواداران الغرافه 
از مهدی طارمی می شــود، گفت: »من 
با این دیدگاه به طور کامل موافق نیستم. 
مهدی طارمی یا هر شخص دیگری یکی 
از 11 بازیکن تیم اســت و اگر بخواهیم 
درســت صحبت کنیم پس از شکست 
همه از جمله سرمربی، بازیکنان یا حتی 
داوری مقصر هستند. این نقطه نظر من 

درباره شکســت اســت. تعداد بازیکنان 
خارجی هر تیم در لیگ ســتارگان قطر 
چهار نفر اســت و تیم هــا بدون حضور 
بازیکنان خــوب نمی توانند کاری انجام 

دهند.«
فتاح ادامه داد: »الغرافه در بازی با 
الســد بســیار دور از انتظار نشان داد و 
دقیق نمی دانم چــه تغییر یا اتفاقی در 
ایــن تیم رخ داد که منجر به شکســت 
8 بر یک شــد. تصور می کنم الســد از 

همــان آغاز به دنبال غــرش بود و هیچ 
فرصتــی به حریفش نــداد.« همچنین 
محمود الغزال، رییس باشــگاه الغرافه با 
شــوک آور خواندن شکست مقابل السد 
گفت: »برخی از بازیکنان وظایف خود را 
به خوبی انجام ندادند اما همه مقصر این 
شکست هستند و باید خیلی زود از این 
شرایط خارج شویم. تصمیمی هم برای 
اخراج گورکوف نداریم و او تا پایان فصل 

به کارش ادامه می دهد.«

شجاعی واسطه برگرداندن هواپیمای تیم ملی

وداع دردناک اسماعیل مطر با جام ملت ها
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سرانجام یک قطری حامی طارمی شد

فوتسال  تیم  توسلی، دروازه بان  فرزانه 
بانوان ایران که در جام ملت های فوتســال 
بانوان آســیا عملکرد قابــل قبولی از خود 
ارائه داد، از طرف ســایت فوتسال پلنت در 
فهرســت 10نفره برترین دروازه بانان سال 

2018 قرار گرفت.
انتخابش گفت: »این  از  توســلی بعد 
انتخاب شــدن به خاطــر قهرمانی در جام 
ملت های فوتسال بانوان آسیاست چون تیم 
ما در تورنمنــت و بازی های جهانی حضور 
نداشته و قطعا به خاطر قهرمانی آسیاست. 
از اینکه نه تنها من بلکه فوتسال بانوان ایران 
دیده می شود واقعا خوشحالم و فکر می کنم 
قهرمانــی در جام ملت هــا کاری کرد که 
تک تک بازیکنــان تیم ملی در جهان دیده 
شــوند.« وی ادامه داد: »با وجود تیم هایی 
مثــل ژاپن و تایلند که صاحب ســبک در 
فوتســال هســتند و برنامه ریزی هایشــان 
نســبت به ما بهتر است به گونه ای که دائما 
در تورنمنت های جهانی شــرکت می کنند، 
امــا تیم ملی ایران در ســال های 2015 و 
2018 قهرمــان جــام ملت های فوتســال 

بانوان آسیا شــد. بازیکنان ما همیشه یک 
ســال در اردو هســتند و بعد به مسابقات 
اعزام می شوند، پس قهرمانی در این شرایط 
ظرفیت باای فوتسال بانوان ایران را نشان 
می دهــد. تیمی که ســال 2015 قهرمان 
می شــود و با همه ســختی هایی که وجود 
دارد از عنــوان قهرمانی خود دفاع می کند 

مشخص است که پیشرفت کرده است.«
توســلی در پایان گفت: »شــاید این 
عنــوان، فردی باشــد ولــی می دانیم اگر 
مجموعه یک تیم عملکرد خوبی نداشــته 
باشد این عناوین فردی هم کسب نمی شود. 
شاید اگر در آســیا قهرمان نمی شدیم من 
هم جــزو 10 بازیکن برتر نبودم، به همین 
دلیــل از هم تیمی هایم و افرادی مثل آقای 
فراشــی، آقای صانعی و خانم مظفر تشکر 

می کنم.«
گفتنــی اســت از هر گــروه پنج نفر 
انتخــاب می شــوند به این صــورت که به 
بهتریــن دروازه بان امتیاز 5 و به ترتیب این 
امتیازات کم می شــود. نتیجــه نهایی این 

گروه ها 10 دی ماه اعام می شود.

تیم فوتسال ایران در نخستین بازی 
تورنمنت ســه جانبه اسلواکی با نتیجه 5 
بر 4 روسیه را شکســت داد. بعد از این 
بازی محمد ناظم الشــریعه، سرمربی تیم 
فوتســال ایران گفت: »در همان ابتدای 
بازی و در همان دقایق اولیه توانســتیم 
2 گل بــه تیم خوب روســیه بزنیم و در 
همیــن دقایــق اولیه تمرکــز بازیکنان 
بسیار خوب بود. روسیه یکی از تیم های 
قدرتمند دنیاســت که 2 بازیکن برزیلی 
جدیــد هم به این تیم اضافه شــده بود. 
یکی از این بازیکنان در بارسلونای اسپانیا 
بازی  می کند و دیگــری در لیگ برزیل 

شاغل است.«
ناظم الشــریعه گفت: »هر 2 بازیکن 
برزیلی ملی پوش روســیه در بازی با ما 
حضور داشــتند. در نیمه اول هم ایران 
و هم روســیه بازی خوبی از خود نشان 

دادند اما متاســفانه در این نیمه به دلیل 
عدم هماهنگی بازیکنــان 4 بر 3 از این 
تیم عقــب افتادیم اما خوشــبختانه در 
نیمه دوم با توجه به روند بازی توانستیم 
بهتر و روان تر مقابل تیم پرقدرت روسیه 
حاضر شــویم و در دقایق آخر بازی گل 
برتری را به ثمر رســانده و پیروز میدان 

شدیم.«
ایران ساعاتی  فوتسال  تیم  سرمربی 
قبل از بازی با تیــم میزبان گفت: »تنها 
مشــکلی کــه در این مســابقات داریم، 
ضعف داوران اســت. در بازی با روســیه 
در صورتی که کارشناسان می توانند نظر 
بدهنــد، 2 گل از 4 گلی که از روســیه 
دریافــت کردیم، داور مقصــر بود. قبل 
از بازی با اســلواکی هم به بازیکنان مان 
اعام کردیم سعی کنند فقط روی بازی 

تمرکز داشته باشند.«

فرزانهتوسلی
یکیاز10دروازهبانبرترجهان

ناظمالشریعهشاکیازداوریبازیباروسیه

قهرمانی جام ملت ها باعث شد همه ما دیده شویم

با وجود پیروزی مقابل یکی از بهترین تیم های دنیا

خلفان و خمیس با جام قهرمانی
جــام قهرمانی مســابقات فوتبال جام 
ملت هــای آســیا در ادامــه ســفر نمادین 
بــه کشــورهای مختلف آســیایی از طریق 
ســنگاپور وارد دوحه شــد. بر همین اساس 
روز سه شــنبه نماینــدگان کمیته برگزاری 
 AFC مســابقات جام ملت ها و نمایندگان
همراه با مســووان فدراسیون فوتبال قطر و 
اعضای ســابق تیم ملی این کشور در مراسم 
رونمایی از این جام حضور یافتند. نخستین 
برنامه رونمایــی از جام در محل برج البدع، 
ســاختمان فدراســیون فوتبال قطر برگزار 
شــد و پس از آن، این جــام در برخی دیگر 
از اماکــن از جمله موزه اســامی دوحه نیز 
ســاعاتی به نمایش گذاشته شــد. بازیکنان 
ســابق تیم ملی قطر از جمله ابراهیم خلفان 
و عــادل خمیس که ســابقه حضور در جام 
ملت هــا را دارند نیز در این مراســم حضور 
یافتند. همچنین سعود المهندی نایب رییس 
کنفدراســیون فوتبال آســیا در این برنامه 
توضیحاتی پیرامون تغییرات ایجاد شــده در 
دوره جدید جام ملت های آسیا ارائه و اظهار 
امیدواری کرد که نخســتین جام ملت های 
آسیا با حضور 24 تیم و به شکل موفقیت آمیز 

به میزبانی امارات برگزار شود.
 

لو رفتن فهرست 
دستنویس کاتانچ

 هــر روز خبــر تازه ای درباره فهرســت 
نهایی تیم ملی عراق برای جام ملت ها منتشر 
می شود و ظاهرا این فهرست برای رسانه های 
عراقی به شــدت اهمیت دارد. سایت موازین 
نیوز عراق تصویری را منتشــر کرد که در آن 
سرکو کاتانچ، ســرمربی اسلوونیایی تیم ملی 
عراق اسامی بازیکنان را با دستخط خود برای 
اردوی آماده ســازی قطر نوشته است. در این 
فهرست دست نویس اسامی بشار رسن و همام 
طارق نیز دیده می شــود. روز سه شنبه مدیر 
اداری تیم ملی عراق از انتشار اسامی بازیکنان 
این تیم بــرای اردوی قطر تا یک هفته آینده 
خبر داده بود. تیم عراق در اردوی آماده سازی 
قطــر 2 بــازی تدارکاتی برابــر تیم های ملی 

فلسطین و چین برگزار خواهد کرد.
 

شروع اردوی یمن
تیم ملی فوتبال یمن دیگر حریف ایران 
در مرحله گروهی جام ملت های 2019 آسیا 
از امروز )چهارشنبه( با پشتیبانی فدراسیون 
فوتبــال قطر اردوی آماده ســازی خود را در 
دوحه آغاز کــرد. یمنی ها در خال این اردو 
چهار بازی تدارکاتی با تیم های ملی آسیایی 
برگزار می کننــد. تیم های ملی فوتبال ایران، 
عراق، یمن و ویتنام در گروه D جام ملت های 
2019 آســیا که از 15 دی ماه سال جاری به 

میزبانی امارات آغاز می شود قرار دارند.

داور استرالیایی از تهدید خانواده اش بعد از باخت ایران می گوید
 بنجامین ویلیامیز، چهار سال بعد:

 تصمیم درستی گرفتم
حاا که به جام ملت های آســیا نزدیک می شــویم یــاد حذف دردناک 
دوره قبــل می افتیم. یاد بازی با عراق و تیم ســختکوش مان که هر کار کرد 
حریف بداقبالی در ضربات پنالتی نشــد. مهم تر از بدشانســی اما بسیاری از 
فوتبال دوســتان ایرانی و اعضای تیم ملی باخت به عراق را ناشــی از اشتباه 
بزرگ داور اســترالیایی آن مسابقه می دانند و نام بنجامین ویلیامز هیچ وقت 
از ذهن فوتبال دوســتان ایرانی پاک نشده و نخواهد شد. داوری که با اخراج 
مهرداد پوادی تیم ایران را ده نفره کرد و شاید اگر این اتفاق نمی افتاد تیم 

ایران صعودی بی دردسر به نیمه نهایی داشت.
حاا و بعد از چهار ســال ویلیامیز در مصاحبه ای می گوید: »وقتی ایران 
یک - صفر جلو بود، پیش از پایان نیمه، من به یکی از بازیکنان آنها به خاطر 
شبیه ســازی در محوطه جریمه کارت زرد دادم. او می خواست من را متقاعد 
کند که پنالتی بگیرم. من به ســراغ او رفتم و گفتم هیچ خطایی انجام نشده 
و باید از زمین بلند شــود. او از دستور من سرپیچی کرد و روی زمین ماند و 
تاکید داشت که خطا شده است. پس از کمی صحبت که با آرامش انجام شد، 
به او گفتم خطایی نبوده و باید از زمین بلند شــود وگرنه به او کارت خواهم 

داد. او به تعلل ادامه داد و کارت زرد را دریافت کرد.
بعد از اینکه به ســمت مرکز زمین دویدم، بازیکنان عراق به من اشــاره 
کردنــد که کارت زرد دوم او بوده اســت. چک کردم و دیدم او قبل تر کارت 
زرد گرفته بود. قوانین بازی مشخص هستند و به او کارت قرمز را نشان داده 

و اخراجش کردم.
در چنین بازی بزرگی، فاصله بین کارت زرد و قرمز باعث ایجاد جنجال 
شــد. اصا خوب نبــود ولی به خاطر رفتاری که او انجــام داده بود، تصمیم 
درستی بود. بازی دیوانه وار پیش رفت، در پایان یک-یک شد و در وقت های 
تلف شــد 3-3 شــد و عراق در ضربــات پنالتی به پیروزی رســید. یکی از 
ســخت ترین بازی هایی بود که در آن شرکت داشتم ولی وقتی زمین را ترک 

می کردم، مطمئن بودم تمام تصمیماتم درست بوده است.
ولی یک بار دیگر، رســانه های استرالیایی به من حمله کردند و قضاوت 
من به نحو دیگری در دنیا بازتاب یافت. خوشبختانه من هیچ گاه در شبکه های 
اجتماعی فعالیتی نداشــته ام. هواداران ایرانی عصبانی شده بودند و به صفحه 
فیس بوک یک شخص دیگر که بن ویلیامز نام داشت، حمله کرده بودند. من 
هیچ کدام از نظرات را نخواندم ولی همسرم این کار را کرد. او دیده بود که ما 

و فرزندمان تهدید به مرگ شده ایم.
همانطور که تصور می کنید، همسرم دیگر از اینکه شب ها در خانه بماند، 
احساس امنیت نمی کرد. پلیس فدرال استرالیا، داورها را تا پایان رقابت ها به 
دقت زیر نظر داشت. افسری که مراقب ما بود به ما گفت که در امان هستیم 

ولی از نظر من، مرزها شکسته شده بود.
این موضوع  به  رســانه های اســترالیایی 
دامــن زده بودند و امنیت مــن و خانواده ام را 
به خطر انداخته بودند. تمام تصمیماتی که به 
درستی گرفته شده بود، به خاطر آن تعلل زیر 
ســوال رفته بود. در حقیقــت، آن بازی آنقدر 
چالش های متفاوت داشــت کــه به یک منبع 
برای تدریس داوری در آسیا تبدیل شده بود. 
متاسفانه در دوران حرفه ای من، بارها شده بود 
که رسانه های استرالیایی برخورد خوبی با من 

نداشتند.
در حقیقت حتی تصمیم داشــتم شکایتی علیه آنها مطرح کنم چون به 
نظرم اشتباهی از سوی من رخ نداده بود و صحبت های آنها علیه من اشتباه 
بود. این مشکل را در خیلی از داورهای دیگر هم دیدم. بهترین سرمایه برای 
داور، اعتبار است و وقتی این اعتبار خدشه دار شود، توانایی کنترل بازی برای 

داور دشوار خواهد شد.
مــن داوری بودم که پای تصمیماتش ایســتاد و مردم این را دوســت 
نداشــتند. اگر من خارج از اســترالیا آنقدر موفقیت کسب نمی کردم، شاید 
صحبت های رســانه ها برایم قابل درک بود ولی من موفقیت های بین المللی 

زیادی کسب کرده ام.
با کمک تیمم، توانســتم به جمع 10 داور برتر جهان برسم و به عنوان 
بهترین داور آســیا انتخاب شــدم. در رقابت های فیفا، در المپیک و حتی در 
جام باشــگاه های آسیا ســوت زدم. در آن زمان این موضوع خیلی ذهنم را 
درگیــر نکرده بود. از وقتی داوری را کنار گذاشــتم به آن فکر می کنم و به 

دستاوردهایی که تا به حال داشته ام افتخار می کنم.«

مصاحبه
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بانوان  تیم ملی هندبــال 
آخرین  و  در چهارمیــن  ایران 
از مرحله گروهی  دیدار خــود 
رقابت هــای قهرمانــی آســیا 
نیوزیلند قــرار گرفت و  مقابل 
با نتیجه 38 بــر 19 به برتری 
رسید.  تیم ملی هندبال بانوان 
ایران در ایــن دوره از رقابت ها 
در گروه اول با ژاپن، قزاقستان، 
اســترالیا و نیوزیلنــد همگروه 
بــود که مقابل ژاپن، اســترالیا 

و قزاقســتان شکســت خورد و برابر نیوزیلند به برتری 
رســید و در رده چهارم گروه اول قرار گرفت. تیم ملی 
هندبــال ایران باید برای عنوان های پنجم تا هشــتم به 

دوم  گــروه  تیم ســوم  مصاف 
بــرود. همچنین با پایان مرحله 
مقدماتــی، تیم هــای راه یافته 
به مرحله نیمه نهایی مشــخص 
شــدند. تیم ملی هندبال بانوان 
ایران با یک برد و 3 شکســت 
بــا قرار گرفتــن در رده چهارم 
کســب  برای  مقدماتی  مرحله 
عناوین پنجم تا هشــتم باید با 
بدهد.  مسابقه  تیم هنگ کنگ 
هنگ کنگ،  بانوان  هندبال  تیم 
تیم ســوم گروه B اســت که روز جمعه باید به مصاف 
دختــران ایران برود. این دوره از مســابقات به میزبانی 

ژاپن پیگیری می شود. 

طباطبایــی  رامیــن 
از  ابراز خرســندی  ضمن 
عملکرد تیم ملی بسکتبال 
مقابــل فیلیپیــن کــه با 
پیروزی و کســب سهمیه 
همراه  جهانی ۲۰19  جام 
بود، می گویــد: »بازیکنان 
تیــم ملی در ایــن دیدار 
نشان دادند که فدراسیون 
و کادر فنــی به درســتی 
به آنهــا به عنوان بازیکنان 

جایگزین ستاره ها اعتماد کرده اند.«
رییس فدراسیون بسکتبال با ادبیات خاص 
خــودش نقدی بــه بازیکنانی که تیــم ملی را 
همراهی نکردنــد، دارد: »بازیکنی که برای تیم 
ملی ارزش قایل باشــد و دلش بــرای این تیم 
بتپــد، می تواند در هر شــرایطی برای تیم ملی 
بازی کرده و مثمر ثمر هم باشــد. این موضوعی 
است که ملی پوشان ایران در مانیل آن را اثبات 

کرده اند.«
 طباطبایی با بیــان اینکه برتری تیم ملی 

بســکتبال مقابل فیلیپین 
از  خیلــی  پاســخگوی 
بود،  انتقــادات  و  ابهامات 
ادامــه می دهــد: »با این 
کــه  نمایشــی  و  بــازی 
ارائه  آن  در  پوشــان  ملی 
که  شد  روشــن  کرده اند، 
باید به تدریج اجازه دهیم 
تا همه بازیکنان خود را در 
قالب تیم ملی نشان دهند 
و اینکــه ترکیب تیم ملی 
را در فضایی منصفانــه و به دور از گرایش های 

فردی تشکیل دهیم.«
رییس فدراســیون بســکتبال در بخشــی 
از صحبت هــای خــود با بیان اینکــه تیم ملی 
بســکتبال، کارت اعتباری دائمی برای بازیکنان 
نیســت، به مهر می گوید: »حتی بازیکنان فعلی 
هــم باید این موضوع را لحــاظ کنند که در هر 
شــرایطی فقط نفراتی که آماده باشند و ارزش 
پیراهــن تیم ملی را بدانند می توانند در ترکیب 

این تیم قرار گیرند.«

بااخره دختران هندبال بردند طباطبایی: با صعود به جام جهانی، پاسخ انتقادها را دادیم

 
خانــم توکلی، در جاکارتا دســتت 
به جایی بند نشــد. می توانی دایلش را 

بگویی؟ 
 من مصــدوم بــودم و در ۲۰ روز اول 
مرداد و به واقع تــا آخرین روزهای منتهی به 
سفرمان به بازی های آسیایی ۲۰18 یا به  کلی 
تمرین نداشتم و یا اگر تمرین می کردم، بسیار 
ســبک بود و پرهیز و ترس از آســیب دیدگی 
مجدد داشتم. همین مسأله سبب شد روی کل 
برنامه ها و اهدافم در ارتبــاط با جاکارتا تأثیر 
منفی گذاشته شــود و تفاوت هایی در این امر 

حاصل آید.
تفاوت از چه نظر؟ 

 ببینید، من به سبب شدت و طول مدت 
آسیب دیدگی مجبور شدم اصًا قید شرکت در 
رشــته هفت گانه را بزنم و فقط در پرش ارتفاع 
به میدان آیم که حاصل آن نیز بیشــتر از رتبه 
هفتمی نبود. واقعاً اسباب  افسوسی ام شد زیرا 
این ســومین دوره ای اســت که در بازی های 
آسیایی شــرکت می کردم و در تمام این ادوار 

حسرت یک مدال بر دلم مانده است.
امــا می دانیــم کــه چنــد مدال 
مســابقه های قهرمانی آسیا را در اختیار 

دادید آیا اینطور نیست؟ 
 درســت می گوییــد. من 4 مــدال از 
پیکارهای قهرمانی داخل ســالن آسیا را طی 
ســال های اخیر از مواد پنج گانه و پرش ارتفاع 
بــه یــادگار دارم و در دوومیدانــی هوای آزاد 
قهرمانی آســیا نیز یک مدال گرفته ام و با این 
وجود، مــدال بازی های آســیایی چون تمام 
کشــورهای این قاره با بیشترین توان پای در 
میدان می گذارند،  چیز دیگری است و بر سایر 

افتخارات قاره ای می چربد.
خانم توکلی، ایــن ماجرای تخصص 
توأمان و دوگانه شما در هفت گانه و پرش 
ارتفاع از چه قرار است و ابتدا به کدام یک 

از آنها می پرداختید؟ 
 من در اصل و از ابتدا یک پرنده ارتفاع 
بودم و سال ها در همین رشته فعالیت می کردم 
تا اینکه در سال ۲۰1۰ به پیشنهاد فدراسیون 
وقت دوومیدانی ســری به هفت گانه زدم. نظر 
آنهــا این بود که من در ایــن ماده هم جواب 

می دهم و چون به فاصله فقط ســه ماه رکورد 
هفت گانه کشــور را شکســتم، در این رشــته 
ماندنی شــدم و البته پرش ارتفاع را نیز هرگز 
رهــا نکردم زیرا اصواً و به خودی خود یکی از 

مواد هفت گانه و پنج گانه هم هست.
آیــا برآوردهای خودتان به شــما 
می گویــد که در هفت گانه امکان رشــد 

بیشتری دارید؟ 
 مســأله بــه مــدال آوری برمی گردد و 
بــه این نکته که براســاس نظر کارشناســان 
و البتــه طبق آمــار و رکوردها ایــن احتمال 
که من در هفت گانه به مدال آســیایی برســم 
به طور اصولی و براســاس آمار و ارقام بیشتر از 
امکان مدال آوری من در پرش ارتفاع است که 

»خوب« های آن در این قاره بیشتر هستند.
بــرای  دوومیدانــی  فدراســیون 
رشته  این  مرد  شــاخص  ورزشــکاران 
امکانات فنــی منجمله جــذب مربیان 
خوب و تخصصی خارجی و وسایل کمکی 
متعددی را فراهم آورده اســت. آیا این 
امر بــرای بانوان دوومیدانی کار هم صدق 

می کند؟ 
 بــه  لحــاظ تأمین مربی هــای مجرب 
خارجی کار زیــادی برای ما انجــام نداده اند. 

خانم مریم طوسی )بهترین دونده 1۰۰ و ۲۰۰ 
متر زنان ایران(  مدتی یک مربی خارجی داشت 
امــا ما از این قضیه بی بهــره مانده ایم. این در 
حالی است که مطمئنم اگر برای ما هم مربیان 
خوب خارجی به طور مســتمر می آوردند، من 
بســیار ســریع تر و بهتر به آمار و رکوردهایی 
می رســیدم که اینک در اختیار دارم. به عنوان 
مثل رکــورد 1/84 متر من در پرش ارتفاع که 
حاصل 1۲، 13 ســال تاش اســت در صورت 
برخوردار بودنم از مربی خارجی قطعاً بســیار 
زودتر از این حاصــل می آمد. من معتقدم اگر 
امکان و امتیازی برای ملی پوشــان هست، باید 
شامل همه شان بشود نه فقط یک تعداد و یک 

قشر بخصوص.
چه  در  و  چطور  تمرینی تان  امکانات 

حدی است؟ 
 از این نظــر کمبودی در تهران نداریم 
زیرا ورزشــگاه آفتاب انقاب را که در شــرق 
تهــران واقع اســت در اختیار ما گذاشــته اند 
و در فضایــی ویژه خانم ها بــه راحتی تمرین 
می کنیــم اما تکــرار می کنم که مســأله یک 
ورزشکار ملی پوش فقط امکاناتی از این دست 
نیســت و باید مجموعه چیزهایی در اختیار او 
باشــد تا به ثمردهی ازم برسد و ما از این نظر 
برخی کمبود ها را داریم. اصواً میزان توجه به 
دوومیدانی زنان هیچ گاه به آن حدی نرســیده 
اســت که برای دوومیدانــی کاران مرد وجود 

داشته است.
صحبت از رکورد 1/84 متر شــما در 
پرش ارتفاع شــد. آیا بیش از آن هم در 
حیطه توان تان هســت. آیا 1/90 متر را 

برای خود دست یافتنی می بینید؟ 
 مــن در تمرین هــا و پرش هــای غیر 
رســمی تا 1/86 و 1/87 متر هم پیش  رفته ام 
ولی باید آن را در جریان مســابقات رسمی به 
ثبت برسانم و منتظر نخستین فرصت ها در این 
زمینه هســتم. با این حال فراتر رفتن از 1/9۰ 

متر و به واقع رســیدن به یک کاس بااتر از 
سطح فعلی به ملزوماتی نیاز دارد که تا به حال 

شامل حالم نشده است.
شــیرین ترین خاطــرات عمــرت 

کدام هاست؟ 
 تقریباً همه خاطرات من ورزشی است 
و مربــوط بــه زمان هایی می شــود که رکورد 
کشــور را شکســته و به واقع به سطح بااتر از 
دســتاوردهای قبلی ام رســیده ام. در این جور 
موارد بیشترین شادی من برای اقوام و والدینم 
است زیرا با رکورد شــکنی هایم آنها را صاحب 
غــرور و افتخار کرده و به این باور رســانده ام 
که زحماتم در تمامی این ســال های طوانی 
ارزش اش را داشته و بی مورد نبوده و بی حاصل 

نمانده است.
ورزشکاران  و  شــما  فنی  الگوهای 
کســانی  چه  دوومیدانی  در  محبوب تان 

بوده اند؟ 
 در ایران پدیده بلوری زاده که ســال ها 
در پرش ارتفاع پیشتاز و موفق بود، الگوی من 
بوده و بــه روش کار او نگاه می کردم و از دور 
آن را شبیه ســازی می کردم. او از بهترین های 
ما در 15، ۲۰ ســال گذشــته بوده و نه فقط 
روی مــن بلکه افراد متعــدد دیگری هم اثری 
مثبت گذاشــت و سایرین را هم وادار به تأسی 
از خویش کــرد. در جمع خارجی ها هم بانکا 
واسیچ از کرواسی را می پسندم که سال ها در 
پرش ارتفاع درخشــید و رکورددار این رشته 
هم شــد و مدال های جهــان و المپیک را برد 
و تا ۲/۰9 متر پیش تاخت و مدتی اســت که 
بازنشســته شده اســت. البته یک الگوی غیر 

دوومیدانی هم دارم.
و او چه کسی است؟ 

 علــی  دایــی معــروف، چــون هم در 
تحصیل موفق بوده و مدرک عالی گرفته و هم 
در ورزش تخصصی اش -  فوتبال - به بااترین 
مدارج رســید. وی را همیشه تحسین کرده ام 
زیرا به ورزشی ها نشــان داد که قهرمان شدن 
مســتلزم رها کردن درس و تحصیل نیست و 
برعکس می تــوان در علم و درس هم بااترین 

بود و آقای گل »ملی« جهان هم شد.
و حرف آخر. 

 به نســل جوان و همه ورزشکاران زن 
خوبــی که در ابتدای راه هســتند و به  تازگی 
کار خود را جــدی گرفته اند می گویم که برای 
تاشی بزرگ آماده شوند زیرا با اینکه امکانات 
ورزشی بانوان طی ســال های اخیر پیشرفتی 
اساسی کرده و مســووان ورزشی و مقام های 
ارشــد تر از هر جهت حامی بانوان هستند اما 
طبق یک رســم و روال همیشــگی و قدیمی 
امکانات ورزشــی زنان در اکثر مــوارد و برای 
اغلب آدم ها به حدی نمی رســد که باید برسد 
و این امر ســبب می شود آنها با نوعی افسوس 
و کمبود کار کنند و همیشــه یک جور حس 
دریغ داشته باشــند. توصیه من به تمامی آنها 
این اســت که با همه وجود تــاش کنند و از 
کمبودها نهراســند و اگر بی  چشمداشت و با 
تمام وجود تمرین کنند، سرانجام به هدف شان 
خواهند رســید. این فرآیندی اســت که حتی 
کمبود توجــه مقام ها و مســووان نیز آن را 

خنثی و متوقف نمی کند.

حسرت مدال بازی های آسیایی بر دلم مانده
پای صحبت سپیده توکلی، یکی از نوادر دوومیدانی ایران

در ایران پدیده بلوری زاده که سال ها 
در پرش ارتفاع پیشتاز و موفق بود، 

الگوی من بوده و به روش کار او نگاه 
می کردم و از دور آن را شبیه سازی 

می کردم. او از بهترین های ما در 15، 
20 سال گذشته بوده و نه فقط روی 

من بلکه افراد متعدد دیگری هم 
اثری مثبت گذاشت و سایرین را هم 

وادار به تأسی از خویش کرد 

مجارستان، میزبان 
رقابت های جهانی 

دوومیدانی
در جریــان برگزاری مراســم انتخاب 
برتریــن دوومیدانی کاران جهــان، میزبان 
مسابقات قهرمانی جهان در سال ۲۰۲3 نیز 
معرفی شــد و بر این اساس شهر بوداپست 
مجارســتان با انتخاب اعضای هیات رییسه 
اتحادیه جهانی میزبــان این رویداد بزرگ 

است.
مسابقات  میزبان  تا کنون  مجارســتان 
قهرمانی داخل ســالن جهان در سال های 
1989 و ۲۰۰4 بوده اســت. این شهر پیش 
از این میزبان مسابقات قهرمانی دوومیدانی 
اروپا در سال ها 1966 و 1998 شده و اخیرا 
نیز مســابقات قهرمانی شنای جهان نیز در 

این شهر برگزار شد.
مجارستان قرار است ورزشگاهی جدید 
در قسمت شرقی رود دانوب در جنوب شهر 
بسازد، این ورزشگاه برای مسابقات قهرمانی 
جهان 4۰ هزار نفر ظرفیت خواهد داشــت 
امــا برای رویدادهای دیگــر پیش رو به 15 

هزار نفر کاهش پیدا خواهد کرد.
سباستین کو، رییس فدراسیون جهانی 
دو و میدانــی به دنبــال معرفی این شــهر 
به عنوان میزبان مســابقات قهرمانی جهان 
در ســال ۲۰۲3 اســت، او گفت: »از اینکه 
بوداپســت به عنوان میزبــان چنین رویداد 
مهمی برگزیده شده بسیار خوشحالم. کشور 
مجارستان فرهنگ و پیشینه ای بسیار غنی 
در دوومیدانی در ســطوح پیشرفته جهان 
دارد. مشــتاقانه منتظــر برنامه هــای این 
کشور و همچنین ســاخت ورزشگاه جدید 

هستیم.«

 هفته چهارم لیگ
 والیبال بانوان

در هفتــه چهارم لیــگ والیبال بانوان 
تیم پیــکان تهــران به مصاف قعرنشــین 
جدول رده  بندی مــی رود. در هفته چهارم 
لیگ برتر والیبال بانوان که پنجشــنبه )15 
آذرماه( برگزار می شود، 6 تیم به مصاف هم 
می روند. در این هفته تیم پیکان تهران که 
پــس از ذوب آهن اصفهــان در جایگاه دوم 
جدول رده  بندی قرار دارد میزبان شهرداری 

سمنان است. 
تیم سمنانی بدون امتیاز در قعر جدول 
رده  بندی قرار دارد. در دیگر بازی ذوب آهن 
اصفهان با تیم مبنا تجارت کاسپین که تنها 
موفق به کسب سه امتیاز شده است، بازی 

می کند.
 

بازی های هفته چهارم
پنجشنبه 15 آذر ماه

..................  شهرداری سمنان پیکان تهران 
ذوب آهن اصفهان ...  مبنا تجارت کاسپین
......................  توپکا بابلسر نامی نو اصفهان 

 دو شناگر ایران 
 در قهرمانی جهان
 به آب می زنند

ســینا غام پــور و امیرعباس 
امراللهی، دو نماینده شــنای ایران 
در چهاردهمیــن دوره مســابقات 
شنای مسافت کوتاه قهرمانی جهان 
جمعه عازم هوانژو چین می شوند. 
مســابقات  دوره  چهاردهمیــن 
مســافت کوتاه قهرمانی جهان در 
حالی از ۲۰ آذرماه به مدت 5 روز 
برگزار می شــود که سینا غام پور 
و امیرعبــاس امراللهی، دو نماینده 
شــنای ایــران در ایــن رقابت ها 
اســکندریون  همــراه حمیــد  به 
به عنوان مربی جمعه عازم کشــور 
چین می شوند. ســینا غام پور در 
ماده هــای 5۰ و 1۰۰ متــر آزاد و 
ماده های  در  امراللهــی  امیرعباس 
4۰۰ و 15۰۰ آزاد به آب می زنند. 
همچنین حمید اسکندریون رییس 
کمیتــه فنی شــنا نیز بــه عنوان 
نماینده ایــران در کلینیک طایی 
مربیان شــنای فینا که 17 الی 19 
آذر ماه جاری پیش از این رقابت ها 
در هوانژو برگزار می شــود، شرکت 

خواهد کرد.

خبر

الگویم 
علی دایی 

است

سپیده توکلی از نوادر دوومیدانی ایران است زیرا در عین مهارت در پرش ارتفاع در هفت گانه و پنج گانه هم استاد است و در مواد با مانع 
)به ویژه دوی 100 متر بامانع( هم کم نمی آورد. محصول این مهارت چندگانه این است که وی هم با 1/84 متر رکورددار پرش ارتفاع زنان 
ایران است و هم بهترین آمار کشور را در هفت گانه و پنج گانه در اختیار دارد. البته در سطح جهان نیز کم نداشته ایم کسانی را که هم در 
ده گانه مردان و هفت گانه زنان در سطح اول ظاهر شده اند و هم در یکی از تک مواد این رشته ها رکورددار کشورشان شده اند اما سپیده 
توکلی که 29 ساله و بچه تهران و متأهل است، با امکاناتی تمرین می کند که طبعًا کمتر و نازل تر از آن افراد است و مثل هر دو و میدانی کار 
شایسته دیگری در گذشته و نزدیک کشــورمان نان تاش فوق العاده اش را می خورد و یک روند سیستماتیک پشتیبان او نیست.

 مربی تیم برنده در رختکن حرفی برای 
گفتن ندارد

به نظرم ما در این مســابقه با زیرکی مهران شاهین طبع توانستیم برنده باشیم. 
در بســکتبال نیمه مربیان خیلی موثر اســت. در اســتراحت بین دو نیمه است که 
مربیــان موارد فنی را مطرح می کنند و این زمان می تواند برنده دو تیم هم ســطح را 
مشخص کند. حتی برنامه بین نیمه می تواند تیمی که درصدی از حریفش ضعیف تر 
هم هســت را نیز برنده کند اما زمانی این اتفاق می افتد که در کنار مسائل فنی، این 

زیرکی هم باشد.
دفاع ما چند ســال است که در آســیا بهترین است. تیمی هم که نیروی جوان 
دارد، در دفاع بهتر می شود چون دوندگی اش بیشتر می شود. شاهین طبع در نیمه اول 
تمام توان دفاعی ایران را نشان نداد که اگر نشان می داد فیلیپین برایش برنامه ریزی 

می کرد. این موضوع باعث شد حریف برنده به رختکن برود.
در رختکــن تیم برنده اکثرا مربــی حرف خاصی ندارد و بیشــتر می گوید که 
بازیکنانش روند را حفظ کنند و جزییات را بیان می کند. مربی تیمی که عقب اســت 
برنامه ریــزی می کند و در آن 15 دقیقه بین دو نیمه که بازیکنانش اســترس را هم 

پشت سر گذاشته اند به خوبی خواسته هایش را عنوان می کند.
شاهین طبع توان اصلی تیم یعنی دفاعش را برای نیمه دوم گذاشت و از کوارتر 
سوم فشار را شروع کرد. در کنارش از بازی نزدیک به سبد که تمرکز دفاع حریف را 
برهم می زند اســتفاده کرد. ضد حمله و نفوذ دفاع فیلیپین را تخریب کرد و این در 

شرایطی بود که بازهم درصد زیادی از موقعیت های مان را گل نکردیم.
به نظرم با تیمی که در این مســابقه داشــتیم به بردی ارزشــمند دست پیدا 
کردیم. بازیکنان به خوبی مدیریت شــدند و برنامه اصلی نیز در نیمه دوم رو شد. به 
نظرم بازیکنان ما مثل همیشه بودند. محمد جمشیدی و بهنام یخچالی که از ترکیب 
اصلی تیم در زمین حضور داشــتند، همیشــه آنقدر خوب بوده اند. باقی هم نیمکت 
نشــین های ســابق بودند که در این مرحله به عنوان بازیکن اصلی وارد زمین شدند 
و مثل همیشــه بازی کردند. آنها زحمت کشــیدند و عملکرد خوبی در این مسابقه 
داشتند اما معتقدم که عاقه مندان به بسکتبال می خواهند در این پنجره ستاره ها را 
ببینند. ما کمتر میزبانی داشتیم و ستاره ها را کمتر دیده ایم. حق طرفداران بسکتبال 
اســت که ســتاره ها را ببینند و حق ستاره ها هم هســت که بعد از یک عمر زحمت 
کشــیدن در تیم ملی باشــند و برابر تماشــاگران بازی کنند. امیدوارم ماجرا طوری 
مدیریت شود که بازیکنان بیایند و بازی کنند. من وارد اختاف ها نمی شوم. یکسری 

از بازیکنان در این مرحله نبودند اما شاید در مرحله بعد باشند.

ثریا آقایی در یک چهارم نهایی مسابقات نپال
جــدول انفرادی  و دو نفره مســابقات بدمینتون نپال برگزار شــد و ثریا آقایی 
نماینده ایران توانســت به مرحله یک چهارم نهایــی در هر دو بخش صعود کند. در 
بخش بانوان، ثریا آقایی )رنکینگ 197 جهان( در دور اول فونتشــو چودین از بوتان 
)رنکینگ 768 جهان( را ۲  بر صفر شکســت داد. آقایی در یک هشــتم نهایی موفق 
به شکست تامانگ از نپال )رنکینگ ۲76 جهان( با نتیجه ۲  بر صفر شد و به مرحله 
یــک چهارم نهایی صعود کرد. بانــوی بدمینتون باز ایران در جدول دونفره با بازیکن 
میانمار همگروه اســت که در دور اول تیم موریس حاضر نشــد و به این ترتیب تیم 
آقایی و نماینده میانمار به مرحله یک چهارم نهایی صعود کرد. در بخش مردان، امیر 
جباری )رنکینگ 644 جهان( در دور اول موفق شــد سونیل از نپال )رنکینگ 1۲84 
جهان( را ۲ بر صفر شکست دهد اما در دور دوم با همین نتیجه بازی را به دینوکا از 

سریانکا )۲۲9 جهان( واگذار کرد.

دعوت ۱۷ دختر والیبالیست به اردوی امید
ملی  تیم  انتخابــی  اردوی  چهارمیــن 
والیبال بانوان رده سنی امید کشور از 19 تا 
۲۲ آذر مــاه در اردوگاه تیم های ملی بانوان 
برگزار می شــود. الهه حــاج، مینا بختیار و 
محدثه مشــتاقی از اصفهان، سوگند ثابت، 
سوگند حق پرست و الهه پورصالح از گیان، 
رقیه جهانی از مازندران، زهرا خان محمدی 
از گلستان، فاطمه صبوری و ریحانه کریمی 
از فارس، فاطمه ســلگی از لرســتان، مهتا 
یحیی پور از البرز، اسماء سعیدی و معصومه 
اســماعیلی از آذربایجان غربی، زهرا کریمی 
از مرکزی، زهرا صالحی از خراسان رضوی و 

ستایش ارشدی از تهران، نفرات دعوت شده به این اردو هستند.

نگاه

خبرکوتاه

موتورسواری  فدراسیون جهانی  اجاس 
برای انتخاب رییس و اعضای هیات رییســه 
جدیــد بــا انتخــاب ژرژ وگای پرتغالی در 
اســپانیا به پایان رســید. در این اجاس که 
محمود صیدانلو رییس فدراســیون ایران هم 
در آن حضور داشــت، پــس از انصراف دیگر 
نامــزد انتخابات از اتریش، ژرژ وگای پرتغالی 
نامزد مورد حمایت ایران با کسب 79 رای از 
1۰3 رای به عنوان رییس جدید فدراســیون 
موتورســواری جهان به مدت 4 سال انتخاب 
شــد. جالب است که رییس فدراسیون ایران، 
پیــش از انتخاب رییس جدید با رییس قبلی 

دیدار داشــت و از او قول حمایت از ایران را 
گرفت.

البته ژرژ وگا هم بعد از انتخاب شــدن، 
در ایــن مجمــع در دیداری که بــا صیدانلو 
داشــت، قول حضــور در آینــده نزدیک در 
یکی از مســابقات موتورســواری در ایران را 
داد و تاکید کرد در زمینه ارســال تجهیزات 
موتورســواری به کشــورمان از هیچ تاشی 

دریغ نمی کند.
رییس فدراسیون موتورسواری ایران در 
حاشــیه این اجاس جدا از دیدار و گفت وگو  
با دیگر همتاهای شرکت کننده از کشورهای 

دیگر از جمله ژاپن با توجه به شرایط تحریم 
و خریــد تجهیزات دســته دوم برای برطرف 
کــردن نیازهای ورزشــکاران موتورســواری 
مذاکراتی داشــت و رییس فدراســیون ژاپن 
در ایــن ماقــات آمادگی خــود را در همه 
زمینه هــا از جملــه همــکاری در برطــرف 
کردن مشــکات تجهیزاتی و آموزشی اعام 
کــرد. صیدانلــو  همچنین پیرامــون روابط 
دوجانبه و همکاری های آموزشــی با روسای 
فدراســیون های لبنان، بحرین، قطر، ترکیه، 
قرقیزستان و قزاقستان هم دیدار داشت و به 

توافقات خوبی دست پیدا کرد.

در ایــن اجاس کــه در روز ســوم با 
مجمع انتخابات آســیا همراه بــود، کاراتیف 
پس از انتخاب شــدن به عنوان رییس جدید 
همراه با صیدانلو و دیگر روســای فدراسیون 
موتورســواری آســیا از امکانات کشور آندورا 
روی  موتورســواری  مســابقات  برگزاری  در 
پیست های برفی موسوم به اسنو باکس دیدن 
کرد و پس از  این بازدید رییس فدراســیون 
موتورسواری آندورا و کاراتیف قول کمک در 
رابطه با راه انــدازی این رقابت ها در ارتفاعات 
برفــی ایران همراه با تامیــن تجهیزات مورد 

نظر را دادند.

راه اندازی موتورسواری در برف در ایران

نشســت کمیســیون زنــان و ورزش 
شورای المپیک آســیا )OCA( در حاشیه 
اجاس آنــوک و با حضور رباب شــهریان 
برگــزار شــد. مکاتبــه از ســوی اعضای 
کمیسیون ورزش زنان آسیا به مقام ریاست 
شورای المپیک آســیا مبنی بر حضور 3۰ 
درصــدی زنان در عرصه هــای مدیریتی و 
ضرورت اجــرای آن از ســوی کمیته های 
ملی المپیک کشورهای آسیایی و برگزاری 
همایش زن و ورزش با هماهنگی OCA و 
IOC در سال ۲۰19 میادی از مهمترین 
تصمیمات این نشست بود. اصاح اساسنامه 
شورای المپیک آسیا مبنی بر اجرای حضور 

حداقــل دو تــن از بانــوان در کمیته های 
تحت پوشش شورای المپیک آسیا از دیگر 
پیشــنهادهای این نشســت بود. همچنین 
مقرر شد پرسشــنامه اطاعاتی از وضعیت 
زنان در ورزش قاره آســیا که در نشســت 
قبل از ســوی رباب شهریان ارائه شده بود، 
با هماهنگی کمیته اطاعات و آمار شورای 

المپیک آسیا جهت اجرا آماده شود.
همچنیــن قرار شــد راهکارهای ارائه 
شــده در جلســه با هماهنگــی اعضا در 
کمیته های رســانه، کمیته اطاعات و آمار، 
کمیته توســعه و بخش وب سایت شورای 

المپیک آسیا پیگیری شود.

مســابقات تنیــس روی میــز قهرمانی 
جوانان جهــان که بــا برگــزاری دیدارهای 
تیمی در بندیگو اســترالیا آغاز شده است، از 
امروز با برگــزاری رقابت های انفرادی و دوبل 
مقدماتی  مرحله  رقابت های  پیگیری می شود. 
بخش انفرادی در 16 گروه 4 و 3 نفره برگزار 
می شــود. در پایان این مرحله نفرات برتر هر 
گروه بــه جدول 3۲ نفره صعــود می کنند تا 
در کنار 16 سید مســابقات به صورت حذفی 
رقابت های شــان را دنبــال کننــد. هر چهار 
پینگ پنگ بــاز ایران که ترکیب تیم جوانان را 
تشــکیل می دهند، در بخش انفرادی شرکت 
می کنند. بر اساس قرعه کشی انجام شده امین 

احمدیــان در این مرحله به مصاف نمایندگان 
لهســتان و هنگ کنــگ مــی رود. آریا امیری 
بــا حریفانی از تایلند، پرتغــال و برزیل دیدار 
می کند. امیررضا عباســی با پینگ پنگ بازانی 
از آلمان، اســترالیا و ســنگاپور رقابت خواهد 
داشت و نمایندگان روسیه، آرژانتین و آمریکا 
هم حریفان حمید شــمس هستند. دیدارهای 
بخش دوبل مسابقات تنیس روی میز قهرمانی 
جوانان جهان نیز از شــنبه آغاز می شــود. در 
این بخش تیم دوبل امین احمدیان و امیررضا 
عباسی با تیم دو نفره آرژانتین دیدار می کند. 
ترکیب آریــا امیری و حمید شــمس هم به 

مصاف تیم دوبل ژاپن می رود.

آکادمی ملی المپیک آمادگی خود را 
برای برگزاری کاس های آموزشی برای 
الکترونیک  مربیان ورزش های  و  داوران 
اعام کرد. روز گذشــته رییس آکادمی 
ملی المپیک دکتر رضا قراخانلو نشستی 
را بــا متولیان ورزش های الکترونیک در 

همین باره برگزار کرد.
 در نشســت مشــترک مسووان 
آکادمــی ملــی المپیــک بــا متولیان 
الکترونیــک، در خصوص  ورزش هــای 
الکترونیک  ورزش های  المپیاد  برگزاری 
ایران بحث و تبادل نظر شــد و قراخانلو 

از حمایت هــای ویــژه ایــن آکادمی از 
الکترونیک خبــر داد. در  ورزش هــای 
قراخانلو ضمن  نشســت،  ایــن  ابتدای 
معرفی مختصری از امکانات و تجهیزات 
آکادمی ملــی المپیک گفــت: »ما در 
این مجموعه و بــا در نظر گرفتن ابعاد 
و  همگانــی  ورزش  قهرمانــی،  ورزش 
همچنین ابعــاد بین المللــی که وجود 
دارد، آمادگــی ایــن را داریــم تــا در 
زمینه های ارتقــای دانش علمی مربیان 
و داوران بازی های الکترونیک، با انجمن 
ورزش های الکترونیک همکاری کنیم.« 

در ادامــه این نشســت، محمد یعقوبی 
رییس انجمــن ورزش های الکترونیک و 
مهدی رســولی از اعضای هیأت رییسه 
این انجمــن، به ارائه گزارشــی درباره 
فعالیت های انجمن و همچنین مسابقات 
و  پرداختــه  الکترونیــک  بازی هــای 
ورزش های  »المپیک  برگزاری  پیشنهاد 
کردند. همچنین  مطرح  را  الکترونیک« 
در پایان این نشست مقرر شد آیین نامه 
و دســتورالعمل برگزاری این مسابقات 
تنظیم و در جلســه بعدی مورد بحث و 

بررسی قرار گیرد. 

هفته هشــتم لیگ برتر هندبال امروز 
پنجشنبه با برگزاری دو دیدار آغاز می شود 
و فردا جمعه نیز با دو مسابقه دیگر پیگیری 
می شــود. هفته هشــتم لیگ برتر هندبال 
امروز و فردا با انجام 4 مسابقه در شهرهای 
مختلف ایران برگزار می شــود و تیم نیروی 
زمینی هم باید این هفته اســتراحت کند. 
در مهم ترین مســابقات این هفته تیم های 
صدرنشــین برای حفظ جایگاه خود باید با 
تیم هــای میانه و قعرنشــین جدول روبه رو 
شــوند. در مهم ترین دیدار هفته، امروز در 
کرمان سپاهان  صدرنشین برابر مس کرمان 

به میدان مــی رود و فردا جمعه هم زاگرس 
اســام آباد که در تعقیب ســپاهان اســت، 
مقابل تیم ته جدولی یعنی ســربداران قرار 
می گیــرد. در دیگر دیدار امروز تیم فراز بام 
دهدشت باید با هیات نجف آباد روبه رو شود 
و در آخرین مســابقه هم روز جمعه دو تیم 
مدعی که امسال از شرایط خوبی برخوردار 
نیستند و نزدیک به قعر جدول هستند باید 
به مصاف هــم بروند. در این مســابقه تیم 
ذوب آهــن اصفهان کــه در رده هفتم قرار 
دارد بایــد به مصاف یکــی دیگر از مدعیان 
همیشگی لیگ برتر هندبال که تا به اینجای 

کار جایگاهی بهتر از ششــمی ندارد، یعنی 
نفت و گاز گچساران برود.

 جــدول رده بندی لیــگ برتر هندبال تا 
پایان هفته هفتم به شرح زیر است:

1- فواد مبارکه سپاهان، 6 بازی و 11 امتیاز، 
تفاضل گل ۲5+

۲- زاگرس اســام آباد، 6 بــازی و 11 امتیاز، 
تفاضل گل 9+

3- نیروی زمینی کازرون، 7 بازی و 9 امتیاز، 
تفاضل گل 7+

4- فرازبام خائیز دهدشت، 6 بازی و 8 امتیاز، 
تفاضل گل ۲۲+

OCA شهریان در نشست کمیسیون زنان

شروع رقابت های انفرادی تنیس روی میز جهان از امروز 

ورود ورزش های الکترونیک به آکادمی ملی المپیک 

لیگ برتر هندبال مردان؛سپاهان به مس رسید، زاگرس به قعر

وصال روحاني
Vesal Rohani

قاسم کیانی
کارشناس بسکتبال

جشــنوراه ایپس در حالی به روزهای 
پایانــی اش نزدیک می شــود که در بخش 
عکس اتفاق خوبی برای عکاســی ورزشی 
ایران افتاده و آثار ارســال شــده از سوی 
نعیــم احمــدی، در جمع ۲۰ اثــر برتر 

جشنواره ایپس قرار گرفته است.
بررســی آثــاری کــه به جشــنواره 
ایپس ارائه شــده، در هشــت بخش ادامه 
دارد کــه در این راســتا آثار برتری که در 
بخش عکس به مرحله نهایی رســیده اند، 
از ســوی انجمــن جهانی خبرنــگاران و 
عکاســان ورزشی معرفی شــد. نکته قابل 
توجه فهرســتی که از ســوی ایپس اعام 

شــده، این است که نعیم احمدی، یکی از 
عکاسان ورزشی ایران با گزارش تصویری 
که درباره ورزش بانوان ارســال کرده، به 
مرحله نهایــی راه پیدا کرده و اثرش جزو 
۲۰ عکس برتر در بخش گزارش تصویری 

قرار گرفته است.
عکس های ارسالی در دو بخش »تک 
عکس« و »گزارش تصویری« بررسی شده 
که در هر بخش ۲۰ عکس به مرحله نهایی 
راه یافته است. موضوعی که نعیم احمدی 
به آن پرداخته، ورزش زنان اســت که در 
قالب چند عکس تاش بانوان ورزشــکار 
برای موفقیت را به تصویر کشــیده است. 

آثار ارسال شده به جشنواره ایپس در سه 
مرحله داوری شــده اند که نتیجه مرحله 
نهایی تــا چنــد روز دیگر و در آســتانه 
اجاس ایپس در لوزان اعام می شود. سه 
نفر برتر هر بخش به لوزان دعوت می شوند 
و جوایز خود را دریافــت می کنند. جایزه 
نفر اول، 8 هزار دار، نفر دوم، 3 هزار دار 

و نفر سوم، ۲ هزار دار است.
مرحله نخست داوری جشنواره ایپس 
حدود یک ماه قبل به اتمام رسید و هشت 
اثر خبرنگاران و عکاســان ورزشی ایران، 
واجد راهیابــی به مرحله بعد شــناخته 

شدند.

ســمیرا ارم عضــو تیم ملــی تیراندازی 
جانبــازان و معلوان مدال هایش را به آســتان 
قــدس رضوی اهدا کرد. ســمیرا ارم ملی پوش 
شــیرازی تیم تپانچه جانبازان و معلوان که با 
یک نشــان نقره از بازی های پاراآسیایی ۲۰18 
جاکارتا بازگشــت، در کارنامه ورزشی خود دو 
نشان طای انفرادی و تیمی از مسابقات جهانی 
کرواســی نیز دارد که در اقدامی ارزشمند این 
دو مــدال را به آســتان قدس رضــوی و موزه 

شاهچراغ اهدا کرد. ســمیرا ارم عضو تیم ملی 
تیرانــدازی جانبازان و معلــوان در بازی های 
پاراآســیایی جاکارتا بعد از اهدای مدال هایش 
گفت: »مســابقات کرواســی ۲۰15 نخستین 
حضــورم در رقابت های جهانــی بود که در آن 
موفق به کسب ۲ طا در بخش انفرادی و تیمی 
تپانچه بادی 1۰ متر شدم که در بازگشت از آن 
رقابت ها، یکی از مدال هایم را به شاهچراغ برادر 

امام رضا )ع( در شیراز، اهدا کردم.«

او در خصــوص اهــدای دومیــن مدال 
طای خود به آســتان قدس رضوی ادامه داد: 
»ارزشمندترین مدالم را تقدیم به امام رضا )ع( 
کردم چراکه از کودکی با عشــق به ائمه بزرگ 
شــدم و آرزو داشــتم که خادم امام رضا )ع( 
باشــم.« ارم همچنین گفت: »من از چهار سال 
پیش تیراندازی را شروع کردم و راه طوانی در 
پیش دارم که امیدوارم در این مســیر به لطف 
خدا روز به روز رشد و پیشرفت داشته باشم.«

 عکاس ایران
 در جمع 20 عکاس برتر 
جشنواره ایپس

سمیرا ارم مدال هایش 
را به آستان قدس 
رضوی اهدا کرد
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 نتایج کامل 
دیدارهای ایران:

ایران ۲6 - قزاقستان 41
ایران ۲4- استرالیا ۲9

ایران 8 - ژاپن 31
ایران 38- نیوزیلند 19

  رده  بندی گروه اول:
قزاقستان 3 بازی -6 امتیاز

ژاپن 3 بازی- 6 امتیاز
استرالیا 4 بازی- 4 امتیاز

ایران 4 بازی- ۲ امتیاز
نیوزیلند 4 بازی -صفر امتیاز

 رده  بندی گروه دوم:
کره جنوبی 4 بازی - 8 امتیاز

چین 4 بازی - 6 امتیاز
هنگ کنگ 3 بازی - ۲ امتیاز

هند 3 بازی - ۲ امتیاز
سنگاپور 4 بازی - صفر امتیاز
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رسولخادمدرآیندهاینزدیکبرمیگردد

جوادی: شکست کشتی ایران را قبول ندارم!

شکست حریف هندی به راحتی به فینال رسیده 
بود. هــادی در دیــدار رده بندی توانســت آنزور 
خزری یف از روســیه را شکست دهد. در واقع ما 
در سه وزن توانســتیم روس ها را شکست دهیم. 
عزت ا... اکبری هم به خاطر اشتباهات خود مغلوب 
کشتی گیران آذربایجان و باروس شد در حالی که 

شایستگی رسیدن به دیدار فینال را داشت.
بــههرحــالهمیــناشــتباهات
کشتیگیران آنان از که است کشتیگیران
این برای توجیهی خوردهساخت، شکست

مسالهدارید؟
 کشــتی باا و پایین زیــاد دارد. من بیش 
از 50 ســال اســت که همراه کشتی هستم. ولی 
قرعه های ســخت باعث به وجود آمدن این نتایج 
شــد. در حالی که هیچ یــک از تیم های رقیب ما 
مثل روسیه، آمریکا، گرجستان و ژاپن با قرعه های 
سخت روبه رو نشدند. از سوی دیگر ما در چهار وزن 
از کشتی گیران جوان و کم تجربه استفاده کردیم. 
در واقع رســول خادم با انتخاب کشــتی گیرانی 
مثل محمدباقر یخکشــی، ریسک کرد. باید همه 
این موارد را در نظر بگیریم. برخی ها می پرســند 

چرا رضا اطری در بوداپست مدال نگرفت؟ حسن 
رحیمی هم چند ســال مدال جهانی نمی گرفت 
ولی با آمدن رسول خادم صاحب چند مدال طا، 
نقره و برنز جهان و المپیک شد. اگر رسول خادم 
نبود، حســن رحیمی »تشتک« هم نمی توانست 
بگیرد! پس باید به رضا اطری هم اعتماد کرد. ما 
بهتر از این کشتی گیران، نفرات دیگری در اختیار 

نداشتیم.
پسدرکارپشــتوانهســازیدراین

سالهابسیارضعیفعملکردیم.
 این را هم قبول ندارم! ما چند ســال است 
مشــغول پشتوانه سازی هســتیم. اینکه برخی ها 
می گوینــد در کشــتی پشــتوانه نداریم، حرف 
درستی نیســت. بقیه تیم های دنیا حتی روس ها، 
آمریکایی ها، گرجی ها، ترک ها و ژاپنی ها مثل ما 

هستند. آنها هم در حد کشتی ما پشتوانه دارند!
آقایجــوادی،اینکهمیگوینداعضای
شــورایفنیتیمهایملیکشــتیآزادو
فرنگیپسازاستعفایخوددوبارهبهجای

خودبازگشتهاند،چقدردرستاست؟
 اعضای شــورای فنی هر دو رشــته آزاد و 

فرنگی واقعا استعفا داده اند و در عمل شورای فنی 
وجود ندارد. در واقع شــورای فنی در فدراسیون 
کشــتی به هم خورد. خــودم نخســتین نفری 
بودم که پس از اســتعفای رســول خادم استعفا 
دادم. ولی یک مســاله ای هســت. اگر کاری فنی 
باشــد، اعضای شــورای فنی همچنان در خدمت 
فدراسیون کشتی هســتند چون این فدراسیون 
مربوط به رســول خادم می شــود و فعا رییس 
جدید انتخاب نشــده اســت. ما افراد و همکاران 
رسول خادم هســتیم. اان حمید بنی تمیم نایب 
رییس قبلی فدراســیون کشتی سرپرست موقت 
این فدراسیون است و ما وظیفه داریم در کارهای 
فنی با او مشــورت و همکاری کنیم. مثا من دو 
هفته پیــش به عنوان مســوول کمیته فنی برای 
رقابت های کشتی آزاد قهرمانی بزرگساان کشور 
در گروه الف به شهرســتان قصر شــیرین رفتم و 
اسامی کشــتی گیران با اســتعداد و آینده دار را 
برای فدراسیون کشتی صورت برداری کردم. برای 
همین اســت که بعضی ها فکــر می کنند، اعضای 

شورای فنی دوباره به سر کار خود بازگشته اند.
ولیبرخــیازاعضایشــورایفنی

بنا انتخابغامرضامحمــدیومحمد در
بهعنوانســرمربیانجدیــدتیمهایملی
کشــتیآزادوفرنگیبزرگســاانایران
کهحمید گفتهاند و دادند نشــان واکنش
بنیتمیممشــورتیبااعضایشورایفنی

نکردهاست؟
 حمید بنی تمیم دربــاره انتخاب غامرضا 
محمدی با من مشــورت کرد و من گفتم انتخاب 
خوبی اســت. در مورد بقیه اعضای شــورای فنی 
هیچ اطاعی ندارم. قبا شــورای فنی در انتخاب 
ســرمربیان و اعضــای کادر فنــی تیم های ملی 
کشتی تصمیم گیرنده بود ولی حاا تصمیم گیرنده 
خود حمید بنی تمیم اســت و ما کاره ای نیستیم. 
برای اینکه همانطور که گفتم شــورای فنی دیگر 
وجود ندارد. این را هم بگویم سرپرســتی حمید 
بنی تمیم موقتی اســت و او در غیاب رسول خادم 

کارهای کشتی مملکت را انجام می دهد.
سرشــناس و مطرح مربیان از برخی
حاضربههمــکاریبــاغامرضامحمدی
ایران آزاد تیمملیکشــتی درکادرفنی
نیستند،اینمسالهنمیتواندمحمدیرادر

انتخابمربیانبامشکاتمواجهکند؟
 خیلی ها دوســت دارند ســرمربی تیم ملی 
ایران باشــند و معلوم اســت نمی خواهند به عنوان 
مربی زیر دســت غامرضا محمدی کار کنند. تیم 
ملی فقط یک ســرمربی می خواهد نه پنج یا شش 
ســرمربی! به نظــرم مربیان خوب زیاد هســتند و 
محمدی می تواند چهار مربــی خوب را برای خود 
انتخاب کند. همه چیز بســتگی بــه رییس آینده 
فدراسیون کشتی دارد و قطعا پس از انتخاب رییس 
فدراســیون، همه مشکات کشــتی حل می شود. 
غامرضا محمدی مربی خوبی اســت و شایستگی 
ســرمربیگری تیم ملی ایــران را دارد. او با تجربه 
اســت و در نخســتین مرحله از کار خود توانست 
همین چند روز پیش تیم ایران را در جام الروســا 
در شهر مسکوی روســیه به مقام قهرمانی برساند 
اما مهم نظر رییس آینده فدراســیون کشتی است. 
شاید غامرضا محمدی و محمد بنا نتوانند با رییس 

جدید کنار بیایند که امیدوارم این اتفاق نیفتد.
نزدیکترین و ازوفادارترین شمایکی
افرادبهرسولخادمبودیدوبههمینخاطر
خادم رسول منتقدان از برخی انتقاد مورد

بودهوهستید.
 همچنان رســول خادم را دوســت دارم و 
مطمئــن هســتم او در آینده ای نــه چندان دور 
دوبــاره به کشــتی و ورزش ایران بــاز می گردد. 
رســول خادم فقط به خاطر کشتی استعفا داد تا 
وزارت ورزش در نبودن او از کشتی حمایت کند. 
رسول این را می دانست و برای همین چاره کار را 
در آن دید که استعفا کند. او فردی سالم، صادق 
و با اخاق اســت و قهرمان جهان و المپیک هم 
بود که در این هفت ســال به صورت شبانه روزی 

برای کشتی ایران زحمت کشید.
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وقتیپیشکسوتدراعتراضبهمشکاتسکتهمیکند
مرگ در زورخانه

این روزها فدراســیون ورزش هــای زورخانه ای و پهلوانــی یکی از کم 
کارترین رشــته های ورزشــی اســت که برنامه هایش در تمامی بخش ها با 
مشــکاتی روبه رو اســت.  یکی از این مشکات رســیدگی به وضعیت این 
ورزش در ســطح استان ها اســت. یکی از زورخانه هایی که این روزها سر و 
صدای زیادی را به پا کرده، زورخانه تختی بندرعباس است که ماه هاست به 
دلیل بی توجهی مسووان استانی و فدراسیون به حالت تعطیل درآمده است. 
بی توجهی مسووان به وضعیت این ورزش پهلوانی به شدت همه عاقه مندان 
و پیشکسوتان این رشته را عصبانی کرده و حتی باعث شده تا در یکی از این 
جلسات رضا شهبازپور به حدی از بی توجهی ها به این رشته عصبانی  شود که 
سکته کند و متاسفانه فوت  کند. علی نیستانی یکی دیگر از پیشکسوتان این 
رشــته است که به شــدت از تعطیلی این زورخانه انتقاد می کند: »متاسفانه 
ورزش های زورخانه ای با وجود جایگاهی که در استان محروم هرمزگان دارد 
مورد توجه قرار نمی گیرد و ماه هاست زورخانه 
تختی بندرعباس به عنوان تنها زورخانه استان 
هرمزگان با ســوءمدیریت و به بهانه تعمیرات 
تعطیل شده و ورزشکاران این رشته جایی برای 

پرداختن به ورزش های زورخانه ای ندارند.«
پیشکسوت ورزش های زورخانه ای هرمزگان 
بــا انتقاد از بی توجهی ها به این ورزش گفت: »در 
۱5 سال گذشــته حتی یک میل هم به زورخانه 
تختی اضافه نشــده و هیچ کاری برای بازسازی 
آن انجام نگرفته، حال نیز چند ماهی است کاما 
تعطیل شــده و کســی کاری برای راه اندازی آن 
تاکنون انجام نــداده که امیدوارم با قول هایی که 
سرپرست جدید هیات داده بتوانیم از این زورخانه پس از ماه ها بار دیگر استفاده 
کنیم. زورخانه مغازه ای دارد که اجاره آن میلیون ها تومان در ســال اســت اما 
مشــخص نیست چرا در چند سال گذشته یک میل هم به زورخانه تختی اضافه 
نشــده است.«  او در ادامه با اشــاره به مرگ یکی از پیشکسوتان این ورزش در 
اعتراض به این بی توجهی ها ادامه داد: »حدود ۳ هفته پیش جلسه ای را به اتفاق 
تعدادی از پیشکســوتان با سرپرســت جدید هیات استان هرمزگان در زورخانه 
تختی ترتیب دادیم که در این جلسه رضا شهبازپور از بی توجهی ها به این رشته 
و تعطیلی زورخانه تختی و بها ندادن به مرشــدان جوان خیلی عصبانی شــد و 

متاسفانه در همان زمان به دلیل سکته قلبی جانش را از دست داد.«

سرمربیپاسناجا:ماقهرمانمیشویم
هیچ چیز برای یک سرباز غیر ممکن نیست

حمیدرضا منصوریان، ســرمربی تیم ووشــو پاس ناجا معتقد اســت که با 
توکل بر خدا و تاش بازیکنان تیم پاس ناجا قهرمان این فصل لیگ برتر ووشــو 
می شــوند. حمیدرضــا منصوریان درباره برتری تیم پــاس ناجا مقابل تیم نفت 
پارس جنوبی در لیگ برتر ووشــو گفت: »توانســتیم در مســابقات لیگ ووشو 
کار بزرگــی را انجام بدهیم و تیم نفت پارس جنوبــی، قهرمان بامنازع چهار، 
پنج ســال اخیر را شکست بدهیم. برای رسیدن به این مهم اردوهای مستمر و 
خوبی داشتیم و همچنین با جذب نفرات سرباز قهرمان به هدف خود رسیدیم.« 
منصوریان با بیان اینکه این ســخت ترین مســابقه تیم پاس ناجا بود، ادامه داد: 
»با آرامش و اتحاد به میدان رفتیم و مقابل پارس جنوبی به برتری دســت پیدا 
کردیم. تخصص اصلی تیم ما در ساندا است و در این مسابقه نیز بعد از اینکه در 
تالو ۳ بر 2 عقب افتادیم، توانســتیم در ساندا به برتری 6 بر ۳ دست پیدا کنیم 
تا ضمن جبران عقب افتادگی در مجموع 8 بر 6 به پیروزی دســت پیدا کنیم.« 
ســرمربی تیم ووشــو پاس ناجا در خصوص اینکه پیش بینی برتری مقابل تیم 
قدرتمند نفت جنوبی و صدرنشینی در لیگ را داشته است، گفت: »به عنوان یک 
ســرباز اعتقاد دارم هیچ چیزی برای یک سرباز به عنوان غیرممکن وجود ندارد. 
ما 4 سال اســت که در لیگ ووشو حضور داریم و سال به سال نیز بهتر شدیم. 
در سال نخست به مقام چهارم، سال دوم به مقام سوم، سال سوم به مقام نایب 
قهرمانی و ســال گذشته نیز به خاطر شرایط خاص در جایگاه سوم قرار گرفتیم 
و امســال تنها به قهرمانی فکر می کردیم. از ابتدای لیگ نیز بدون توجه به اسم 
تیم ها برای هر حریفی برنامه داشــتیم. از ســال نخست اعتقاد داشتم که هیچ 
کاری نشد ندارد و تنها نیازمند زمان است. می دانستم با تاش و دست به دست 
دادن همه عوامل می توانیم کارهای بزرگی بکنیم و همچنان نیز معتقد هســتم 

کارهای بزرگ دیگری را نیز می توانیم انجام بدهیم.«

گزارشوخبر

داوری:نصبعکسعلیاکبریقابلهضمنیست
او قهرمان کشتی بوده نه بوکس

مســابقات بوکس قهرمانی کشــور درحالی از فردا به میزبانی خوزســتان آغاز 
می شــود که انتشار یک پوستر بزرگ از امیر علی اکبری در سالن میزبان مسابقات به 
یک ماجرای جنجالی تبدیل شده و واکنش برخی از جامعه بوکس را به همراه داشته 
است. یکی از افرادی  که به این موضوع واکنش نشان داده است، جاسم داوری دارنده 
نشــان نقره بازی های آسیایی اینچئون اســت. او اعتقاد دارد امیر علی اکبری قهرمان 
کشــتی بوده و نباید تصویر او در سالن مسابقات بوکس نصب می شده است: »به هر 
حال وقتی مســابقات بوکس برگزار می شود، نمی شود که عکس قهرمان کشتی را در 
سطح شــهر و سالن مســابقات نصب کنیم. آنها جایگاه شان مشخص است، من یک 
مثال می زنم؛ آیا در مسابقات فوتبال تا به امروز عکس بوکسورهای ما را در ورزشگاه 
نصب کرده اند؟! آیا در فدراســیون فوتبال عکس فوتبالیست ها را می زنند یا قهرمانان 
کشتی و بوکس؟ « داوری با بیان اینکه انتقاد او از این کار کلی بوده و با علی اکبری 
و اســتکی رفاقت دارد، ادامه داد: »در هر مســابقه ای که برگزار می شود اصوا عکس 

قهرمانان آن رشته را نصب  می کنند اما متأسفانه این 
اتفاقاتی که رخ داده خیلی برای ما عجیب و غیرقابل 
هضم است. باید عکس قهرمانان بوکس که سال ها با 
تمام سختی ها توانستند این رشته را سرپا نگه دارند 
در سالن مســابقات نصب شود. من نمی گویم عکس 
جاســم داوری را بزننــد اما باید عکــس قهرمانانی 
که برای این رشــته مــدال آوری کرده اند، در اهواز و 
خوزستان محل برگزاری مســابقات قهرمانی کشور 
نصب شود. امیدوارم که خودمان برای خودمان ارزش 
قایل شویم. هر کسی در هر جایگاهی که هست باید 
شأن خودش را بداند. این صحبت های من کلی است. 
به هر حال من با علی اکبری و استکی دوست هستم 

اما نصب عکس قهرمان کشــتی در ســالن مسابقات اشتباه اســت، اگر در مسابقات 
دیگری چنین اتفاقی رخ می داد بحثی مطرح نبود.« داوری در پاســخ به این سوال 
که آیا شرایط شما برای بازگشت به تیم ملی بوکس فراهم شد یا خیر، ادامه داد: »در 
حال حاضر من تمریناتم را به شــدت پیگیری می کنم. مدتی قبل راهی فدراســیون 
شــدم و با حســین ثوری رییس فدراســیون بوکس در مورد شرایطم صحبت کردم. 
متأسفانه در باشگاهی که فعالیت می کنم کسی هم وزن من نیست تا بتوانم تمرینات 
فنی را پیگیری کنم. تنها مشــکل من فعًا همین اســت. به امید خدا تا پایان سال 
جاری تکلیفم مشــخص می شــود که آیا می توانم در اردوهای تیم ملی حضور داشته 

باشم و برای کسب سهمیه المپیک فعالیتم را آغاز کنم یا خیر.«

هروی: مشکات مالی رفع نشود، ورود به 
المپیک سخت می شود

ســرمربی تیم ملی کاراته نگران از دســت رفتن امتیازهای المپیکی کاراته 
مثل امتیازهای کاراته وان ســری آ چین به دلیل مسائل مالی است. شهرام هروی 
در این باره گفت: »به هر حال برای رسیدن به المپیک 2020 توکیو باید مسیری 
که تعریف شــده را طی کرد و یکی از این مسیرها حضور در مسابقات کاراته وان 
سری آ است. متاســفانه به دلیل مشکات مالی که در ورزش کشور و فدراسیون 
کاراته وجود دارد، نتوانستیم در این مسابقات حاضر شویم ولی امیدوارم در ادامه 
راه دغدغه چنین مشکاتی را نداشته باشیم.« سرمربی تیم ملی کاراته در پاسخ 
به این ســوال که می توان امتیازهای از دست رفته را جبران کرد؟ ادامه داد: »تا 
به امروز فدراسیون همه تاش خود را کرده و از حمایت مسووان تشکر می کنم 
اما مســلما امتیازاتی که از دســت می رود در ادامه راه برای رسیدن به المپیک 
مشکل ساز است. مسابقات تکرار نمی شوند و امیدوارم مسووان توجه بیشتری به 
رشته تازه المپیکی شده کاراته کنند تا کار به روزهای پایانی نکشد.« او همچنین 
در مورد مســابقات پیش روی ملی پوشان کاراته برای کسب امتیازهای المپیکی، 
گفت: »نخســتین مسابقه ای که قرار اســت ما در آن شرکت کنیم لیگ جهانی 
فرانســه در سال 20۱۹ است، مسابقات ســال آینده ما هفت مرحله لیگ جهانی 
کاراته وان و چهار مرحله کاراته وان ســری آ است که مســووان قول داده اند به 
صــورت تمام قد از کاراته حمایــت کنند تا در همه این رقابت ها حاضر شــود. 
امیدوارم مســووان به این قولی که داده اند پایبند بوده و شاهد رفع دغدغه های 
مالی در کاراته باشیم.« ســرمربی تیم ملی کاراته با اشاره به اهمیت رقابت های 
کاراته وان سری آ چین ادامه داد: »مسلما اعزام به این رقابت ها برای کسب امتیاز 
اهمیت زیادی داشــت. اگر قصد مدال آوری از کاراته را در المپیک 2020 داریم 
باید از اتاف این امتیازات جلوگیری شــود. خوشــبختانه مسووان ورزش قول 
داده اند که کاراته را به همه مسابقات اعزام کنند، امیدوارم این اتفاق رخ دهد چرا 
که اگر امتیازات را از دســت بدهیم به جای اینکه در المپیک شــاهد مدال آوری 

کاراته باشیم، حتی از رسیدن به المپیک هم باز می مانیم.«

پنجمین دوره رقابت های کشــتی 
آزاد جام باشگاه های جهان اواخر آذرماه 

به میزبانی بابل برگزار می شود.
 این مســابقات میــراث پرهزینه 
رســول خادم برای کشــتی ایران است 
و با وجودی  کــه پنجمین دوره خود را 
پشت ســر می گذارد اما هنوز در سطح 
بین الملــل نتوانســته جایگاهی را برای 

خودش پیدا کند.
 در طول سال های گذشته تمامی 
هزینه هــای برگزاری این مســابقات بر 
عهــده ایران بوده و امســال هم همین 
وضعیت وجود دارد. البته در ســال های 
اخیــر بــا هزینه هایی که فدراســیون 
کشــتی با مدیریت رســول خادم انجام 
می داد، تیم های بیشــتر و باکیفیت تری 
بــه مســابقات می آمدنــد امــا در این 
دوره به نظر اندکی از اســتقبال تیم ها 
کاسته شده اســت. به طور مثال تایتان 
مرکوری آمریــکا از جمله تیم هایی بود 

که از حضــور در ایران انصرف داد تا در 
پنجمین دوره رقابت های کشــتی آزاد 
جام باشــگاه های جهان که روزهای 22 
و 2۳ آذرماه در ســالن دانشــگاه آزاد 
شهر بابل برگزار می شود، غیبت داشته 
باشد. تا کنون حضور تیم های اوکراین، 
گرجســتان، ترکیه و مجارستان در این 
مسابقات قطعی شده و شنیده شده که 
چند تیــم خارجی دیگر نیــز متقاضی 
حضور در این مسابقات هستند که البته 
هنوز قطعی نشــده اما به طور مشخص 
فعا آنچــه که قطعی شــده دو تیم از 
ایــران و 4 تیم خارجی رقابت می کنند. 
تیم های بیمه رازی بابل و پاس ستارگان 
ســاری تیم های اول و دوم رقابت های 
لیگ برتر کشتی آزاد سال ۹7 ایران نیز 
مجوز حضور در این مســابقات را دارند. 
این مسابقات به صورت تیم به تیم و در 
2 روز برگزار می شود و تماشای آن برای 

عموم مردم رایگان است.

تیم بیمه رازی یکــی از تیم های 
ایرانی شــرکت کننده در لیگ جهانی 
کشــتی آزاد، با ۹ کشــتی گیر قرارداد 

بسته است.
 تیــم بیمه رازی نماینده ایران در 
لیگ جهانی کشتی آزاد با رضا اطری، 
بهنام احسان پور، حسن رحیمی، میثم 
نصیــری، مهــران نصیــری، مصطفی 
قاســم پور،  کامــران  حســین خانی، 
محمدجواد ابراهیمــی و حامد طالبی 
زرین کمر قرارداد بســت کــه از بین 
ایــن نفرات اطری و حســین خانی در 
مســابقات جهانی بوداپست عضو تیم 

رحیمی  بودند. حسن  بزرگساان  ملی 
هم که در مراحــل گروهی لیگ برتر 
آزاد با بیمــه رازی تمرین می کرد اما 
برای این تیم کشتی نگرفت، قرار است 
در لیگ باشگاه های جهان روی تشک 

برود.
 در روزهای آینده دو کشــتی گیر 
خارجــی نیز به جمع این نفرات اضافه 
می شــوند. لیگ جهانی کشــتی آزاد 
روزهــای 22 و 2۳ آذر مــاه در بابل 
برگــزار خواهد شــد و تاکنون حضور 
چهار تیــم خارجی در ایــن رقابت ها 

قطعی شده است.

 رقابت 4 تیم خارجی
 با 2 تیم ایرانی

 بیمه رازی با قدرت وارد می شود

پنجمیندورهرقابتهایکشتیآزاد
جامباشگاههایجهان

بازگشتحسنرحیمیبهکشتیبالیگجهانی

رزمی
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روز گذشــته یک اظهارنظر از ســوی 
علی دادگر رییس فدراســیون تیراندازی به 
شدت جامعه کشــتی را عصبانی کرد. علی 
دادگر در حاشــیه اردوی تیم ملی تفنگ و 
تپانچه در جمع خبرنگاران قصد داشــت از 
هزینه های باای اردوی تیم ملی تیراندازی 
آمــاری ارائه بدهد که به یکبــاره مثالی زد 
از کشــتی که عاقه مندان به این رشــته را 
عصبانی کرد. علی دادگر در این مصاحبه اش 
گفت: »تیراندازی با سایر ورزش ها متفاوت 
اســت و نیاز به ساح  و مهمات دارد و چون 
اینهــا وارداتی هســتند ما را با مشــکاتی 
روبه رو می کنند. این اردوها چند روزی است 
آغاز شــده و ما از تمام ظرفیت ها اســتفاده 
کرده ایــم. ۹ اعزام برای کســب ســهمیه 
المپیک داریم که به جز مکزیک برای سایر 
مسابقات مشکلی وجود ندارد. اگر دست مان 

باز شود تیم را به مکزیک هم اعزام می کنیم. 
ما غیــر از اعزام ها هزینــه تمرین هم داریم 
و مهمات مصرف می شــود. ما مثل کشــتی 
نیســتیم که تنها به یک دوبنده و تشک نیاز 
داشته باشــد. روزانه برای هر ورزشکار 500 
هزار تومان نیاز است.« این مثال دادگر شبیه 
مثالی اســت که ســال ها درباره فوتبال زده 
می شد. همه جا عنوان می شد که فوتبال در 
کوچــه و خیابان با چند تــا آجر و یک توپ 
پاســتیکی برگزار می شود و به همین دلیل 

اشاعه آن  هم در سطح دنیا زیاد است. یعنی 
نیازی نیست حتما کسی که به فوتبال عاقه 
دارد، به باشــگاه خاصی بــرود. این دلیلی بر 
قیاس اهمیت فوتبال و یــا امکاناتی که نیاز 
دارد با ســایر رشته ها نیست. دادگر هم شاید 
قصد داشــته که بگوید برای برگزاری اردوی 
تیم ملی تیراندازی عاوه بر ورزشکار نخبه ای 
که باید عاقه مند به این رشــته باشد، محل 
لباس متناســب، فشنگ،  تمرین مناســب، 
تفنگ، ســیبل و کلی ابزار دیگر نیاز اســت. 
حال با همه این تفاســیر اینکه ورزشــکاری 

بتواند در تیراندازی به مدال المپیک برسد یا 
نه،  بحث دیگری است. این در حالی است که 
هر جا که تشک کشــتی پهن شود، امکانات 
اولیه برای برگزاری تمرینات کشــتی فراهم 
اســت اما این دلیل بر کم  اهمیت جلوه دادن 

کشتی نیست.
بعد از اظهــارات دادگر، ابراهیم جوادی 
یکی از پیشکســوتان کشــتی نسبت به این 

واکنش  موضــوع 
از  و  داد  نشــان 
اظهارات دادگر به 

شــدت انتقاد کرد: »دادگر اشتباه کرده این 
حرف را زده اســت. افتخارات کشتی کجا و 
تیراندازی کجا؟ کشــتی گیر سال ها زحمت 
می کشــد و عرق می ریزد و زجر می کشد تا 
برای کشــور افتخارآفرینی کند حتی جانش 
را فــدا می کند. برادر ۱8 ســاله من بر روی 
تشــک کشتی قطع نخاع شــد و جانش را از 
دســت داد، آن وقت او چطور چنین حرفی 
می زند؟« جوادی که ظاهرا برداشت اشتباهی 
از اظهــارات دادگر داشــته، ادامه داد: »مگر 
هر کس یــک دوبنده تنش کند، می شــود 
کشــتی گیر؟ اینها طاقت نمی آورند تمرینات 
کشــتی را حتی تماشــا کنند چه برسد به 
اینکــه از پس آن بربیاینــد. ما هم می توانیم 
بگوییــم »ورزشــکار تیرانــدازی یک تفنگ 
دســتش می گیرد و تیــر در می کند، اینکه 
کاری ندارد«. این چه حرفی است که او زده 
است؟ مگر ورزشکار تیراندازی چکار می کند 
که روزی 500 هزار تومان هزینه دارد؟ اصا 
با این هزینه ها مگر افتخاری هم در المپیک 
کســب کرده اند؟ مســووان ورزشــی باید 
حرمت هــا را حفظ کنند. مــا هیچ وقت قصد 
حرمت شکنی نداریم اما این صحبت ها باعث 
اختاف و حاشــیه می شود. کشتی این همه 
افتخار کسب می کند. تیرانداز با روزی 500 
هزار تومــان کدامیک از این افتخارات را 

می تواند به دست بیاورد؟«

اردوی تیم هــای ملــی جوانــان و 
بزرگســاان در بخش آقایــان و تمرین 
نوجوانــان در بخش بانــوان از روز ۱6 
آذرماه به میزبانی تهران آغاز می شــود. 
اسامی نفرات دعوت شده به تمامی این 
اردوها از ســوی فدراسیون وزنه برداری 
اعام شده اما در بین نفرات دعوت شده 
به اردوی بزرگســاان نامی از کیانوش 
رستمی و ســعید علی حسینی و برخی 
دیگــر از چهره هــای سرشــناس دیده 
نمی شــود. اردوی تیم ملی بانوان برای 
شــرکت در مســابقات بین المللی سال 
آینده با نفرات برتر مسابقات قهرمانی 
کشور در مشهد و المپیاد استعدادهای 
برتر کشور در سنندج برگزار می شود. 

این اردوی دو هفته ای زیر نظر 
مریم امــرا... مربی این تیم با 

 ۱۱ حضــور 
ر  نه بردا ز و

از ۱6 آذرماه آغاز خواهد شد. سیده غزاله 
حســینی، ســیده غزل حســینی، الیــکا 
محمدخانی، شــینا امانی، النــاز باجانی، 
هانیه کرمــی، پارمیــدا محمودیان، فروغ 
یونســی، پریــا حاج علی اکبری، نوشــین 
مــرادی و نازنین معتمــدی نفرات دعوت 
شده به اردوی تیم بانوان هستند. همچنین 
اردوی آماده ســازی تیم ملی جوانان در دو 
مقطع زمانــی ۱0 روزه )۱6 تا 27 آذرماه 
و 27 آذرمــاه تا 7 دی ماه( برای شــرکت 
در مسابقات جوانان جهان برگزار می شود. 
رقابت هــای جهانــی ســال 20۱۹ 
جوانــان، خردادمــاه در کشــور 
فیجی برگزار می شــود. تیم ملی 
از  بعد  بزرگساان هم  وزنه برداری 
مسابقات جهانی عشق آباد 
اردوی  نخســتین 
 ۱6 از  را  خــود 
برای  آذرماه 

شرکت در رقابت های قطرکاپ آغاز می کند. 
از ایــن رو کادر فنی تیم ملی بزرگســاان 
نفرات برتر مسابقات لیگ و اعضای تیم ملی 
را به اردو فراخواندند و در نهایت از بین ۱۳ 
وزنه بردار، 4 نفر به مسابقات قطرکاپ اعزام 
می شــوند. نیما آقایی، علیرضا ســلیمانی، 
محمد نیری، کیهان میموند، رضا بیرالوند، 
امیر حقوقی، محمد زارعی، یاسین باقری، 
علی داودی، میرمصطفی جوادی، رســول 
معتمــدی، عارف خاکی و همایون تیموری 
نفرات دعوت شــده به اردوی بزرگســاان 
هســتند. در بین این نفرات، نامی از هیچ 
یک از چهره های شاخص وزنه برداری دیده 
نمی شــود، آن  هم در شــرایطی که کمتر 
از ســه ماه تا شــروع مســابقات جام فجر 
که گزینشــی المپیک اســت، باقی مانده. 
ایــن بین وضعیــت کیانوش  در 
است.  از همه عجیب تر  رستمی 
از یک ســو رییــس کمیته 

ملــی المپیک را وصی قــرار می دهد که او 
را با علی مرادی آشتی بدهد و وعده حضور 
در اردوی تیــم ملی را می دهد و از ســوی 
دیگر هم حاضر به حضور در اردوها نیست. 
محسن بیرانوند دبیر فدراسیون وزنه برداری 
دربــاره عدم دعوت از نفرات شــاخص تیم 
ملــی گفت: »چند وزنه بــردار با هماهنگی 
فدراســیون و ســرمربی تیم ملی، کارهای 
درمانــی و تمرینی خود را خــارج از اردو 
انجام می دهند. اردوهای آماده سازی جهت 
شرکت در مســابقات قهرمانی سال 20۱۹ 
آســیا و جهان بعد از پیکارهای قطرکاپ و 
قهرمانی کشور در امیدیه با تمامی قهرمانان 
و ملی پوشان شاخص برگزار می شود.« حال 
باید منتظر ماند و دید که در روزهای آینده 
چه اتفاقی رخ می دهد؟ آیا باز هم کیانوش 
و دوستانش به تنهایی تمرین می کنند و یا 
اینکه از مراحل بعدی اردوها همه نفرات در 

اردوها حاضر می شوند؟

وقتیاظهاراتدادگرجامعهکشتیراعصبانیمیکند

از دوبنده تا تفنگ و فشنگ

دعوتآقایانوبانوانوزنهبرداربهاردو

غیبت چهره ها

تیمملیکشــتیآزادنتایجخوبیدر
مجارستان بوداپست جهانی مســابقههای
نگرفتاماباگذشتچندماههنوزمشخص
نیســتکهچهعواملیدرکسبایننتایج
ضعیفکــهازآنبایدبهعنوانشکســت

کشتیایراننامبرد،دخالتداشت؟
 کشتی ما در مسابقه های جهانی شکست 
نخــورد. اعتقادی به شکســت کشــتی ایران در 
مســابقه های جهانی ندارم. بچه هــای ما در همه 
وزن ها با قرعه های بســیار ســخت روبه رو شدند 
و با توجــه به این قرعه ها در حــد متعادل روی 
تشک های جهانی ظاهر شدند. ما شانس دریافت 
سه تا چهار مدال طای جهان را داشتیم. عزت ا... 
اکبری، حســن یزدانی، علیرضــا کریمی و پرویز 
هادی چهار کشتی گیر ما شایستگی کسب مدال 
طای جهان را داشتند اما قرعه های سخت، آنها 

را از رسیدن به مدال طا باز داشت.
دایلیمنطقیوقانعکنندهبراینظریه

خوددارید؟
 حســن یزدانی اگر به جای دور نخست در 
دورهای ســوم و چهارم به دیوید تیلور آمریکایی 
می خــورد، حتما ایــن کشــتی گیر آمریکایی را 
شکست می داد. کما اینکه یزدانی در وقت نخست 
کشتی خود با دیوید تیلور 6 بر 2 از او جلو بود. او 
دو ساعت بعد از وزن کشی در صبح روز نخست به 
مصاف این کشتی گیر قدر آمریکایی رفت. در واقع 
یزدانی پس از کم کــردن وزن خود، زمانی برای 
بازسازی و توانمندسازی خود نداشت. ولی دیدیم 
یزدانی در گروه بازنده ها همه حریفان خود را برای 
کسب مدال برنز، شکست داد. علیرضا کریمی هم 
اگر به جای مرحله نیمه نهایی در دیدار فینال به 
جی دن کاکس آمریکایی می خورد، شاید توانایی 
شکســت او را داشــت و اگر هم بازنده می شد، به 
مدال نقره می رســید. پرویز هادی هم کشتی های 
خیلی ســختی گرفت و توانســت طاهــا آکگول 
قهرمان جهان و المپیک از ترکیه را شکست دهد. 
هادی در مصاف با گنو پتریاشــویلی گرجستانی و 
قهرمان جهان به خاطر خستگی کشتی با آکگول 
ترکیه ای و روی اشتباه خود کشتی را واگذار کرد. 
او اگر این کشتی را خوب مدیریت می کرد، برنده 
از تشــک بیرون می آمد و در آن صورت در دیدار 
فینال به مصاف کشتی گیر ضعیف چینی می رفت 
که در مسابقه های آسیایی، این کشتی گیر چینی 
را مثل آب خوردن برده بود. کشــتی گیر چینی با 

واقعااستعفادادهایمروسیهوآمریکاباهمتبانیکردند

ناصر انصافی مقدم
Naser Ensai Moghaddam
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روزنامه مادریدی 
»مارکا« لوگوی باشگاه 
اتلتیک بیلبائو را روی 
جلد رفت، در حالی 
که چنگال یک حیوان 
درنده آن را پاره کرده: 
»شیر آسیب دیده.« 
بریتزو، مربی اتلتیک 
بیلبائو برکنار شد و 
گایسکا گاریتانو جایش 
را گرفت.

»توپ طایی که یک تیم 
را می سازد« تیتر روزنامه 
مادریدی »آ.اس« بود که 
عکس توپ طا را جلوی 
بازیکنان رئال انداخت. 
گاریتانو هم در اتلتیک جای 
بریتزو را گرفت. سفیر 
آرژانتین در اسپانیا گفت، 
حاا که بازی ریور و بوکا در 
این کشور برگزار نمی شود، 
مادرید بهترین راه حل است.

»متحد برای نونی یس« 
تیتر درشت روزنامه 
»موندو دپورتیوو« 
چاپ بارسلونا بود که 
نوشت، دنیای فوتبال 
به مردی که 22 سال 
رییس بارسا بود، ادای 
احترام کرد. جام حذفی 
هم فرصت خوبی است 
تا مربیان از سیستم 
چرخشی استفاده کنند.

روزنامه »گاردین« انگلیس 
نقل قولی از مورینیو را روی 
جلد برد: »بازیکنان چه از 
من خوششان بیاید و چه 
نیاید، پول می گیرند تا خوب 
بازی کنند.« گفته می شود 
رابطه شکرآب مورینیو با 
چند بازیکن به ویژه پوگبا از 
عوامل افت یونایتد بوده اما 
مورینیو این ادعا را قبول 
ندارد.

روزنامه انگلیسی 
»اکسپرس« روی جلد 
ورزشی اش تصویری از 
شادی بازیکنان سیتی بعد 
از باز کردن دروازه واتفورد 
را کار کرد. تیتر درشت 
هم این بود: »به کارتان 
بچسبید.« مورینیو می گوید، 
ستاره هایی که برای 
مربی شان بازی نمی کنند، 
»صادق« نیستند.

لوییس اف. روخو
Luis F. Rojo

سید لو
Sid Lowe
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پیشخوان

ارنستو والورده سرمربی بارسلونا پنجم 
شدن لیونل مســی در فهرست نامزدهای 
توپ طا را اتفاقی مســخره می داند. او در 
کنفرانس خبــری پیش از بازی تیمش در 
جام حذفی اســپانیا گفــت: »نمی خواهم 
چیزی درباره اینکه آیا در اهدای جوایزی 
اینچنینــی بی ثباتی هایی وجــود دارد یا 
نــه صحبت کنم. این را مســووانش باید 
توضیح دهنــد. برای ما اما اینکه مســی 
پنجم شده مزخرف اســت اما به مودریچ 

بابت بردن توپ طا تبریک می گوییم.«
والــورده دربــاره اضافه شــدن نام 
آلنیا، بازیکن آکادمی باشــگاه به فهرست 
بازیکنان اصلی تیم اول بارسلونا هم گفت: 
»او مدتی پیش نشان داد لیاقتش را دارد. 

مــا فکر می کردیم که او در این فصل با ما 
خواهد بود اما بعــد از مصدومیت و عمل 
جراحی  اش در پایان فصل گذشته، تصمیم 
گرفتیم به او فرصتی برای ریکاوری بدهیم. 
می خواستیم در ژانویه نام او را ثبت کنیم 
اما بــا توجه به مصدومیت رافینیا این کار 

را زودتر انجام دادیم.
سرمربی بارسا درباره لنگله هم گفت: 
»او واقعاً از هر لحاظ بازیکن قابل اعتمادی 
است، بســیار حرفه ای. گاهی اوقات طول 
می کشد تا با شرایط جدید وفق پیدا کنید 
اما او خیلی ســریع خــودش را با ما وفق 
داد.« والورده راجع به لوییس سوارس هم 
گفت: »به آمادگی او خوشبینم. امیدوارم 

به بازی شنبه شب برسد.«

خوان رومن ریکلمه ســتاره سابق 
بوکاجونیورز از تصمیم به برگزاری فینال 
لیبرتادورس در مادرید به شــدت انتقاد 
کرد و گفت این کار باعث می شــود این 
بازی گرانترین بازی دوستانه تاریخ شود.
ریکلمه 40 ســاله گفت برگزاری 
فینال میان دو رقیب بزرگ آرژانتینی 
در ســانتیاگو برنابئو لطفی ندارد: »آن 
را از ما گرفتند. قرار اســت برای بازی 
بعــدی بوکاجونیــورز و ریورپاته در 
آرژانتیــن چه کار کنیم؟ آیا آن هم در 
یک کشــور دیگر برگزار می شود؟ این 
بازی دیگر آن چیزی که باید بشــود، 
نخواهد بود هرچند دوســت دارم بوکا 
برنده شــود. فکر می کنــم فینال باید 
در کشــور خودمان برگزار می شد. اگر 
اینطوری پیش برود، گرانترین مسابقه 

دوستانه تاریخ خواهد بود.«
بــازی رفت دو تیــم در بومبونرای 

بــوکا 2 بر 2 مســاوی تمام شــد. ریور 
خــود را بــرای میزبانی بازی برگشــت 
در ال مونومنتــال آمــاده می کرد که به 
دلیل حملــه هوادارانش به اتوبوس بوکا 
بازی به تعویق افتــاد. برای بار دوم این 
بــازی به زمــان دیگری موکول شــد و 
نهاد حاکم بر فوتبــال آمریکای جنوبی 
)CONMEBOL( تصمیم گرفت این 

بازی خارج از آرژانتین برگزار شود.
ریکلمه ادامه داد: »اتفاقات زشتی 
رخ داد، نمی خواهم بچه هایم به تماشای 
این چیزها عادت کنند. هیجان داشتم 
که بوکا در زمین ریور قهرمان می شود 
و ایــن کار احترام آنها بــه ما را در پی 
خواهد داشــت. آنچــه رخ داد طبیعی 
نبــود. چند روز قبل ما نگــران اتفاقی 
بودیم که در اجاس کشــورهای گروه 
20 رخ دهد و به نظر می رسد همه چیز 

عالی پیش رفت.«

 والورده: پنجم شدن مسی در 
فهرست توپ طا مزخرف است

 ریکلمه: فینال لیبرتادورس در مادرید 
گرانترین مسابقه دوستانه تاریخ است

توپ طایی که لوکا مودریچ دوشــنبه شب برد، بحث 
انگیزتریــن جایزه ســال های اخیر بــود. در حالی که ما به 
قــدرت دوقطبی لیونل مســی و کریســتیانو رونالدو عادت 
کرده بودیم، پنج یا شــش بازیکن برای جایزه امسال رقابت 
داشــتند. ســلیقه ها و آرای مختلفی وجود داشت. با نگاهی 
به آرا مشــخص می شود یکی از روزنامه نگارهایی که در این 
رای گیری فرانس فوتبال شــرکت کرده 13 نفر را حایز رتبه 
اول دانسته: مودریچ، مسی، رونالدو، آنتوان گریزمان، کیلیان 
امباپه، رافائل واران، ســرخیو آگوئرو، کریــم بنزما، لوییس 

سوارس، محمد صاح، تیبو کورتوآ، نیمار و هری کین.
ایــن نشــان می دهد رقابــت چقدر نزدیــک و البته 
پارامترهای رای  گیری کاما گیج کننده بوده است. مودریچ 
انتخاب شــد به خاطــر قهرمانی در لیــگ قهرمانان، نایب 
قهرمانــی جام جهانی و بازی اش که البته در فصل 2019-
2018 تعریــف چندانی نداشــته. رونالدو هــم فتح لیگ 
قهرمانان را داشت در حالی که گریزمان و امباپه اتکایشان 
بــه قهرمانی در جام جهانی بود. مســی بــود و بازی اش و 
گل هایش و کفــش طایش. موارد واران، آگوئرو، کورتوآ و 
بقیه نیز چندان مشــخص نیست. آنچه آشکارا ناعادانه به 
نظر می رســد، نرفتن مسی روی سکو است. او هر روز این 
را ثابت می کند. او یک تنه ســه چهارم پیروزی های بارسلونا 

در فصل قبل را به دست آورد و جایزه پی چی چی به عنوان 
بهتریــن گلزن الیگا و کفش طــا به عنوان بهترین گلزن 
اروپا را کســب کرد. او این فصل هم به همان خوبی است 
و اگرچــه در جام جهانی کار زیادی از دســتش نیامد اما 

ارزشش را دارد که بدانیم چه آماری به جای گذاشته.
در ســال 2018 که قرار اســت برای اعطای توپ طا 
مــورد توجه قرار گیرد، او 50 بازی انجام داده و 45 گل زده 
ضمن اینکه 23 گل ســاخته اســت. این یعنی در هر بازی 
تیمش به طور متوســط روی یک و نیم گل موثر بوده. مسی 
در توپ طای امسال شایستگی بیشتری داشت، همه حتی 

کسانی که در فرانس فوتبال هستند، این را می دانند.
منبع: مارکا

 توپ طا اهمیتی ندارد وقتی مسی پنجم می شود

ماجراجوییهایسویاومربیاش
ماچین، مربی رویاپرداز

انتخاب بین تراکتور و فوتبال برای پابلو ماچین کار آسانی بود. هیچ کس 
در خانواده ماچین فوتبال را دوســت نداشــت و گومارا، شهر کوچکی که در 
آن هنگام 752 نفر جمعیت داشــت که حاا به 310 نفر کاهش یافته، تیم 
فوتبال هم نداشت، اما پابلو سراغ فوتبال رفت. او مدافعی شد که فوتبالش با 
پارگی رباط صلیبی به پایان رسید و البته به عنوان فوتبالیست به رده های باا 
هم نرســید و در بااترین سطح خود در دسته 3 فوتبال اسپانیا بازی کرد. با 
این حال او مدرک مربیگری خود را گرفت و نخستین تیمی که مربی اش شد 
تیم مدرســه اش بود، اما تیمی کــه او حاا هدایتش را بر عهده دارد به صدر 

جدول الیگا هم رسید.
ماچین تنها 43 سال سن دارد و اینطور به نظر می رسد که همه چیز برای 
او خیلی ســریع پیش رفته است. او تنها چهار 
ســال پیش بود که استان سوریا را ترک و یک 
سال و نیم پیش بود که نخستین بازی اش روی 
نیمکت یک تیم الیگایی  را تجربه کرد، اما 20 
سال از آن مصدومیت زانو می گذرد. او به عنوان 
تحلیلگــر، مربی دروازه بان ها و دســتیار مربی 
هم کار کرده اســت. او در نخستین تجربه اش 
به عنوان ســرمربی، هدایت تیم نومانســیا را بر 
عهده گرفت و این تیم را با چهره ای اشــک بار 
ترک کرد. در آن هنگام این نگرانی را داشــت 
که کارش به عنوان مربی به پایان رسیده باشد.

زمانی که ســرانجام یک تیــم با او تماس 
گرفت، آن تیم ورشکســته شده بود و در آستانه ســقوط قرار داشت. او هم 
تنها بود. زمانی که او نخســتین بــازی اش را با این تیم برد، آن پیروزی را با 
رفتن به ســینما جشن گرفت اما در سالن سینما به جز او تنها یک نفر دیگر 

حضور داشت.
با این حال ماجراجویی او آغاز شــده بود. جیرونا با ماچین به الیگا راه 
یافت و بســیار هم عالی کار کرد. در تابســتان بود که پابلو ماچین به سویا 
پیوســت. هرچند تردیدهایی برای او وجود داشــت، ولی این تردیدها هم با 

صدرنشینی سویا از بین رفت.
در ابتدای حضور او، ســویا در چهار هفته نخســت تنها یک برد کسب 
کرد که در روز نخســت و در خانه رایو وایکانو بود. آنها مقابل بتیس، رقیب 
ســنتی خود باختند و در خانه برابر ختافه هم شکست خوردند. تماشاگران 
خشمگینانه سوت می زدند و علیه پپه کاسترو، رییس باشگاه شعار می دادند. 
چهــار هفته بعد، آنها برای نخســتین بار در طول یک دهه )البته به جز هفته 
اول( صدرنشین الیگا شدند. سویا از سال 1946 که قهرمان لیگ شد تا این 

فصل نتوانسته بود تا این حد گل بزند.
آن هفتــه، ماچین به تماشــای موزه باشــگاه رفت. چنــد روز بعد در 
مصاحبه ای از او پرســیدند: »آیا درخواست کردی که یک جا هم در موزه به 
تو اختصاص بدهند؟« ماچین هم جواب داد: »چیزی که من دیدم راهروهای 
زیاد بود. هنوز برای جام های بیشــتر جا هست.« سویا از 72 سال پیش که 
لیگ را بــرای آخرین بار فتح کرد تاکنون در 17 فینال بازی کرده و در جام 

یوفا و لیگ اروپا بسیار موفق بوده است.
کمتر کســی به صورت جدی تصور می کرد که یکی از آن جاهای خالی، 
برای جام قهرمانی الیگا باشــد. کاســترو هم می گوید: »هدف ما فتح لیگ 
نیســت«. ماچین گفته باید تا 8 هفته یا 10 هفته مانده به پایان لیگ صبر 

کرد تا سرانجام دریافت که سویا در چه سطحی بوده است.
همان هفته، ســویا به مصاف بارســلونا رفت و شکســت خورد. در آن 
هنگام ماچین گفت که کنترل ذوق و شــوق مردم در شــهری مانند سویل 
کار دشــواری است، اما سویا در پایان هفته سیزدهم به صدر جدول برگشت. 
ابتدا آاوس می توانست صدرنشین باشد اما موفق به این کار نشد. شنبه شب 
بارسلونا و اتلتیکومادرید هم فرصت حضور در صدر جدول را از دست دادند. 

سویا سپس از فرصت استفاده کرد و به صدر جدول رسید.
آنها هفته بعد، شکست مقابل آاوس را به تساوی تبدیل کردند اما این 
برای رســیدن به صدر جدول کافی نبود و بارســلونا دوباره صدرنشین شد. 
شــاید این آخرین بار در این فصل بود که ســویا صدرنشــین می شد اما آنها 

رویاهای بزرگی در سر دارند.
منبع: گاردین

گزارش

 بکام به دنبال جذب نیمار
دیویــد بــکام مالک سرشــناس تیم 
اینترمیامــی به دنبال جذب نیمار اســت. 
تیم بکام قرار اســت از سال 2020 در لیگ 
حرفه ای فوتبال آمریکا )MLS( شــرکت 
کند و شــایعات زیــادی درباره پیوســتن 
نام هــای بزرگ قبل از شــروع این تیم در 
بااترین ســطح فوتبال باشــگاهی آمریکا 
مطرح می شــود و چه نامی بزرگتر از نیمار 
کــه در حال حاضر برای یکــی از تیم های 
ســابق بکام، پاری ســن ژرمن می درخشد. 
فوق ستاره برزیلی تابستان سال قبل با 222 
میلیون از بارســلونا راهی پاریس شد و به 
تیمش در راه رســیدن به ســه گانه داخلی 
کمک کرد. 10 سال قبل از انتقال نیمار به 
لیگ یک، یک انتقال دیگر در سراسر جهان 
خبرساز شد و آن رفتن بکام از رئال مادرید 
به لس آنجلس گلکسی در سال 2007 بود. 
او بزرگتریــن نامی بود که در MLS بازی 
می کرد و پنج ســال در دســته اول فوتبال 
آمریکای شــمالی بازی کرد و در سال های 

2011 و 2012 قهرمان شد.
حاا بکام قرار اســت به عنوان مالک به 
MLS برگردد و به شــوخی به نیمار گفت 
راه او را ادامــه دهد: »من 10 ســال پیش 
رفتم و این لیگ خیلی ســریع رشــد کرد. 
می خواهم یک کاغذ ســفید به تو بدهم که 
امضا کنی و بر اســاس آن 10 ســال برای 
میامــی بازی کنــی. مــا نمی خواهیم پول 

زیادی بدهیم.«
ستاره برزیلی هم به پرتغالی و انگلیسی 

به بکام می گفت: »رییس من!«

خبر

 فابینیو تمایلی به 
ترک لیورپول و 

رفتن به PSG  ندارد
فابینیو هافبک برزیلی لیورپول 
این  برای تــرک  می گویــد دلیلی 
پاری سن ژرمن  به  تیم و پیوســتن 
در مــاه ژانویــه ندارد. در فرانســه 
گزارش هایی منتشــر شده مبنی بر 
اینکه صدرنشین جدول لوشامپیونا 
می خواهد ماه آینده بازیکن ســابق 
موناکــو را بخــرد، کســی که در 
چند ماه اول حضــورش در آنفیلد 
مشکاتی داشــت اما به تدریج در 
این تیم جا افتاد. او به UOL گفت: 
»به من چیزی عجیب درباره خبری 
گفته انــد. من هرگز  مطبوعات  در 
نگفته ام کــه می خواهم لیورپول را 
ترک کنم. می دانستم باید صبر کنم 
تا در لیورپول وضعیتم روبه راه شود. 
من در لیورپول خوشحالم و دلیلی 
وجود ندارد که بخواهم آن را ترک 
کنم.« فابینیو که تا ماه اکتبر برای 
بازی اش در لیگ  انجام نخســتین 
برتر صبر کرد، تمام 4 بازی اش در 
ترکیب اصلی این تیم را در 6 هفته 
اخیر انجام داده اســت. این بازیکن 
25 ســاله ادامه داد: »کلوپ به من 
خیلی توضیح نمــی داد اما من در 
تمرینــات با او صحبــت می کردم 
تــا انگیــزه ام را از دســت ندهم و 
تمرکــز روی کارم را حفــظ کنم. 
می دانســتم که آن روزهای بد اول 
فصل می گذرد و به همین دلیل ناله 
و شــکایت نمی کردم. به کارم ادامه 
دادم چون می دانستم نوبت من هم 

می رسد.«

 سه عامل تعیین کننده برای توپ طای 2019

رونالدو و مسی برمی گردند؟
لــوکا مودریچ به حکومت 10ســاله 
لیونل مسی و کریستیانو رونالدو پایان داد 
اما احتماا این دو فوق ستاره فوتبال جهان 
سال آینده به این مراسم برمی گردند. آنها 
مشتاق حضور در میان بهترین های جهان 
هستند و امکانش وجود دارد. شاید خیلی 
زود باشد چون ســال 2019 هنوز شروع 
نشده اما سایت روزنامه مارکا به سه عامل 
تعیین کننده برای بردن این جایزه در سال 

آینده پرداخته است.
 

1- لیگ قهرمانان
اظهــارات آنتــوان گریزمــان درباره 
اهمیت جام جهانی در برابر لیگ قهرمانان 
مهم بود، هرچند او شوخی می کرد. وقتی 
پای توپ طا در میان باشــد، رقابت های 
اروپایــی ارزش خاصــی دارنــد. در پنج 
ســال اخیر برنده توپ طا با تیمش لیگ 
قهرمانان اروپا را نیز فتح کرده و در حالی 
که قرار نیســت در ســال پیــش رو جام 
جهانی برگزار شــود، لیگ قهرمانان نقش 

موثری در تعیین برنده توپ طا دارد.
 

2- نبرد رونالدو و مسی برای 
ششمین توپ

همانطور که مشخص است این شماره 
7 و شــماره 10 هر کدام پنج بار توپ طا 
را برده اند. هر دو رقابت سختی دارند برای 
اینکه برنده شوند و به تنهایی پرافتخارترین 
فوتبالیســت تاریخ از این حیث را به خود 
اختصاص دهند. اگرچــه عملکرد آنها در 
شــروع فصــل 2019-2018 نباید برای 
جایزه ســال 2019 مورد توجه قرار گیرد 
اما مشخصا تیغ گلزنی شان به این سرعت 
کند نمی شود و احتماا می توانند گل های 

زیادی به ثمر برسانند. تا اینجا رونالدو در 
18 بازی 11 گل و مسی در 15 بازی 15 

گل به ثمر رسانده اند.
 

3- امباپه، نیمار و گریزمان
وقتی پای گزینه های جانشــین پیش 
بیاید، تعدادشان زیاد نیست. همه چشم ها 

به دو بازیکن پاری سن ژرمن، کیلیان امباپه 
و نیمار اســت و همچنین آنتوان گریزمان 
از اتلتیکومادرید. البته شــانس اینها برای 
رســیدن به توپ طا را عملکرد تیم شان 
در لیگ قهرمانان تعیین می کند و می توان 

به زودی درباره آن اعام نظر کرد.
حتی در تیم هایی مثل منچسترسیتی، 

ستاره فوق العاده ای که بتواند در این مبارزه 
شــرکت کند وجود نــدارد، هرچند کوین 
دبروین شــانس اندکی دارد. محمد صاح 
هم اگر فصل قبل را باز بیابد، شانس دارد. 
به غیر از مودریچ، برنده فعلی، به ســختی 
می شود بازیکن دیگری را برای این عنوان 

نامزد کرد.

آلگری: رونالدو 
می خواهد با یووه هم 

توپ طا را ببرد
یوونتوس  مربی  آلگری،  ماســیمیلیانو 
پیش از مصــاف تیمش با اینتــر در هفته 
پانزدهم ســری A به شــاگردانش درباره 
خطرات این بازی هشدار داد و اشاره ای هم 
به نتایج رقابت رونالدو و دیگر مدعیان توپ 

طای فرانس فوتبال داشت.
آلگری کــه مردانش جمعه شــب در 
دربــی ایتالیا میزبــان اینتــر خواهند بود، 
گفــت: »مقابــل اینتر یک بازی ســخت، 
جــذاب و فوق العاده خواهیم داشــت. اینتر 
تیمی ســطح باا از نظر کیفی و فنی است. 
ما باید مطمئن شــویم که با آمادگی کامل 
مقابل آنها پا به میدان خواهیم گذاشــت اما 
تیم مــان در وضعیت خوبی قــرار دارد و در 
بهترین شــرایط ممکن به این بازی رسیده 
است. بازی بزرگی است چون ما در موقعیت 
خوبی در جدول قرار داریم. اینتر هم ســوم 
اســت و دارد خــوب کار می کند. این بازی 
ســال اســت چون دربی ایتالیاست و یکی 
از ســخت ترین بازی هــای فصل. ســختی 
این بــازی از 5 نمره 5 اســت اما فصل در 
ماه مه تمام می شــود و ما تا آن زمان باید 
نتیجه بگیریم.« در رقابت برای کسب توپ 
طای فرانس فوتبال امســال، کریســتیانو 
رونالــدو بعــد از مودریچ دوم شــد. آلگری 
اما می گوید که ســتاره پرتغالی اش باز هم 
برای کسب این جایزه تاش خواهد کرد. او 
گفت: »ناراحت کننده است چون او به خاطر 
کارهایش در رئال مادرید قطعاً سزاوار بردن 
توپ طــا بود. در جام جهانی هم با پرتغال 
بهتــر از آن نمی توانســت کار کند. حاا او 
می خواهد با یوونتوس در ســال آینده توپ 

طا را ببرد.«

رئــال مادرید در مرحله یک شــانزدهم 
نهایی جــام حذفی اســپانیا میزبــان تیمی 
دسته سومی به نام ملیا است که طبق ادعای 
رییس اش ســفری خارق العاده برای رساندن 
خودش به ســانتیاگو برنابئو داشته است. ملیا 
که در بازی رفت این مرحله در خانه 4 بر صفر 
به رئال مادرید باخته ســفری 11 ساعته را از 
سه شنبه شب آغاز کرد تا برای بازی برگشت به 

پایتخت اسپانیا برسد هرچند فرصت بازی در 
خانه پرافتخارترین تیم اسپانیا چیزی بوده که 
مسووان باشــگاه با همه سختی هایش حاضر 
نشده اند چشــمان خود را به روی آن ببندند. 
ملیا تیمی از شــهر خودمختار ملیا در ساحل 
شمالی آفریقاست که با یک سفر دریایی شبانه 
خودش را به شــبه جزیره ایبریا رساند. سفر 
دریایی این تیم 7 ســاعت طول کشیده و به 

بندر مااگا ختم شده. این تیم سپس از آنجا به 
مقصد نزدیک ترین فرودگاه یک اتوبوس گرفته 
و ساعت 9:20 صبح با هواپیما به مقصد مادرید 
پرواز کرد. با این حال هیچ یک از اعضای تیم 
درباره این سفر طوانی اعتراضی ندارند. دنی 
باریو کاپیتان ملیا گفت: »همه ما می خواهیم 
از این بازی لذت ببریم چون این فرصت برای 

ما حکم یک پاداش را دارد.«

   سفر عجیب حریف رئال تا مادرید از دریا، خشکی و هوا

مائورو ایکاردی که امسال در مراسم 
ایتالیا جایزه  فوتبال  برترین های  معرفی 
بهتریــن بازیکن فصل گذشــته فوتبال 
ایتالیــا را گرفت، می گویــد از آنچه در 
ســال 2018 کســب کرده راضی است. 
او پیــش از مصاف حســاس تیمش با 
یوونتوس در توریــن گفت: »من مطلقاً 
بــه گرفتن یک امتیاز در خانه یوونتوس 
راضی نیستم. ما به آنجا می رویم تا بدون 
ترس بــازی کنیم و این باید ذهنیت هر 
ورزشکاری باشــد.« ایکاردی با اشاره به 
بازیکن  بهترین  به عنوان  معرفی شدنش 

ســری A در فصل گذشــته ادامه داد: 
»مــن از اتفاقاتی که در ســال 2018 
برایم رخ داده بسیار خوشحالم. نخستین 
گلم در لیگ قهرمانان به من احســاس 
فوق العــاده ای داد. من مدت زیادی بود 
که برای زدن نخستین گلم در تیم ملی 
هم انتظار می کشــیدم و این اتفاق هم 
رخ داد. پس من در ســال 2018 بیشتر 
بخواهم.  چیــزی  نمی توانســتم  این  از 
امســال برای من با روزهایی که در کنار 
هم تیمی هایــم داشــتم و چیزهایی که 

بردم، باورنکردنی بود.«

 ایکاردی: از سال 2018 نمی توانستم چیز بیشتری بخواهم

ادن آزار می خواهــد آخریــن تاش خود را 
برای همــوار کردن راه انتقالش بــه رئال مادرید 
انجــام دهد و در صورتی کــه موفق به انجام این 
کار نشــد قرارداد جدیدش با چلسی را امضا کند. 
به نوشته نشریه دیلی میل، آزار که یک سال دیگر 
با آبی های لندن قرارداد دارد، از سوی این باشگاه 
پیشــنهاد قراردادی جدید دریافت کرده است که 
به موجب آن حقوقش به 300 هزار پوند در هفته 
افزایش پیــدا می کند اما او قصــد دارد مطمئن 
شــود که راهی برای انتقالش به رئال وجود ندارد 
و ســپس این قرارداد را امضا کند. مائوریتســیو 
ساری سرمربی چلســی درباره قراردادی که آزار 
را به پردرآمدترین بازیکن تاریخ چلســی تبدیل 
می کند، گفت: »همه چیز به خود او بستگی دارد. 
باشگاه فوراً آماده تمدید قرارداد اوست اما انتخاب 
و تصمیم نهایی برای تمدید آن با خودش اســت. 
قطعــاً من می خواهم که ادن اینجــا بماند اما در 
صورتــی می خواهم بماند که خودش هم بخواهد. 
من خیلی خوب می دانم که باشــگاه هر هفته با 

مدیربرنامه های ادن تماس دارد.« 
تمرکز چلســی در حالی روی تمدید قرارداد 
آزار اســت که تکلیف تعدادی دیگــر از بازیکنان 
این تیم از جمله ســزار آســپیلیکوئتا – کسی که 
به تازگی قراردادی جدید با حقوق 150 هزار پوند 
در هفته امضا کرده است – مشخص شده و آینده 
برخی دیگــر از آنها مانند داوید لوییز و سســک 
فابرگاس هنوز مبهم است. قرارداد این دو بازیکن تا 
پایان فصل جاری اعتبار دارد و باشگاه هنوز اقدامی 
برای تمدید آنها انجام نداده اســت. هر دوی این 

بازیکنان که 31 ساله  اند خواهان عقد قراردادهای 
طوانی مدت هســتند اما باشــگاه چلسی حاضر 
به این کار نیســت و گفته فقــط در صورت کوتاه 
مدت بودن حاضر به تمدید قراردادهایشان است. 
ساری در این باره هم گفت: »قرارداد بستن با آنها 
سخت است. آنها قرارداد طوانی مدت می خواهند 
و باشــگاه موافقت نمی کند. بــا این حال من فکر 

می کنم که بتوانیم هر دوی آنها را نگه داریم.«
سیاست باشگاه چلســی در مورد بازیکنانی 
که ســن آنها باای 30 سال است، تمدید قرارداد 
به صــورت کوتاه مدت با حداکثر مدت زمان یک 
ســال اســت و به دلیل همین سیاست فابرگاس 
و لوییز برخاف آســپیلیکوئتا حاضــر به تمدید 
قراردادهای شان نشــده اند. آسپیلیکوئتا در حالی 

قــراردادش با چلســی را تا ســال 2022 تمدید 
کرد که پیش از او هم مارکوس آلونســو و انگولو 
کانته با این تیم قرارداد های پرزرق و برقی بستند. 
ســاری در یک کنفرانس خبری گفت: »من یک 
ماه پیش با باشگاه درباره قرارداد فابرگاس صحبت 
کردم. من خیلی خوب می دانم که این کار آسانی 
نیســت اما شدنی اســت. هم فابرگاس هم لوییز 
برای من بازیکنان مهمی هستند. پیدا کردن یک 
مدافع میانی در ســطح لوییز و یک هافبک وسط 
مانند فابرگاس برای ما بســیار سخت خواهد بود. 
به همین دلیل من فکــر می کنم که ما باید آنها 
را حفظ کنیم. آنها دو رهبر در تیم ما هســتند و 
برای من و کادر فنی مهره های مهمی به حســاب 

می آیند.«

آخرینتاشستارهچلسیبرایرفتنبهرئالمادرید

 ساری: ما آماده تمدید قراردادیم؛ به خود آزار بستگی دارد
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 نکات آماری
 بازی سیتی

 38 مثبــت  گل  تفاضــل 
منچسترسیتی بعد از 15 بازی بهترین 
آمار لیگ انگلیس در 126 ســال اخیر 
است. ســاندرلند در فصل 1892-93 
بعد از 15 بــازی تفاضل گل مثبت 39 
داشــت. ســیتی در این 15 بازی 13 
برد و 2 تســاوی داشته.  سیتی در 9 
بــازی آخرش در زمیــن واتفورد در 
رقابت هــای مختلــف حداقل دو گل 
زده، این تیم همــه 9 بازی را برده، با 
29 گل زده و 5 گل خــورده.  واتفورد 
برای نخستین بار بعد از دسامبر 2017 
سه بازی پشت ســر هم در لیگ برتر 
را باخته، آن موقــع مربی تیم، مارکو 
ســیلوا مربی فعلی اورتــون بود که 
چهار بازی پیاپی باختند.  ســیتی در 
21 بازی آخــرش در لیگ برتر 18 برد 
و 3 باخت داشــته، از شکست 3 بر 2 
اردیبهشت  در  منچستریونایتد  مقابل 
این تیم شکست نخورده.  لروی سانه 
در پنــج حضور اخیــرش در ترکیب 
اصلی سیتی در لیگ برتر پنج گل زده. 
ریاض محرز شش گل به واتفورد زده و 
این تیم حریف مورد عاقه این بازیکن 

الجزایری محسوب می شود.
 

کمپانی: سیتی 
همیشه فانتزی نیست

کاپیتــان  کمپانــی  ونســان 
منچسترســیتی که برای چهارمین بار 
در این فصــل در لیگ برتر در ترکیب 
اصلی قرار گرفت، بعد از پیروزی 2 بر 
یک مقابل واتفورد گفت: »بازی خوبی 
آوردند،  رو  بلند  به توپ های  آنها  بود، 
اما  فوق العاده شــان  فیزیک  خاطر  به 
آفرین به ما که قوی ماندیم و مقاومت 
کردیم. ما تمرکزمان را از دست ندادیم 
و می توانســتیم گل سوم را هم بزنیم. 
انتظار  نباید  بازی را مدیریت کردیم و 
داشته باشــید که ما هر بازی فانتزی 

باشیم.«

لیورپول  یورگن کلــوپ، مربــی 
گفته از شادی پرشــورش در بازی با 
اورتون پشیمان نیست اما نمی خواهد 

این کار را تکرار کند.
کلــوپ پــس از گل دقیقــه 96 
دیووک اوریگی مقابل اورتون به زمین 
مســابقه دوید و با آلیسون، دروازه بان 
تیم به خوشــحالی پرداخت. او به این 
دلیل هشــت  هزار پوند جریمه شده 
است و اتحادیه فوتبال هم به او تذکر 
داده اســت. کلوپ پیش تر در ماینس 
و بوروســیا دورتموند هم واکنش های 

مشابهی نشان داده بود.
او حــاا گفتــه اســت: »نه، من 
پشــیمان نیستم و نمی گویم که نباید 
ایــن کار را می کردم.« مارکو ســیلوا، 
مربی اورتون گفته بود که مشــکلی با 

این شادی کلوپ نداشته و این کار او 
طبیعی بوده است اما کلوپ می گوید: 
»من فکــر نمی کنــم در فوتبال یک 
مربی باید به وسط زمین بدود. چنین 
اتفاقــی برای 500 هــزار مربی دیگر 

نمی افتد. 
مــن می دانــم که وقتــی چنین 
بســیار  می آیــد  پیــش  مســاله ای 
هیجان زده می شــوم. زمانــی که در 
ماینس بودم این کار را برای یک گل 
خیلــی مهم انجام دادم و بعدش دیگر 

این کار را در آن تیم نکردم.
 در دورتمونــد زمانی که قهرمان 
شــدیم در کنار زمین دویــدم. تنها 
تفــاوت این بود کــه در ماینس، هیچ 
قانونی را زیر پا نگذاشتم. من در زمین 
بودم و داور به من گفت بیرون بروم.«

کلوپ: از خوشحالی ام پشیمان نیستم

گزارش

درخشش دروازه بان واتفورد مانع جشنواره گل سیتی

محرز منجی آبی ها

دفاع از مهاجم برزیلی با وجود گل نزدن در چهار ماه
گواردیوا: ژسوس خیلی کارها می کند

آوردن  به دست  برای  منچسترسیتی 
هفتمین پیروزی متوالــی در لیگ برتر با 
ســختی مواجه شد اما در نهایت 2 بر یک 
در زمین واتفورد به پیروزی رسید. ستاره 
صدرنشــین لیگ برتر ریاض محرز بود که 
گل اول را برای لروی ســانه ساخت و گل 
دوم را خودش زد و عبدا... دوکور نیز پنج 
دقیقه مانده به پایان بازی فاصله میزبان را 

به حداقل رساند.
پپ گواردیوا با وجود آنکه ســرخیو 
آگوئــرو و کویــن دبرویــن را بــه دلیل 
مصدومیت در اختیار نداشت، شش تغییر 
در تیم خود نسبت به برد 3 بر یک شنبه 
برابــر بورنموث به وجــود آورد، از جمله 
اینکه رحیم استرلینگ آماده را 90 دقیقه 
روی نیمکت نشاند اما تیمش برتری قابل 
توجهی نســبت به واتفورد داشــت و اگر 
درخشــش بن فاســتر، بازیکن سابق تیم 
ملی انگلیس در دروازه نبود، شــاید مثل 
دو بازی قبلی سیتی در وینکاریج رود که 
با برد 5 بــر صفر و 6 بر صفر ســیتی به 

پایان رسید، نتیجه تحقیرآمیز دیگری به 
دست می آمد. تیم خاوی گارسیا هم که با 
این شکست و با توجه به برد برایتون برابر 
کریســتال پااس به رده یازدهم ســقوط 
کرده، باید کمی نگران باشد چون در پنج 

بازی آخرشــان تنها یک امتیاز به دســت 
آورده اند. منچسترســیتی در بازی بعدی 
خود شــنبه میهمان چلسی خواهد بود و 
واتفورد دوشــنبه در زمیــن اورتون بازی 

می کند.

پپ گواردیوا یک بار دیگر به حمایت 
از گابریــل ژســوس پرداخــت و او را برای 
بازیکن مهمی توصیف کرد.  منچسترسیتی 
ایــن مهاجم برزیلی حدود 4 ماه اســت که 
برای سیتی گل نزده و در 45 گل تیمش در 
این فصل تنها یک گل سهم او بوده؛ ژسوس 
در بــازی با واتفورد هــم دو موقعیت خوب 
گلزنی را از دست داد اگرچه گل دوم تیمش 

را برای ریاض محرز ساخت.
گواردیــوا هفته قبل فاش کرد به این 
مهاجــم گفتــه آرامش خــود را حفظ و به 
جزییات دقت بیشــتری کند. مربی کاتاان 
گفت: »مهم است که فرصت گلزنی به دست 
آورد و توانست فضا ایجاد کند، گل دوم هم 
که با پاس او به دســت آمد. او خیلی کارها 
می کند از جمله پرســینگ و اینکه می تواند 

تیم را در موقعیت های متعدد یاری کند.«
پــپ که تیمش ســیزدهمین برد این 
فصــل خود را به دســت آورد، گفت: »15 
بازی، 13 پیروزی، 2 تســاوی که یکی در 
آنفیلــد بــوده، بنابرایــن نمی توانم گله ای 
داشــته باشــم. ما به جمع 16 تیم پایانی 
لیــگ قهرمانــان رفته ایم پــس نمی توانم 
متاســف باشــم. آنچه در پنج دقیقه آخر 
بــازی رخ داد، فرآیندی طبیعی اســت و 
باید بهتر شــویم، برای بهتر شدن باید در 
این موقعیت ها خودمان را نشان دهیم. هر 
تیمی ممکن اســت در پنج یا ده دقیقه به 
بازی برگردد، برای ما مشــکل درست کند 
و حتی شکســت مان دهد. مــا 70 دقیقه 
خیلی بهتر بازی کردیــم اما فوتبال قانون 
خودش را دارد. فصل قبل با گل دقیقه 95 

ســاوتهمپتون را بردیم. دقیقه آخر وستهام 
را شکست دادیم. هیچ کس به شما تضمینی 
نداده وقتــی در خانه حریف گل ســوم را 
نمی زنیــد تا کار را تمام کنید و حریف یک 
گل می زند، به ســختی نیفتیــد چون هر 

اتفاقی ممکن است رخ دهد.«
موضــوع دیگــری کــه مــورد توجه 
گواردیــوا قرار گرفت، بررســی اتهام نقض 
قوانیــن بــازی جوانمردانه مالی از ســوی 
ســیتی بود. گفته می شــود در صورتی که 
تخلف ســیتی اثبات شــود، یوفا این تیم را 
از حضور در لیگ قهرمانــان اروپا در فصل 
آینده محــروم می کند. آتش ایــن فتنه را 
مجله اشــپیگل آلمان روشن کرد و مدعی 
شد ســیتی در میزان صرف هزینه، یوفا را 
فریب داده هرچند قهرمــان لیگ برتر این 

اتهام را رد کرده است.
گواردیوا گفــت: »یوفا کار خودش را 
می کند و اگر چیزی پیدا کرد، باشگاه پاسخ 
می دهــد و مــن این را دوســت دارم چون 
تکلیف ما با خودمان روشــن می شــود. من 
به باشــگاه و ســازمانش اطمینان دارم. اگر 

خطایی کرده باشند به ما می گویند.«
ســیتی شــنبه آزمــون ســختی در 
اســتمفوردبریج دارد. دو تیــم یــک بار در 
این فصل با هم روبه رو شــده اند که سرخیو 
آگوئرو هر دو گل بازی در سوپرجام انگلیس 
را به ثمر رســاند. مهاجــم آرژانتینی معلوم 
نیســت به بازی شنبه برســد اما مربی 47 
ساله ســیتی درباره ونسان کمپانی که نیمه 
دوم این بازی مصدوم شــد، گفت شــرایط 

خوبی دارد.

دیلی میل- نیل وارنوک، مربی کاردیف، در بازی با وستهم در 
حالی روی نیمکت تیمش نشست که 70 ساله شده بود. او بعد 
از فرگوســن، بابی رابسون و روی هاجسون، چهارمین نفر در 
تاریخ لیگ برتر اســت که در هفتاد سالگی در این رقابت ها 
مربیگری کرده است. البته کاردیف 3-1 مغلوب وستهم شد.

مارکا- شــهر لگانس به دنی کارواخال لقب »پســر محبوب 
شــهر« را داد. این افتخار به کســانی داده می شود که برای 
شهر کار ویژه ای کرده باشــند. کارواخال اهل لگانس است، 
شــهری کوچک در جنــوب مادرید. او تبدیــل به یکی از 
بهترین مدافعان راســت دنیا شده و در رئال جام های زیادی 
برده است. او جایزه اش را از دســت شهردار لگانس گرفت.

آ.اس- جلیقه 
زردهای معترض 
در پاریس، روی 

فوتبال هم اثر 
گذاشتند. به 

درخواست پلیس 
شهر پاریس، بازی 

پاری سن ژرمن 
و مون پولیه به 

دلیل ناآرامی های 
پایتخت فرانسه 

لغو شد.

آ.اس- برآورد می شود 
برگزاری بازی ریور-بوکا در 
شهر مادرید 25 میلیون یورو 
به اقتصاد این شهر کمک کند 
که نیمی از این پول به هتل ها 
می رسد، 20 درصد به جیب 
رستوران دارها می رود و 10 
درصد نیز نصیب فروشگاه ها 
خواهد شد. یکی از پرسودترین 
مسابقات فوتبال، فینال 
لیگ قهرمانان 2017 بود که 
51 میلیون یورو به کاردیف، 
پایتخت ولز، سود رساند.

دیلی میل- پیراهن دیگو مارادونا در فصل 87-1986 که در آن همراه ناپولی 
قهرمان ایتالیا شــد، به حراج گذاشته می شود. این پیراهن 22 آذر در شهر 
تورین فروخته خواهد شد و قیمت آن بین 3 تا 5 هزار یورو ارزیابی شده است. 
در این حراجی، پیراهن مسی در فصل گذشته نیز فروخته می شود. قیمت این 
پیراهن بین 750 تا هزار یورو برآورد می شود. پیراهن هایی از دیگر ستاره های 
فوتبال مثل زیدان و پاتینی نیز در این حراج به مزایده گذاشــته می شوند. 

دیلی میل- فابیانســکی، دروازه بان وســتهم، در بازی بــا کاردیف نقش 
مهمی در پیروزی تیمش داشت و توانســت پنالتی جو رالز را بگیرد. به این 
ترتیب، فابیانســکی هر 3 پنالتی اخیرش را مهار کــرده و در مجموع این 
فصل 4 بار بازیکنان حریف را در گل کردن پنالتی ناکام گذاشــته اســت.

عکس نوشت

برنامه

پنجشنبه 15 آذر
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................................................................................................  خیخون 21:00 ایبار 
.................................................................................  اتلتیک بیلبائو 21:00 اوئسکا 
............................................................................  راسینگ سانتاندر 23:15 بتیس 
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الیگا
................................................................................................  ختافه 23:30 لگانس 
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بوندس لیگا
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ژاوی هرناندس یکشــنبه اتفــاق طعنه آمیزی را در 
نوکمپ مشــاهده کرد. بارســلونا قرار بود یکی از بچه های 
بااستعداد و بسیار جذاب آکادمی اش را جانشین یک ژنرال 
مشــهور و خســته از نبرد کند: کارلس آلنیا جای آرتورو 

ویدال را در میدان می گرفت.
از همــه  جای نوکمپ صدای هو و ســوت شــنیده 
می شد. اگر خوب به خاطر داشته باشید یاد اتفاقی مشابه 
می افتید. اشــاره به ژاوی است، که زمانی که هم سن آلنیا 
بود، اغلب مجبور بود در میان هو و ســوت تماشاگران به 
نشانه اعتراض به او جانشین پپ گواردیوا در میدان شود.

اعتراض و خشــمی کــه طرفداران نشــان می دادند 
متعلق به دوره ای بود که بارســلونا به شــدت ناکام مانده 
بود. آنها در آن دوران شــش ســال بدون جام را ســپری 
کردند. تماشــاگران حاضر در نوکمپ دوست نداشتند که 
قهرمان رو  به  زوالشان، گواردیوا، قربانی این بازیکن جوان 

و بااستعداد شود.
ژاوی خودش به من گفت که در هنگامی که گواردیوا 
به ســمتش می رفت، وحشت را در دل خود حس می کرد. 
او به شــدت نگران رای اکثریت تماشاگران علیه خود بود، 

و همچنین نگران باران نارضایتی طرفداران که در آسمان 
تیره شــب به ســمت او می بارید. او می ترسید مقابل این 
جمعیت که دشمن او بودند ناموفق ظاهر شود، آن هم در 
حالی که پیش تر دوست داشتند این ستاره جوان بارسلونا 

که پرورش یافته آکادمی باشگاه است را ببینند.
من حتی یک لحظه هم این بار سنگین را روی دوش 
آلنیا نمی گذارم که لقــب »ژاوی بعدی« را به او بدهم اما 
این بازیکن 20ســاله متولد کاتالونیا هافبکی بااســتعداد 
اســت، و به راحتی می توان این را در بازی او دید. او دید، 
تکنیک، و اعتماد به نفسی دارد که نشان از روزهای خوب 

آکادمی بارسلونا دارد.
اما او هم نمی توانست درک کند که چرا این استقبال 
خصمانه از او می شود. فهرســت مصدومان بارسلونا مانند 
دفترچه تلفن شــده، و بازی با ویارئــال هم روی لبه تیغ 
پیش می رفت. ارنستو والورده در چنین شرایطی روی شانه 

آلنیا زد.
چند ســال به عقب برگردیم، البته نه فقط به زمانی 
که ژاوی به تیم اصلی رســید، بلکــه به زمانی که آکادمی 
جوانــان بارســلونا فوتبالی را به دنیــا معرفی کرد که هم 
قهرمان می شــد و هم به شکل دل پسندی زیبا بود. در آن 

هنگام فارغ التحصیان آکادمی بارسلونا جوان می دادند.
کارلس پویول که به عنوان بال راســت به بارســلونا 

پیوسته بود، به عنوان مدافع میانی حاکم فوتبال باشگاهی 
و ملی شــد و هر جامی که می توانســت را به دست آورد. 
ویکتور والدس - دروازه بانی که در ابتدا شورشی و پرشور 
بود و البته دروازه بان کم اشــتباهی هم نبود - همه رقبا را 
کنار زد و تبدیل به یکی از بزرگ ترین اسطوره های نوکمپ 
شد. سرخیو بوسکتس و پدرو نزدیک بود به تیم های دیگر 
قرض داده شــوند و مســووان تیم به این نتیجه رسیده 
بودنــد که آنها بــه اندازه کافی ســریع، تنومند، یا محکم 
نیستند اما گواردیوا آنها را به تیم اصلی فرستاد و پس از 

آن بود که افتخارات آغاز شد.
ژاوی، آندرس اینیســتا، لیونل مســی: این بازیکنان 
از دید تقریبا تمامی باشــگاه های بــزرگ دنیا بیش از حد 
کوتاه قامت و ضعیف به نظر می رســیدند اما آنها تقریبا در 
هــر دقیقه ای که کنار هم بــازی کردند، تیم های رقیب را 

آشفته کردند.
اگر یک باشــگاه در دنیا باشد که در آن، تعویض یک 
بازیکن بزرگســال - به ویژه بازیکنی خارجی، که پا به سن 
گذاشته است و بیشتر به دلیل نوع رفتارش در زمین است 
تا قابلیت های فنی اش - با یک بازیکن جوان پرورش یافته 
آکادمی با اســتقبال گرم هواداران روبه رو شود، آن باشگاه 

بارسلونا است، نه؟
اما حاا می بینیم که ماجرای آلنیا اتفاق افتاده است. 

او حاا تنها ســتاره ای اســت که به تازگــی از خط تولید 
آکادمی اماســیا به ترکیب بارسلونا رســیده است؛ خط 
تولیــدی که تا همین اواخر، به حــدی پرثمر بود که تیتو 
ویانووا می توانســت تیمی به میدان بفرســتد که هر 11 
نفر آن پرورش یافته خود باشــگاه بودند. با این حال آلنیا 
حتی زمانی که ســرجی روبرتو و آرتور مصدوم هستند یا 
ایوان راکیتیچ و فیلیپه کوتینیو هم به آنها می پیوندند هم 

نمی تواند جایی در ترکیب ثابت پیدا کند.
والــورده نیــازی بــه آوردن او به تیــم اصلی حس 
نمی کرد. هنگامی که جمعیت حاضر در ورزشــگاه دیدند 
که مربی اهل باســک تیم تصمیم گرفته ویدال را تعویض 
کند تا آلنیا را به زمین بفرستد، شروع به هو کردن و سوت 
کشــیدن کردند، آن هم در حالی که آلنیــا دقایقی بعد، 
روی یک فرار هوشــمندانه، پاس لیونل مسی را می گرفت 

و گل می زد.
البته اعتراض آنها به شــخص آلنیا نبود. تماشاگران 
بــه این نتیجه رســیده بودنــد که کوتینیو خــوب بازی 
نمی کند، و ویدال دارد با سختکوشــی تمام، به این ســو 
و آن ســو می دود و در نبردها پیروز می شــود. طرفداران 
در نوکمپ می خواســتند که این بازیکن در زمین بماند و 
کوتینیو تعویض شود. و آلنیا، این پسر بیچاره در شرایطی 
عجیب گیر افتاده بود. تا اینکه ویدال از زمین خارج شد و 

همه دیدند که پسر طایی »بارسلونا ب« دارد وارد زمین 
می شود.

برای یک دقیقه برویم به یک شب عقب تر، زمانی که 
رئال مادرید بازی داشت.

در دورانی که تیم بارســای گواردیوا حاکم دنیا بود، 
فلورنتینو پرس، رییس مادرید به ســتایش و احترامی که 
دنیا برای تیم رقیب قایل بود حســادت می  کرد. نه تنها به 
دلیل سبک بازی آنها، که بلکه به این دلیل که بسیاری از 

بازیکنان کلیدی بارسا از آکادمی آمده بودند.
مدتی است که مادرید هم روی جوانان سرمایه گذاری 
کرده اســت؛ هم با خرید بازیکنان جدید، و هم با پرورش 
بازیکنان داخلی اما نه زین الدین زیدان و نه جولن لوپتگی 
از این ایده اســتقبال نکردند. فصل پیش، مارکوس یورنته 
در الیگا 542 دقیقه بــازی کرد و در لیگ قهرمانان تنها 
21 دقیقه به میدان رفت. دنی سبایوس هم 394 دقیقه در 

لیگ و 82 دقیقه در لیگ قهرمانان بازی کرد.
انگار کــه حضور این بازیکنان در رئال با نبودشــان 

تفاوتی ندارد.
اما از زمانی که سواری مربی رئال شده، به بازیکنان 
جوانی که بااســتعداد هستند و در تیم های پایه خوب کار 
کرده اند باور داشــته است. او این بازیکنان را در تیم اصلی 
آزمــوده تا آنها ارزش خــود را در این تیم ثابت کنند. این 

یکی از ایده های اصلی یوهان کرویف بود.
ســواری درک کرد، در دوره ای کــه موفقیت های 
پی درپی باعث ســهل انگاری و بی خیالــی برخی بازیکنان 
رئال مادرید شده،  مانند سرخیو راموس، رافائل واران، لوکا 
مودریچ، تونی کروس، ایسکو، مارکو آسنسیو و مارسلو، این 
کار بسیار مهم است که اجازه داده شود بازیکنان گرسنه، 
بااستعداد و جوان رقیب این ستارگان شوند و بگویند: »یا 

به خودت بیا، یا از سر راه من کنار برو!«
چنیــن موجی بود که در ســال های اخیــر، دو بار 
بارســلونا را از رکود خارج کرد و به ســمت قهرمانی اروپا 
برد؛ یک بار در ســال 2003 با فرانک ریکارد و یک بار هم 

در سال 2008 با گواردیوا.
افزون بر این، طرفداران در برنابئو هم به شدت شیفته 
این کار هســتند. هر زمان که سرخیو رگیلون، مدافع چپ 
ســختکوش رئال مادرید حرکتی تهاجمی انجام می دهد 
یــا در دفاع برای بازیکن حریــف مزاحمت ایجاد می کند، 
طرفداران مشتاقانه تشــویقش می کنند. یورنته استحکام، 
جای گیری خوب، قدرت بدنی و توان باا را به خط میانی 
مادریــد اضافه می کنــد، و طرفــداران می خواهند که او 

جایگاهی ثابت در تیم اصلی پیدا کند.
موج جدیدی به راه افتاده که حرفش نه تنها این است 
که »خوشحالیم که بحران دارد فروکش می کند«، که این 
هم هســت: »اینها بچه های ما هستند. حاا زمان آن است 
که آنها باور شــوند و حاا بازیکنانی داریم که عاشقشــان 

شویم.«
بافاصله پس از برد  2 بر صفر مقابل والنسیا بود که 
دنی کارواخال گفت: »ما چند فصل است که روی بازیکنان 
بااســتعداد و جوان سرمایه گذاری کرده ایم و می خواهم به 
مارکوس یورنتــه تبریک بگویم که در دو مســابقه اخیر 

فوق العاده کار کرده است.«
آلنیا مجبــور بــود بی صبرانه منتظــر فرصتش در 
بارسلونا بماند، و سپس در میان هو و سوت طرفداران زجر 
بکشد اما روش درمانی سواری در مادرید این بوده که به 
فده والورده، وینیسیوس، یورنته، رگیلون و خاوی سانچس 

بازی بدهد؛ بازیکنانی که بین 18 تا 23 سال سن دارند.
چنین مساله طعنه آمیزی برای ژاوی جالب است اما 
او می بیند که رقیب دیرین دســت به چنین کاری زده، نه 

باشگاهی که باید این کار را بهتر بلد باشد.
ESPN :منبع

گراهام هانتر
Graham Hunter

بازیکنان جوان در دو غول اسپانیا چه می کنند؟ 

بارسا می خشکد، رئال جوانه می زند
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خیلی وقت اســت که خبر می رسد 
صنعت نفــت آبادان شــرایط خوبی ندارد 
اما شــاید خیلی ها دلیــل آن را ندانند. 
صنعت نفــت آبــادان این فصل شــرایط 
عجیبــی پیدا کــرده که برای درســت 
شــدن آن نیاز بــه همت جمعــی دارد. 
در همان هفته هــای ابتدایی فصل بارها 
شــنیده می شد پائولو ســرجیو سرمربی 
پرتغالــی صنعت نفــت آبادان بــه خاطر 
اینکه انتظارات برآورده نشده، در آستانه 
اخــراج قرار دارد اما هر بــار با این خبر، 
تعدادی از بازیکنان مصاحبه می کردند و 
می گفتند تیم به لحاظ فنی مشکلی ندارد 
و ســرجیو یکی از مربیانی است که تا به 
حال دیده اند. شــاید حق با آنها باشد، به 
هر حال با شرایطی که صنعت نفت آبادان 
دارد، بدون شــک بهترین مربی دنیا هم 
نمی توانــد کار را پیش ببــرد. وقتی خود 
سرمربی همه کاره باشد و دستیاران مورد 
نیازش را نتواند بیاورد، مســلما شــرایط 
اینگونه می شــود. گفته می شــود پائولو 
سرجیو در صنعت نفت آبادان دست تنها 
است و هم بدنسازی تیم را انجام می دهد 
و هــم کارهای فنــی را پیــش می برد. 
ســرجیو به خاطر این شــرایط بارها به 
باشگاه درخواست داده تا مشکات را حل 
کنند اما هیچ حرکتی در این مورد صورت 

نگرفت. بر این اســاس، ظاهرا سرجیو در 
چند روز گذشــته به حالت قهر، تمرینات 
تیــم را ترک کرد و حتی 2 روز هم غایب 
بود اما حساســیت بــازی حذفی مقابل 
سایپا باعث شــد فعا او برگردد و منتظر 
اتفاقات بماند. اتفاقاتــی که هواداران در 

تاش هستند تا انجام شود.
تعدادی از هواداران صنعت نفت آبادان 
ظاهــرا چند روز پیش به دفتر امام جمعه 
آبادان رفتند تا از او برای حل مشــکات 
تیم کمک بگیرند. ایــن هواداران، از امام 
جمعه خواســتند به وضعیت صنعت نفت 
رســیدگی کند و البته خواهان برکناری 
علی عیســی زاده از مدیرعاملی باشــگاه 
صنعت نفت شــدند. از آنجایــی که امام 
جمعه آبادان در سال های اخیر نشان داد 
خیلی عاقه مند به فوتبال است، خواسته 
هواداران را پذیرفت و قول داد در جلسه ای 
که با نمایندگان مردم در مجلس، فرماندار 
و رییس منطقه آزاد اروند دارد، این مساله 
را مطرح کند تا مشکات تیم صنعت نفت 
آبادان هر چه زودتر برطرف شــود. همین 
اقدام هواداران هم ظاهرا باعث شد پائولو 
ســرجیو به تمرینات برگردد و امیدوارانه 

کارش را دنبال کند.
بــا این اتفــاق، تصور می شــد علی 
عیســی زاده زودتر دســت به کار شود و 
آبادان  باشــگاه صنعت نفــت  از مدیریت 
کناره گیری کند اما این اتفاق نیفتاد. البته 
اگر هم عیســی زاده بخواهد نامه اســتعفا 

بنویســد و به هیات مدیره بدهد، باز هم 
تصمیم گیرنده نهایی در این زمینه خودش 
خواهــد بود. چراکه به جز ابوالحســینی، 
ظاهرا دیگر اعضای هیات مدیره باشــگاه 
آبــادان در جلســات حضور  صنعت نفت 
ندارنــد و همــه کار را بــه همین عضو 
هیات مدیره و خود عیســی زاده سپردند. 
گفته می شــود نصراصفهانــی و بیگدلی 
در 28 اســفند 96 بازنشســته شده اند و 
به همین دلیل کمتر در جلســات هیا ت 
مدیره حضــور دارند، حاج زائری هم دیگر 
عضو هیات مدیره اســت که در سال 95 
بازنشسته شده که به نظر می رسد انگیزه 
چندانی برای حضور در این جلسات ندارد. 
با این شرایط، حتی اگر عیسی زاده بخواهد 
اســتعفا بنویسد، در نهایت او خودش باید 
در مورد قبول یا رد آن تصمیم بگیرد که 
تا حاا هم هیچ اتفاق امیدوارکننده ای در 

این مورد نیفتاده است.

بــه هر حال، هواداران با توجه به این 
ناامیدی شــان، تصمیم داشتند  شرایط و 
بیش از همیشــه از صنعت نفــت آبادان 
حمایت کنند تا تیم بــه روزهای خوبش 
برگردد اما هنوز شــرایط برای این مساله 
مهیا نشده. گفته می شود همان هوادارانی 
که با امام جمعه آبادان جلســه داشتند، 
از مدیــر منطقه آزاد اروند خواســتند با 
خریداری بلیت های بازی حذفی با سایپا، 
کاری کنند که هواداران بتوانند به صورت 
رایگان به ورزشگاه بروند اما ظاهرا عده ای 
قصــد دارند جلوی این اتفــاق را بگیرند. 
چراکه معتقدند ممکن است این هواداران 
به ورزشگاه بروند و علیه عیسی زاده شعار 
ســر دهند. به هر حال از نظــر هواداران 
پرداخت 20 میلیــون تومان برای رایگان 
شــدن بازی با ســایپا، مبلغ زیادی برای 
منطقه آزاد اروند نیســت اما هنوز اقدامی 
در این رابطه صــورت نگرفته تا ناراحتی 
هواداران بیش از هر زمانی شــود و البته 
خیلی ها به درست یا غلط، علی عیسی زاده 

را مقصر اصلی آن بدانند.
با این شــرایط، باید گفت این روزها 
صنعت نفت آبادان شــرایط خوبی ندارد و 
هواداران ناامیدتر از همیشــه شدند. آنها 
فقــط منتظر اقدام امام جمعه شهرشــان 
هستند تا بلکه شــاهد روزهای بهتر تیم 
محبوب شان باشند. روزهایی که خیال شان 
را بابت ســقوط نکردن صنعت نفت آبادان 

راحت کند.

سرجیو قهر کرد، عیسی زاده رفتنی شد
نفت به هم ریخت

گفته می شود پائولو سرجیو در 
صنعت نفت آبادان دست تنها است 

و هم بدنسازی تیم را انجام می دهد 
و هم کارهای فنی را پیش می برد. 

سرجیو به خاطر این شرایط بارها به 
باشگاه درخواست داده تا مشکات 
را حل کنند اما هیچ حرکتی در این 

مورد صورت نگرفت.

سایپا منتظر فهرست 
مازاد دایی

تیم ســایپا که امســال نماینده 
ایران در لیگ قهرمانان آســیا خواهد 
بود، در نیم  فصل بــه دنبال جذب ۴ 

بازیکن جدید است. 
باشگاه ســایپا می خواهد در نقل 
و انتقــاات ۴ بازیکن جدیــد را به 
خدمت بگیرد تا تیِم دایی با حداکثر 
توان راهی لیگ قهرمانان آسیا شود. 
احتمااً ســایپا در نیم  فصل یک الی 
2 خروجی هم خواهد داشــت که با 
نظر علی دایی در فهرست مازاد قرار 

خواهند گرفت.
 باشــگاه ســایپا از علــی دایی 
خواسته نام این بازیکنان را در اختیار 
باشگاه قرار بدهد که سرمربی این تیم 

هنوز جوابی به باشگاه نداده است.
 

توبیخ کتبی فواد از 
سوی کمیته انضباطی

کمیتــه انضباطــی رای خود را 
درباره بازی تیم های فواد و استقال 

خوزستان صادر کرد. 
بازی تیم های فواد و اســتقال 
خوزســتان در هفته دهم رقابت های 
لیگ برتــر فوتبــال کشــور برگزار 
و از ســوی تماشــاگران تیــم فواد 
خوزســتان تخلفاتی مبنی بر شــعار 
علیه مدیرعامل باشــگاه رخ داد. این 
باشگاه با توبیخ کتبی از سوی کمیته 

انضباطی مواجه شد.
 

مدافع پیشین 
پرسپولیس از تیم 
کریمی جدا شد

پیشــین  مدافع  حاتمی  بابــک 
پرســپولیس که در اواخــر مهرماه و 
پس از هفته هشتم لیگ برتر به تیم 
سپیدرود رشــت پیوسته بود، پس از 
تنها ســه ماه از این تیم شمالی جدا 
شــد. حاتمی در هفته هــای اخیر از 
ناحیــه کمر دچار مصدومیت شــده 
بــود و به همین دلیل قراردادش را با 
سرخپوشان رشــتی فسخ کرد تا این 
تیم بتواند در نقل  و  انتقاات نیم  فصل 

یک بازیکن را جایگزین او کند. 
بازیکن  دیگــر  منوچهری  امین 
تیم ســپیدرود هم چند روز پیش از 

این تیم جدا شده بود.

خبرکوتاه

اعام رده های سنی 
فوتسال

سازمان لیگ فوتسال شرایط رده های 
بازیکنان حاضر در فصل مسابقاتی  ســنی 
98 را اعام کرد. ســازمان لیگ فوتسال به 
اعام  استان ها  فوتبال  روســای هیات های 
کرد که با توجه به شــرایط ســنی اعامی 
از سوی کنفدراســیون فوتبال آسیا و فیفا 
جهت برگزاری رقابت های بین المللی و نظر 
به درخواســت کادر فنــی تیم های ملی به 
جهت اســتعدادیابی و تقویت تیم های پایه، 
مســابقات در فصل 98 بر اســاس شرایط 

سنی به شرح زیر است:
رده سنی امید: 1377/10/11 به بعد

رده سنی جوانان: 1379/10/11 به بعد
رده سنی نوجوانان: 1381/10/11 به بعد
رده سنی نونهاان: 1383/10/11 به بعد

 
میزبانی تبریز برای 
فوتسال نهایی شد

کنفدراسیون فوتبال آسیا با ارسال نامه ای 
از میزبانی شــهر تبریز برای رقابت های فوتسال 
زیر 20 ســال آســیا خبر داد. لیا یارمحمدی 
رییس دپارتمان فوتسال در این رابطه می گوید: 
»پس از بازدید مسووان ای اف سی از شهر تبریز 
و امکاناتی که این کانشــهر در بخش فوتسال 
داشــت، کنفدراســیون فوتبال آســیا با ارسال 
نامه ای از میزبانی استان آذربایجان شرقی برای 
رقابت های نهایی فوتســال آســیا در رده سنی 
زیر 20 ســال خبر داد. این مســابقات با حضور 
نمایندگان 12 کشور آســیایی از 22 خرداد ماه 
لغایت ۴ تیرماه 98 برگزار می شــود. همچنین با 
توجه به اینکه ایران درخواست میزبانی مسابقات 
جام باشــگاه های 2019 آسیا را به میزبانی یکی 
از استان های اردبیل و اصفهان داده بود، نماینده 
ای اف ســی با حضور در اصفهان از امکانات این 

استان بازدید کرد.«

در تورنمنت اسلواکی رقم خورد
پیروزی تیم فوتسال ایران 

مقابل روسیه
تیم فوتســال ایران در نخستین بازی 
خود در تورنمنت 3 جانبه اســلواکی برابر 
روســیه به پیروزی رســید. تیم فوتســال 
ایران در نخســتین بازی خود در تورنمنت 
اسلواکی به مصاف روسیه رفت و موفق شد 
با نتیجه 5 بر ۴ به پیروزی برسد. علی اصغر 
حسن زاده در این مسابقه برای ایران سه گل 
زد. دو گل دیگر هم توسط مهدی جاوید و 
ابوالقاســم عروجی به ثمر رسید. تیم  ملی 
ایران در این بــازی با ترکیب اولیه علیرضا 
صمیمی، حمید احمدی، مســلم اوادقباد، 
اصغر حســن زاده و مهــدی جاوید بازی را 
شــروع کرد. روسیه پیش از این موفق شده 
بــود مقابل اســلواکی با نتیجــه 6 بر 2 به 
پیروزی برســد. ایران در آخرین بازی این 
تورنمنت به مصاف اسلواکی میزبان می رود.

فوتسال

جنجال 
جدید در 

آبادان

صنعت نفت آبادان این روزها 
شرایط خوبی ندارد. این تیم 
بعد از پیروزی ارزشمندی 
که در بازی هفته نهم مقابل 
تراکتورسازی تبریز به دست 
آورد، هنوز نتوانسته ببرد تا 
بیش از همیشه به رده های 
پایین جدول نزدیک تر شود. 
این مساله نگرانی های زیادی 
برای هواداران آبادانی به 
وجود آورد؛ هوادارانی که 
همه دلخوشی شان فوتبال 
و صنعت نفت است و سقوط 
تیم شان می تواند درد بزرگی 
برایشان باشد.

پسر آقای جادوگر، پای ثابت نیمکت تیم های 
سرمربی خاص

طی چند ســال اخیر بحث جادوگری به یکی از چالش های جدی فوتبال ایران 
تبدیل شــده ولی گویا عزم جدی برای مقابله با آن وجود ندارد. یکی از باشــگاه های 
متمول صنعتی لیگ یک، پسر یکی از جادوگران مشهور فوتبال ایران که مدعی انرژی 
و قدرت فرا انســانی است را به خدمت گرفته و در اکثر مسابقات به عنوان گلر ذخیره 
روی نیمکت تیم می نشاند. در این میان آنچه موجب می شود تا حرف و حدیث هایی 
در مورد رابطه ســرمربی این تیم و آقای جادوگر مطرح شــود این است که معموا 
تیم ها از یک دروازه بان ذخیره در فهرســت خود استفاده می کنند ولی تیم موردنظر 
در اکثر مســابقات با دو گلر ذخیره در میدان حاضر می شــود. حال سوالی که مطرح 
می شود این است که اگر این گلر توانایی فنی باایی دارد، چرا در فهرست یازده نفره 
تیم به میدان نمی رود و اگر از نظر فنی توجیهی ندارد، چرا در چند سال اخیر همواره 

به همراه سرمربی فعلی باشگاه صنعتی از تیمی به تیم دیگر نقل مکان می کند؟ 
 

رشیدفرخی از کارون خرمشهر جدا شد
بهرام رشیدفرخی مهاجم بلندقامت کارون اروند خرمشهر صبح چهارشنبه و پس 
از فسخ  قرارداد خود از جمع شاگردان افاضلی جدا شد. پس از جدایی اکبر میثاقیان 
از کارون اروند خرمشــهر تعدادی از بازیکنان این تیم از ادامه همکاری با کارون اروند 
منصرف شدند و در ادامه بهرام رشیدفرخی مهاجم کرمانی این تیم هم با فسخ قرارداد 
خود، از جمع خرمشهری ها جدا شد. شنیده می شود مقصد بعدی رشیدفرخی یکی از 

تیم های شمالی لیگ برتر و یا مس کرمان در لیگ یک خواهد بود.

شنبه 97/9/17
خونه به خونه بابل.................................................................... مس رفسنجان

ورزشگاه: سیمرغ بابلسر، ساعت 1۴:00
آلومینیوم اراک............................................................................ بادران تهران

ورزشگاه: امام خمینی )ره( اراک، ساعت 1۴:00
قشقایی شیراز............................................................... کارون اروند خرمشهر

ورزشگاه: پارس شیراز، ساعت 1۴:00
یکشنبه 97/9/18

اکسین البرز............................................................................ شهرداری تبریز
ورزشگاه: انقاب کرج، ساعت 1۴:00

مس کرمان.......................................................................... فجرسپاسی شیراز
ورزشگاه: سلیمی کیا کرمان، ساعت 1۴:00

شهرداری ماهشهر................................................................. گل گهر سیرجان
ورزشگاه: شهدای ماهشهر، ساعت 1۴:30

شاهین شهرداری بوشهر.............................................. سرخپوشان پاکدشت
ورزشگاه: شهید بهشتی بوشهر، ساعت 1۴:30

در این هفته ملوان بندرانزلی و نود ارومیه استراحت دارند.

لیگ یک

محمداســد مسجدی سرپرست 
باشگاه استقال خوزستان ظاهرا هنوز 
نمی خواهد باور کند که 6 امتیازی که 
از تیمش کسر شده دیگر برنمی گردد. 
مســجدی در مورد وضعیت بدهی به 
ایــن بازیکن می گویــد: »به جاهای 
مختلف بــرای تهیه بخشــی از پول 
این بازیکن مراجعه کردیم تا بتوانیم 
آغاز کنیم  را  بازپرداخت تعهدات مان 
و در یــک زمانبندی مشــخص این 
مساله را ختم به خیر کنیم. ابتدا باید 
یک بررسی داشته باشیم که مشخص 
شــود آیا موضوع برگشــت امتیازها 
منتفی اســت یا نه، تا تاش های مان 
باشگاه  نماند.« سرپرســت  بی نتیجه 
استقال خوزستان در رابطه با اینکه 

آیــا در صورتی که امکان بازگشــت 
امتیازها وجود نداشــته باشد، آنها به 
تعهداتشان عمل نخواهند کرد، ادامه 
می دهد: »باشــگاه مکلف به پرداخت 
قرارداد این بازیکن اســت، چراکه در 
غیــر این صورت ما بــا جرایم بعدی 
مثل ســقوط به یک دســته پایین تر 

محمداســد  می شــویم.«  روبــه رو 
مســجدی در رابطه با اینکه داریوش 
یزدی مربی سابق استقال خوزستان 
اعام کرده مســجدی مسوولیت های 
مختلفی داشــته و بــه همین خاطر 
به امور تیم نمی توانســته رســیدگی 
برای  »احترام خاصی  کند، می گوید: 
یزدی قایل هســتم اما بهتر است او 
نکند.« مســجدی درباره  فرافکنــی 
جدا شــدن یونس دلفی هم توضیح 
می دهــد: »هیچ چیــز در این مورد 
معلوم نیســت، من چند روز در ایران 
نبودم و وقتی بازگشتم 10 نفر با من 
تماس گرفتند که گفته می شــود با 
فان مربــی مذاکره کردیم، خبر این 

موارد درست نیست.«

حمیدرضا رجبی مربی نســاجی 
مازندران که برای بازی هفته پانزدهم 
آماده می شوند، می گوید  پیکان  مقابل 
تیمش برای این بازی حساس مهاجم 
ندارد: »در این بازی متأســفانه مهاجم 
نداریــم. عباس زاده و نظــری در بازی 
قبلی آســیب دیدند و دو مــاه غایب 
خواهنــد بــود. رحمــان جعفری هم 
چهارشنبه آســیب دید و شجاعی هم 
یکی از نزدیکانش فوت کرده و شرایط 
روحی خوبی ندارد. پیکان تیم بســیار 
خوبی است که مجید جالی سه سال 
روی نیمکت این تیم حضور داشته. فکر 
می کنم این فصل هم هدف آنها کسب 
سهمیه بوده اما چند هفته ای است که 
می دانیم  نکرده اند.  نتایج خوبی کسب 

مقابل پیکان شــرایط سختی خواهیم 
داشــت.« رجبی در رابطه با اینکه آیا 
در نیم  فصل دوم برنامه ای برای تقویت 
نســاجی دارند یا نه، توضیح می دهد: 
»در نیم  فصل همه تیم ها نقاط ضعف و 
قوت خود را شناخته اند. ما هم پیگیری 
خواهیم کرد تا دنبــال تقویت تیم در 

نیم  فصــل دوم باشــیم. البته همانطور 
که می دانید جــذب بازیکن خوب در 
نیم  فصل دوم بسیار سخت است اما در 
این خصوص تمام تاش مان را خواهیم 

کرد.« 
اینکه  دربــاره  نســاجی  مربــی 
فریــدون اصفهانیــان تأکیــد کــرده 
داوری های خوبــی در این فصل انجام 
شــده اما باشگاه نســاجی همچنان به 
عملکرد داوران اعتراض دارد، می گوید: 
»به گواه اکثر کارشناســان بیشــترین 
ضــرر را از ناحیه داوری تیم نســاجی 
خورده. به جرات می گویم شــاید 10 
امتیاز بــا داوری از ما گرفته شــده و 
گل هایی زده ایم که داوران سهواً آن را 

مردود اعام کرده اند.«

مسجدی: یزدی فرافکنی می کند رجبی: اشتباهات داوری ۱۰ امتیاز از نساجی گرفته

جنوبی  پارس  مدافع  محمدی فر  سعید 
جــم معتقــد اســت تیمــش می تواند در 
ورزشگاه آزادی روز خوبی مقابل پرسپولیس 
داشته باشــد. محمدی فر درباره بازی هفته 
پانزدهم مقابل پرســپولیس می گوید: »بازی 
با پرســپولیس حساسیت های خاص خودش 
را دارد. بازی کردن در ورزشــگاه آزادی کار 
هر تیمی نیســت و از طرفی شــما می دانید 
تیم برانکو نایب قهرمان آســیا شــده. با این 
وجود ما نشــان دادیم توانایی متوقف کردن 
تیم های بزرگ را داریم. ما امسال استقال را 
برده ایم، سپاهان و پدیده را متوقف کردیم و 
نتایج خوب دیگــری هم گرفتیم. در بازی با 

پرسپولیس هم برای انجام یک بازی خوب به 
میدان می رویــم و امیدوارم بتوانیم هواداران 
خوب مان را خوشــحال کنیم. تیم ما امسال 
با وجود مشــکات زیادی که در امر مسائل 
مالی دارد، توانســته نتایج خوبی بگیرد. ما از 
نظر فنی واقعا مشــکلی نداریم. ان شاءا... اگر 
مشکات مان حل شود، امسال هم می توانیم 
شگفتی ساز باشیم و روزهای خوبی را پشت 
ســر بگذاریم.« مدافع پارس جنوبی در مورد 
هــدف تیمش هم توضیــح می دهد: »هدف 
همه بازیکنان پارس جنوبی خوشحال کردن 
مردم جم و هواداران است و برای این منظور 

هر کاری می کنیم.«

مهدی  قــرارداد  فســخ  درخواســت 
شــیری بازیکن تیم پیکان از سوی باشگاه 
پرســپولیس به این باشــگاه ارسال شده تا 
مقدمــات حضور این بازیکــن در تمرینات 
پرســپولیس فراهم شــود. مجیــد جالی 
سرمربی پیکان در اقدامی عجیب نام مهدی 
شــیری مدافع تیمش را در بــازی با نفت 
مسجدســلیمان از فهرست 18 نفره تیمش 
کنار گذاشت و به این بازیکن اعام شده در 
فهرســت 18 نفره برای بازی مقابل نساجی 
که پنجشنبه )امروز( انجام می شود، حضور 
ندارد. این در حالی اســت که شیری توافق 
کرده بود در نیم فصل دوم به پرســپولیس 

بپیوندد و به همین دلیل این باشــگاه برگه 
درخواست فسخ قرارداد شیری را به باشگاه 
پیکان ارســال کرده تا هر چه سریع تر فسخ 
قرارداد شیری با پیکان امضا شود. بافاصله 
پس از امضای این فسخ، شیری به تمرینات 
پرســپولیس ملحق خواهد شد تا بتواند در 
نیم فصل دوم زیر نظر برانکو به میدان برود. 
نکته جالب این اســت که باشــگاه پیکان 
و مجیــد جالی قرار اســت قبــل از بازی 
پنجشــنبه )15 آذر 97( مقابل نســاجی از 
مهدی شــیری به خاطر زحماتی که در این 
تیم کشــید، تقدیر کنند تا با خاطره خوش 

از پیکانی ها جدا شود.

وحید خشــتان که یکی از بهترین 
بازیکنــان اســتقال خوزســتان تا به 
اینجــای فصل بــوده، ظاهــرا با چند 
مواجه  نیم فصل  برای  پیشــنهاد خوب 
شــده. خشــتان درباره شــرایط خود 
می گوید: »این روزها مشغول استراحت 
هســتم و از اهواز دور شــده ام. من به 
دلیل دریافت کارت زرد در آخرین بازی 
۴ اخطاره شدم و متاسفانه بازی مقابل 
سپاهان را از دست دادم. پیشنهادهایی 
دارم که برخــی از آنها از کشــورهای 
خارجی است. در مورد تیم هایی که مرا 

می خواهند اطاع دقیقی ندارم ولی فکر 
می کنم دو تــا از آنها تیم های قطری و 
عراقی هســتند. البته از لیگ هم چند 
پیشنهاد دارم که اگر ازم شد، در آینده 
درباره اش صحبت می کنم. فعا مســاله 
اصلی، جلب رضایت باشگاه است و من 
دنبال این هستم که جواب باشگاه را در 
قبال پیشنهاد هایی که برایم آمده، بدانم 
تا بعــد از آن بتوانم تصمیم مناســبی 

بگیرم.« 
در  خوزســتان  اســتقال  مهاجم 
رابطــه با وضعیت تیمــش هم توضیح 

می دهد: »شرایط تیم خیلی بد شده. 6 
امتیاز از ما کم شده و هیچ بازیکنی هم 
نمی توانیم جــذب کنیم. فقط امیدوارم 
که این 6 امتیاز برگردد. البته کار بسیار 
سختی اســت اما گویا امیدهای اندکی 
وجود دارد. مســووان باید به این تیم 
کمک کنند که اگر 6 امتیاز برنگشــت 
هم بتوانیم با تاش تیم را در لیگ نگه 
داریم.« خشــتان درباره وضعیت مربی 
تیــم هم می گوید: »وضعیــت مربی ما 
هم هنوز معلوم نیست. امیدوارم هرکس 

بیاید، بتواند به تیم کمک کند.«

نســاجی مازندران این هفته بازی مهمی 
مقابــل پیــکان دارد. مقابــل تیمــی که در 
هفته هــای اخیر نتایج خوبــی نگرفت. حامد 
شــیری مدافع نســاجی در رابطه با این بازی 
حســاس می گوید: »شــرایط خود ما هم در 
جدول خوب نیســت و باید امتیاز بگیریم. ما 
در چند بازی اخیر بدشانسی زیاد داشتیم که 
نتوانستیم امتیازات ازم را بگیریم. در بازی با 
نفت، ذوب آهن و سپیدرود می توانستیم پیروز 
میدان شــویم اما در عین نابــاوری این اتفاق 
رخ نداد و به خواســته مان نرسیدیم.« شیری 
درباره اینکه اگر پیکان را ببرند، اوضاع چطور 

می شــود، ادامه می دهد: »باید امتیاز بگیریم 
چون امتیازات تیم ما بســیار نزدیک اســت و 
اگر کوچکترین لغزشــی کنیم همین جایگاه 
فعلی مان را از دست خواهیم داد. در نیم فصل 
دوم تیم ها به ســختی امتیاز می دهند که هر 
تیمــی نیم  فصل اول بتوانــد خودش را جمع 
و جور کند، نیم  فصل دوم مشــکاتش کمتر 
خواهد شد.« مدافع نساجی در مورد اینکه به 
نظر می رسد حمایت هواداران از تیم کم شده، 
می گوید: »تا اان کم نگذاشــته اند و حمایت 
کرده اند. طبیعی اســت که تیــم وقتی چند 
بازی پشت ســر هم را پیروز نشود، هواداران 

کمی دلسرد می شوند اما با این حال هواداران 
نســاجی نســبت به خیلی از تیم ها هنوز هم 
پشت تیم شان هســتند و حمایت می کنند.« 
شــیری درباره انتقاد زیاد اعضای نســاجی به 
داوری ها توضیح می دهد: »متاسفانه داوری ها 
خیلی به ضرر نســاجی بوده و اگر یکی ، دو تا 
بود کســی اعتراضی نمی کرد اما چون خیلی 
زیاد شده صدای همه را درآورده. هواداران ما 
از سلسله اشتباهات داوری ها ناراحت هستند 
وگرنــه اول فصــل دیدید که هیــچ هوادار و 
بازیکنــی به نحوه داوری هــا اعتراضی نکرد و 

حتی تشویق هم کردند.«

محمدی فر: پرسپولیس را مثل استقال می بریم

نام شیری از فهرست پیکان خط خورد

خشتان: باشگاه رضایت بدهد، شاید لژیونر شوم

شیری: اشتباهات داوری صدای همه را در آورده

نسرین کاظمی
Nasrin Kazemi

امتياز تفاضلخوردهزدهباختمساويبردبازي تيمردیف
147612071327شاهين بوشهر1
1375127111626سرخپوشان پاکدشت2
1366127151224گل گهرسيرجان3
137331911824مس کرمان4
136431513222آلومينيوم اراك5
13553108220اکسين البرز6
135441714319بادران تهران7
19-135441515قشقایي شيراز8
514-133551318شهرداري تبریز9

1514-14356823نود اروميه10
313-1327458فجر سپاسي11
513-13346914شهرداري ماهشهر12
913-133461019کارون خرمشهر13
710-142481825مس رفسنجان14
109-13238717خونه به خونه15
7*2-142751315ملوان16

*  محاسبه امتيازات تيم ملوان با احتساب 6 امتياز منفي صورت گرفته است.

 در حالی که اصغر حســن زاده برای چهارمین  بار در 
یک مقطع زمانی 7 ســاله به عنوان فوتسالیست سال آسیا 
انتخاب شده و گیتی پسند اصفهان یک  بار دیگر نیم فصل 
اول لیگ برتر فوتسال کشور را با عنوان نخست در جدول 
رده بندی به پایان رســانده و ســپس بــه رقابتش با مس 
ســونگون در نیم فصل دوم استمرار بخشــیده، تیم ملی 
فوتسال نیز البته با دربر داشتن حسن زاده راهی اسلواکی 

شده تا در تورنمنت سه جانبه این کشور شرکت جوید.
دیگر تیم حاضر در آوردگاه اســلواکی، روسیه است 
و صرف نظــر از اینکــه تیم های خارجــی حاضر در این 
مســابقات و به ویژه تیم اعزامی روســیه تا چه میزان از 
نفرات اصلــی خود بهره می گیرند، باید متذکر شــد که 
این مســابقات برای فوتســال ما در ایــن مقطع مفید و 
امیدســاز خواهد بود. پس از لغو دو دیدار دوســتانه اما 
بســیار مهم آبان مــاه مقابل برزیل که به ســبب فراهم 
نبودن مخارج عظیم برپایی آنها صورت پذیرفت و سپس 
منتفی شدن تورنمنت بین المللی قزاقستان که به سبب 
مشکات مالی قزاق ها شکل گرفت )و ایران هم قرار بود 
از حاضران در آن مسابقات باشد( تورنمنت اسلواکی این 
باور را به جامعه فوتســال برمی گرداند که می توانند روی 
فعالیت های برون مرزی خود حســاب کنند و به آن امید 
بیشــتری ببندند و آب در هــاون نمی کوبند و میادینی 
فراتر از معمول هســت تا کارایی شان را در آن دوباره در 

معرض آزمایش قرار بدهند.
 

همان نفرات آشنا
1۴ بازیکنــی کــه محمد ناظم الشــریعه ســرمربی 
تیم ملی فوتســال ایران به اســلواکی بــرده، کم و بیش 
همان هایی هســتند که در ســال های اخیــر قدرت های 
اصلی و نفرات شــاخص این رشــته بوده اند. از حسن زاده 
همیشه خوب گرفته تا حسین طیبی که چند سالی است 
در لیگ فوتسال روســیه و به تبع آن در جام باشگاه های 
آســیا قدرت آزمایی می کند و همچنین علیرضا صمیمی، 

مســلم اوادقباد، حمید احمدی، ابوالقاسم عروجی، سپهر 
محمدی، محمد شجری و البته احمد اسماعیل پور همگی 
مردانی هســتند که می توانند در یــک ثانیه و در فعل و 
انفعال هایی سریع سرنوشت یک مسابقه را عوض و ایران را 
پیروز کنند و همین خصلت های بارز انفرادی همواره ایران 
را از مسیرهای سخت عبور داده و ما را برابر برخی رقبای 
ویژه که شاید بازی گروهی و تاکتیک های جمعی شان از ما 

بهتر بوده، به پیروزی های ارزشمندی رسانده است.
 

فرصت های از دست رفته
جامعه فوتســال از آنچه در سال 1397 روی داده، 
آنقدرها هم راضی نیســت. اگر توزیع جوایز اخیر مردان 
برتر ســال آســیا را که در عمان برگزار شد و ایران در 
شاخه فوتسالیست سال آسیا اضافه بر حسن زاده، مهدی 
جاوید گلــزن و تیزهوش را هم در جمــع 3 کاندیدای 
نهایی حاضر داشت، نادیده بگیریم، افسوس و نارضایتی 

از روزها و فرصت های از دســت رفته حرف و درد اصلی 
این رشــته بوده است. علی کفاشــیان به رغم سه سال 
احراز پست سرپرســتی کمیته فوتسال هنوز ناظران را 
مطمئن نساخته که بهترین گزینه برای این پست است 
و هر موقع ناظم الشریعه و یارانش دیدارهایی تدارکاتی را 
طلب کرده اند، اشکااتی در این راه بروز کرده است. لغو 
دیدارهای چندی پیش با برزیل که به نظر می رســد به 
معنای فســخ مسابقاتی شاید بین دو کشور در فروردین 
1397 هم باشد، به اعتراف عباس ترابیان رییس کمیته 
فنی فوتســال کشــور یک فرصت عالی آموزشی و مرور 
فن را از فوتسالیســت های ما گرفت و چون چند ســال 
پیش سناریویی مشــابه برای دیدارهای ما برابر اسپانیا 
هم حادث شــده بود، حاا رقبای نامــدار ما از برگزاری 
مســابقات تدارکاتی مقابل ما اســتقبال نمی کنند، زیرا 
بیم آن را دارند که یک  بار دیگر دچار مشــکاتی شوند 
که از بی پولی فوتســال ایران و ضعــف آن در تأمین و 

انجام ســفرهای ازم بر می خیزد و لغو ایــن دیدارها را 
بــه رغــم برنامه ریزی های اولیه و تمریــن و تاش رقبا 
موجب می شود و از آنجا که مسابقه های تدارکاتی مقابل 
تیم های درجــه دوم و رقبای غیر اصلی مان بیش از آنکه 
ما را آباد و تقویت کند، به رقبای ما آموزش های با ارزشی 
خواهــد داد، خرج کردن در این راه هم شــرط و طریق 

عقل نخواهد بود.
 

فقط برزیل
تیم ملی فوتســال ایران که زمســتان سال گذشته 
پیکارهــای قهرمانی آســیا را برای ســیزدهمین بار طی 
16 ســال برگزاری آن فتــح کرد، از حاا بــه پیکارهای 
قهرمانی 2020 آســیا هم می اندیشد زیرا سهمیه حضور 
آســیایی ها در جام جهانی 2020 در همان پیکارها صادر 
می شود. در میان نفرات سفر کرده به اسلواکی محمدرضا 
سنگ ســفیدی تنها بازیکنی است که در حال حاضر تیم 
باشگاهی ندارد اما برای ناظم الشریعه هم مثل سایر مربیان 
ملی باید این شــانس را قایل بود کــه نفرات مورد نظرش 
را ســوای هرگونه مســائلی از این دســت چک کند و در 
دیدار با روسیه و اســلواکی و هر مسابقه دیگر پیش رو در 
معرض تست هایی جدید قرار بدهد و ترکیب هایی را شکل 
بدهــد که بتوانند در جام جهانی یــک بار دیگر آبروداری 
کنند. هرچه باشــد ما تیم سوم جام جهانی قبلی )2016( 
به حســاب می آییم و رقبای اصلی ما هــم معترف اند که 
هرگاه بحــث توانمندی های فردی و حرکات فوق تکنیکی 
و مهارت های ســنتی این رشته به میان آید، به جز برزیل 

کمتر کشوری از عهده ما برمی آید.

 بدون نهایت
با این اوصاف دو دیدارمان در اســلواکی شــروعی بر 
حرکت مجدد فوتسال ذاتاً درخشان ما به سوی افتخارات 
و پیروزی هایی تازه به شــمار می آید. بردهایی که فوتسال 
ایران و مردان تکنیکی و ســریع و هوشیار آن را به یکی از 
قدرت های مسلم این ورزش تبدیل کرده است و نهایت و 
ســقفی هم بر این استعدادها و اوج گیری های برخاسته از 

آن متصور نیست.

از لغو دیدار با برزیل و قزاقستان تا رویارویی با اسلواک ها و روس ها

روزهای آزمایش مجدد یک فوتسال درخشان
وصال روحاني

Vesal Rohani
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در روزهــای پایانی نقل و انتقاات 
تابســتانی، مرتضی تبریــزی که فصل 
را با ذوب آهن آغاز کــرده بود، پیراهن 
استقال را پوشید تا در خط حمله این 
تیم بازی کند. تبریزی ابتدا مورد توجه 
شــفر قرار گرفت و حتی در نخســتین 
دیــداری که برای اســتقال انجام داد، 
مقابل تراکتورســازی یک گل زیبا نیز 
به ثمر رساند. همزمان با افت استقال، 
افت تبریزی نیز آغاز شــد. آمار مرتضی 
تبریزی نشان می دهد او بعد از گلی که 
در بازی برگشت مقابل السد وارد دروازه 
حریــف قطری کرد، دیگر در گشــودن 
دروازه حریفان نــاکام ماند تا امروز که 
به یک نیمکت نشین در استقال تبدیل 

شده است.
تبریــزی که با اما و اگرهای فراوان 
پیراهن استقال را پوشید و این باشگاه 
مبلغ باایی را صرف دریافت رضایتنامه 
او کــرد، در 2 بازی پایانی حتی فرصت 
یک دقیقه بــازی در ترکیب این تیم را 
به دســت نیاورده اســت. تبریزی برای 

بــازی مقابل اســتقال خوزســتان در 
فهرســت 18نفره قرار نگرفت و همراه 
بازیکنان به اهواز نرفت. مهاجم  ســایر 
اســتقال برای بازی مقابل نفت آبادان 
در فهرســت قرار گرفــت اما 90 دقیقه 
روی نیمکت نشســت تا شــاهد گلزنی 
روح ا... باقــری و طارق همام در پســت 

خودش باشد.
مرتضی تبریزی این فصل 8بار در 
لیگ برتر پیراهن اســتقال را پوشیده، 
689 دقیقــه در زمین بوده و فقط یک 
گل به ثمر رسانده؛ گلی که وارد دروازه 
محســن فروزان شــد. مهاجم 27ساله 
اســتقال در لیگ قهرمانان آســیا هم 
2بــار در ترکیب اســتقال قرار گرفت، 
180 دقیقه بازی کرد و یک گل مقابل 
السد به ثمر رســاند. آمار کلی تبریزی، 
انجام 10 بــازی، 869 دقیقه حضور در 
زمین و 2 گل زده اســت؛ یعنی به طور 
میانگین هر 5 بازی یا 435 دقیقه یک 
گل زده کــه نمی تواند آمار درخشــانی 

برای او باشد.

طــی روزهای اخیــر البته حرف 
و حدیث هــای فراوانی دربــاره آینده 

تبریزی وجود دارد. 
عده ای معتقدند او در نیم فصل به 
ذوب آهن برمی گردد و دوباره پیراهن 
تیم سابق خود را می پوشد. بخصوص 
که رحیم زهیوی نیز آســیب دیده و 
ذوب آهــن با مشــکات عدیده ای در 

خط حمله مواجه شده است. 
از طرفــی علیرضــا منصوریــان 
هم اعتقاد بســیاری به بازی مرتضی 
تبریزی و سابقه کار با او در تیم امید 

را هم دارد.
از طرف دیگر قوانین فوتبال ایران 
اجازه نمی دهد تبریزی در لیگ ایران 
و ادامــه فصل، در تیمی جز ذوب آهن 

بازی کند. طبــق قوانین، یک بازیکن 
در طول یک فصل نمی تواند پیراهن 3 
تیم مختلف را بپوشد، به همین دلیل 
و در صــورت ادامه حضور تبریزی در 
لیگ ایران، او یا باید در استقال بماند 

و یا به ذوب آهن برگردد.
آینــده تبریزی مبهم اســت اما 
نزدیکان او معتقدنــد این مهاجم در 
استقال می ماند و فصل را با این تیم 
بــه پایان می رســاند. تبریزی تنها در 
صورتی از اســتقال جدا می شود که 
پیشنهاد خارجی دریافت کند. اگر این 
پیشنهاد به دست او برسد، تبریزی از 
اســتقال می رود، در غیر این صورت 
هدفش این اســت که بماند و با سایر 

مهاجمان رقابت کند. 

درباره آینده تبریزی: پیشنهاد خارجی 
نرسد، می ماند

خط حمله ای که استقال را مأیوس می کند

قوانینلیگاجازهانتخابتیمسومرانمیدهد

سرماخوردگیبهانهایبرایپنهانشدنالحاجی
گروازهواداراناستقالفرارمیکند؟

الحاجی گرو، مهاجم نیجریه ای تیم اســتقال به دلیل سرماخوردگی در 
تمرینــات اخیر غایب بود. این بازیکن در تمرین دیروز نیز شــرکت نکرد تا 
دیدار با ســپیدرود را از دســت بدهد. با توجه به اینکه گرو مصدوم نیست، 
احتماا همراه تیم به رشت سفر خواهد کرد اما از ابتدا به میدان نمی رود. به 
نظر می رسد وینفرد شفر قصد دارد از زوج روح ا... باقری و اللهیار صیادمنش 

در بازی با سپیدرود استفاده کند.
باور اینکه صرفا الحاجی گرو فقط به دلیل ســرماخوردگی در تمرینات 
شرکت نمی کند، ســخت است چراکه شرایط برای این بازیکن اصا خوب 
نیســت. واقعیت این است که نزدیک به نیم فصل این بازیکن قادر به زدن 
گل نشــده و قیاس او با تیام از همــان روزهای اول لیگ به نوعی عرصه را 
بــرای گرو تنگ کرده تــا جایی که هواداران عامل ناکامی های اســتقال 
را ایــن بازیکن می دانند. به گفته حاضران در تمرین اســتقال، حتی اگر 
گرو کیفیت بازی باایی هم نداشــته باشد، او 
تا همین چند هفته پیش بــا تمام انگیزه در 
تمرین آبی ها حاضر می شــد و نهایت کوشش 
خود را می کرد تا بــه مهره مهمی در ترکیب 
استقال تبدیل شود اما او مدتی است به یک 
دلیل مشخص دیگر انگیزه ای برای حضور در 
تمرین های اســتقال ندارد و حتی در 2 روز 
گذشته به دلیل آنچه ســرماخوردگی خوانده 
اســت حاضر نشده در تمرین شرکت کند. اما 
دلیل بی انگیزه شدن گرو چیست؟ مدتی است 
هواداران استقال با هجوم به صفحه شخصی 
گرو در اینســتاگرام به او فحاشی کرده و این 
بازیکن را بابت عملکرد ضعیفش ســرزنش می کنند و گفته می شــود این 
بازیکن هم به ســرمربی اســتقال اعام کرده است خودش و خانواده اش 
تحت فشــار قرار گرفته اند و با این شــرایط نمی تواند دیگر به کارش ادامه 
بدهد. این موضوعی اســت که شــفر هم بعد از بازی با صنعت نفت آبادان 
به آن اشــاره کرد و گفــت در کنفراس بعدی دلیــل ناراحتی او را عنوان 
می کند. الحاجی با انگیزه زیادی به اســتقال آمد اما نتوانست انتظارات را 
برآورده کند، به همین دلیل اســت که این روزها هواداران او را تحت فشار 
قرار داده اند، اما بی انصافی است عامل همه ناکامی ها را این بازیکن بدانیم. 
شــاید به اندازه گرو، نویمایر هم خوب نبوده و شانس نویمایر این بود که 
با بازیکن دیگری قیاس نشــد در حالی که گرو دائما با تیام قیاس می شود 
و همین نکته از او بازیکنی بی ثمر ســاخته است. بعید به نظر می رسد در 

چنین شرایطی الحاجی گرو نیم فصل دوم هم در استقال بماند.

شکافبینشفروکمیتهفنیهرروز
عمیقترمیشود

کمیته فنی اســتقال چرا تشکیل شــد و تاکنون چه میزان کاربرد 
در این تیم داشــته است؟ پیچیدن نســخه های تکراری برای تیم بزرگی 
مثل اســتقال یعنی آزمودن چیزی که پیش از این آزمایش شده و این 
غلط ترین روشــی است که تیم را به بیراهه می برد. تعارفی در کار نیست، 
حقیقت ماجرا این اســت که شــفر هیچ تعاملی با کمیته فنی استقال 

ندارد و هیچ نقطه مشترکی بین طرفین نیست. 
در چنین شــرایطی نقش کمیته فنی که متشــکل از پیشکسوتان 
اســتقال اســت چقدر خواهد بود؟ بعد از هر بازی اعضای کمیته فنی 
استقال تشکیل جلسه می دهند و درباره نقاط مختلفی که وجود دارد با 
هم بحث و تبادل نظر می کنند، اما هر بار این نشست یک صندلی خالی 

دارد و این صندلی مختص شفر است. 
بــا این اوصاف مدیران اســتقال چــه کاری را از پیش بردند وقتی 
بین ســرمربی تیم و کمیته فنی هیچ اتفاق نظری نیست. به نظر می رسد 
بیش از هر چیزی آنچه مهم اســت نگه داشتن شأن پیشکسوتانی است 
که زحمت زیادی برای استقال کشیده اند. نکته اینجاست که شفر حتی 
راضی نیســت مربیان ایرانی در کنارش باشند و از دستیاران ایرانی خود 
در هیچ زمینه ای مشــاوره نمی گیرد، چه برســد به اینکه با کمیته فنی 
استقال پشت یک میز نشسته و در مورد مسائل مختلف تصمیم بگیرد.

باقریبهسپیدرود
رسید

فرشــید باقــری، هافبک میانی 
تیم استقال که در این فصل یکی از 
ارکان تیم شفر است و بازی های قابل 
قبولی هم برای این تیم انجام داده، 
در جریان یکی از تمرینات آبی پوشان 
از ناحیه مچ پا دچار آســیب دیدگی 
شد، به همین دلیل یکی دو جلسه از 

تمرینات را از دست داد. 
باقری روز سه شنبه مورد آزمایش 
قرار گرفت و مشــخص شد در دیدار 
روز جمعه استقال مقابل سپیدرود، 
در صورتی که شــفر قصد اســتفاده 
از او را داشته باشــد، مشکلی از این 
بابت ندارد. اســتقال و سپیدرود در 
چارچــوب هفته پانزدهم لیگ برتر از 
ساعت 15 روز جمعه 16 آذر در شهر 

رشت به مصاف هم می روند.

تمامنگاههابه
صیادمنش

17ســاله  بازیکــن  صیادمنــش، 
اســتقال توانســته در اوج جوانــی به 

ستاره این تیم بدل شود. 
هیچ کــس فکــرش را نمی کرد با 
حضــور بازیکنانــی مثــل تبریزی که 
سه میلیارد برای استقال آب خورده اند، 
این بازیکن جوان بدرخشد و تبریزی و 
دیگر مهاجمان استقال را نیمکت نشین 
کند. اما صیادمنش همان ساح پنهانی 
بود که توســط شفر شناخته شد و این 

روزها به خوبی به کار استقال می آید. 
حــاا تمام نــگاه اســتقالی ها و 
حتی هواداران ایــن تیم به این بازیکن 
17ســاله و گل های زیبایی است که به 

ثمر می رساند.

گزارش

خبرکوتاه

هواداران اســتقال کــه از نمایش 
خاطــرات خوبی  جبــاروف  قبل  فصل 
دارنــد، امیدوارنــد او را در نیم فصــل 
دوم دوباره با پیراهــن آبی ببینند، ولی 
بازگشــت هافبک ازبک بــه این راحتی 

نیست.
نصــرا... عبداللهــی، مشــاور عالی 
درباره  اســتقال  باشــگاه  سرپرســت 
وضعیــت مذاکرات باشــگاه و جباروف 
گفــت: »باشــگاه در حال مذاکــره با 
جباروف اســت، اگر مشکل پول او حل 

شود جباروف به اســتقال خواهد آمد. 
تنها دغدغه باشــگاه مسائل مالی است 
که بــه امید خــدا حل می شــود.« او 
در خصــوص اینکــه وزارت چه کمکی 
می تواند بابت مســائل مالی انجام دهد 
گفت: »این مســائل دست وزیر نیست، 
او تنها کاری که می تواند انجام دهد این 
است که از اسپانسرها بخواهد به باشگاه 
زودتر پول تزریق کنند و اگر مشــکات 
حل شــود تیم هم موفق خواهد شــد. 
امیدوارم شرایط به شکلی پیش برود که 

اســتقال در بازی با سپیدرود هم برنده 
باشد.«

در روزهای گذشته شایعه شده که 
شــرودینگر به کادر فنی استقال اضافه 
می شــود که عبداللهی در پاســخ به آن 
گفت: »شــفر آلمانی اســت و به دنبال 
دســتیار آلمانی بود. شرودینگر هم قبا 
چند روزی در اســتقال بــود و به تیم 
کمک کرد. او هم کمک مربی اســت و 
هم تخصص دروازه بانی دارد. شفر با این 
مربی کار کــرده و با خصوصیات فنی و 
اخاقی او آشــنا اســت. به هر حال اگر 
مشکات مالی برای جذب نفرات جدید 

حل شود او به استقال خواهد آمد.«
با ایــن حال به نظر می رســد این 
مربــی که ســابقه حضور در ایــران را 
دارد بــه کادر فنــی اســتقال اضافــه 
نخواهد شــد. ســاعتی پس از مصاحبه 
نصراللهی، شــرودینگر در اینستاگرامش 
استقال  باشــگاه  از  نوشت: »هیچکس 
با من صحبت نکرده اســت. تا تابستان 
آینده با باشگاه دارمشتات قرارداد دارم. 
هرگز دســتیار نبوده و نیســتم و مربی 

دروازه بانی هستم.«
او فصل گذشــته حدود یک هفته 
دروازه بان های استقال را تمرین داد اما 

با مسووان این تیم به توافق نرسید.

محمــد نــوازی، بازیکــن قدیمی 
اســتقال در خصــوص شــرایط ایــن 
روزهای اســتقال می گوید: »آبی پوشان 
دو پیروزی پیاپی به دســت آوردند، آنها 
توانســتند با یک بازی خوب برابر نفت 
آبادان و اســتقال خوزســتان 6 امتیاز 
کســب کرده و شرایط خود را در جدول 
بهبود بخشــند. متأسفانه هنوز استقال 
در خط دفاع دچار مشــکل اســت. این 
روزها نبــود منتظری و ســهرابیان هم 
تأثیرگذار بوده و اگر استقال می خواهد 
این مشــکل را برطرف کنــد، هم باید 
مصدومانش برسند و هم خط دفاعی اش 

را تقویت کند.« 

نوازی در ادامه می گوید: »آبی پوشان 
این روزها با جوانانشان نتایج قابل قبولی 
کســب می کنند. در دو بازی گذشــته 
و  بودند  تأثیرگذار  اســتقال  جوان های 
توانســتند عملکرد قابل قبولی در بازی 
داشــته باشــند، از لحاظ روحی و روانی 
هم در شــرایطی خوب هستند. مطمئنا 
اگــر این روند ادامه پیدا کند اســتقال 
می تواند با پیروزی در دو بازی خود برابر 
سپیدرود رشت و پدیده مشهد، موقعیت 

خود را در جدول بهتر کند.« 
بازیکن قدیمی اســتقال در مورد 
دیدار روز جمعه استقال برابر سپیدرود 
می گوید: »ایــن روزها هر بــازی برای 

استقال حکم یک فینال را دارد. با توجه 
به اینکه امتیازات تیم ها به یکدیگر خیلی 
نزدیک اســت، هر برد می تواند موقعیت 
یــک تیم را در جدول بهتــر و فاصله او 
را با صدرنشــین کمتر کند. ســپیدرود 
این روزها با علی کریمی نتایج به نسبت 
خوبی کسب کرده و مطمئنا آنها انگیزه 
مضاعفــی دارند تا مقابل اســتقال یک 
بازی قابل قبول توام با کسب سه امتیاز 
را از خــود به نمایــش بگذارند. از زمان 
حضــور کریمی در ســپیدرود، این تیم 
شکل و هماهنگی خوبی به دست آورده 
و نمی خواهد به ســادگی لیگ برتر را از 

دست بدهد.«
نوازی در پاســخ به این ســوال که 
عملکــرد اســتقال را در نیم فصل اول 
چگونه ارزیابــی می کنید، می گوید: »به 
اعتقاد من آبی پوشــان به دلیل هماهنگ 
نبودن نتوانستند در ابتدای فصل نمایش 
قابل قبولی داشــته باشــند اما هرچه از 
استقال  بازی ها گذشت شــرایط  زمان 
بهتر شــد. امیدوارم این تیــم بتواند با 
تقویــت خود در پنجــره نقل و انتقاات 
و بازگشــت نورافکن و جباروف که گفته 
می شود به زودی با استقال قرارداد خود 
را به امضا خواهند رســاند، آبی پوشــان 
بتوانند رونــد خوبــی در نیم فصل دوم 

داشته باشند.«

شرودینگرمذاکرهبااستقالراتکذیبکرد

نوازی:بازگشتجباروفونورافکنبهاستقالکمکمیکند

سهرابیان:دوستدارمبهبازیپدیدهبرسم

قراردادسهسالهخسرو،گرهکاراستقال

نامداری:دروازهبانراشفرانتخابمیکند

مدافــع چپ اســتقال در تاش اســت 
بتواند در بازی حساس برابر پدیده در ترکیب 
تیمش به میدان برود. آرمین سهرابیان درباره 
شرایطش بعد از شکستگی 3 انگشت دستش 
می گویــد: »واقعــا کمی بدشانســی آوردم و 

نتوانســتم چند روز تمرین کنــم، در بازی با 
صنعت نفــت هم غایب بودم. خودم دوســت 
داشــتم بازی کنم ولی این اتفــاق رخ نداد.« 
ایــن بازیکن در ادامه می گوید: »بعد از بازی با 
صنعت نفت مدتی است به تمرین برگشته ام و 
کارهای هوازی را انجام می دهم تا از نظر بدنی 
از بازیکنان دیگــر عقب نمانم. امیدوارم بتوانم 
برابر پدیده با محافظ دســت بازی کنم. مدافع 
چپ اســتقال در پاســخ به این سوال که آیا 
به طور قطع به بازی با پدیده خواهد رســید یا 
نه هم می گوید: »هنوز معلوم نیســت ولی من 
خیلی دوست دارم بازی کنم و امیدوارم بتوانم 
در این بــازی مهم برای اســتقال به میدان 
بروم.« ســهرابیان شرایط خوبی در استقال و 
تیم مبلی داشــت که یک دفعه از ناحیه دست 
مصدوم شد و دیگر نتوانست بازی کند، اما این 
بازیکن جوان برای بازگشت انگیزه زیادی دارد 
و تــاش خود را می کند تا بــه بازی با پدیده 
برســد. حضور او در کنار منتظــری در دفاع 

استقال می تواند بار فنی تیم را باا ببرد.

ماجــرای فهرســت مازاد اســتقال در 
نیم فصــل، خودش ســوژه داغی اســت که 
می توانــد بازیکنان ناکارآمد اســتقال را به 
چالش بکشــد. طبیعی است که در این میان 
اســم بازیکنانی سر زبان می افتد که در فصل 
جاری کارآیی برای استقال نداشتند؛ یکی از 

این بازیکنان بدون شک خسرو حیدری بوده 
است. کاپیتان دوم استقال به نیمکت نشین 
مطلق اســتقال تبدیل شده و در یک مقطع 
هم حتی گفته شــد که این بازیکن به همراه 
تبریزی از فهرســت اســتقال کنار می رود 
اما درســت در همان مقطع شفر مصاحبه ای 
انجــام داد و در این زمینه گفت که خســرو 
در اســتقال می ماند. اما نکته ای که می توان 
در ایــن زمینه به آن پرداخت این اســت که 
چرا مســووان سابق اســتقال با بی تدبیری 
قرارداد طوانــی مدت با بازیکنانی بســتند 
که در نهایت هیچ کارآیی ندارند. شــاید اگر 
قرارداد سه ســاله خســرو حیدری نبود کادر 
فنی و مسووان استقال می توانستند تصمیم 
جدی تری را در ارتباط با این بازیکن بگیرند. 
خسرو حیدری به ســن بازنشستگی رسیده 
اســت و مصدومیت های پی در پی او نیز مزید 
بر علت شده تا او دیگر کارآیی برای استقال 
نداشته باشد، حاا اما کاپیتان دوم استقال با 
وجود تمام این مسائل باید در استقال بماند 

و نیمکت این تیم را پر کند. 

حســین حســینی چند بازی اســت که 
نیمکت نشــین شــده اســت. نامــداری، مربی 
نیمکت نشینی  در خصوص  استقال  دروازه بانان 
این بازیکن اینطــور می گوید: »بارها گفته ام که 
وظیفــه ام تمرین دادن بــه دروازه بان  ها و آماده 
نگه داشتن آنهاســت. همانطور که می بینید هر 
کــدام که بازی می کنند، خوب و قدرتمند ظاهر 
می شــوند. مهدی رحمتی بهترین عملکردش را 
داشــته و در هشت بازی کلین شیت کرده است. 
در بازی با نفت مســجد ســلیمان، پنالتی روزبه 
چشــمی درســت نبود و اگر گرفته نمی شــد، 
رحمتی در آن بازی هم گلی دریافت نمی کرد.« 
مربی دروازه بان های استقال در ادامه می گوید: 
»هر دو دروازه بان های ما بســیار خوب هستند. 

سیدحســین حسینی دروازه بان تیم ملی است و 
حتی گلر ســوم ما نیز دروازه بان تیم امید است. 
وظیفه ما آماده نگه داشــتن دروازه بان هاست و 
استفاده از دروازه بان ها بستگی به نظر شفر دارد. 
دروازه بان های ما هم این موضوع را می دانند. من 
و ســه دروازه بان تیم رابطــه خوبی با هم داریم 
و خودشــان می دانند تصمیم استفاده از آنها بر 
عهده شفر اســت.« نامداری در خصوص حضور 
گرهارد شــرودینگر به عنوان دســتیار در کادر 
فنی شــفر هم می گوید: »هیچ چیزی نشنیده ام. 
تخصص گرهارد دروازه بانی اســت. شــرودینگر 
در حال حاضر مدیریت مربیــان دروازه بان های 
دارمشتات آلمان را بر عهده دارد اما هر تصمیمی 

شفر بگیرد، برای من قابل احترام است.«

جمعه داغ در انتظار فوتبال

کریمی-شفر؛ دو فیلم با یک بلیت

داستان ســپیدرود با کریمی شیرین می شود 
اگر حســین زرگر سوت پایان بازی عصر جمعه این 
تیم مقابــل آبی های پایتخت را به نشــانه پیروزی 
نماینده فوتبال رشــت به صدا درآورد. سپیدرود آن 
روز که در ورزشگاه آزادی رخ در رخ مدافع قهرمانی 
و بهترین تیم حــال حاضر فوتبال ایران قرار گرفت 
و در واپســین ثانیه ها گل شکست را پذیرفت شاید 
فهمید که اگر قدری خوش شــانس باشــد می تواند 
امتیاز بازی هــای بزرگ را هم بــه چنگ آورد. آن 
روز می توانست برای علی کریمی و سپیدرود نقطه 
عطفی در پایان دادن به روند سینوســی و پرفراز و 
نشــیب باشــد اما اقبال یار این تیم نبود و نماینده 
فوتبال رشــت بازنده، میدان بازی با پرسپولیس را 
ترک کرد تا علی کریمی و ســپیدرود از رسیدن به 

اعتباری تازه در لیگ هجدهم محروم بمانند.
حاا تقابل با اســتقال فرصــت دوباره ای در 
اختیار ســپیدرود گذاشته تا شاید با پیروزی مقابل 
یک نام بزرگ، امیدهای رشتی ها را برای ماندن در 
لیگ برتر فزونی و به خود نیز اعتبار تازه ای ببخشد. 
واقعیت این است که تحمل قعرنشینی برای مردمان 
رشــت که پس از سال ها نماینده ای را در لیگ برتر 
دارند، دشوار است و بیم آن می رود که تن سپیدرود 
به قعرنشــینی عادت کند و در همان نقطه با لیگ 
برتر وداع گوید. پیروزی اخیر نفت مســجد سلیمان 
و صعود خیره کننده این تیم مزید بر علت شــده تا 
رشتی ها خطر را بیشتر حس کنند. به همین دلیل 
است که امتیاز گرفتن از استقال و حتی رسیدن به 
پیروزی در شــخصیت این تیم اثرات بسیار بنیادین 

خواهد گذاشت.
سپیدرود در ورزشگاه آزادی که پرسپولیس را 
تا آستانه تســاوی شبه باخت در خانه اش پیش برد، 
نشــان داد به خوبی از فاکتور هیجان بهره مند است. 
ویژگی که سرمربی این تیم در ذات خود دارد و اگر 
ایــن مثل را که »از کوزه بــرون همان تراود که در 

اوســت« را درباره کریمی و ســپیدرود صادق بدانیم، 
احتماا آنها در این بازی بزرگ هم بسیار هیجان انگیز 
خواهند بود. شــاید اگر سپیدرودی ها در همه بازی ها 
اینچنین خود را در قاب دید همگان می دیدند اکنون 
جایگاه بهتری را تجربه می کردند اما واقعیت این است 
کــه در طول فصل برای تیم هایی از این دســت تنها 
چهاربار این اتفاق رخ می دهد که با سرخابی ها مصاف 

دهند و تمام قد دیده شوند.
عصر جمعه برای علی کریمی که دوست دارد نام 
نیکی از خود در فوتبال رشت باقی بگذارد و ااقل این 
تیــم را در دایره لیگ برتری ها حفظ کند، روز دیگری 
اســت. او رخ در رخ تیمی ســرد و گرم چشیده قرار 
می گیرد؛ تیمی که سال هاســت به واسطه دور ماندن 
از قهرمانی لیگ حال خوشــی ندارد و این فصل را هم 

می کوشد تا شاید دوباره به سهمیه لیگ قهرمانان آسیا 
دست یابد. تقابل کریمی با استقال یک طرف، تقابل 
او با وینفرد شــفر را هم باید سوی دیگر جذابیت های 
این بازی تلقی کــرد. در حقیقت دو بازی در دل یک 
بازی را شــاهد خواهیم بود؛ بازی اول میان کریمی و 

استقال است و بازی دوم میان کریمی و شفر.
کریمی خود ســال ها در فوتبــال آلمان حضور 
داشــته و با قاعــده مربیان این تیم کاما آشناســت. 
شــفر از یک مدیریت ذاتی که خــاص مربیان آلمانی 
اســت به خوبی بهره می برد. گرچه او نتوانسته خودش 
را در قامت یک مربی مقتــدر نظیر آنچه میان برانکو 
و پرســپولیس برقرار است جا بیندازد، اما نمی شود از 
کنار خدمــات و تاثیرگذاری های او در اســتقال نیز 
به سادگی گذشت و کاما مشخص است اگر استقال 

می خواســت با مربیگری منصوریان پیش برود همان 
جهــش نیم فصــل دوم لیــگ هفدهم را هــم تجربه 

نمی کرد.
شــفر را باید یک مربی متوسط رو به باا نامید، 
نه یک مربی کارکشــته و همواره جــام آور. تاریخچه 
مربیگــری او نیز این ادعــا را ثابت می کند، اما همین 
مربی می تواند چالش بزرگی مقابل علی کریمی باشد 
و تلخ کامی های او را با داشــته های امروز استقال که 
ستاره های آنچنانی در ترکیب خود ندارد، بیشتر کند. 
در واقــع اگــر بخواهیم در این تقابل تعــارف را کنار 
بگذاریم باید به این مهم مهر تایید بزنیم که استقال 
با همین تیم نه چندان مدعــی و هماهنگش نیز قادر 
اســت در رشت از پس ســپیدرود برآید و سومین 3 

امتیاز سریالی خود را در لیگ نیز به دست آورد.

شکســت کریمی مقابل اســتقال برای هــواداران این تیم جذابیت های بســیاری خواهد داشــت، تنها به این دلیــل که او یکی از نوادر باشــگاه رقیب 
اســت امــا این بازی برای وینفرد شــفر جور دیگری اســت و پیرمــرد تنها به بهانه ســر و ســامان دادن به اوضــاع امتیازی تیمش گام به ورزشــگاه 
ســردار جنــگل می گــذارد. در واقع کریمی عصــر جمعه باید هم با هواداران اســتقال سرشــاخ شــود و هم وینفرد شــفر که برای خــودش جایگاه 
پنجمــی را در نیم فصل نخســت لیگ هجدهــم کمترین جایگاه ممکن می داند. تردیدی نیســت هم شــفر و هم کریمی تیم هایشــان را بــا برنامه های 
دفاعــی وارد میــدان نکنند. دو ســرمربی به دنبــال بازی هجومــی خواهند بود و بعید نیســت توپ هــر لحظه روی یــک دروازه به گــردش درآید.

خبرکوتاه

ظهر جمعه استقال در رشــت میهمان سپیدرود است. 
حریف اســتقال تیم چندان قرص و محکمی نیســت و 
تنها ویژگــی اش حمایت هوادارانی اســت کــه همواره 
تیم های گیانی را در مواجهه با بزرگان فوتبال ایران تنها 
نگذاشته اند. سوی دیگر این بازی نیز علی کریمی بیش از 
همه یاران سپیدرود جلب توجه می کند؛ مربی تازه کاری 
که با پیروزی مقابل استقال می تواند اعتبار مربیگری اش 
را بیفزاید. برای کریمی اما رســیدن به چنین دســتاورد 

بزرگی سهل نیست.

میزبان: دروازه بان سپیدرود در فصل جاری بیش از دیگر 
بازیکنان این تیم نگاه ها را به سمت خود جلب کرده است. 
ملکــی در بازی های بزرگ با انگیزه هــای متفاوتی قدم به 
میدان می گذارد که موید آن تقابل او با ســپاهان است که 
یکی از بهترین روزهای خود را ســپری کرد. استقالی ها با 

سد محکمی مواجه اند. گلزنی به ملکی ساده نیست.

میهمان: در بازی با صنعت نفت آبادان یکی از خوب های 
تیمش بــود. محمدی مهــر می داند اگــر در بازی های 
نیمه آســان نیز بازیکنی معمولی باشــد کارش در این 
تیم زود به بن بست خواهد رسید. بنابراین محمدی مهر 
برای اینکه خودش را ااقل در میان بازیکنان متوســط 

استقال قرار دهد باید این بازی را هم جدی بگیرد.

میزبان: دروازه بــان: کورش ملکــی؛ مدافعان میانی: 
میثم تهی دســت، رضا نورمحمــدی؛ مدافعان کناری: 
علیرضا جوادی پور، میاد قربان زاده؛ هافبک ها: علیرضا 
عزت کرامــت، محمدرضا مهدوی، حســین ابراهیمی، 
محمد نزهتی؛ مهاجمان: محمد غامی، مهرداد بایرامی.

میهمان: دروازه بان: مهــدی رحمتی؛ مدافعان میانی: 
روزبه چشمی، محمد دانشگر؛ مدافعان کناری: فرشاد 
محمدی مهر، میــاد زکی پور؛ هافبک ها: علی کریمی، 
فرشید اسماعیلی، طارق همام، وریا غفوری؛ مهاجمان: 

اللهیار صیادمنش، روح ا... باقری )الحاجی گرو(.

نگاه فنی

چهره های ویژه

ترکیب های احتمالی

جمعه 1397/9/16، هفته پانزدهم هجدهمین دوره 
لیگ برتر، ورزشگاه سردار جنگل رشت، ساعت: 15:00
داور: حســین زرگــر، محمدرضــا ابوالفضلی، 

محمدرضا مدیرروستا

 سپیدرود-استقال

استقال این 
3 امتیاز را 
به هیچ کس 
نمی دهد

کورشملکی

فرشادمحمدیمهر

12

44

استقال به 

دنبال سومین 
برد متوالی

حمیدرضا عرب
Hamidreza Arab

امیرحســین فتحی از صبح روز سه شنبه در دبی به 
سر می برد. سفری که هنوز باشگاه استقال هیچ موضع 
رســمی در قبال اهداف آن نداشته است تا گمانه زنی ها 
در خصوص این ســفر به اوج خود برســد. از شــروع به 
کار نرم و پشــت پرده در بازار زمستانی تا برخی مسائل 
دیگر از جمله پیگیری حق ترانســفر مهاجم سنگالی به 
باشــگاه عجمان در صدر این گمانه زنی ها قرار داشت اما 

در ایــن گیــر و دار خبرهایی به گوش رســید مبنی بر 
اینکه سرپرست باشگاه استقال در سفر به دبی نخستین 
هدفش سرو سامان دادن به وضعیت میزبانی این تیم در 
بازی با حریف عربســتانی در لیــگ قهرمانان آن هم با 

انتخاب یک ورزشگاه بی طرف بود. 
در حالی که طی سال های گذشته مسقط پایتخت 
عمان به شــهر ایده آل ایرانی ها برای میزبانی تبدیل شد 

این بار فتحی در صدد است تا مقدمات برگزاری بازی های 
بی طرف را در دبی امارات فراهم کند. 

گفته می شــود فتحی عاوه بر مذاکــره با مدیران 
ســه باشگاه سرشناس شــهر دبی بازدیدی نیز از برخی 
ورزشگاه های این شهر داشت تا به هر نحوی شده زمینه 
برگزاری بازی خانگی با الهال در ورزشــگاه ثالث را در 

دبی فراهم نماید.

 رایزنی های 
فتحی برای 
میزبانی در دبی
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 توپی که محســن مســلمان به 
هم تیمــی اش پاس نداد و به دســت 
بشــار افتاد، بهانه ای اســت که او را 
به غیرحرفه ای بــودن، ناآماده بودن 
و حتی یک تبانی زیرپوســتی متهم 

می کنند.
 انتشار فیلم این صحنه از بازی و 
دست به دست شدن آن اما از حجم 
فشــار و استرسی که در آن لحظه بر 
بازی حاکم بوده کاســته است. فیلم 
کمی کند شــده و همین موضوع از 
سرعت بازی و اســتپی که مسلمان 
نتوانست به خوبی مهارش کند، خبر 

نمی دهد.
بازی با پرسپولیسی که مسلمان 
لذت همراهــی اش در فینــال لیگ 
قهرمانان آسیا را از دست داده و حاا 
در آزادی مقابلــش بــازی می کند را 
شــاید هیچ یک از منتقدان امروزش 
درک نکنند و مسلمان امروز در واقع 
چــوب همه رفتارهــای غیرحرفه ای 

سال های فوتبالی اش را می خورد. 
بزرگنمایی های  چوب  شــاید  یا 
قبــل از بازی، از تقابل او با برانکو که 
مسلمان را برای اثبات خود به برانکو 
تا حد سوپرمن بزرگ می کرد و گویی 
قرار بود با قدرتی ماورایی برای اثبات 

خود به مصاف تیم برانکو برود.
 محسن مسلمان اما همین بود. 
نه چیزی خیلــی از ضعیف تر از خود 
واقعــی اش. برانکو هم دقیقاً به خاطر 
نمی داد.  بــازی اش  ناآمادگی  همین 
مســلمان حتی درخشــش  خود در 
پرسپولیس را هم مدیون برانکو است 
و حاا بــدون برانکو همــان بازیکن 
ناآماده  نیمکت نشــینی اســت که از 

پرسپولیس رفت.
 دیگــر دلیلــی نــدارد بــرای 
ناآمادگــی اش توجیــه بیاوریــم که 
حواسش پی پرسپولیس بوده یا هنوز 
خود را از تیم سابقش جدا ندانسته یا 
هزار و یک دلیــل دیگر برای توجیه 

ضعف فنی مسلمان.

بدتر اینکه عده ای در لفافه سعی 
دارند با دیــدن همین یک صحنه از 
بازی که توپ مسلمان به دست بشار 
افتاد، تا قضــاوت درباره تبانی او هم 
پیش می روند که چرا مسلمان بعد از 
اینکه توپ به دست بشار افتاد، برای 
پــس گرفتنش تاش نکــرد. به هر 
دلیلی مســلمان به دنبال توپ نرفت 
اما اگر می خواســت کم کاری کند، 
بدون شــک در نیمه دوم بازی شاهد 

تاش هایش برای جبران نبودیم.
بعد از نوع جدایی او از پرسپولیس، 
چه دلیلی دارد که مســلمان بخواهد 
مقابل تیم ســابقش کم بگذارد؟ آن 
هم با وجود رابطه خوبی که همیشه 
با علیرضا منصوریان داشــته و حاا 
بازوبند کاپیتانی ذوب آهن را بر دست 

دارد.
 مشــکل اما دقیقــاً از همان جا 
شــروع می شود که بازیکنی را اینقدر 
بــزرگ می کنیم که وقتــی در حد 
و انــدازه خود هم ظاهر می شــود از 
نظرمان کــم کاری کرده و حاا باید 

نقد شود.
 تنها عیب مســلمان اما همیشه 
این بوده که قدر خود را نمی دانســت 
و از همان ابتدای فوتبالش، تاشــی 
برای پیشــرفتی که شایسته اش بود 

انجام نداد. 
و  در ذوب آهن  بــازی  ســال ها 
بعد هــم فرصت طایــی حضور در 
پرســپولیس برانکو، همه فرصتی که 
می توانســت برای رشــد و ترقی در 
اختیار یک فوتبالیست قرار بگیرد را 
در اختیار مسلمان قرار داده بود و او 

نتوانست از آن استفاده کند.
حاا او به ذوب آهن برگشته و در 
قامت یک بازیکن معمولی فوتبالش را 

ادامه می دهد. 
از او نــه قهرمان بســازیم و نه 
لگدمالش کنیــم. بگذاریم به همین 
ســطح از فوتبالی که خودش انتخاب 

کرده، راضی باشد.

 نه قهرمانش کنیم، نه لگدمال
او همان مسلمان است 

مجید جالی ســرمربی پیکان 
مقابل  تیمش همیشه  است  معتقد 
تیم های پرتماشــاگر نوسان داشته. 
جالی که این هفته باید تیمش را 
برای بازی با نساجی مازندران آماده 
کند، درباره بازی با شاگردان جواد 
نکونام می گوید: »در تمام روزهایی 
که پشــت ســر می گذرانیم سعی 
می کنیم تیم مان را آسیب شناســی 
کنیــم. مــا اان در زمان بســیار 
خوبی قرار گرفتیم که می توانیم در 
تعطیات دو ماهه نیم  فصل کارمان 

را ترمیم کنیم. 
شــاید تعطیــات دو ماهه در 
میانه فصل به لحاظ فوتبالی خوب 
نباشــد اما این تعطیــات برای ما 
خوب است چون می توانیم خودمان 
را ترمیــم کنیــم. برای بــازی با 
نساجی هم همه چیز آماده است و 
می خواهیم از این بازی شرایط مان 

را تغییر دهیم.« 
جالــی در رابطه با فهرســت 
ورود و خروجــی تیمــش و اینکه 
چه برنامــه ای برای نیم  فصل دارد، 
توضیح می دهــد: »ما به طور کلی 
برنامــه تیم مان را بــرای نیم فصل 
دوم آماده خواهیم کرد و به باشگاه 
می دهیم. برآوردی از نیم فصل اول 
داشــته ایم و به نکات جزئی هم در 

خصوص تیم مان رسیده ایم.
نیم  فصل  بــرای  راه حل هایی   
دوم داریــم و البته نیــاز به ترمیم 
که بــا انرژی های بهتر و جوان تر به 

تیم مان بدهیــم. از جمع ما مهدی 
شیری که دو سال برای مان زحمت 
کشیده و با اوج صداقت برای پیکان 
بــازی کــرده، جدا می شــود تا به 
پرســپولیس برود. با توجه به اینکه 
پنجره نقل  و انتقاات پرســپولیس 
بســته بود او در نیم  فصل اول ما را 
همراهی کرد و پنجشنبه هم برای 
تقدیــر از او، پیراهن خودش را که 
همه اعضای تیم آن را امضا کردند، 
قاب می کنیــم تا به ایــن بازیکن 

بدهیم.«
  ســرمربی پیکان بــا گایه از 
برخی از رسانه ها می گوید: »برخی 
رسانه ها نوشتند که ما چند بازیکن 
را اخــراج کردیم یا اخراج می کنیم 
امــا یــک هفتــه مانده بــه پایان 
نیم  فصل اخراج معنایی ندارد. ما در 

تیم مان نیاز به ترمیم داریم و شاید 
جابه جایی هایی صورت بگیرد.«

 جالی درباره وضعیت عیسی 
آل کثیــر و اینکــه از عملکرد این 
بازیکن راضی نبــود اما او دو هفته 
پیش دو گل بــرای تیمش به ثمر 
رســاند و به نظر می رســد رابطه 
خوبی بین آنها وجود ندارد، توضیح 
بازیکن من است  می دهد: »عیسی 
و مــن او را دوســت دارم اما باید 
به مدار خــودش بیاید. البته که از 
عملکــرد او راضی هســتیم اما در 
بعضی بازی ها خوب نبوده یا گاهی 
مورد  که  اســت  داشته  رفتارهایی 
پسند ما نیســت. البته که او جوان 
پیچیده ای نیست و در اوج صداقت 
قــرار دارد که ما هــم از صداقتش 

لذت می بریم.«

ســایت رسمی باشگاه اســتقال نوشت: »متاسفانه 
برای دومین مرتبه، رســانه ملی به جای استفاده از نام 
ایران برای تیم اســتقال، نماینده کشــورمان در لیگ 

قهرمانان آسیا، این باشگاه را استقال تهران نامیده است.
با توجه به اینکه چنین اشتباهی پیش از این تکرار 
شــده و باشگاه استقال نیز مراتب اعتراض خود را بیان 
کــرده بود و این موضوع مجددا از ســوی رســانه ملی! 
انجام شده است، باشــگاه استقال ضمن اعام اعتراض 
شــدید خود به مدیران و مسووان رسانه ملی، خواستار 
عذرخواهی رســمی از باشگاه اســتقال و هواداران این 

باشگاه است.
ضمن اینکه با اعام امیرحســین فتحی سرپرست 
این باشــگاه تا زمانی که عذرخواهی رسمی تلویزیون از 
باشگاه اســتقال و هواداران انجام نشــود، هیچکدام از 
اعضای باشــگاه اســتقال هیچگونه مصاحبه ای با هیچ 
یک از شــبکه های تلویزیونی نخواهند داشــت. باشگاه 
استقال همواره نشــان داده جهت حفظ حق و حقوق 
خود و هوادارانــش از هیچ اقدامی کوتاهی نخواهد کرد. 
پیــش از این و در اهواز نیز میکروفون شــبکه خبر را از 
کنفرانس مطبوعاتی وینفرد شفر خارج کرد و حاا هم تا 
انجام عذرخواهی رسمی مسووان تلویزیون، هیچ کدام 
از شــبکه های تلویزیونی اجازه حضور در کنفرانس های 
خبری قبل و بعد از مســابقه ســرمربی آبی پوشــان را 

نخواهند داشت.«

جالی: می خواهیم شرایط مان را تغییر دهیم

مقابله استقال با صدا و سیما به روش اصفهانی

تصویر شهر

تیم فوتبال بانوان فواد مبارکه ســپاهان، دومین ســال حضور 
خــود در رقابت های لیــگ برتر کشــور را تجربــه می کند و 
مسووان باشــگاه ســپاهان از پیراهن این تیم رونمایی کردند.

مصاحبه برانکو بعد از بازی بــا ذوب آهن و انتقادش از عملکرد داوری ها، 
با واکنــش دپارتمــان داوری ســازمان لیگ و همینطــور مدیرعامل 
باشــگاه سپاهان روبه رو شــد. مســعود تابش در مصاحبه خود، معتقد 
بود برانکو به دنبال ایجاد جنگ روانی اســت. این حواشــی بی شــک 
دیدار پرســپولیس و ســپاهان را حســاس تر خواهد کرد. آرامش امیر 
قلعه نویی در چنین شــرایطی در تمرین سپاهان برای رسانه ها جالب بود.

نبردن توپ طا توسط مسی یا 
غیبتش در فهرست سه نفره، 
بزرگترین دزدی در مراسم توپ 
طای امسال نیست! پل ویلیامز، 
ورزشی نویس فاکس اسپورت در 
حوزه آسیا، این توییت را در صفحه 
شخصی اش در توییتر ارسال کرده 
و انتخاب نشدن علیرضا بیرانوند به 
عنوان برنده توپ طا را بزرگترین 
سرقت سال در بخش جوایز مرد 
سال آسیا دانسته است.

 افشین قطبی ســرمربی فواد در روز معارفه اش، ورزشگاه فواد آره  نای خوزستان را به 
ماشــین ِفراری تشــبیه کرد، که امکانات زیادی در اختیار راننده اش یعنی سرمربی تیم 
قرار می دهد. با همین فرضیه ورزشــگاه امام رضا )ع(، ِفراری  دیگری در دســت یحیی 
گل محمدی اســت که به خوبی توانســته از امکاناتش برای موفقیت تیمش استفاده کند.

جام ملت هاي آسیا
دوشنبه 97/10/17

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

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

 ساعت 15:30
سه شنبه 97/10/25

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

بازي هاي تیم هاي همگروه ایران 
در جام ملت هاي آسیا

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

ساعت 18:00
شنبه 97/10/22

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

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

 ساعت 20:30

جام حذفی
مرحله یک هشتم

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

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

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

)روز بازی متعاقبا اعام می شود(

برنامه بازي ها 
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 آخرین جلســه هیأت رییسه فدراسیون 
فوتبال بــا تأکید مهدی تاج خطاب به رییس 
کمیته داوران درباره فراهم کردن استفاده از 
همراه   )VAR(ویدئویی کمک داور  سیســتم 
بود. قرار شد این موضوع در جلسه ای با حضور 
ســازمان لیگ و کمیته داوران مورد ارزیابی 

نهایی قرار گیرد.
اتفاقاً همان روز، کمیته داوران هم جلسه 
جداگانه ای در این رابطه برگزار کرد و مواردی 
که باید در اجرای سیستم کمک داور ویدئویی 

مورد توجه قرار بگیرد را  بررسی کرد.
رضا غیاثی، مشــاور کمیتــه داوران که 
در این جلســه حضور داشــته، بــه مواردی 
اشــاره می کند که دربــاره VAR مورد بحث 
قرار گرفته اســت: »درباره سیستم کمک داور 
ویدئویــی، فیفا همه مطالعــات ازم را انجام 
داده و ما باید مطابق اســتانداردهای فیفا در 

جام جهانی عمــل کنیم. مشــکل اصلی اما 
بودجــه و هزینه های مربوط بــه اجرای این 
سیستم است. اگر فدراســیون فوتبال بتواند 
این مشــکل را برطرف کنــد، کمیته داوران 
مطابق با همان اســتانداردهای فیفا این طرح 

را پیاده می کند.«
VAR در جام جهانی اما با به کارگیری 
30 دوربیــن در مکان هــا و زوایــای مختلف 
ورزشــگاه های محل برگزاری مسابقات، اجرا 
می شد و تیمی متشــکل از گروهی از داوران 
فعال در رقابت های جام جهانی هم مســوول 
بازبینی، فیلم های ثبت شــده این دوربین ها 

بودند.
تصاویــر به قدری واضــح و از زاویه های 
مختلف گرفته شده بود که کمتر صحنه ای در 
بازبینی از نــگاه داوران پنهان می ماند. با این 
حال اما باز هم یکی، دو صحنه داوری بود که 
به اعتقاد بسیاری کارشناسان، حتی با وجود 

VAR به تصمیم گیری اشتباه انجامید.
بــه کارگیری 30 دوربین در ورزشــگاه 
آزادی بــرای اجــرای VAR در لیگ فوتبال 
ایران اما بــا توجه به هزینه هــای زیادی که 
برای فدراســیون در پی خواهد داشت، عمًا 

امکان پذیــر نیســت. داوود رفعتــی، رییس 
دپارتمــان داوری فدراســیون فوتبال، به این 
موضــوع تأکید می کند و صراحتاً می گوید که 
اگر این سیســتم بخواهد در ایران پیاده شود 
لزوماً نباید عین نمونه خارجی باشــد: »اینکه 
ما بخواهیم نمونــه خارجی VAR را به ایران 
بیاوریم با توجــه به هزینه باایی که دارد، به 
صاح نیســت. در حال حاضر ما پلن فیفا را 
برای اجرای این سیســتم در اختیار داریم و 
قرار است هیأت رییسه فدراسیون فوتبال در 
ایــن رابطه برآورد هزینه کند و ما با همکاری 

صدا و سیما این سیستم را اجرا کنیم.«
مشــکل اصلی اما اینجاست که کاهش 
هزینه هــا در اجرای VAR بــا کاهش تعداد 
دوربین های به کار گرفته شده در ورزشگاه ها، 
ارتبــاط مســتقیمی خواهد داشــت. یعنی 
فدراســیون فوتبــال برای کاهــش هزینه ها 
چاره ای نخواهد داشت جز اینکه این سیستم 

را با تعداد دوربین کمتری اجرا کند.
رفعتی می گوید: »برای کاهش هزینه ها 
باید یکســری راهکارهــا را مدنظر قرار دهیم 
که هنــوز نمی توانیم درباره آنها حرفی بزنیم. 
بحــث کاهش تعداد دوربین ها یا اســتفاده از 

دوربین های صدا و ســیما از مواردی اســت 
که باید مورد بررســی قرار بگیرند و در نهایت 

تصمیمی در این رابطه بگیریم.«
رضــا غیاثی، لیــگ ســتارگان قطر را 
به عنوان مثــال معرفی می کنــد و می گوید: 
»سیســتم کمــک داور ویدئویــی در لیــگ 
ســتارگان قطر با 9 دوربین اجرا شــد اما اگر 
بخواهیم این سیستم را در لیگ فوتبال ایران 
اجرا کنیم باید حساســیت و دقت ازم را به 

دست بیاوریم.«
اجرای سیســتم کمــک داور ویدئویی از 
نیم فصل دوم، منوط به تأمین هزینه از سوی 

فدراسیون فوتبال است.
برآیند صحبت هــای اولیه ای که در این 
رابطه شــده است اما نشــان از این دارد که 
 )VAR(ویدئویی اجرای سیســتم کمک داور 
در لیگ ایران، شمشــیر دولبه ای است برای 
کمیته و دپارتمــان داوری. چنانچه مطالعات 
و بررسی های اولیه برای پیاده سازی این طرح 
ناقص باشــد و همه جوانب کار در نظر گرفته 
نشود، VAR نه تنها گرهی از مشکات داوری 
فوتبال ایران بــاز نمی کند، بلکه خود معضلی 
می شــود روی همه معضات قبلی. آن وقت 

اســت که کمیتــه داوران عاوه بــر اعتراض 
باشــگاه ها به داوران و کمک داوران، باید خود 
را برای اعتراض هایی آماده کند که احتمااً به 

داورهای ویدئویی هم وارد خواهد شد.
 شــاید مشــکل جدی تر این باشــد که 
فدراســیون فوتبال با همه کمبودهایی که در 
اجرای این سیستم مشــاهده می شود، اصرار 
دارد که سیســتم کمــک داور ویدئویی را از 
نیــم فصل دوم در لیگ اجرا کند. حتی داوود 
رفعتی می گوید: »حتماً این سیســتم تا نیم 

فصل دوم اجرا خواهد شد.«
واقعیت اما این اســت کــه هنوز راهی 
طوانــی برای کارشناســی فنــی، داوری و 
مقدمات پخش بازی ها در پیش اســت و باید 
اطاعات ازم در این زمینه جمع آوری شــود 
و شــیوه پیاده ســازی آن مورد بررسی قرار 
بگیرد. تصمیم گیری دربــاره داورانی که قرار 
اســت تصاویر ارسالی از ســوی دوربین های 
VAR را مورد بررســی قرار دهند هم مساله 
دیگری اســت که بحث مفصلی را می طلبد و 
معلوم نیست که آیا در نهایت همه این مراحل 
می تواند تا نیم فصل دوم انجام شود یا اولویت 

زمان به کیفیت اجرای این طرح می چربد؟

 سیستم کمک داور ویدئویی 
)VAR( قرار است از نیم فصل 
دوم لیگ در ایران اجرا شود. 
اصلی ترین مشکل اما برای اجرای 
این سیستم هزینه باایی است که 
اجرای نمونه خارجی آن می تواند 
به فدراسیون فوتبال تحمیل کند 
و همین موضوع احتمااً به اجرای 
نمونه ای می انجامد که مطابق با 
بضاعت فدراسیون فوتبال باشد. 
سیستمی با تعداد دوربین های 
کمتر، امکانات محدودتر و طبیعتًا 
هزینه کمتر. دپارتمان داوری 
مدعی است که به محض تأمین 
این بودجه، VAR اجرا می شود 
و به طور عجیبی به اجرای این 
سیستم حتی با امکانات محدودتر 
خوش بین است. این اما در 
حالی است که اجرای سیستم 
کمک داور ویدئویی، با دقت و 
حساسیت کمتر، نمی تواند آن 
سیستم کم اشتباهی باشد که 
داوری لیگ ایران به آن نیاز 
دارد. آیا فدراسیون می تواند با 
اجرای درست این تصمیم، به رفع 
معضات داوری کمک کند؟

اجرای سیستم کمک داور ویدئویی از نیم فصل دوم

ایرانیزه شدن VAR، شمشیر دو لبه  داوری
ایرانشهر

ایران ورزشی:
الحاجــی گرو مهاجــم نیجریه ای تیم 
اســتقال به دلیــل ســرماخوردگی بازی 
با ســپیدرود را از دســت داد. شایعاتی به 
گوش می رسد که سپاهان مشتری تازه این 

بازیکن در نیم فصل خواهد بود.

میتی:
این که منصوریان می گه من به هوادارا 
قول می دم روند تیم قطعاً عوض می شه منو 
یاد برنامه ای که برا استقال تو آسیا داشت 

میندازه.

رامتین:
این بردهایی که بــا محرومیت و این 
همــه مصدوم به دســت میاریــم، یه جور 
عجیبی می چســبه، من هرچقدر بگم شما 
نمی فهمی فقط باید پرسپولیســی باشی و 

مربی تیمت برانکو باشه.

ناظم مدرسه:
پشت  پرسپولیس،  مهاجم های  مشکل 
بردها و موفقیت ها پنهان شده. آخرین گل 
مهاجم های پرســپولیس، گل علیپور روی 
اشــتباه شیخ ویســی دروازه بان پیکان زده 

شد. و این یعنی فاجعه.

اوا:
کمالی که کارت زرد نگیره، یک کمال 

مصدومه.

ممدصالح:
عالیشاه آقای پاس گل بود وقتی رفت 
دو فصل مسلمان این عنوان رو داشت. حاا 
که رفته دوبــاره امید داره بــه این عنوان 
می رســه. داســتان طارمــی و علیپور هم 
همینطوره. ما بهترین ها را جذب نمی کنیم 

بلکه برانکو بهترین ها رو می سازه.

:Davidovich
همه تیم ها دیگه یه ورزشــگاه خوب و 
مدرن دارن. پدیده: ورزشــگاه امام رضا)ع(. 
فــواد: فواد آره نا. ســپاهان: نقش جهان. 
تراکتور: یادگار امام. بعد ورزشــگاه آزادی 
رو برای فینال پرســپولیس - کاشیما یکم 
رنگ مالی و ماله کشــی کــردن. طرفداران 
همین تیم ها داد و هــوار راه انداخته بودن 

برا وزیر پرسپولیسی.

سیندراتاجابی:
اان وقتشــه میناونــد زنــگ بزنه به 
خــداداد بگه منــم دعوت کــن برنامه ات، 
عزیــزی هــم بهش بگــه آخه کــی تو رو 

می شناسه و قطع کنه.

ممیز:
بخشی از اشــتباهات داوری به سود 
پرســپولیس در این فصل: اخراج نشدن 
انصاری تو بــازی با نود، اخراج نشــدن 
علیپــور تو بازی با پدیده، اخراج نشــدن 
حسینی تو بازی با سایپا، پنالتی سوخته 
ماشین و سایپا، و گل سالم تراکتور. آقای 
برانکو جداً چطور روت میشــه از داوری 

حرف بزنی؟

:Mohammad Hemmati
برانکــو نبایــد فرامــوش کنــد از 
مهم ترین دایــل محبوبیت و موفقیتش 
در پرســپولیس، آرامش همیشــگی اش 
بــوده. اگرچــه داوران در این 4 ســال 
حســابی او را اذیت کرده اند و برانکو حق 
دارد از حق تیمــش دفاع کند اما این را 
هــم نمی توان کتمان کرد که پروفســور 

آرام دوست داشتنی تر است.

:ChrtNgoErf
این 840 هزار داری که اســتقال 
از جام جهانی گرفته رو 60 هزار تا دیگه 
روش بذاره بده به الحاجی گرو تا با خیال 
راحت بره از تیم وگرنــه اینم مثل جابر 
آه می کشــه آهــش می گیره تــا دو ماه 

نمی تونیم ببریم.

شهر مجازی

بهناز میر مطهریان
Behnaz Mirmotahharian

خبرکوتاه

هفته پانزدهم

پنجشنبه 97/9/15
............................................................................................ نساجی مازندران   پیکان 

ورزشگاه شهید دستگردی، ساعت 15:15
جمعه 97/9/16

...........................................................................................  استقال    سپیدرود رشت
ورزشگاه شهید عضدی، ساعت 15:00

...............................................................................  نفت  مسجدسلیمان    ذوب آهن 
ورزشگاه فوادشهر، ساعت 15:15

.........................................................................................  ماشین سازی تبریز  پدیده 
ورزشگاه امام رضا )ع(، ساعت 17:00

یکشنبه 97/9/18
سپاهان....................................................................................................  پرسپولیس

ورزشگاه نقش جهان اصفهان، ساعت: 16:10 )معوقه از هفته دوازدهم(

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

ورزشگاه آزادی تهران، ساعت 16:15 )معوقه از هفته دوازدهم(
تراکتورسازی...................................................................................................... فواد

ورزشگاه یادگار امام، ساعت 15:00

جمعه 97/9/23
..........................................................................................  سایپا   صنعت نفت آبادان

ورزشگاه تختی آبادان، ساعت 15:00
پرسپولیس.................................................................................   پارس جنوبی جم  

ورزشگاه آزادی، ساعت 16:15
شنبه 97/9/24

استقال خوزستان......................................................................................  سپاهان    
ورزشگاه غدیر اهواز، ساعت 15:00

برنامه

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(

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

سال بیست و دوم | پنجشنبه 15 آذر 1397 |  28 ربیع ااول  6Dec 2018  | 1440 |  شماره 6085

 بازیکنان مصاحبه تصویری نکنند

جدول لیگ برتر 97-98
امتیاز تفاضلخوردهزدهباختمساويبردبازي تیمردیف

1629 10 26 - 5 8 13 سپاهان 1 
1129 6 17 2 2 9 13 پدیده 2 
927 4 13 - 6 7 13 پرسپولیس 3 
1026 12 22 2 5 7 14 تراکتورسازی 4 
721 6 13 2 6 5 13 استقال 5 
419 12 16 5 4 5 14 پارس جنوبی جم 6 
317- 15 12 5 5 4 14 سایپا 7 
16- 15 15 6 4 4 14 پیکان 8 
615- 17 11 5 6 3 14 فواد 9 

514- 13 8 6 5 3 14 نفت  مسجدسلیمان 10 
213- 12 10 3 10 1 14 ماشین سازی تبریز 11 
413- 17 13 5 7 2 14 نساجی مازندران 12 
613- 18 12 3 10 1 14 صنعت نفت آبادان 13 
612- 18 12 6 6 2 14 ذوب آهن 14 
1410- 21 7 8 4 2 14 سپیدرود رشت 15 
5 * 11- 20 9 7 5 2 14 استقال خوزستان 16 
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روز نهــم خرداد ماه 96 روزنامه ایران ورزشــی 
در صفحــه 2 خود گزارشــی پیرامون وضعیت 
پرســپولیس و خریدهای جدیدش منتشر کرد. 
تیتر گزارش این بود: »آینده نگری پروفســور!« 
در این گزارش به نکته جالبی اشــاره شده بود؛ 
خبرنگار ایران ورزشــی در شــرایطی که هنوز 
پرســپولیس تمرین هایش را برای فصل 96-97 
شــروع نکرده بود، از منابع خبــری موثق خود 
خبری مهم دریافت کــرده بود که باورش برای 
هــر مخاطبی در آن مقطع خنــده دار و بعید به 

نظر می رسید.
 در ایــن گزارش خبرنــگار ما نوشــته بود که 
برانکو برای فصل پیش رو قصد کنار گذاشــتن 
و نیمکت نشــین کردن ســیدجال حسینی را 

دارد و تصمیمــش را در این خصوص گرفته که 
می خواهد از محمد انصاری و شــجاع خلیل زاده 
در قلب دفاع اســتفاده کنــد و کاپیتان را روی 

نیمکت بنشاند. 
حــدود دو ماه بعد از انتشــار این گــزارش و با 
شــروع بازی های لیگ برتر ثابت شد که مطلب 
ایــران ورزشــی از منبع موثقی گرفته شــده و 
یک گمانه زنی یا شــایعه نبوده؛ برانکو با شروع 
لیــگ )که جدول آن در صفحه موجود اســت( 
سیدجال را نیمکت نشــین کرد و زوج انصاری 

- خلیل زاده را در قلب دفاع قرار داد. 
مطابق این جدول ســید جال حدود 10 هفته 
در لیگ، جام حذفی و لیگ قهرمانان آسیا مقابل 
ااهلی در دو بازی رفت و برگشــت و الهال در 
ترکیب جایی نداشــت. بعد از شکست سنگین 
پرســپولیس به الهال بود که هواداران ناراحت 
پرســپولیس به گایه از برانکــو پرداختند که 
چرا به ســیدجال بازی نــداده و اگر کاپیتان 
در ترکیب بود، پرســپولیس با 4 گل از الهال 

شکست نمی خورد.
 بهانــه برانکو برای بازی ندادن به ســید جال 
مصدومیــت عنوان شــد اما بعــد از این بازی 
با شــروع اردوی تیم ملی، ســید جال مقابل 
توگو و روســیه در ترکیب تیم ملی قرار گرفت 
و عکس های تمرین به وضوح نشــان می داد که 
ســیدجال دچار مصدومیت نیست و پا به پای 

ملی پوشان تمرین می کرد. 
در واقع کارلوس کــی روش که در آن مقطع 
درگیری بســیار شــدیدی با برانکو داشت، 
ســید جال را مقابل روســیه در ترکیب 
قرار داد و بازوبند را به دســت او بســت 
تا هواداران پرسپولیس از خود بپرسند 
که اگر سید جال شرایط بازی داشت، 
چرا این همه هفته در لیگ و آسیا 
- بخصوص شکست 4 بر صفر برابر 
الهال- ایــن مدافع روی نیمکت 

پرسپولیس بود؟
عده ای خیــال کردند که ســرمربی 
تیم ملــی در ادامــه دعواهایش با 
به سیدجال  پرسپولیس  سرمربی 
بــازی داده تا برانکو را بیشــتر 
زیر فشــار انتقــادات ببرد؛ این 
شــیطنت کی روش باعث شــد 
تا برانکو پــس از اردوی تیم ملی 
از ســیدجال که هفته هــا روی نیمکت 
نشســته بود در ترکیب اصلی بازی بگیرد و 
اســتراتژی خود مبنی بر استفاده از شجاع 
خلیــل زاده و محمد انصاری در قلب دفاع را 
عوض کند و با بــردن انصاری به دفاع چپ، 
ســیدجال را به ترکیب برگرداند و این اتفاق 
با پیروزی پرســپولیس در دربی برابر استقال 
باعث شــد تا هواداران موضوع نیمکت نشینی 

سید جال را به فراموشی بسپارند.
 سید جال در ادامه لیگ برای پرسپولیس بازی 
کرد و عملکرد درخشــانی در قلب دفاع داشت 
اما با ایــن نمایش ها، کار کــی روش برای خط 
زدن این بازیکن دشوار و دشوارتر شد. کی روش 
که پس از صعــود به جام جهانــی در دو بازی 
تشریفاتی مقابل کره جنوبی و سوریه در تهران از 
سیدجال استفاده نمی کرد و او را از برنامه های 
تاکتیکی اش کنار گذاشــته بود، در ماجرای لج و 

لجبازی با برانکو، سیدجال را بازی داد تا برانکو 
هم ناچار به استفاده از او شود اما دود این ماجرا 
ســرانجام به چشــم خود کی روش رفت چرا که 
عملکرد درخشان سیدجال در لیگ برتر و لیگ 
قهرمانان )گل صعود به الجزیره( باعث محبوبیت 
فوق العاده کاپیتان شــده بــود و خط زدن او در 
آستانه جام جهانی هزینه سنگینی را به سرمربی 
تیم ملی تحمیل می کرد اما کی روش این هزینه 

را تحمل کرد و در اقدامی حیرت انگیز سیدجال 
را خط زد تا اســتراتژی جدیدش را اجرایی کند. 
او در جام جهانی از چشــمی و مجید حســینی 
اســتفاده کــرد و نتایج خوب تیــم ملی توجیه 
مناسبی برای خط زدن سیدجال و وریا غفوری 

بود تا کی روش از زیر تیغ انتقادات خارج شود.
کی روش روی اصولش ایســتاد امــا چرا برانکو 
استراتژی ابتدای فصل خود را ادامه نداد و سید 
جــال را که از اول فصل نیمکت نشــین کرده 

بود و از شــجاع خلیــل زاده و محمد انصاری در 
قلــب دفاع بازی می گرفت -و از آنها رضایت هم 
داشــت- مجبور به تغییر رویه شد؟ چه اتفاقی 
افتاد کــه برانکو از اصولش عــدول کرد و روی 
زوج شــجاع - انصاری پافشاری نکرد؟ خیلی ها 
عملکرد درخشان سیدجال را عامل این موضوع 
می دانســتند اما دلیل اصلی تغییر سبک برانکو 

فقط این نبود.
 با محرومیت طارمی و بســته شدن پنجره نقل 
و انتقاات پرســپولیس، برانکو با خودش کمی 
فکــر کرد و دیــد که با این وضعیــت باید تمام 
بازیکنــان کلیدی خود را حفــظ کند و با تغییر 
استراتژی، ســید جال را به ترکیب برگرداند تا 
هم به محبوبیت خودش اضافه شــود و هم سید 
جــال در اوضاع بحرانی هوای رفتن و جدایی از 

جمع پرسپولیسی ها به سرش نزند. 
برانکــو اگر با پنجره بســته مواجه نبود شــاید 
تصمیم دیگری می گرفت امــا مجموعه اتفاقات 
پرسپولیس در یک سال اخیر باعث شد پروفسور 
راه درســت را برای ادامه کارش در پیش بگیرد 
و موفق هم باشــد اما دو نکته هســت که شاید 
هــواداران فوتبال که عاشــقانه پرســپولیس را 

دوست دارند به آن توجه نکرده باشند.

 ســیدجال حســینی در تیم ملی 
جایگاه خود را از دست رفته می دید؛ 
کی روش برای جــام جهانی به دنبال 
گزینــه ای جــوان برای بــازی کنار 
پورعلی گنجی می گشــت تا در جام 
پر ســتاره ای  تیم های  مقابل  جهانی 
نظیر اســپانیا، پرتغال و مراکش، خط 

دفاع مستحکمی بسازد.
 او بــه بازیکنان جوانــی فکر می کرد 
که میــزان دوندگی آنهــا نزدیک به 
پرتغال  و  اسپانیا  بین المللی  بازیکنان 

باشــد. در واقع کی روش تصمیم خود 
را برای خط زدن سیدجال از خرداد 
ماه ســال پیش که صعود ما به جام 
جهانی با پیروزی بر ازبکستان قطعی 

شد، گرفته بود.
 در واقع ســیدجال ممکن بود ماه ها 
زودتر از آغاز جام جهانی خط بخورد 
که اختــاف کــی روش و برانکو این 
اتفاق را به شکل دیگری رقم زد. نگاه 
به جدول بازی های ســال گذشته به 

خوبی گویای این مساله است.

 برانکــو ایوانکوویچ فــردای روزی که 
سیدجال از تیم ملی به صورت رسمی 
خداحافظی کــرد، در کنفرانس خبری 
مشــترک با کاپیتان تیمــش اعتراف 
کرد که ســال 2006 اشتباه کرده که 
ســیدجال را با خود بــه جام جهانی 
آلمان نبــرده. این اعتــراف دیرهنگام 
دردی از ســید جال دوا نمی کنــد اما 
ســرمربی پرســپولیس برای به دست 
آوردن دل کاپیتــان خــود که در این 
مدت کم برایش ندرخشیده و گل های 
حساســی زده تا برانکو بردهای بزرگ 
و دراماتیکــی را تجربــه کنــد، بایــد 
ایــن حرف هــا را در روز خداحافظی 
ســیدجال با 115 بازی ملی بزند اما 
واقعیت چیز دیگری اســت. برانکو در 
تیم ملی ایران به رغم فشــار رسانه ها 
هیچ گاه به ســیدجال جــوان فرصت 
خود نمایــی هم نداد تــا فرصت تجربه 
جام جهانــی 2006 آلمان را از دســت 
بدهد. از این موضوع که بگذریم، برانکو 
در فصل نخســت حضورش سیدجال 
را نخواســت تا پرســپولیس با همان 
مدافعان پراشــتباه و ضعیف پا به لیگ 

بگذارد. سیدجال راهی نفت تهران شد 
با نورمحمدی، محسن  و پرســپولیس 
بنگر و ماریچ و دســته گل های سوشا 
و لوبانوف در هفته آخر لیگ با تفاضل 
گل کمتر جام قهرمانی را از دست داد. 
به رغم آمار فاجعه بار پرسپولیس در آن 
فصل باز هم برانکو دنبال ســیدجال 
نبــود و طاهری با خریــد این بازیکن، 
گزینــه ای تحمیلی پیــش روی برانکو 
گذاشت اما سیدجال آنقدر خوب بود 
که برانکو نتوانســت او را کنار بگذارد و 
نتیجه آمدن سیدجال و بهبود ساختار 
دفاعی، باا بردن جــام قهرمانی لیگ 
برتر بود. با اینکه ســید جال از دفاع 
پرسپولیس یک سد محکم ساخته بود 
و خــودش لقب صخــره را از هواداران 
گرفته بود امــا برانکو ابتدای این فصل 
قصد داشت ســید جال را به نیمکت 
تبعیــد کند و انصاری و شــجاع را در 
قلب دفاع بگذارد که این اتفاق به خوبی 
عدم اعتقاد برانکو به کاپیتان را نشــان 
می دهد اما بازهم درخشــش و آمادگی 
باای سید جال بر استراتژی و عقاید 

برانکو چربید.

 پرســش آخر اینکه پس از باز شــدن 
پنجره نقل و انتقاات پرســپولیس، آیا 
برانکــو به اندازه روزی که در کنفرانس 
به اشــتباهش در جــام جهانی 2002 
اعتراف کرد، به ســید جــال اعتقاد 
خواهد داشت یا با آمدن بازیکنی مثل 
پورعلی گنجی، این سیدجال است که 

باید با ترکیب اصلی خداحافظی کند؟
ســیدجال در تمام این سال ها با تمام 
ســختی ها جنگیده و همیشــه پیروز 
شــده اســت اما بایــد دید کــه او در 
فوتبال باشــگاهی باز هم ثابت می کند 
کــه چیزی کمتر از شــجاع یا پورعلی 
گنجی ندارد؟ ! پرســپولیس شاید خانه 

آخر کاپیتان باشــد اما اگــر اینجا هم 
از برنامه های مربی خارج شــود، برای 
همیشــه باید با مدافعــی خداحافظی 
کنیــم کــه از تیم ملوان رشــد کرد و 
تمام مراحل ترقی را پیمود و تقریبا هر 
افتخاری در فوتبال ایران وجود داشت، 
در ویترین افتخاراتش وجود دارد اما او 
برای باای سر بردن یک جام متفاوت 
که امســال تا آســتانه لمس آن پیش 
رفت، در پرسپولیس می ماند و از تمام 
موانع -رقبای جوان و استراتژی مربی- 
عبــور می کند تا جام مــورد نظرش را 
روی سر ببرد؟ پاســخ به این سوال را 

تنها سید جال می داند!

قبل از کی روش، برانکو سید جال را نخواست!
محرومیت طارمی، چشمک تقدیر به حسینی

اختاف مربیان و بازگشت به تیم ملی

برانکو واقعا به اشتباهش پی برده؟

خداحافظی با یک جام بزرگ

طنزیم

فیلترشکن شوند همه طوطیان هند!
یکی بود یکی نبود. یک طنزنویس بخت برگشته ای 
بود که از دار دنیا یک دانه گوشــی موبایل دست 
دوم داشــت که از او ربودند! نامبرده بعد از ربوده 
شدن گوشــی اش دچار ناراحتی و اضطراب روحی 
روانی شــده و وقتی می خواهد طنز بنویسد مدام 
دســت می کند پر شــالش که گوشی اش را چک 
کند ببیند سرجایش هســت یا نیست که طبیعتا 
نیست! در نتیجه آب قند ازم می شود! از آنجایی 
که طنزنویس ها عموما قند دارند، آب قند برایشان 
حکم ســم را دارد، در نتیجه این طنزنویس بدون 
گوشــی آب قند خور مدام دچار خود شــیرینی 
درونی شــده، بعد دچار اضطراب بیرونی شــده، 
در نتیجه قند و نمکش قاطــی می گردد. از آحاد 
خوانندگان این ســتون که مغازه موبایل فروشــی 
دارند تقاضا می گردد با دفتر نشــریه تماس گرفته 
آدرس داده، روی ماه طنزنویس این ســتون را از 
نزدیک مشاهده کرده و یک دانه گوشی قسطی به 
نامبرده بدهند. جای دوری که نمی رود هیچ، هیچ 

جای دوری هم نمی رود!
نتیجــه اخاقی: آقای دزد! آن گوشــی که از من 

ربودی، همه جان و تنم وطنم وطنم وطنم!
نتیجه غیر اخاقی: گوشی از کفت نرفته که بدانی 

چه دردی است!
نتیجه فیلتری: فیلترشــکن شــوند همه طوطیان 
هند زین دیتای فارسی که به فرنگ می رود )انصافا 

ربطی نداشت ولی قشنگ بود(
نتیجه مالــی -  اداری-  مدیریتی: حــاا ما حرفی 
نمی زنیــم ولی واقعا جا دارد کــه مالی و اداری و 
مدیریت روزنامه خودشــان یک دانه گوشی برای 
ما بخرند. نمی خرید دست کم وام اضطراری بدهید!

بیت: من نگفتم که مرا بــرده به بازار و برام خرج 
کنید

دست کم یازده دو صفری بدهید و دلم شاد کنید!
 

تعلیق جات
با یکی از اساتید صحبت می کردیم تاکید داشت که 
ایران حتما تعلیق می شود. هی از ما انکار، از ایشان 
اصرار تــا اینکه هر دو تصمیم گرفتیم ببینیم حق 
با کدام مان است. در نتیجه سر یک بستنی لیوانی 
با هم شرط بستیم ببینیم با برکناری بازنشسته ها، 
فیفا فدراسیون فوتبال را تعلیق می کند یا نه. اان 

هم هر دو منتظریم ببینیم تهش چه می شود!
)برگی از دفتر خاطرات روزانه یکی از اهالی ورزش 

ایران(
 

پیشنهاد به پیکان
خبر آمد که پیکان 6 بازیکنش را کنار گذاشــته. 
بعد هــم مجید آقا جالی خبــر را تکذیب کرده. 
چــون اان نمی دانیــم در این مــورد چه چیزی 
بنویســیم توصیــه می کنیم مدیرجان رســانه ای 
پیکان یادداشــتی بنویســد در مورد این 6 نفر و 
اینکه در تمرین ها پســرهای خوبی بودند! ربطی 
به موضوع ندارد ولی موجب امتنان خاطر ماست!

هومن جعفري
Houman Jafari

قیل و قال

 با احترام به تیم های قبلی که خودم 
عضوش بودم

 شجاعی: این تیم ملی یکی
از بهترین هاست

مســعود شــجاعی کاپیتــان تیــم ملــی در آخرین 
مصاحبــه اش گفته: »قبا هــم گفته ام و بــاز تاکید 
می کنم. این تیم ملی ایران اســت. نه تیم من اســت، 
نه تیم آقــای کی روش، نه تیم آقای تاج. حتی با همه 
اختافاتی که داریم، نمی شود نگاه مان شخصی باشد. 

باید نگاه ملی داشته باشیم. 
بازی های ســختی پیش رو داریم. بــا احترام به همه 
تیم های دوره هــای قبلی جام ملت هــا که من هم 

جزیــی از آنها بوده ام، به نظرم این تیم به خاطر ثباتی 
که به دست آورده و کنار هم بودن چندین ساله مربی 
و بازیکنان، یکی از بهترین تیم های ایران است. بعد از 
نمایشــی که در جام جهانی مقابل قدرت های دنیا، که 
حتی مراکش هم جزیی از آنها بود و بدشانســی آورد، 
من فکر می کنم نشان دادیم که می توانیم و بردن ژاپن 

و استرالیا کار غیر ممکنی نیست.
 درست است که ســخت است ولی مثل سابق نیست 
کــه با دعا و اما و اگر این تیم ها را ببریم. تیم فعلی ما 
خیلی یکدســت است. من از همه خواهش می کنم که 
نگاه ملی داشــته باشند. من نمی توانم بگویم با مسعود 
شــجاعی مشــکل دارم پس امیدوارم تیم ملی نتیجه 

نگیرد یا از این بابت خوشحال می شوم. 
چنین چیزی عجیب و نامعقول اســت. امیدوارم همه 
این ســوء تفاهماتی که پیش آمده را حداقل برای یکی 
دو ماهی که باقی  مانده فراموش کنیم. همه دســت به 
دست هم بدهیم و متحد باشیم؛ از مردم، پیشکسوتان، 
طرفــداران و بازیکنان که البته ما خودمان هســتیم. 
همیشه با وجود سوء تفاهم ها یا کم لطفی ها این مساله 
در تیم ما وجود داشته است. ما می خواهیم این انرژی 
مثبت را از طرف مردم، مربیان و بازیکنان ســابق تیم 
ملــی هم دریافت کنیم. اگر این همدلی ایجاد شــود، 
مطمئن هســتم که تیم نتیجه می گیرد. این امیدواری 

کاذب نیست، من واقعا ایمان دارم.«
شــجاعی ادامه می دهــد: »ما در جــام جهانی مقابل 
قدرت هــای دنیا خوب کار کردیــم اما در جام ملت ها 
مثــا 3 دوره اش را خودم تجربــه کردم که یک اتفاق 
کوچک باعث می شد نتیجه نگیریم. این تیم و کیفیت 
فوتبال و بازیکنان را وقتی مقایسه می کنید، می بینید 
حیف اســت که موفق نشــود. اان وقتش است که با 
صابت خودمان، همه موانع را پشت سر بگذاریم. نباید 
بســپاریم به اتفاقات، داوری یا هر چیــز دیگر. آنقدر 
کیفیت تیم باا اســت و همدل هستیم که اگر داورها 
ما را 9 نفره هم بکنند، می توانیم پیروز شویم. همیشه 
اتفاقات جزیی مانع نتیجه گیری شــده اما دیگر کافی 
اســت و وقتش رســیده که این عذاب های ما و مردم 

تمام شود.«

 با محرومیت طارمی و بسته شدن 
پنجره نقل و انتقاات پرسپولیس، 
برانکو با خودش کمی فکر کرد و 
دید که با این وضعیت باید تمام 

بازیکنان کلیدی خود را حفظ کند 
و با تغییر استراتژی، سید جال 
را به ترکیب برگرداند تا هم به 
محبوبیت خودش اضافه شود و 

هم سید جال در اوضاع بحرانی 
هوای رفتن و جدایی از جمع 
پرسپولیسی ها به سرش نزند.

امروز طرفداران فوتبال ساعت 18:45 می توانند بازی رئال مادرید و 
ملیا در جام حذفی اسپانیا را از شبکه ورزش تماشا کنند. رئال بازی 
رفت را 4 بر صفر از حریف ناشناســش برده و بعید است برای عبور 

از این مرحله مشکلی داشته باشد.
جمعه هم دو مســابقه لیگ برتر از تلویزیون پخش می شــود. بازی 
حســاس استقال و ســپیدرود در رشت ســاعت 15 از شبکه سه 
روی آنتــن می رود و ســاعت 17 هم شــبکه ورزش بازی پدیده و 

ماشین سازی را پخش می کند.
ساعت 23:15 هم شبکه ورزش بازی موناکو و نیس در لیگ فرانسه 

را پخش می کند.

هیجان در رشت روی آنتن

@iranvarzeshi

مدافعان میانیوضعیت بازینتیجه بازیتاریخعنوان

بازیکن تعویضیروی نیمکت یا سکو90 دقیقه در ترکیب ثابت

-پرسپولیس2 – فواد صفر96/5/5هفته اول لیگ برتر


شجاع – انصاری-

شجاع – انصاری--تراکتور سازی1 – پرسپولیس96/5/122هفته دوم لیگ برتر

شجاع – انصاری--نفت تهران صفر- پرسپولیس96/5/193هفته سوم لیگ برتر

سید جال – شجاع--پرسپولیس 1 – سیاه جامگان 96/5/251هفته چهارم لیگ برتر

شجاع – انصاری--ااهلی 2 – پرسپولیس 96/5/312لیگ قهرمانان آسیا

پورعلی گنجی – انصاری--کره جنوبی صفر – ایران صفر96/6/9مقدماتی جام جهانی روسیه

پورعلی گنجی – انصاری--ایران2 – سوریه96/6/142مقدماتی جام جهانی روسیه

شجاع - ماهینی--گسترش فواد صفر – پرسپولیس96/6/163هفته پنجم لیگ برتر

شجاع – انصاری--پرسپولیس 3 – ااهلی 96/6/211لیگ قهرمانان آسیا

شجاع – ماهینی--پرسپولیس صفر – پیکان 96/6/261هفته ششم لیگ برتر

شجاع – انصاری--سپاهان 2 – پرسپولیس 96/6/302هفته هفتم لیگ برتر

ماهینی – شجاع--الهال 4 – پرسپولیس صفر96/7/4لیگ قهرمانان آسیا

دقیقه 75 به جای خانزاده وارد زمین شد-ایران 2 – توگو صفر96/7/13بازی دوستانه ملی

سیدجال – پورعلی گنجی--روسیه 1 – ایران 96/7/181بازی دوستانه ملی

شجاع – انصاری--استقال خوزستان 1 – پرسپولیس 96/7/203هفته نهم لیگ برتر

شجاع – سیدجال--پرسپولیس 2 – الهال 96/7/252لیگ قهرمانان آسیا

دقیقه 88 به جای صادق محرمی به زمین آمد-پرسپولیس 2 – نفت تهران صفر96/7/29جام حذفی

سیدجال – شجاع--پرسپولیس1 – استقال صفر96/8/4هفته دهم لیگ برتر

سیدجال – شجاع-- سایپا صفر – پرسپولیس 96/8/92هفته یازدهم لیگ برتر

شجاع- سیدجال--پرسپولیس صفر – پدیده صفر96/8/29هفته دوازدهم لیگ برتر

شجاع – سیدجال--پرسپولیس 2 – صنعت نفت صفر96/9/20عقب افتاده هفته هشتم

شجاع – انصاری--بادران 1 – پرسپولیس 96/9/242جام حذفی

شجاع - سیدجال--پرسپولیس 1 )4( – نفت آبادان 1 )5(96/9/28جام حذفی
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جدول آمار سیدجال از اول مرداد 96 تا پایان آذر

1

2

3

4

سعید زاهدیان


