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اســتقال بعد از برد پرگل در رشــت می تواند ادعا کند که تعطیات نیم فصل 
برایش اتفاق خوبی نیســت. تیم شــفر برای نخســتین بار در این فصل به سه برد 
متوالی رســیده. در این ســه بازی هشت گل زده که از تعداد گل های زده در یازده 
بازی شــروع فصل تنها دو گل کمتر است. این یعنی مشکل گلزنی تا حدودی حل 

شده و تیم می تواند فوتبال روان و سریع فصل قبل را دوباره اجرا کند.
استقال حاا در بهترین شــرایط با پدیده روبه رو می شود و اگر در تهران این 
بازی شــش امتیازی را ببرد، نیم فصل را با موقعیت خوبی در باای جدول به پایان 
می رســاند. این سه برد متوالی نشــان داد که استقال به ســطح یک تیم مدعی 
برگشته، ولی برای اینکه فاصله را با سایر مدعیان کم کند، در بازی های بعدی حق 

اشتباه ندارد.
برد پنج بر صفر مقابل ســپیدرود بهترین برد شفر روی نیمکت استقال است. 
این تیم در لیگ هفدهم چهار برد چهار گله داشت، ولی هرگز نتوانسته بود در یک 
بازی پنج گل بزند. استقال با این برد توانست تفاضل گلش را به شدت ارتقا دهد، 
با این حال شفر و مدیریت باشگاه باید هوشیار باشند و فریب این نتیجه را نخورند.
استقال در رشت بازی روانی به نمایش گذاشت، ولی نباید ضعف و اشتباهات 
دفاعی ســپیدرود در این بازی را فراموش کرد. استقال هنوز مشکل گلزنی دارد و 
آمار بازیکنان هم این را نشــان می دهد. فرشــید باقری که در این بازی دو گل زد 
همراه وریا غفوری با ســه گل زده بهترین گلزنان این فصل اســتقال در لیگ برتر 
هســتند. یک مدافع کناری و یک هافبک دفاعی. در جمع بهترین گلزنان خبری از 
مهاجمان نیســت، همانطور که در برد پنج گله رشت هم سهم مهاجمان تنها یک 

گل بود.
خطر بزرگ برای اســتقال این است که این برد روی سیاست نقل و انتقاات 
نیم فصــل تیم اثر بگذارد. اســتقال بــرای موفقیت در ادامه مســیر به یک گلزن 
تمام عیار نیاز دارد. اگر در بازی با سپیدرود اکثر بازیکنان فرصت داشتند در گلزنی 
مشــارکت کنند، در بازی های نزدیک تر فرصت های گل انگشت شمار خواهد بود و 

تنها یک مهاجم آماده می تواند سرنوشت بازی را تغییر دهد.
عملکرد ضعیف گرو او را در آســتانه جدایی قرار داده و اســتقال نباید تصور 
کنــد که با همین بازیکنان می تواند به نتایج دلخواه برســد. هواداران هنوز خاطره 
بازی های تیام را فراموش نکرده اند و کاما به یاد دارند که این مهاجم در بازی های 

بزرگ لیگ برتر و لیگ قهرمانان چقدر موثر بود.

بردپرگلرشت،استقالرافریبندهد گزارش ومصاحبهسرمقاله

نفت آبادان یک - سایپا ۳ 
آتشترابیبهنفتآبادان

 بازی صنعت نفت آبادان و سایپا از مرحله یک چهارم جام حذفی در حالی 
شــروع شد که میزبان یعنی صنعت نفتی ها امید زیادی برای ادامه حضورشان 
در این رقابت ها داشتند و به همین خاطر تاش کردند حریف را قبل از رسیدن 
به پایان 90 دقیقه شکست دهند. در حالی که 
آنها در دقیقه 57 یک پنالتی را از دســت داده 
بودنــد در دقیقه 77 موفق شــدند گل برتری 
را توســط کرار وارد دروازه سایپا کنند اما این 
برتری تا پایان بازی باقی نماند و در دقیقه 84 
مهدی ترابی بازی را به تســاوی کشاند تا بازی 
به وقت های اضافه کشــیده شود. در وقت های 
اضافه باز هم ترابی در دقیقه 97 برای سایپا گل 
زد تا صنعت نفتی ها حسابی به هم بریزند و در 
حالی که آنها بــه فکر جبران گل خورده بودند 
مجبور به خطای پنالتی شــدند تا رضاوند گل 
ســوم سایپا را به ثمر برســاند. با این اوصاف در پایان 120 دقیقه سایپا با سه 
گل نفت را شکست داد تا حریف داماش گیان در مرحله بعدی رقابت ها شود.

امامیفر:شرمندهایم
علیرضا امامی فر پس از شکســت 5 بر صفر تیم فوتبال ســپیدرود رشت 
مقابل اســتقال این جمات را به زبان آورد: »شکســت مــا یک اتفاق دور از 
انتظار بــود و فکر می کنم هیچ  کدام از بازیکنان و عوامل تیم نمی خواســتند 
چنین نتیجه ای کسب شود. این اتفاق افتاده و آن چیزی که ما متوجه شدیم، 
نقاط ضعفی بود که دیده شــد. تاش می کنیم نیم فصل دوم نقاط ضعف را چه 

از نظر بازیکن و چه از بعد فنی ترمیم کنیم.«
 امامی فــر در ادامه حرف هایش کوشــید 
حریــف را بزرگ جلوه دهد: »اســتقال با این 
مهره هــا و نیمکتــی که دارد بایــد در کورس 
قهرمانی باشــد. تعویض های اســتقال را با ما 
مقایســه کردید؟ اشــتباهات فردی در تیم ما 
زیاد انجام شــد و دیداری را واگذار کردیم که 
فکــر نمی کردیم این نتیجه در آن ثبت شــود. 
آنچــه که مدنظــر علی کریمی قــرار دارد این 
اســت که در تعطیــات لیــگ روی تیم کار 
شــده و به شــکلی بازی کنیم که در شــأن و 
شخصیت سپیدرود باشــد. در رختکن صحبت 
کردیم که در تیم اســمی به نام فان بازیکن نداریم و اســم تیم ســپیدرود 
 اســت. ما چیزی جز شــرمندگی برای هواداران نگذاشــتیم و آنهــا نیز ما را 

درک می کنند.«
امامی فر در پایــان حرف هایش این جمات را به زبــان آورد: »در لیگی 
که تاطم دارد، پیکان با بازیکنانی که در اختیار داشــته، شــش بازی پشــت 
ســر هم واگذار می کند. به غیــر از چند تیم، بقیه تیم ها فراز و نشــیب های 
زیادی داشــته اند. بازیکنان ما امروز درس بزرگــی گرفتند و فهمیدند که کار 
ســختی در پیش دارند. ســاده ترین کاری که در تمرینــات انجام می دهیم، 
حفظ توپ اســت اما امــروز این کار را هــم انجام ندادیم. مســلماً وظیفه ما 
 این اســت که نقــاط ضعف مان را بررســی کنیــم. قطعاً دنبــال بازیکن نیز 

خواهیم بود.«

جمعــه 97/9/16، هفته پانزدهم لیگ 
برتر، ســاعت 17، ورزشگاه امام رضا 

)ع(، تماشاگر: 25 هزار نفر
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حسین  و   )3( قاسمی نژاد  امین  گل ها: 
مهربان )39(

ماشین سازی 2
و   )33( بابایــی  پیمــان  گل هــا: 

محمدحسین کنعانی زادگان )52(
داور: موعود بنیادی فر، کمک ها: حسن 

یوسفی، رضا قیم
اخطار: محمدرضا ناصحی و علی نعمتی 
از پدیده، محمد اهل شــاخه و فرناندو 

دخسوس از ماشین سازی
بازیکن برتر: امین قاسمی نژاد

محمدحسین  بهزادی،  یوسف  پدیده: 
نعمتــی، مرتضی منصوری،  مرادمند، علی 
رضا ناصحی، مســعود ریگی، اکبر صادقی 
)2+90- ســینا زامهران(، ســعید صادقی 
)68- یونس شــاکری(، محمد قاسمی نژاد، 
امین قاسمی نژاد و حســین مهربان )77- 

محمدرضا خلعتبری(
سرمربی: یحیی گل محمدی

دخسوس،  فرناندو  ســازی:  ماشین 
محمدحســین  اهل شــاخه،  محمــد 
عزیز  موسوی،  ســیداحمد  کنعانی زادگان، 
معبودی، احمدرضا زنده روح، سعید مهری، 
سیداحمد   -59( خرم الحسینی  سیدمحمد 
پیمان  بهزادی کریمی،  فریــد  مهدی زاده(، 

بابایی و رضا خالقی فر )86- عرفان افراز(
سرمربی: رضا مهاجری

 
آخرین بازی نیم فصل برای پدیده در 
خانه برابر ماشین ســازی بود. در شــبی که 
پدیده حمایت گســترده هــواداران خود را 
به همراه داشــت و آمده بــود تا با یک برد 
شــیرین قهرمانی نیم فصــل را از آن خود 
کند، ماشین ســازی جوان و جسور از همان 

دقیقه نخست پا پس نکشید.
بازی طبق انتظار با برتری پدیده آغاز 
شــد و حمات توفانی میزبان خیلی زود به 
نتیجه رسید. در دقیقه 3 امین قاسمی نژاد 
با شوتی ســنگین توانست از پشت محوطه 

جریمه دروازه حریف را باز کند تا تیمش را 
جلو بیندازد. این گل اما میهمان را منکوب 
نکرد و بعد از سپری شدن دقایق پر التهاب 
اولیه، ماشین ســازی آرام  آرام جلو کشید و 
با حمات ســرعتی میزبان را در منگنه قرار 
داد و البته زهــر خود را بااخره ریخت. در 
دقیقه 33 ارســال دقیق موســوی از روی 
نقطه کرنر با ضربه ســر دقیق پیمان بابایی 
دروازه تیم میزبــان را باز کرد تا تبریزی ها 

بازی را به تساوی بکشانند.
ایــن گل غافلگیرکننــده خیلــی زود 
با پاتک میزبان پاســخ داده شــد تا پدیده 
دوبــاره پیش بیفتد. در دقیقه 39 ارســال 
دیدنی امین قاســمی نــژاد از چپ و ضربه 

ســر فوق العاده مهربان به گل تبدیل شد تا 
پدیده نیمه نخســت را با برتری به رختکن 

برود.
نیمه دوم نیز تــداوم همان روند نیمه 
نخست بود؛ مالکیت توپ و برتری پدیده و 
ضدحمات سرعتی و زهردار ماشین سازی. 
اگرچــه در دقایــق ابتدایــی نیمــه دوم 
ماشین ســازی بیشــتر توپ و میدان را در 
اختیار داشــت. در دقیقه 52، ارسال کرنر 
از سمت راست با واکنش بهزادی از محوطه 
شــش قدم دور شــد اما به بهزادی کریمی 
رسید و او در حالی که قصد شوت به دروازه 
پدیده را داشت با پاس خود کنعانی زادگان 
را در شلوغی جلوی دروازه صاحب توپ کرد 
و او نیز توانست با ضربه سری دیدنی دروازه 
پدیده را برای دومین بار باز کند تا بازی به 

تساوی کشیده شود.
در دقایــق طوانــی باقی مانده پدیده 
جلــو کشــید و مالکیــت تــوپ را به طور 
کامل در اختیــار گرفت اما از حمات خود 
طرفی نبست ضمن اینکه تک مضراب های 
ماشین ســازی نیز به جایی نرسید تا پدیده 
در آخرین بازی نیم فصل در خانه امتیازات 
را تقســیم کرده و قهرمانی نیم فصل را در 
خطر ببیند. آنها اگرچه فعا با یک اختاف 
امتیاز صدرنشــین هســتند اما با توجه به 
بــازی عقب مانــده برابر اســتقال و البته 
به شدت  موقعیت شــان  ســپاهان   شرایط 

تهدید می شود.

چند روز قبل که نام محمدحســین کنعانی زادگان 
بــرای حضور در ایبار اســپانیا مطرح شــد و خیلی زود 
واکنش هایی نیز در پی داشــت، نامه ای در فضای مجازی 
منتشــر شــد که در آن از کنعانی زادگان دعوت شد به 
تمرین ایبار برود، خودی نشــان بدهد و بعد از موفقیت 

در آزمایش فنی پیراهن این باشگاه اسپانیایی را بپوشد.
 

کنعانی زادگان با شرط آزمایش فنی در ایبار!
هوشنگ نصیرزاده نخستین فردی بود که در قامت 
مدیرعامل ماشین سازی به این نامه و خبر واکنش نشان 

داد. او این نامه را دور از شــأن دانست و مدعی شد هرگز 
به کنعانــی زادگان اجازه ســفر به اســپانیا را نمی دهد. 
کنعانی زادگان هم تصمیم گیری درباره این پیشــنهاد و 

این نامه را به روزهای آینده موکول کرد.
حاا از تبریز خبر می رســد ایــن نامه جعلی بوده و 
واقعیت نداشته است. یعنی حتی خبر حضور در آزمایش 
فنی ایبار نیز تکذیب شــده و این یعنی تیم اســپانیایی، 

کنعانی زادگان را نمی خواهد. 
مدافع تیم ملی که فصل موفقی را در ماشین ســازی 
ســپری می کند، مورد توجه تراکتورسازی قرار گرفته و 

بعید نیســت در ادامه تبادل بازیکن میــان این دو تیم، 
راهی دیگر باشگاه تبریزی شود.

 
زنوزی، یک دست و چند هندوانه!

پیش تر شــاهد انتقــال محمد اهل شــاخه و هری 
فورســتر از تراکتورســازی به ماشین سازی بودیم و بعید 
نیست کنعانی زادگان گزینه بعدی باشد. این دو تیم تحت 
مالکیت محمدرضا زنوزی هســتند و بــا توجه به همین 
مســاله، انتقال کنعانی زادگان به تراکتورسازی هم اتفاق 

دور از انتظاری نخواهد بود.

پدیده 2 - ماشین سازی 2
تساویپرهیجاندرمشهد
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يخچالي: اين تازه 
 کولینـــا نیستــمآغاز کار ما است

به فغانی افتخار می کنم

 گفت وگو با گاره ناظمیبه خاطر خدمت سربازي لژیونر نشدم
ستاره داوری زنان ایران

سرمربي استقال بعد از مصاحبه زنده، تلویزیون را تحریم کرد

بعد از علي دایي و باشگاه ذوب آهن

 دیدار پنهاني معاون استقال با چند بازیکن 

شفر:مااستقالایرانیم
جنگصددرصدي
استقالباصداوسیما

باشگاهاستقــالمذاکرهبا
قوچاننژادراتکذیبنکرد

 با حکم وزیر ورزش، روساي کاراته و والیبال 
از روي صندلي خود بلند شدند! 

15 آذر هم گذشت، همه منتظر استعفای هیات رییسه

مخالفت پرسپولیس با پیشنهاد سامسونگ به علیپور: 

سپاهان جنگ روانی را علیه پرسپولیس شروع کرد

نرفتند، برکنار شدند
قهر صوری، پرده جديـد 
نمايش فدراسیون فوتبال

با اين مبلـــــغ 
رضايتنامه نمی دهیم

شکوریجایساکت،قانونیاست؟

تراکتور-گوچی
بازیرسانهاییاواقعیتپنهان؟

واکنش علیپور به گلزنی های شجاع: 
هربازیکنیگلبزند
خوشحالمیشوم

 تابش: داوري هاي پرسپولیس
براي ما بود 15 امتیاز جلو بوديم

 اين  حرف ها چطور 
به ذهن تان می رسد؟

گرشاسبی:بهوزیرگفتم
درمعذوریتنباشد

شنبه، تعیین تکلیف مدیریت پرسپولیس

پرسپولیسیهابهخاطرگرشاسبیبهاصفهاننمیروند؟

 واکنش برانکو به شایعه
کنار گذاشتن ملی پوشان: 
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با هــر گلی که شــجاع یــا دیگر 
علی  می زنند،  پرســپولیس  بازیکنــان 
علیپور بیشــتر انتقاد می شــنود. او اما 
بــدون توجه به ایــن انتقادها، می گوید 
موفقیــت تیم برایش مهمتــر از گلزنی 
اســت و هــر بازیکنی گل بزنــد، او را 
خوشــحال خواهد کرد: »همه دوســت 
دارند مهاجمــان گل بزنند اما من قبا 
هم گفته بودم در این شــرایط سخت، 
تمــام بازیکنان به دنبال این هســتند 
که تیم به موفقیت برســد و اینکه چه 
کســی گل بزند مهم نیست. من هم هر 
بازیکنی گل بزند، انگار خودم گل زده ام 

و به همان اندازه خوشحال می شوم.«
آقــای گل چهار گله پرســپولیس 
صحبت هایــش را با اشــاره بــه بازی 
پیش رو در خانه سپاهان ادامه می دهد: 
»همه بازیکنان آماده این بازی هستند. 
به قول آقای برانکو ســه دربی داریم که 
مقابل استقال، سپاهان و تراکتورسازی 
اســت. این بازی هم از نظر روحی و هم 
از نظر نتیجه برای ما خیلی حســاس و 
مهم اســت که امیدوارم با تاکتیک هایی 
کــه آقای برانکــو در نظــر دارد، برنده 

شــویم. صد درصد برای این بازی آماده 
هســتیم و هیچ مشــکلی وجود ندارد. 
برای تک تک بازی ها آماده ایم و ان شاا... 
با همدلــی و روحیه باایی که بازیکنان 
دارنــد و همچنین با تدابیــر برانکو به 

نتیجه ازم دست پیدا کنیم.«
علیپور سپس امیدوارانه از حمایت 
هواداران در این بازی ســخت می گوید: 
»قابل پیش بینی است که طرفداران هر 
دو تیم اســتقبال خوبی از بازی داشته 
باشــند. ما خیال مان راحت است چون 
مثل  پرســپولیس  هــواداران  می دانیم 
همیشــه کنارمــان هســتند و تیم را 
حمایت می کنند. ما هم برای خوشحالی 
آنها و رضایت شان تاش خواهیم کرد.«

نه پرسپولیس باخته و نه سپاهان. 
آیا قرمزها می توانند نخستین شکست را 
به تیم قلعه نویی تحمیل کنند؟ علیپور 
که خیلی امیدوار است: »نمی شود بازی 
را پیش بینــی کرد اما مــن امیدوارم. با 
اینکه می دانیم حریف تیم خیلی خوبی 
اســت اما ما هم تیم خوب و پرتاشــی 
داریم که می تواند هر تیمی را شکســت 

دهد.«

پیشــنهادی که باشگاه سامسونگ 
کره جنوبی بــرای جذب علــی علیپور 
به باشگاه پرســپولیس فرستاده بود، از 
سوی این باشــگاه رد شد. هم به دلیل 
نیاز پرســپولیس به ایــن مهاجم و هم 
باشــگاه  پایین بودن رقم پیشــنهادی 
کره ای. همین چنــد روز پیش بود که 
مدیر برنامه هــای علیپور از پیشــنهاد 
باشگاه سامســونگ به این بازیکن خبر 
داد و فرســتادن این پیشنهاد به باشگاه 

برای تصمیم گیری.
هیچکس اما بــا جدایی آقای گل 
موافق نبــود. نه برانکو کــه جایگزینی 
برای او ندارد و نه مدیران پرســپولیس 
که بدشــان نمی آمد با انتقــال علیپور، 
درآمدزایی کنند. به همین دلیل باشگاه 

مخالفــت خود بــا این پیشــنهاد را به 
باشگاه کره ای فرستاد و دلیل مخالفتش 
را هم پاییــن بودن مبلغ پیشــنهادی 
پرسپولیس  نیاز  همچنین  و  سامسونگ 
به علــی علیپور در لیــگ برتر و لیگ 

قهرمانان آسیا اعام کرد.
سامســونگ  ســوون  باشــگاه 
کره جنوبی در صورت انتقال قطعی علی 
علیپور به کی لیــگ، 400 هزار دار به 
ایــن بازیکن و 400 هــزار دار هم به 
باشــگاه پرســپولیس پرداخت می کرد 
و در صورتــی که دو طرف بر ســر یک 
انتقال قرضی به توافق می رسیدند، سهم 
پرسپولیس می شــد 200 هزار  باشگاه 
دار و علی علیپور هم 400 هزار دار از 

باشگاه جدیدش دریافت می کرد.

هربازیکنیگلبزند،خوشحالمیشوم

بااینمبلغ،رضایتنامهنمیدهیم

واکنش علیپور به گلزنی های شجاع: 

مخالفت پرسپولیس با پیشنهاد سامسونگ به علیپور:

واکنش برانکو به شایعه کنار گذاشتن ملی پوشان: 
این  حرف ها چطور به ذهن تان می رسد؟ 

پرســپولیس اســت و هزاران هزار داســتان کــه هر روز با یکــی  از آنها 
ســرگرم مان می کنند. خیلی از این داستان ها اما مجازی اند و در دنیای واقعی 
کســی به آنها فکر هم نمی کند. مثا همین داســتانی که درباره دو ملی پوش 
پرســپولیس نوشــته  و ادعا کرده اند که مرد کروات، دیگر بیرانوند و نوراللهی 
را نمی خواهد. آنقدر غیرواقعی و عجیب اســت که شــنیدنش حتی نگران مان 
هم نمی کند اما برانکو ایوانکوویچ برای دور کردن حاشــیه ها از تیمش چاره ای 
ندارد جز اینکه به آن واکنش نشــان بدهد. واکنشــی که کافگی او را نسبت 
به تکرار شــایعه های اینچنینی به خوبی به تصویر می کشید: »بله درست است. 
مــن حتی علی کریمی، علی دایی، فریدون زندی و وحید هاشــمیان را هم در 

لیستم ندارم.«
و بعد با عصبانیت ادامه داد: »مانده ام که این حرف ها را از کجا می آورید؟ 
چطــور چنین چیزهایی به ذهن تان می رســد؟ آنهــا را نخواهم فقط به خاطر 
اینکه ملی پوش هستند؟ ما از خدای مان است که 
10 بازیکن ملی پوش داشته باشیم. همانطور که 
قبا داشــتیم. البته اان سهمیه تیم ملی پر شده 
و ما هم دنبال این هستیم که بازیکنان جدیدی 
را پرورش دهیم. خوشــحالم که این بازیکنان در 
حال پیشرفت هستند و هر روز برای بهتر شدن 

تاش می کنند.«
عجیب تر از کنار گذاشتن ملی پوشان، شایعه 
درخواست پروفسور برای انتقال آب و دیگر مواد 
خوراکــی به اصفهان بود تا خاطره آب های آلوده 
تکرار نشــود. این را هم برانکو تکذیب کرد: »من 
که چنین درخواســتی نداشته ام و نمی دانم این 
خبــر از کجا آمده. ما به هتل های اصفهــان کاما اعتماد داریم و به نظرم بهتر 
اســت شما هم این حرف را تکرار نکنید.« با همین مقدمه، آقای سرمربی رفته 
ســراغ ســپاهان: »قطعا برنده این بازی قهرمان نیم فصل خواهد شد و ما با هم 
با بلندپروازی های مان به اصفهــان خواهیم رفت. البته انصاری و ماهینی را در 
اختیــار نداریم و نعمتی، مصلح، کمال و بشــار هم کمی مشــکل دارند اما به 
این بازی می رســند. باید بگویم که ســپاهان یک حریف خوب برای ماست. به 
دلیل اینکه در ده ســال اخیر قهرمانی های زیادی داشته و مربی اش بیشترین 
قهرمانی را در لیگ ایــران دارد. این تیم 8-7 بازیکن جدید و باکیفیت گرفته 
و ســاختار خود را تغییر داده و عجیب نیست که این همه امتیاز گرفته و اان 
در صــدر جدول حاضر اســت. از این بازی و جوی کــه در اصفهان در انتظار 
ماست، خوشحال هســتم. قبا هم گفته بودم که ما سه دربی مقابل استقال، 
تراکتورسازی و سپاهان داریم. این یکی از دربی های جذاب ماست.« بزرگ ترین 
نگرانی ایوانکوویچ برای این بازی شــاید خســتگی بازیکنانش باشــد اما آنقدر 
حرفه ای هســت که این خستگی را بهانه نکند: »بله، بازیکنانم خیلی خسته اند 
اما خستگی همیشه هست. مخصوصا برای بازیکنان که نیم فصل خیلی سختی 
داشــتند اما در این بازی حساس خســتگی و نارضایتی وجود ندارد چون این 
بازی برای همه بازیکنان جذاب اســت. ما کاما آماده ایم و می خواهیم بهترین 

بازی  مان را انجام بدهیم.« 
بعــد از بازی با ذوب آهن، برانکو تا توانســت بــه داوران تاخت و حاا که 
گفته اند به جای زاهدی فر قرار اســت فغانی بازی پرسپولیس و سپاهان را سوت 
بزند، این طور واکنش نشــان داده: »نمی دانم چــه بگویم. ما فقط انتظار داریم 
داوری محترمانه و عادانه باشد که متاسفانه تا به حال برای ما اینگونه نبوده.«
بعد از انتقادهای برانکو از عملکرد داوران، این باشــگاه ســپاهان بود که 
پاســخ سرمربی پرسپولیس را داد و حاا برانکو ایوانکوویچ گفته: »دوست دارم 
همه آنالیز کنند و بعد بیایند صحبت کنند. من فقط می دانم تجربه خیلی بدی 
از این داســتان داریم.« پرســش دیگری که پیش روی مرد کروات قرار گرفت، 
درباره خریدهای تازه او بود که بی پاسخ ماند. برانکو با زیرکی گفت: »ما از شش 
مــاه پیش با بازیکنانی توافق کردیم که همه آنها را می شناســند اما برای بقیه 
بازیکنان فعا باید منتظر بمانید.« ایوانکوویچ دلش نیامد این مصاحبه را بدون 
صحبت درباره کودکان کم توان جســمی که در تمرین پنجشــنبه پرسپولیس 
حاضر شــده بودند، تمام کند: »این بچه ها تحت پوشــش یونیســف هستند و 
نیازهای خاص دارند. پرســپولیس در کنار اینکه یک باشــگاه ورزشــی است، 
یک باشــگاه فرهنگی و اجتماعی هم هســت و در خیلی از مراسم خیرخواهانه 
کمک می کند. بازیکنان همواره مبالغی را برای کمک به این بچه ها جمع آوری 

می کنند و این حداقل کاری است که ما می توانیم انجام بدهیم.«

مهمترین تقابل پرسپولیس و سپاهان

خیزتیمبرانکوبرایشکستنرکوردهایقبل
مهمتر از رویارویی ســیدجال و شجاع با 
سپاهانی ها، بازگشت مصدومان پرسپولیس به 
ترکیب این تیم اســت. یعنی در بازی حساس 
اصفهان هم شــایان مصلح هست، هم سیامک 
نعمتــی، هم احمد نوراللهی کــه می گفتند به 
سپاهان نمی رســد و هم کمال کامیابی نیا که 
او هم در روزهــای اخیر در اختیــار مارکوی 
بدنســاز بود. هر چهار بازیکــن مصدوم به این 
بازی می رســند و مهمتر اینکه در پرسپولیس 
هیچکــس محروم نیســت. این یعنــی برانکو 
ایوانکوویــچ می تواند با خیــال راحت به فکر 
رکوردهایی باشــد که این بازی اهمیت شان را 

بیشتر خواهد کرد.
برای نمونه، رکورد بهترین خط دفاع لیگ 
برتر، رکورد شکست ناپذیری پرسپولیس مقابل 
سپاهان و حتی شکست ناپذیری شخص برانکو  
که اتفاقا نخستین شکســت لیگ برتری خود 
را در نخســتین رویارویی بــا زردهای اصفهان 
تجربه کرده بود. کافی اســت سپاهان مثل دو 
بازی قبلی اش برنده نشــود تا شکست ناپذیری 
ســرمربی کروات پرسپولیس مقابل این تیم به 

بیش از 1300 روز برسد.
نه کــه برانکو تا حاا به ســپاهان نباخته 
باشــد. اتفاقا او نخستین باری که روی نیمکت 
پرسپولیس نشســت، حریفش همین سپاهان 
بود که دو بر یک قرمزها را با مربی جدید شان 
شکست داد. اواخر لیگ چهاردهم بود و برانکو 
که در نخســتین بازی بعد از امضای قرارداد با 
پرســپولیس )بازی با اســتقال اهواز در اهواز 
که یک - یک تمام شــد( دستیارانش را روی 
نیمکت نشانده بود، در بازی با سپاهان خودش 

روی نیمکت نشست.
میزبــان آن بازی، ورزشــگاه آزادی بود و 
پرسپولیس در حالی که با یک گل جلو افتاده 
بود، در دقایق پایانی دو گل از ســپاهاِن فرکی 
خورد و بازنده زمین را ترک کرد. این ســناریو 
در هفته های ابتدایــی لیگ پانزدهم هم تکرار 
شــد و پرسپولیس در حالی که تا دقیقه 34 با 
گل های طارمی و عالیشــاه دو بر یک از حریف 
اصفهانی اش پیش بود، در نهایت با نتیجه 4 بر 

2 به این تیم باخت.
آماِر بعــد از آن اما همه به ســود برانکو 
ایوانکوویچ است که سه پیروزی و دو تساوی را 
تجربه کرده و دیگر شکســت نخورده است. در 
بازی برگشــت لیگ پانزدهم نتیجه 2 - 2 رقم 
خورد و فصل بعد قرمزها بااخره موفق شــدند 
طلسم ورزشــگاه فوادشهر را بشکنند. آن روز 
هم امید عالیشاه و مهدی طارمی 3 بار دروازه 

سپاهان را باز کردند تا برانکو سربلند از اصفهان 
به تهران برگردد.

بــازی بعدی دو تیم در ورزشــگاه آزادی و 
جلوی چشــم 80 هزار هوادار پرسپولیس برگزار 
شــد که شــاگردان برانکو بــا دو گل طارمی و 
رضاییان از روی نقطه پنالتی به برتری رسیدند. 
گل دوم آن بازی، همانــی بود که طارمی ضربه 
پنالتــی را به رامین پاس داد و برانکو ایوانکوویچ 
از فرط عصبانیت بر ســر آنها فریاد می کشید که 

دیگر این طور ریسک نکنند.
 فصل پیش هم سپاهان در حسرت پیروزی 
مقابل پرسپولیس ماند. در بازی رفت، قرمزها 2 
بار از حریف اصفهانی پیش افتادند اما در نهایت 
گل جال الدین علی محمدی بازی را به تســاوی 
کشــاند. در نیم فصل دوم هم زردها با 2 گل در 
تهران شکســت خوردند تا شــمار پیروزی های 
برانکو برابر سپاهان از تعداد شکست هایش بیشتر 
شــود. به عبارتی آخرین باخت پروفسور مقابل 
ســپاهان به 1214 روز قبــل بازمی گردد و در 
صورتی که شــاگردان قلعه نویی نتوانند بازی روز 

یکشنبه را با پیروزی تمام کنند، شکست ناپذیری 
برانکو به 1300 روز خواهد رســید که رکوردی 

قابل توجه است برای خودش.
نکته دیگر که در تقابل ایوانکوویچ و سپاهان 
به چشــم می آید، ثبــات نیمکت پرســپولیس 
اســت. مرد کــروات در 7 تقابل اخیــر مقابل 5 
مربی قرار گرفته که این نشــان می دهد سپاهان 
برعکــس پرســپولیس ثباتــی در کادر فنی اش 
نداشــته. حسین فرکی، ایگور اســتیماچ، عبدا... 
ابراهیم زاده  ویســی، زاتکو کرانچار و منصــور 
مربیانــی بوده اند که به عنوان مربی تیم اصفهانی 
مقابل برانکو قــرار گرفته اند و جالب اینکه فقط 
حســین فرکی که اتفاقا سال ها پیش در تیم ملی 
دســتیار برانکو ایوانکوویچ بود، موفق به شکست 
دادن این مربی شــده اســت. در همان دو بازی 
ابتدایــی پروفســور بــا ســپاهان در لیگ های 
 چهاردهــم و پانزدهــم که 2 بر یــک و 4 بر 2 

شدند.
گذشــته از برانکو، خوِد پرسپولیس هم در 
تقابل های قبلی اش با ســپاهان تیم موفقی بوده. 

در مجمــوع تمام رقابت ها و 68 مســابقه ای که 
تیم های اول و سوم این روزهای لیگ برتر برگزار 
کرده اند، پرســپولیس 24 برد، 25 تساوی و 19 
شکست داشــته اما در 34 بازی لیگ برتری دو 
تیم ســهم قرمزهــا 10 برد، 12 تســاوی و 12 

شکست بوده است.
پرسپولیس - ســپاهان همچنــان به هیجان 
می آوردمان و دلیلش شــاید شکســت ناپذیری 
دو تیم باشــد. در این 13 هفتــه ای که از لیگ 
گذشته، پرسپولیس رنگ شکست را ندیده و در 
این رکورد با ســپاهان صدرنشین شریک است. 
شکست ناپذیری در این فصل و شکست ناپذیری 
مقابل سپاهان به کنار، پرسپولیس حاا می تواند 
رکورد خط دفاعی اش را هم ارتقا بدهد و با تنها 
یک کلین شیت دیگر، به بهترین آمار خط دفاعی 
خود در چهار فصل اخیر برســد. پرســپولیس با 
چهار گل خورده در سیزده بازی رکورددار است 
و بعــد از این تیم، فقط پدیده و اســتقال )هر 
 کــدام 6 گل خورده انــد( گل های خورده شــان 

تک رقمی است.

اردوی نیم فصل در قطر
پرسپولیس در تعطیات نیم فصل قطعا 
در یکی از کشورهای گرمسیری اردو می زند 
که به احتمال خیلی زیاد، یکی از کمپ های 
شــهر دوحه میزبان قرمزها خواهد بود. در 
مورد این اردو برانکو دو موضوع خیلی مهم 
را در نظــر گرفته. اول آب وهــوا و امکانات 
اردو که ایده آل باشــد و موضــوع مهمتر، 
آرامش پرسپولیســی ها در دوری چند روزه 

از هیاهوی فوتبال ایران است.
 

وعده به  جای پول
مسووان پرسپولیس پس از اعتراض چند 
بازیکــن این تیم بابت مشــکات مالی به آنها 
اعام کرده اند که هفته آینده مبلغی از ســوی 
حامی مالی به حســاب باشگاه واریز می شود و 
سپس در اختیار بازیکنان قرار می گیرد. آنها در 
حالی به  جای پول به بازیکنان وعده داده اند که 

پرسپولیس از شنبه مدیرعامل ندارد.
 

 گرشاسبی به برانکو: 
تا فردا صبر کن

فعالیــت  روز  آخریــن  پنجشــنبه 
گرشاســبی در باشگاه پرســپولیس بود که 
این موضــوع را برانکو ایوانکوویچ در تمرین 
جمعه به گوش شــاگردانش رساند. برانکو 
این روزها پیگیر وضعیت مدیرعامل اســت 
و بعــد از تمرین جمعه هم بــا حمیدرضا 
گرشاسبی تماس گرفت تا ببیند او ماندنی 
است یا نه که گرشاســبی به او و بازیکنان 

اعام کرد تا شنبه صبر کنند.
 

درخواست ۱۰ درصدی
ســپاهانی ها پذیرفته اند که ده درصد 
از ســکوهای ورزشــگاه نقش جهــان را به 
پرســپولیس بدهند اما مشکل این است که 
باشگاه پرسپولیس 10 درصد از ظرفیت کل 
ورزشگاه را می خواهد. طبقه دوم نقش جهان 
قابل استفاده نیست و فقط برای طبقه اول 
بلیت فروشــی خواهد شد اما پرسپولیسی ها 
خواسته اند که برای احتساب ده درصد آنها، 

ظرفیت کل ورزشگاه در نظر گرفته شود.
 

همه مصدومان برگشتند
درست است که مصدومان پرسپولیس روز 
پنجشنبه اختصاصی تمرین کردند اما همه آنها 
به بازی با ســپاهان می رسند. احمد نوراللهی، 
سیامک نعمتی، شایان مصلح و کمال کامیابی نیا 
مثل روزهای قبل تمرینات اختصاصی خود را با 
فشار کمتری دنبال می کردند و کادر پزشکی 
هم وضعیت آنها را زیر نظر داشــت. هر چهار 
بازیکن اما جمعه با تیم تمرین کردند و این طور 
که برانکو گفته، در بازی یکشــنبه با سپاهان 
حضور خواهند داشت تا تنها غایبان پرسپولیس 

در این بازی ماهینی و انصاری باشند.

شنبه، تعیین تکلیف مدیریت 
پرسپولیس 

گرشاسبی: به وزیر گفتم 
در معذوریت نباشد

آخرین مهلت بازنشسته ها در ماندن 
در پست هایشــان، پانزدهــم آذر بود که 
اتفاقا مدیرعامل پرســپولیس آن روز را 
هم در این باشــگاه گذرانــد. حمیدرضا 
گرشاسبی بعد از رسیدگی به امور جاری 
پنجشنبه  بعدازظهر  پرسپولیس،  باشگاه 
به دیدار مســعود سلطانی فر وزیر ورزش 
و جوانــان رفت تا بداند رفتنی اســت یا 

ماندنی.
به گفته خــودش، وزیر ورزش از او 
خواسته تا روز شــنبه صبر کند که اگر 
مجوزش را صادر کردند، بتواند به کارش 
در باشگاه پرســپولیس ادامه دهد: »فکر 
می کنم اان دیگر همه چیز مشــخص و 
معلوم شــده اما با این حــال تا فردا که 
روز آخر خواهد بــود، باید صبر کرد. در 
جلســه روز پنجشــنبه آقای سلطانی فر 
به من گفــت تا روز شــنبه صبر کن تا 
اگر مجوز صادر شــد، بتوانی به فعالیت 
البته به  ادامه بدهــی.  در پرســپولیس 
ایشــان گفتم خواهش می کنم به خاطر 
من در معذوریت نباشــید و نگرانی هم 
به خودتــان راه ندهید چــرا که در این 
مدت همه کارهای ازم را انجام داده ایم 
و اجازه ندادیم کاری روی زمین بماند. با 
این همه قرار اســت روز شنبه همه چیز 
مشــخص شــود. هر چند بعید می دانم 
اتفــاق تــازه ای رخ بدهد. بــه هر حال 
ورزش همین است و وقتی شما یک روز 
می آییــد، یک روز هم بایــد بروید. فقط 
امیدوارم هر اتفاقی قرار اســت رخ بدهد، 

خیر و صاح پرسپولیس در آن باشد.«
قرار بود باشــگاه پرسپولیس مجوز 
ورود به عرصه خصوصی ســازی را بگیرد 
و با اســتفاده از این موضوع، حمیدرضا 
گرشاســبی در ســمتش بماند اما حاا 
می گوید که تکلیف این خصوصی ســازی 
هم هنوز مشخص نیست: »صحبت هایی 
مطرح شد اما واقعیت این است که در این 
باره کاری انجام نشــد و فعا هم چیزی 
مشــخص نیســت. به هر حال تا شنبه 
مشخص خواهد شــد که در پرسپولیس 
می مانم یا نه. شــما که ایــن همه صبر 
کردید، یک روز دیگر هم تحمل کنید.« 
پرسپولیس بعد از گرشاسبی چه شکلی 
خواهد بود؟ پاســخ آقای مدیرعامل این 
اســت: »فعا باید منتظر باشیم و ببینیم 
چه اتفاقــی رخ می دهد. شــاید رفتنی 
شــدیم و شاید هم ماندیم. چیزی قطعی 
نیست اما تا شــنبه تحمل کنید چرا که 
همه چیز شــنبه مشخص خواهد شد اما 
همانطور که گفتــم، بعید می دانم اتفاق 

دیگری رخ بدهد.«

مصاحبه خبرکوتاه

نقل قول

نبرد
شکست
ناپذیرها

 مرد کروات 
در 7 تقابل 
اخیر مقابل 
5 مربی قرار 
گرفته که این 
نشان می دهد 

سپاهان 
برعکس 

پرسپولیس 
ثباتی در 

کادر فنی اش 
نداشته. 
حسین 

فرکی، ایگور 
استیماچ، 

عبدا... ویسی، 
زاتکو کرانچار 

و منصور 
ابراهیم زاده 

مربیانی 
بوده اند که 

به عنوان مربی 
تیم اصفهانی 
مقابل برانکو 
قرار گرفته اند 
و جالب اینکه 
فقط حسین 

فرکی که اتفاقا 
سال ها پیش 
در تیم ملی 

دستیار برانکو 
ایوانکوویچ 

بود، موفق به 
شکست دادن 
این مربی شده 

است

مهم نیست پرسپولیس و سپاهان در لیگ برتر بازی می کنند یا در جام حذفی یا هر تورنمنت دیگری. تقابل هایشان همیشه جذاب است. جذاب و البته پرحاشیه. 
در این ســال هایی که به یاد داریم، هرگز پیش نیامده که پرســپولیس و سپاهان بدون حرف و حدیث با هم بازی کنند و تا بازی بعدی شان با هم درگیر نباشند. 
این بازی اما از همه تقابل های قبلی شــان مهمتر است که دلیلش شاید جایگاه و شرایط دو تیم باشد که هیچکدام هنوز شکست نخورده اند. سپاهان صدرنشین 
اســت و پرســپولیس به عنوان تیم ســوم جدول به رکوردهایی فکر می کند که کری خوانی های بعد از بازی را برایش آســان تر خواهد کرد. قرمزها تا بهترین 
آمار دفاعی  شــان در لیگ برتر تنها یک کلین شیت فاصله دارند و اگر امتیاز بگیرند، رکورد شکســت ناپذیری برانکو مقابل سپاهان را به 1300 روز می رسانند.

دروازه بان ملی پوش پرسپولیس که در 
ابتدای فصل می گفت چند پیشنهاد اروپایی 
را در جیبش گذاشــته، در حال حاضر هیچ 
پیشنهاد رسمی برای لژیونر شدن ندارد. پس 
از درخشش علیرضا بیرانوند در جام  جهانی 
2018 روســیه همه منتظر لژیونر شدن او 
بودند و با اینکه نام هیچ باشــگاهی به طور 
مشخص به عنوان مشــتری او معرفی نشد، 
می شنیدیم که این دروازه بان پیشنهادهای 
مختلفی از لیگ های ترکیه، اوکراین و اسپانیا 
دارد. بــا این حال او بــه دلیل قراردادی که 

با پرســپولیس داشــت، مجبور شد بماند و 
البته توافق کرد که در نیم فصل با پرداخت 
هفتصد هزار دار آزاد شــود. حاا اما هیچ 
پیشنهاد رسمی دریافت نکرده که به شوق 
آن رضایت نامــه هفتصد هزار داری خود را 
از پرسپولیس بخرد. شایعه ها البته یک لحظه 
هم او را تنها نگذاشتند و هر روز و هنوز از زبان  
آنها می شنویم که بیرانوند رفتنی است اما به 
کجا؟ کســی نمی داند و خوِد این دروازه بان 
ملی پوش هم منتظر جام ملت هاست تا برای 

خودش مشتری جور کند.

در بازی حساس یکشنبه قلعه نویی 
باز هم روی قدرت هوایی تیمش حساب 
خواهد کرد. ســپاهان تــا اینجای فصل 
بهترین خط حمله لیگ را داشــته و 26 
گل به ثمر رسانده است. یعنی دقیقا دو 
برابر پرســپولیس. در این میان کی روش 
اســتنلی برزیلی که برعکس بسیاری از 
برزیلی ها فانتزی باز نیســت و با فیزیک 
بدنی اش به گل می رســد، در باا رفتن 
آمار گلزنی ســپاهان مهمترین نقش را 

داشته.
این مهاجم بلندقامت فعا با 9 گل 
آقای گل لیگ برتر است و بعد از غیبت 
در بازی بــا پدیده، مقابل پرســپولیس 

خواهد ایستاد. 
مطمئنــا بــا حضــور کــی روش، 
ســپاهانی ها باز هم با بازی مســتقیم و 
ارســال از جناحین دنبال موقعیت سازی 
و گلزنی هستند اما این طرف میدان هم 
اوج  در  پرســپولیس  مدافع خوش پرش 

آمادگی قرار دارد.
شــجاع خلیل زاده در دو بازی اخیر 
دو گل 6 امتیازی برای پرســپولیس زده 
و در عین حــال، وظایف دفاعی اش را با 
کمترین اشتباه انجام می دهد. این یعنی 
نبرد شجاع و کی روش در بازی یکشنبه 
پرسپولیس و سپاهان فوق العاده مهیج و 
دیدنی خواهد بود. به ویژه که مدافع این 
روزهای پرســپولیس سابقه بازی کردن 

در سپاهان را هم دارد.

جمعه  تمریــن  برانکو  شــاگردان 
را از ســاعت یازده در سالن بدنسازی 
ورزشــگاه شــهید کاظمی آغاز کردند 
و پــس از حضور در زمیــن چمن، به 
گل کوچک با چهار دروازه روی آوردند. 
در حالــی که دروازه بان هــا اختصاصی 
تمرینات  ادامه،  تمرین می کردنــد. در 
بدنی انجام شــد و سپس بازیکنان زیر 
نظر برانکو ارســال توپ روی دروازه و 
گلزنی را آغاز کردند. در بخشــی دیگر 

انجام  بازی برای مدافعان  بازسازی  هم 
شد.

در جریان این تمرین کریم باقری 
هم پا به پای بازیکنــان کار می کرد و 
یکی از آن شــوت های معروف خود را 
از زاویه بســته به سمت دروازه زد که 
باقری  توپ زیر طاق دروازه چســبید. 
کــه تــاش می کــرد بــا حرف هایش 
بازیکنان را به تاش بیشــتر وادار کند، 
بعد از این شوت مورد تشویق بازیکنان 

قرار گرفت. بعد هم برانکو ســوت زد و 
با این شوت  به شــوخی گفت: »تمام! 

کریم، تمرین تمام است.«
البتــه کمی بعــد تمرین از ســر 
گرفتــه شــد. بازیکنان بــه فوتبال در 
نیمــی از زمین مشــغول شــدند و در 
پایــان هم به مدت پنج دقیقه در طول 
زمین دویدند. در تمــام مدت تمرین، 
نظر پزشــکان  زیر  حســین ماهینــی 

می کرد. تمرین 

بیرانوند لژیونر می شود؟ فعا پیشنهادی نیست

شجاع - کی روش، دوئلی روی هوا

شوتزن های پرسپولیس در کارگاه آموزشی آقاکریم

عکس نوشت

تمرین جمعه  چند میهمان ویژه داشت: کودکان معلول یونیسف. آنها 
ابتدا کنار نیمکت و در زمین چمن با پرسپولیسی ها عکس یادگاری 
گرفتند و سپس به سمت سکوها رفتند تا از آنجا تمرین را تماشا کنند.

سروش و شجاع نه فقط در تمرینات پرسپولیس، بلکه در زمان های 
دیگر هم مثل دوقلوها همه جا با هم هســتند و این عکس را هم 
بعد از تمرین پنجشنبه در یکی از رستوران های تهران گرفته اند.

ظاهرا برانکــو به تمرینات دروازه بان تیمش حســاس شــده 
اســت. او با اینکــه معمــوا تمرینــات دروازه بان هــا را به 
ایگــور پانادیــچ می ســپارد، در تمرین جمعه دوباره ســراغ 
علیرضــا بیرانونــد رفــت و ایراد هایــش را بــه او تذکر داد.

پرسپولیسی ها تمرین 
می کنند و حسین 

ماهینی حسرت 
می خورد. او که در 

بازی با استقال رباط 
صلیبی پاره کرده 
بود، تا آخر سال 

شانسی برای بازگشت 
نخواهد داشت و خیلی 
خوش شانس باشد، بعد 

از نوروز برمی گردد.

با بازگشــت ســیامک نعمتی و شایان 
مصلح به شــرایط مســابقه، به احتمال زیاد 
برانکو از هر دوی این بازیکنان در دیدار مقابل 
سپاهان استفاده خواهد کرد. در تمرین روز 
جمعه محسن ربیع خواه کاور زردرنگ به تن 
کرد تا مشخص شود که دوباره به نیمکت باز 
خواهد گشت اما هنوز مشخص نیست از بین 
ســیامک نعمتی و آدام همتی کدام بازیکن 

مقابل سپاهان به میدان خواهد رفت. 
نعمتی و همتی امــروز هر دو با لباس 
قرمز تمرین کردند اما احتماا برانکو در مورد 

نعمتی تا فردا صبــر خواهد کرد تا مطمئن 
شــود که این بازیکن مشــکلی برای حضور 
در ترکیب اصلی نــدارد. به هر حال به نظر 
می رســد انتخاب اول برانکو برای پر کردن 
دفاع راست پرسپولیس در این بازی سنگین، 
نعمتی خواهد بود. مگــر اینکه این بازیکن 
شــرایط صددرصد بازی را نداشته باشد که 
آن وقت مثل دو بــازی قبلی آدام همتی در 
دفاع راســت به میدان می رود و با بازیکنان 
سمت چپ ســپاهان بخصوص سعید آقایی 

جدال سختی خواهد داشت.

دو گزینه برای دفاع راست پرسپولیس: همتی یا نعمتی؟ 
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15 آذر هم آمد و رفت، همه منتظر استعفای هیات رییسه

قهر  صوری؛ پرده جدید نمایش فدراسیون

شــنیده می شــود برخــی از اعضای 
هیات رییســه فدراسیون فوتبال با مهدی 
تاج اختافاتــی مبنی بر مانــدن وی در 
فدراسیون پیدا کرده اند و در نشست اخیر 
هیات رییسه قبل هم پیرامون این موضوع 
بحث شده است. گفته می شود تعدادی از 
اعضای هیات رییســه قصد دارند از سمت 
خود اســتعفا بدهند و در ایــن بین علی 
 AFC کفاشیان به خاطر پســتی که در
دارد مردد اســت. با این شرایط مشخص 
نیســت آیا اعضای هیات رییســه حاضر 
هســتند بدون ســر و صدا از سمت خود 
کنار بکشند یا خیر. در جلسه اخیر هیات 
رییســه فدراســیون فوتبال که چند روز 
پیش برگزار شد، اعضا با اشاره به ارسال دو 
نامه قبلی بــه وزیر ورزش و جوانان مبنی 
بر ادامه فعالیت هیات رییســه فدراسیون 
بــار دیگر ضمن تأکید بــر رعایت قانون و 
اولویــت بودن آن اعــام کردند در انتظار 
اعام نظــر وزیــر ورزش و جوانان جهت 
ادامه فعالیت خود هستند تا طبق نظر وزیر 
ورزش عمل شود اما سکوت وزیر ورزش بر 
ابهامات افزوده است. گفته می شود مهدی 
تاج روز پنجشنبه و در آخرین روز حضور 
بازنشســتگان در رأس کار، در اعتراض به 
سکوت و ســکون وزارت ورزش در دو ماه 
اخیــر و همچنین بی تفاوتــی و بی مهری 

به تیم های ملی به ویــژه تیم ملی آن هم 
در آســتانه جام ملت ها و بی پاسخ ماندن 
نامه های فدراســیون فوتبال از ســوی او، 
تصمیم به عدم حضور در فدراسیون فوتبال 
بــا وجود قانونــی بودن ادامــه حضورش 
گرفتــه که البتــه نباید این شــایعات را 
چندان جدی گرفت. از سوی دیگر مسعود 
سلطانی فر فعا ترجیح داده درباره ماجرای 
فدراســیون فوتبال حرفی نزند و نامه های 
فدراســیون را هم بی پاسخ بگذارد. همین 
موضوع باعث شــده همه چیــز در ابهام 
باشد؛ اینکه تاج هفته آینده به فدراسیون 
خواهد رفت یا نه هنوز مشخص نیست اما 
هیچ بعید نیســت با توجه به اتفاقات اخیر 
و عدم حضور در فدراسیون در روز جاری، 
این روند ادامه دار باشد. اگرچه روز جمعه 
شایعاتی مبنی بر استعفای تاج منتشر شد 
اما به نظر نمی رسد چنین اتفاقی رخ داده 
باشــد و اینکه او در اعتراض به بی تفاوتی 
وزارت ورزش تصمیــم بــه عدم حضور در 
محــل کارش گرفته بیشــتر شــبیه یک 

نمایش است.
در عین حال از مجلس و قوه قضاییه 
خبر می رســد قانــون منع بــه کارگیری 
بازنشســتگان با حساســیت و سختگیری 
در حال نظارت اســت و کســانی که تن 
بــه اجرای آن ندهند، مــورد تنبیه جدی 

قــرار خواهند گرفت. از این رو بخشــی از 
احتیاط های وزارت ورزش و ســکوت وزیر 
در روزهای گذشــته به همین دلیل است 
چراکه او نمی خواهد با این مساله حقوقی 
درگیــری جدی پیــدا کند. بــا این حال 
شایعه اســتعفای تاج باعث شــده درباره 
گزینه جانشــینی اش هم اخبار و شایعاتی 

به گوش برسد.
بعد از شایعه استعفای تاج گفته شد 
محمود شــیعی جانشــین او شده که این 
عضو هیات رییســه فدراسیون فوتبال در 
پاســخ به اینکه آیا اعضای هیات رییســه 
قصد دارند به کارشــان ادامه دهند یا خیر 
گفــت: »فکر نمی کنم اینطور باشــد. قرار 
شــده وزارت ورزش در این باره نظرش را 
اعام کند که آنها به چه شکل کارشان را 

انجام دهند.«
او در پاسخ به اینکه تکلیف این قضیه 
باید تا پانزدهم مشــخص می شــد گفت: 
»باید عاقانه در ایــن مورد عمل کنیم تا 
خدایی ناکرده بحث تعلیق که خط قرمز ما 
اســت به وجود نیاید. اعتقاد من این است 
که به هیچ عنوان نباید به بحث تعلیق فکر 
کرد و به اطراف آن برویم. ما باید دســت 
به دســت هم دهیــم تا این اتفــاق برای 

کشورمان رخ ندهد.«
مدیــر عامل باشــگاه پیــکان درباره 

اظهارنظــر یکی از خبرنــگاران که عنوان 
شــده پشــت پرده توافقاتی بیــن وزارت 
ورزش و مســووان فدراسیون انجام شده 
تا فقط اعضای هیات رییسه از کار برکنار 
شــوند و رییس فدراسیون به کارش ادامه 
دهــد تا از این طریق فدراســیون از بحث 
تعلیق مصــون بماند گفت: »ما در آخرین 
جلسه ای که در هیات رییسه داشتیم قرار 
شــد پیرو نامه ای که دو ماه قبل آقای تاج 
برای وزیر ورزش فرســتاده بودند موضع 
آقایان را متوجه شــوند و بتوانند کار کنند 
اما هنــوز در این مــورد تصمیمی گرفته 

نشده است.«
شــیعی همچنین در ارتباط با اینکه 
مجلس اعام کرده آقایانی که بعد از تاریخ 
15 آذر بازنشسته باشند و به کارشان ادامه 
دهند به نوعی مرتکب جرم شده اند گفت: 
»این موضــوع را باید ببینیــم که چطور 
مســووان قضایی ارزیابی می کنند. تاکید 
من این است که قانون باید اجرا شود. هیچ 
حرفی هم در این مساله نیست. هر فردی 
هم که خارج از قوانیــن عمل کرده قطعا 
قانونگذار و قوه قضاییه در موردش تصمیم 
می گیرند. هر تشخیصی هم که آنها بدهند 

باید قابلیت اجرایی داشته باشد.«
هدایــت ا... ممبینی دیگر عضو هیات 
رییســه فدراســیون فوتبال هــم درباره 

اســتعفای تاج بعد از بی پاسخ ماندن نامه 
هیات رییســه به وزارت ورزش می گوید: 
»وزارت ورزش قانــون منــع به کارگیری 
بازنشســته ها را مصوب نکــرده و مجلس 
شورای اســامی تصویب کرده است. وزیر 
ورزش بــا فدراســیون فوتبــال همکاری 
کرده و ارتباط خوبی بین این وزارتخانه و 
فدراسیون بوده و خواهد بود. وزیر ورزش 
فرد فوتبالی اســت و با توجــه به اینکه، 
کمتریــن تنش ها در دوران او اتفاق افتاده 
است، تا زمانی که مسعود سلطانی فر باشد، 
رابطه وزارت ورزش و فدراســیون فوتبال 
خــوب خواهد بــود، چون وزیــر فوتبالی 

است.«
او در در پاسخ به این سوال که تکلیف 
اعضای بازنشسته هیات رییسه چه خواهد 
شد گفت: »قانون تکلیف را مشخص کرده 
و همه باید به آن احترام بگذارند، از طرفی 
مسائل بین المللی باید در نظر گرفته شود. 
به طور حتم، تدابیر خوبی در وزارت ورزش 

اندیشیده شده تا این موضوع حل شود.«
انتظــار می رود تا فردا ســایر اعضای 
هیات رییســه فدراسیون فوتبال از سمت 
خود اســتعفا دهند وگرنــه فوتبال ایران 
در فاصله کمتر از یک مــاه مانده به جام 
ملت ها با مشــکات اساسی مواجه خواهد 

شد.

سیدجال حامی گرشاسبی
اان وقتش نیست!

در  حســینی  ســیدجال 
خصــوص احتمال کنــار رفتن 
باشگاه  از مدیرعاملی  گرشاسبی 
ما  برای  پرسپولیس گفت: »واقعا 
که  دارد  تعجب  جای  مساله  این 
چرا پرســپولیس نباید یک روز 
همه  در  ببیند.  خودش  به  خوش 
جای دنیا برای به دســت آوردن 
موفقیت بــه ثبات مدیریت روی 
می آورند امــا اینجا ما به محض 
روز  هر  باید  موفقیت  به  رسیدن 
یک بحران جدیدی را پشت سر 
باعث  فقط  مسائل  این  بگذاریم. 
می شــود تا تمرکز بازیکنان در 
روزهای حســاس لیگ از دست 
برود و قطعــا این موضوع باعث 
از  نارضایتی طیف گســترده ای 

هواداران پرسپولیس می شود.«
در  »مــا  داد:  ادامــه  وی 
چند ماه اخیر شــرایط بســیار 
حساســی را پشت سر گذاشتیم 
و بحران هایــی پیش روی ما قرار 
داشــت که با تدابیــر مدیریتی 
آنها را حل کردند اما درســت در 
روزهای حساس لیگ بحث تغییر 
مدیرعامل به وجود آمد تا ذهنیت 
مربیان و بازیکنان درگیر مسائلی 
غیر از مســائل فنی باشد. آقای 
زحمات  مدت  این  در  گرشاسبی 
کشیده  پرسپولیس  برای  زیادی 
و مشکات زیادی را حل کرد. در 
احتمال  پرسپولیس  که  روزهایی 
دلیل مشکات  به  از آسیا  داشت 
گرشاسبی  این  شود،  حذف  مالی 
بود که با تاش های شــبانه روزی 
و دست تنها مشکات را حل کرد 
و نمی دانم چرا باید بحث رفتن او 
را اان مطرح کنند. برای من جای 
سوال است که چرا قبل از هر بازی 
وجود  به  بحث ها  این  پرسپولیس 
می آیــد و یک مشــکل برای ما 
باعث  فقط  موارد  این  می تراشند. 
شود  بیشتر  ما  مشکات  می شود 
و هر روز کار ما ســخت تر از قبل 
خواهد شد.« کاپیتان پرسپولیس 
از پشت سر گذاشتن  گفت: »بعد 
به  که  بود  مدتی  زیاد  بحران های 
آرامش رســیده بودیم و با وجود 
مشــکاتی که بود شرایط خوبی 
برنامه  داشــتیم. همه چیز طبق 
پیش می رفت و مدیریت در کنار 
را پیش  کارها  بازیکنان  و  مربیان 
می بردند اما با این مســائل فقط 
فشار روی تیم  ما بیشتر می شود و 
این موضوع ما را به دردسر خواهد 
اخباری  انتشــار چنین  انداخت. 
و  بازیکنان  تا  باعث می شود  فقط 
مربیان آزرده خاطر شوند. همه ما 
امیدواریم با تصمیماتی که گرفته 
پرسپولیس  مشــکات  می شود 

بیشتر نشود.«

 باخت به ااهلی 
شرایط الغرافه را وخیم کرد
 گورکوف و طارمی

 تحت فشار
در نخستین مسابقه هفته پانزدهم لیگ 
ســتارگان قطر، الغرافه به ااهلــی باخت تا 
تیره روزی های این تیم ادامه داشته باشد. در 
حالی که فقط 1۶ ثانیه از بازی گذشــته بود، 
پــاس بلند از دفاع ااهلی را امید ابراهیمی با 
ضربه سر زد تا از سمت راست زمین حمله ای 
طراحی شــود و در ادامه با شوت تمام کننده 
محمــد مونتاری این تیــم خیلی زود به گل 

اول برسد.
الغرافه در نیمه اول بازی را به تســاوی 
کشــاند اما دقیقــه 58 گل دوم را خورد تا با 
اضافه شدن مهدی طارمی و وادیمیر ویس، 
دو تغییر هجومی داشته باشد و برای جبران 
نتیجه تــاش کند اما در دقیقه 8۴ شــوت 
تماشــایی نایجل دی یانگ، کاپیتان و ستاره 
هلندی ااهلی سومین گل این تیم را رقم زد.
بعــد از این بــازی گورکوف ســرمربی 
هلندی الغرافه با اشــاره به عملکرد وســلی 
اسنایدر، ستاره هلندی تیمش گفت: »وسلی 
یک بازیکن بزرگ اســت اما نمی توانیم از او 
انتظار بیش از اندازه ای داشته باشیم. ما هنوز 
در انتظار بازگشــت طارمی و ویس به سطح 
فنــی موردنظرمان و البته مطلوب هســتیم. 
انتظار زیــادی از بازیکنان خارجی مان داریم 
اما در این شــرایط نمی توانم مثًا از وســلی 

بخواهم به کار دفاعی کمک کند.«
روزنامــه الوطن هــم دربــاره عملکرد 
طارمی و وادیمیر ویس نوشــته است: »این 
شــرایط چقدر می خواهد طول بکشد؟ ورود 
مهدی طارمی و وادیمیر ویس در نیمه دوم 
به زمین هیچ سودی برای تیم الغرافه نداشت. 
آنها هماننــد هم بودند و چیــزی به قدرت 
الغرافه اضافه نکردند. هر چند آنها بازیکنانی 
عالی هستند اما هیچ چیزی از طارمی و ویس 
در نیمه دوم بازی با ااهلی ندیدیم تا نشــان 
دهد که بازیکنان بزرگی محسوب می شوند.«

بعد از این شکســت هواداران الغرافه با 
پیام هایی در شــبکه های اجتماعی  انتشــار 
خواهــان اخراج اعضای کادر فنی و عده ای از 

بازیکنان این تیم شدند.
در مطلب روزنامه الشــرق آمده اســت: 
»هواداران الغرافه خواهان تغییر تمامی چهار 
بازیکن خارجی و پیش از همه مهدی طارمی، 
ملی پــوش ایرانی هســتند. آنهــا همچنین 
کریســتین گورکوف، ســرمربی فرانسوی را 
مســوول اصلی شکســت های اخیــر الغرافه 
می دانند و اعام کردند او باید از این ســمت 

کناره گیری کند.«
 تیــم تحت هدایــت گورکــوف هفت 
شکســت در 15 بازی پذیرا شده و در بازی 
با الســد شکست تاریخی 8 بر یک را متحمل 

شد.

نقل قول های متناقض اعضای هیات رییسه
شکوری جای ساکت ؛ قانونی است؟

محمدرضا ســاکت که اواســط تیرماه ۹۶ جانشــین علیرضا اســدی در 
فدراســیون فوتبال شــد و به عنوان سرپرســت دبیر کلی منصوب شده بود، دو 
ماه پس از شــروع فعالیتش به طور رسمی حکم گرفت و در یک سال و سه ماه 
اخیر در این پست فعالیت داشت اما قانون منع به کارگیری بازنشستگان موجب 
شــد تا دوران حضور ساکت در فدراســیون خیلی ادامه دار نباشد و در نهایت او 
به عنوان نخستین مدیر بازنشسته درست روز 15 آذر از سمت خود استعفا داد.

مهدی تاج با قبول درخواست محمدرضا ساکت، دبیر کل فدراسیون فوتبال 
و ضمن تقدیــر از زحمات وی، بنا به اهمیت عدم توقــف فعالیت های اداری و 
اجرایی روزمره فدراسیون فوتبال از مورخ ۹7/۹/15 ابراهیم شکوری را به عنوان 

سرپرست دبیر کلی فدراسیون فوتبال منصوب کرد.
 بنابر نوشــته سایت فدراســیون فوتبال، در قسمتی از حکم شکوری آمده 
اســت: »امید است با اتکال به خداوند بزرگ نسبت به انجام فعالیت های تعیین 

شده اقدامات ازم را به عمل آورید.«
شــکوری طی 7 مــاه اخیر به عنــوان معاون 
دبیرکل در فدراســیون فوتبــال فعالیت می کرد و 
حاا جای او را گرفته اســت. بازیکن سابق سایپا 
و پرســپولیس که فقط 3۴ سال سن دارد صاحب 
مدرک دکتراســت و بســیاری از اهالی فوتبال از 
حضور او در امر اجرایی این نهاد استقبال کرده اند.

بعد از انتخاب شــکوری اما هدایت ممبینی 
عضو هیات رییسه فدراســیون فوتبال گفت: »در 
جریان انتخاب سرپرست دبیرکلی نبودیم. دبیرکل 
طبق اساســنامه باید 10 سال ســابقه مدیریتی 
داشــته باشــد که این انتخاب )انتخاب شکوری( 

طبق بندهای اساسنامه نیست و باید حل شود. سرپرست را می توانند انتخاب 
کنند اما برای حکم دبیرکلی، باید رأی خود را از هیات رییسه بگیرند و خود 
این موضوع چالش بزرگی اســت. اساســنامه باید اجرایی شده و ما به عنوان 

امانتدار فوتبال، باید برای بندهای آن احترام قایل شویم.«
از سوی دیگر محمود شــیعی دیگر عضو هیات رییسه فدراسیون فوتبال 
هم توضیح داد: »واقعیت این اســت که آقای ساکت مدتی بود شخصاً خواهان 
کناره گیری بود و در این زمینه مذاکراتی با رییس فدراسیون فوتبال هم داشت. 
دلیل این موضوع بحث عدم  مجوز برای امضا از 15 آذر بود. بر این اساس رییس 
فدراســیون برای جلوگیری از معطل ماندن امور اداری با درخواســت ساکت 
جهــت جدایی موافقت کرد و هیچ مصوبه ای درباره ایشــان در هیات رییســه 
وجود نداشته و این تغییر صرفاً با درخواست ایشان صورت گرفت.« عبدالکاظم 
طالقانی که عضو دیگری از هیات رییسه فدراسیون فوتبال است درباره انتخاب 
ابراهیم شکوری به عنوان  سرپرست دبیرکلی فدراسیون فوتبال گفت: »انتخاب 
شــکوری که به عنوان معاون آقای ســاکت فعالیت داشت، به دلیل این بود که 
امــور اجرایی و اداری در این مقطع حســاس بر زمین نمانــد. به نظر من این 
تصمیم هوشــمندانه ای بود از آنجا که از 15 آذر، ســاکت حق امضا نداشت و 
از ســمتش کناره گیری کرد این تصمیم توسط رییس فدراسیون فوتبال گرفته 
شــد.« وی ادامه داد: »رییس فدراسیون فوتبال منطبق و بر اساس اختیاراتش 
می تواند سرپرست بگذارد و این حق قانونی رییس است. در بحث دبیرکلی هم 
این موضوع مصداق دارد و فعا از ســوی رییس، سرپرست دبیرکل به صورت 
موقت تعیین شــده تا امور اداری و اجرایی در جریان  باشند و متوقف نشوند.« 
طالقانــی گفت: »قطعا برای انتخاب دبیرکل کلیه موارد اساســنامه ای مد نظر 
خواهند بود و اعمال می شــوند تا گزینه پیشــنهادی در هیات رییسه به جمع 
 بندی گذاشــته  شود. ضمن اینکه شکوری فوتبالیســتی در سطح ملی بوده و 
فعالیت علمی و اجرایی خوبی هم دارد.« با این حال گفته می شود در اساسنامه 
فدراســیون فوتبال پیرامون شرایط دبیر کل فدراسیون آمده است: »دارا بودن 
10 ســال ســابقه مدیریت که حداقل 5 سال آن در ورزش بوده باشد.« به این 
ترتیب حضور شکوری در پست دبیر کلی فدراسیون فوتبال فقط می تواند چند 
ماهه باشد زیرا وی مدت زیادی نیست که در فدراسیون فوتبال مشغول به کار 
شــده است. شکوری طی هفت ماه اخیر در فدراسیون فوتبال سمت سرپرستی 
تیم های پایه را هم عهده دار بوده و فســتیوال پســران و دختران پایه را هم به 
خوبی برگزار کرده است. مطمئنا انتخاب او از سوی اهالی فوتبال و رسانه مورد 
اقبال قرار خواهد گرفت اما اگر مانع قانونی برای فعالیت او وجود داشــته باشد 
باید دید در نهایت پست مهم و حساس دبیرکلی که کارهای اجرایی فدراسیون 

فوتبال را عهده دار است به چه کسی خواهد رسید.
 

گزارش

جواب های 

سرباای اعضای 
هیات رئیسه

15 آذر آخرین مهلت حضور مدیران 
بازنشسته آمد و رفت اما فقط یک مدیر 
بازنشسته از فدراسیون فوتبال جدا شد. 
بعد از کنار رفتن محمدرضا ساکت به نظر 
می رسد تکلیف اعضای هیات رییسه نیز 
باید تا روز شنبه روشن شود. نفراتی مثل 
محمود اسامیان، علی کفاشیان، کاظم 
طالقانی، حیدر بهاروند، فریدون اصفهانیان 
و ...  نفرات بازنشسته هیات رییسه هستند 
که تکلیف آنها باید روشن شود. از طرفی 
هیچکدام از این نفرات تا امروز اعام 
نکرده اند قصد کناره گیری دارند و از طرف 
دیگر قانون باید در مورد این افراد اجرا 
شود. محمود اسامیان که خودش ریاست 
هیات مدیره کارخانه فواد مبارکه اصفهان 
را بر عهده داشت روز 14 آبان ماه گذشته از 
این سمت استعفا کرده و به نظر می رسد این 
استعفا بی دلیل با بحث بازنشستگی وی در 
 آن کارخانه و همچنین مسائل قانونی
 نبوده است.

سوژه

رضــا قوچان نــژاد بعــد از حضور در 
فوتبال قبرس خیلی کــم در کانون توجه 
رســانه ای بوده اما یک رســانه قبرســی 
می گویــد او اصــا نباید ثابت باشــد. به 
همین خاطر ســایت امتویی قبرس نوشت: 
»بــا مشــاهده کارنامه 3 مهاجــم کنونی 
آپوئل شــامل رضا قوچان نــژاد، داتوره و 
بالوک، یک مربی صــادق، رضا قوچان نژاد 
را به عنوان اولویت نخســت تا ســوم خود 
انتخاب می کند. هر چنــد رضا قوچان نژاد 
اینگونه نبــود و حتــی اولویت های پنجم 

و ششــم را نیز از دســت داده است. رضا 
قوچان نــژاد تاکنون فاجعه آمیــز بوده و از 
او ثبات ندیده ایــم. او در ضربه های پایانی 
هم فاجعه اســت. با توجه بــه ارزش های 
او  شایسته  نیمکت نشینی  قوچان نژاد،  رضا 
است!« رضا قوچان نژاد در فصل جاری لیگ 
برتر قبرس فقــط یک گل برای تیم آپوئل 
به ثمر رســاند. این مهاجم ایرانی در بازی 
اخیــر آپوئل برابر آپولون پــس از هفته ها 
نیمکت نشین شــد و حتی به عنوان بازیکن 

ذخیره  نیز فرصت بازی را پیدا نکرد.

ســایت معتبر فوتسال پلنت در ادامه 
معرفــی برترین هــای هر بخش فوتســال 
جهان در ســال 2018، اســامی 10 نامزد 
کســب عنوان بهترین تیم  ملی فوتســال 
جهان را اعام کرد که تیم های ملی آقایان 
و بانوان ایران در این فهرست حضور دارند. 
ملی پوشان بانوان کشورمان در سال 2018 
موفق شدند جام قهرمانی مسابقات فوتسال 
قهرمانی آسیا را باای سر ببرند و شاگردان 
قهرمانی  بــه  هم  ناظم الشــریعه  محمــد 
قاره کهن دست یافتند. تیم های ملی آقایان، 

زیر 18 ســال آقایان و زیر 20 سال بانوان 
برزیل، تیم زیر 18 ســال بانوان پرتغال و 
تیم های ملی آقایان پرتغال، روسیه، ژاپن و 
اسپانیا نیز نامزد کسب عنوان بهترین تیم 
ملی فوتسال جهان در سال 2018 هستند. 
پیــش از این علیرضا صمیمــی در بخش 
بهترین دروازه بــان )مردان(، گاره ناظمی 
در بخش بهترین داوران، فرزانه توسلی در 
قســمت بهترین دروازه بان )زنان( و فاطمه 
اعتدادی در بخش بهترین بازیکنان )زنان( 

کاندیدا شده بودند.

سایت اسپورت روسیه در گزارشی 
بــا عنــوان سرنوشــت بازیکنــان تیم 
افســانه ای روســتوف پس از درخشش 
در لیــگ قهرمانان اروپا درباره ســردار 
آزمون نوشــته: »یکی از درخشان ترین 
تیــم  بازیکنــان  بحث برانگیزتریــن  و 
روستوف سردار آزمون، ملی پوش ایرانی 
بــود که پس از پایــان آن فصل به تیم 
او هم اکنون یکی  بازگشت.  روبین کازان 
از بازیکنان کلیدی و بهترین گلزن این 

تیم با به ثمر رساندن چهار گل و دادن 
چهار پاس گل است.« این رسانه روسی 
سپس با اشــاره به ســعید عزت اللهی، 
دیگــر ملی پوش ایرانی وقت روســتوف 
نوشته: »سعید عزت اللهی پس از پایان 
بازی های لیگ قهرمانان اروپا نتوانســت 
جایگاه خود را در تیم روستوف به دست 
آورد و به صورت قرضی در تیم های آنژی 
ماخاچکاا و آمــکار بازی کرد. او همراه 
تیم ملی فوتبال ایــران در جام جهانی 

2018 روسیه نیز بازی کرد و پس از آن 
به تیم ردینگ در چمپیونشیپ انگلیس 
انتقال یافــت. عزت اللهی فقط در چهار 
بازی برای تیــم ردینگ به میدان رفت 
و یــک کارت زرد نیــز دریافت کرد. او 
ســپس مصدوم و از ترکیب تیم ردینگ 
دور شــد.« روستوف ســال 201۶ در 
نخستین حضور در لیگ قهرمانان اروپا 
حتی موفق به شکســت بایرن مونیخ با 

گلزنی آزمون شد.

هکتــور کوپر ســرمربی تیم ملی 
ازبکســتان در نشســتی خبــری گفته 
هدف مان قهرمانی در این رقابت ها است.

والنسیا  و  اینتر  ســرمربی ســابق 
گفته اســت: »در بازی هــای تدارکاتی 
می توانیم تاکتیک های جدیدی را مورد 
ارزیابی قرار دهیم و شــاید سبک بازی 
موردنظرم خوشــایند برخی ها نبود. اگر 
به این نتیجه برســم که اشــتباه کردم 
قطعا سبک بازی را تغییر خواهم داد. ما 

در چند وقت اخیر بازیکنان زیادی را به 
کار گرفتیم و اردوی دیگری نیز پیش رو 
داریم. هواداران ازبکستان اسامی جدید 
زیادی در جام ملت هــا در ترکیب تیم 
ملی فوتبــال ازبکســتان خواهند دید. 
نمی خواهــم بگویم با چــه تاکتیکی در 
ایــن رقابت ها بازی خواهیــم کرد زیرا 
مساله مهم برای هواداران نتیجه است. 
دوست دارم تیم ملی فوتبال ازبکستان 
تعادل داشته باشــد و بازیکنان قادر به 

اجرای خواســته های من هستند. شاید 
برخی ها بــه خاطر نتایج اخیر بازی های 
تدارکاتی تحت تاثیر قرار گرفته باشــند 
اما مثبت اندیش هستیم و عزم قهرمانی 

در جام ملت های 201۹ آسیا داریم.«
تیم ملی ازبکستان در گروه F جام 
ملت های 201۹ آسیا که از 15 دی ماه 
ســال جاری بــه میزبانی امــارات آغاز 
می شــود با تیم های ملی ژاپن، عمان و 

ترکمنستان قرار دارد.

رسانه قبرسی علیه گوچی؛ ضربه آخرش فاجعه است!

نگاه ویژه فوتسال پلنت به فوتسال ایران؛ همه کاندیدا شدند

روستوف در حسرت زوج ایرانی؛ سردار کجایی؟

ادعای جالب کوپر؛ ازبکستان مدعی قهرمانی است

هنرمنــدان  دربــی  پنجشــنبه  روز 
مهم ترین و تنها فوتبال داخلی بود که اتفاقا 
تلویزیون به صورت مســتقیم پخش کرد. 
مســابقه ای ظاهرا دوســتانه که در نهایت 
۴-۴ تمام شــد. در ترکیب دو تیم یکسری 
هنرمند و یکسری فوتبالیست کنار هم قرار 
گرفته بودند و اتفــاق کاپیتانی هر دو تیم 
را هم هنرمندان به عهده داشتند. منوچهر 
هــادی کاپیتان تیــم قرمز و ســیدجواد 

هاشمی سرگروه تیم آبی.
اما در کمال تعجب این مســابقه یک 
درگیــری عجیــب و غیر معمول داشــت 
کــه هیچ وقــت در بازی های دوســتانه و 
اما  نمی بینیــم  اینچنینــی  خیرخواهانــه 
عکس هایی که از دعوای دو بازیکن ســابق 
تیــم ملی بیــرون آمد بیشــتر از گل ها و 

اتفاقات هیجان انگیز این مسابقه بود.
درگیــری اصلی این بازی بین خداداد 
عزیزی و ستار همدانی شکل گرفت. این دو 
ملی پوش ســال های نه چندان دور فوتبال 
ایــران که به ترتیب در تیم های قرمز و آبی 
حضور داشــتند، دو بار در طــول بازی با 

یکدیگر درگیر شدند. دفعه اول تنها حالت 
کــری خوانی و کل کل داشــت که ختم به 
خیر شد و سرانجام بدی نداشت اما بار دوم 
کار به جایی کشــید که این دو پیشکسوت 
با هم درگیــری لفظی پیدا کردند و درگیر 
شــدند. در این لحظــات ســایر بازیکنان 
میانجیگری کردند و این دو را از هم فاصله 

دادند تا ماجرا شدت بیشتری نیابد.
شــنیده ها حاکی از این اســت که در 
یکی از کل کل ها ســتار همدانی صحبتی 
را به کنایه دربــاره گل معروف خداداد به 
اســترالیا مطرح کرده و این مساله به مذاق 
عزیزی خوش نیامده اســت. درگیری نوبت 
دوم هم با ضربه ای که خداداد از پشــت به 
همدانی زد، اســتارت خورد و ماجرا ادامه 

پیدا کرد.
گفتــه می شــود این درگیری ریشــه 
در دوران بازیگــری دو بازیکــن دارد. هــر 
دو نفر عضوی از بازیکنــان اصلی تیم ملی 
در جــام جهانی ۹8 و جــام ملتهای 2000 
لبنان بودند اما به نظر می رسد هیچ کدام از 

دیگری خوشش نمی آید.

سایت  ای اف سی در گزارشی به معرفی 
10 مهاجــم خطرناک فوتبــال قاره کهن 
در جــام ملت های آســیا پرداخته و در آن 
از ســردار آزمون به عنوان یکی از مهم ترین 
تهدید ها برای دروازه تیم های آســیایی نام 

برده است.
در ایــن مطلــب آمــده:»در رقابــت 
جــام ملت های آســیای 201۹ امارات 10 
مهاجم خطرنــاک وجود خواهند داشــت 
که کشورهای شــان روی کمــک آنها برای 
رسیدن به گل حســاب می کنند. در دوره 
قبلــی رقابت ها علی مبخــوت از امارات با 
پنج گل آقای گل شــد اما با افزایش تعداد 
تیم های تورنمنت از 1۶ به 2۴ تیم، رقابت 
برای گلزنی داغ تر شــده است و مهاجمان 

بیشتری وارد این رقابت شده اند.
یکی از آنها ســردار آزمون است. او که 

به عنوان »پســر طایی« تیــم ملی فوتبال 
ایران شناخته می شود، درست قبل از آغاز 
رقابت ها 2۴ ســاله می شــود و حاا زمان 
آن اســت که پا را یک قدم جلوتر بگذارد. 
این مهاجم شــاغل در فوتبال روسیه آمار 
فوق العاده ای را برای گلزنی در تیم ملی به 
ثبت رسانده اســت و در چهار بازی اش در 
دوره قبلی جام ملت های آســیا در استرالیا 

دو گل زد.«
احمــد خلیل از امــارات، هوانگ اوی 
جو از کره جنوبی، عمر الســومه از سوریه، 
مارتین بویل از اســترالیا، تاکومی مینامینو 
از ژاپــن، همزه الدردور از اردن، تیراســیل 
دانگدا از تایلند، فیل یان هازبند از فیلیپین 
و المعز علی از قطر دیگر بازیکنانی هستند 
که AFC از  آنها به عنــوان خطرناک ترین  
مهاجمان جام ملت های آسیا نام برده است.

20 سال اختاف سر باز کرد!

 پسر طایی فوتبال ایران
 یکی از 10 مهاجم خطرناک جام ملت ها

خداداد - ستار، درگیری عجیب در بازی دوستانه

گزارش سایت ای اف سی از آسیایی هایی که بوی گل می دهند

انتقاد سعد عبداامیر از کاتانچ
سعد عبداامیر، بازیکن باتجربه عراقی که سابقه سال ها کاپیتانی در تیم 
ملی کشورش را دارد به دنبال افشای فهرست عراق برای اردوی آماده سازی 
قطر و نبودن نام او در آن گفت: »از این فهرست شگفت زده ام و کادر فنی به 
بهانه دوره آماده سازی ام پس از دوران مصدومیت و عدم شرایط مطلوب فنی 
مرا از فهرســت تیم ملی عراق کنار گذاشت. در 
حالی که نیاز به زمان برای رســیدن به آمادگی 

کامل دارم.«
بازیکن باشــگاه الشــرطه عراق ادامه داد: 
»تعجب آور اســت که کادر فنی تیم ملی عراق 
لیــگ این کشــور را دنبــال نمی کنــد. کاتانچ 
)ســرمربی اســلوونیایی( ماه گذشــته در بازی 
دوســتانه برابر کویت مرا مورد ستایش قرار داد 
و حاا نام مرا از فهرســت تیــم ملی عراق خط 

می زند.«
 

عربستان مانع اردوی یمن در قطر
ســایت المشــاهد یمن  اعام کرد اردوی تیم ملی یمن که قرار بود از 
روز پنجشــنبه با پشتیبانی فدراسیون فوتبال قطر به مدت یک ماه در دوحه 
برپا شــود به دایل سیاسی لغو شده و به نظر می رسد این تیم اردوی ریاض 
را جایگزین اردوی آماده ســازی قطر کرده اســت. قرار بود تیم ملی یمن در 
خال اردوی آماده سازی قطر سه بازی تدارکاتی با تیم های ملی تاجیکستان، 
فلســطین و لبنان برگــزار کند. قطر به دایل اوضــاع بحرانی یمن اقدام به 
پشتیبانی از تیم ملی فوتبال این کشور با برنامه ریزی اردوی یک ماهه و سه 
بازی تدارکاتی کرده بود. سایت خلیج 3۶5 نیز در این رابطه نوشت: عربستان 
ســعودی مانع برپایی اردوی تیم ملی یمن در قطر شده و سفر این تیم برای 
اردوی یک ماهه در دوحه و انجام ســه بازی تدارکاتی برنامه ریزی شــده را 
ممنوع کرد. تیم ملی یمن پیش از این با حمایت فدراسیون فوتبال عربستان 

اردوی خود را در شهر ریاض آغاز کرده بود.
 

رقیب تازه برای شیخ سلمان
ســعود المهندی نامزدی خود برای ریاست کنفدراسیون فوتبال آسیا را 
به صورت رسمی اعام کرد. وی در انتخابات ماه آوریل سال 201۹ میادی 
با شــیخ سلمان، رییس بحرینی کنفدراسیون فوتبال آسیا که از سال 2013 
میادی عهده دار این سمت اســت و محمد خلفان الرمیثی از امارات رقابت 

خواهد کرد.
روزنامه الوطن در این مورد نوشــت: نامزدی ســعود المهندی به خاطر 
مهارت مدیریتی بســیار خوب و تجربه انباشته  شده ای است که می تواند به 
تغییرات جدید فوتبال قاره آســیا کمک کند. او دارای روابط بسیار خوبی با 

فدراسیون های مختلف فوتبال قاره آسیاست.
ســعود المهندی از ســال 1۹۹۹ میادی تاکنون در پست های معاون 
دبیرکل، دبیرکل و نایب رییس فدراسیون فوتبال قطر فعالیت کرده است. او 
همچنین مدیر کمیته سازماندهی جام ملت های 2011 آسیا بود و هم اکنون 

نایب رییس ای اف سی است.
 

جام ملت های کوچک در قطر
روزنامه الوطن قطر در نسخه روز پنجشنبه خود نوشت: دوحه در روزهای 
آینده به ایستگاه مهمی برای تیم های ملی مختلف آسیایی جهت آماده سازی 
حضور در جام ملت های 201۹ این قاره به میزبانی امارات می شــود. تیم ملی 
فوتبال قطر نیز یکی از شــرکت کنندگان این رقابت ها اســت که در ماه جاری 
میادی ۴ بازی تدارکاتی در دوحه با تیم های ملی قرقیزستان، اردن، الجزایر و 
ایران برگزار خواهد کرد. از جمله تیم هایی که در همین ماه اردوهای خود را در 
دوحه برپا می کنند شامل یمن، تاجیکستان، فلسطین، قرقیزستان، پاکستان، 
اردن، ایران، الجزایر، عراق، چین، افغانستان، فیلیپین و ویتنام هستند. تیم های 
زیر 23 ســال عراق، پاکستان و افغانستان نیز همراه تیم های بزرگساان خود 
برای تجربه اندوزی بیشــتر در اردوی قطر حاضر می شــوند. منصور اانصاری، 
دبیرکل فدراسیون فوتبال قطر نیز با قدردانی از باشگاه های این کشور به خاطر 
در اختیار دادن ورزشــگا ه ها و محل تمرین های خود بــه تیم های برپا کننده 
اردوهای آماده سازی در این کشور اعام کرد: »پیشنهادهای زیادی از تیم های 
آســیایی و مطرح فوتبال جهان بــرای برپایی اردوهای آماده ســازی در قطر 
دریافت کرده اند که نشــان دهنده تجهیزات ورزشی این کشور است. بسیاری 
از باشــگاه های اروپایی تمایل به برپایی اردوی آماده سازی در دوحه دارند و ما 

باید نیازمندی های آنها را برآورده کنیم.«

فوتبال آسیا
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مهــدی  حرف هــای 
مهران  دربــاره  کامرانــی 
واکنــش  شــاهین طبع 
سرمربی تیم ملی بسکتبال 
اســت.  داشــته  پی  در  را 
چندان  نه  سال های  ستاره 
دور بســکتبال از نگرانــی 
شــاهین طبع بــرای توجه 
گفته  بــزرگ  بازیکنان  به 
و از برخــی بی عدالتی هــا 
پرده برداشــته اســت که 

این موضوع باعث شــده شاهین طبع نیز مواردی 
را مطرح کند.

شــاهین طبع در مورد اینکــه کامرانی گفته 
بــود هر کــس از او انتقاد کند حذف می شــود، 
می گوید: »هر کس می تواند اظهارنظر کند. نیازی 
هم نیست بخواهم پاسخی به این حرف ها بدهم. 
ما ســعی می کنیم چیزی که صحیح اســت و به 
تیم ملی کمک می کند انجــام دهیم. کار کردن 
در تیم ملی راحت نیست و شما باید برخی اوقات 
تاوان بدهید. ما همیشه سعی کردیم در انتخاب ها 

سوگیری  و  شخصی  منافع 
نداشته باشیم.«

 او در پاســخ بــه این 
ســوال که گفته می شــود 
حدادی،  حامد  دیگر  شاید 
ارســان  و  نیکخواه  صمد 
کاظمــی جایــی در تیــم 
ملی نداشــته باشند، ادامه 
می دهــد: »چیــزی که در 
کار شما مهم است پیگیری 
من  اســت.  موضــوع  یک 
انتظار دارم کســانی که مطلبی را طرح می کنند 

همه جوانب را در نظر بگیرند.«
او در مــورد اینکه ظاهرا ارســان کاظمی 
چون در جلسه تیمی از او انتقاد کرده و به همین 
دلیل به تیم ملی دعوت نشده نیز توضیح کوتاهی 
می دهد: » چنین چیزی نیســت، بازیکنان دیگر 
هم صحبت کردند. انتخاب بازیکنان با کادر فنی 
است و نیازی هم نیست در مورد هر کدام توضیح 
بدهم. بازیکنانی مانند حدادی،  صمد، ارســان و 

کامرانی قابل احترام هستند«

»نیــل کیــم« نایب 
جهانی  فدراسیون  رییس 
ژیمناســتیک بــه همراه 
فدراسیون  این  مسووان 
بــا حضــور در کمیتــه 
شــاهرخ  با  المپیک  ملی 
کمیته  کل  دبیر  شهنازی 
و  دیــدار  المپیک  ملــی 
گفت وگــو کــرد. در این 
دیدار دبیر کل کمیته ملی 
المپیک ضمن خیر مقدم 

به نایب رییس فدراسیون جهانی ژیمناستیک 
گفت: »نگاه کمیته ملی المپیک به فدراسیون 
ژیمناستیک حمایتی بوده است. حضور بانوان 
تحصیلکرده و پرتاش در راس فدراسیون های 
ورزشی و دیگر مدیریت های مهم ورزشی، خود 
بیانگر شایستگی و توانمندی بانوان ایران است 
و به همان اندازه هم انتظار داریم فدراســیون 
جهانــی در ایــن زمینه حمایت هــای ازم از 
مسووان فدراســیون ژیمناســتیک ایران در 
زمینه کسب کرسی های بین المللی  یا برگزاری 

دوره آموزشــی مورد نیاز 
آنها را داشته باشد.«

 در ادامــه نیل کیم، 
فدراســیون  رییس  نایب 
نیز  ژیمناســتیک  جهانی 
ایــران  »کاروان  گفــت: 
المپیــک  بازی هــای  در 
جوانــان بســیار خــوش 
که  بخصوص  درخشــید 
برای نخســتین بار موفق 
به کســب مدال ارزشمند 
برنز در ژیمناستیک هم شد و این امر نشان از 
برنامه های این فدراسیون و رشد و توسعه این 

رشته المپیکی در داخل کشور دارد.«
او ادامه داد: »فدراســیون ژیمناســتیک 
ایران همــکاری و تعامل خوبی با فدراســیون 
جهانی داشــته و بی تردید حمایت های کمیته 
ملی المپیک از فدراســیون ژیمناستیک، ما را 
دلگــرم و در حمایت های همه جانبه در اجرای 
برنامه های توســعه ای این فدراسیون مصمم تر 

می کند.«

تاش برای کسب کرسی در فدراسیون جهانی ژیمناستیک! شاهین طبع: نیاز نیست توضیحی بدهم

 انتقاد دختر یخ نورد از 
دیواره غیرحرفه ای

مسابقات جهانی یخ نوردی حدود یک 
ماه دیگر آغاز می شــود و تیم ملی ایران 
نیز باید در آن شــرکت کنــد. در همین 
راستا فدراسیون کوهنوردی و صعودهای 
بیشــتر  آمادگی  ایجــاد  برای  ورزشــی 
ملی پوشــان آنها را به مســابقات روسیه 
اعزام کرده تا برایشان مسابقاتی تدارکاتی 
باشد اما مشکل اصلی ملی پوشان، کمبود 
امکانات ورزشی از جمله دیواره حرفه ای 
است. زینب موسوی که قهرمانی آسیا را 
هــم در کارنامه خود دارد و این روزها در 
روسیه به سر می برد، از وضعیت دیواره ای 
که در ایران وجــود دارد انتقاد می کند و 
می گوید: »بــرای تعمیر دیواره گفتند که 
بودجه نیست. حدود 50 روز طول کشید 
تا تعمیر شــود و دوم آذر هم افتتاح شد، 
در حالی کــه من باید هفتــم آذر برای 
همین مسابقات به روسیه اعزام می شدم. 
عمــا فرصتی برای تمریــن روی دیواره 
وجود نداشــت. در نهایت توانستم چهار 
جلســه تمرین کنم. اان فقط امیدوارم 
مســیرها روی دیواره مشخص شده باشد 
تا بتوانیم وقتی به ایران برگشــتیم خوب 

تمرین کنیم.«
او با این توضیح به مشکاتی که قبل 
از سفر به روســیه در ایران داشته، اشاره 
می کند و می گوید: »مشکل کم نداشتم. 
چند وقت پیش همه ابزار ورزشی ام را از 
ماشینم دزدیده بودند و به خاطر همزمانی 
با باا رفتن نرخ دار نتوانستم همه آنها را 
تهیه کنم. دیواره تمرینی که روی آن کار 
می کردیم خراب و در حال بازسازی بود. 
زمــان تحویلش به اعزام ما نخورد و عما 
تمرین روی دیواره درایتولینگ نداشتم. از 
طــرف دیگر تولید یک نوع تبر مخصوص 
که جزو بهترین های دنیاست متوقف شده 
بود و تولید آن تازه از ســر گرفته شــده 
 است. به این دلیل بدون تبر سرعت و لید 
به مسابقات آمدم. قصد داشتم از یکی از 
هم تیمی هایم تبر قرض بگیرم اما در اوج 
بدشانسی ساعت مســابقه ما با هم یکی 
شــد و در اوج استرس وارد مسابقه شدم. 
به طور کلی همه  چیز دست به دست هم 
داد تا با بدترین شرایط ممکن در مسابقه 
حاضر شــوم. در دنیــای ورزش حرفه ای 
نباید یک ورزشــکار چنین دغدغه هایی 
داشــته باشــد اما هــر بار با مشــکات 

اینچنینی روبه رو هستیم.«
موسوی در پاسخ به این سوال که آیا 
فدراسیون هم در این مدت تجهیزاتی در 
اختیارتان نگذاشت، می گوید: »فدراسیون 
که اصــا هیچ تجهیزاتی نــدارد چرا که 
شاید فکرش را هم نمی کرد یخ نوردی در 
ایران تا این اندازه پیشــرفت کند. همین 
اان ورزشــکاری داریم که طای آســیا 
را دارد اما کفش نداشــت چــون هزینه 

خریدش برایش سنگین بود.«

پیروزی بانوان هندبال ایران 
مقابل هنگ کنگ

دیدار با استرالیا برای 
پنجمی

تیم ملــی هندبال بانوان ایران 
در مرحله دوم رقابت های قهرمانی 
آســیا مقابل هنگ کنگ به برتری 

رسید. 
در  ایران  هندبالیست  دختران 
جریان مســابقات قهرمانی هندبال 
بانوان آسیا مقابل هنگ کنگ بازی 
کردند که این بــازی با نتیجه ۱۹ 
بر ۱۷ به ســود تیــم ملی ایران به 

پایان رسید. 
در دیگــر دیدار اســترالیا هم 
توانســت مقابل هند با نتیجه ۳۱ 
بر ۲۷ بــه برتری برســد و اکنون 
اســترالیا آخرین حریــف ایران در 
برای کســب مقام  رقابت ها  ایــن 

پنجمی است. 
ایران پیــش از این در مرحله 
گروهی مغلوب اســترالیا شده بود. 
تیــم ملی هندبــال بانــوان ایران 
در مرحلــه گروهی ایــن رقابت ها 
در گــروه اول با ژاپن، قزاقســتان، 
استرالیا و نیوزیلند همگروه بود که 
مقابل ژاپن، اســترالیا و قزاقستان 
شکســت خورد و برابر نیوزیلند به 
برتری رسید و در رده چهارم گروه 

اول قرار گرفت.
نتایج کامل دیدارهای ایران:

ایران ۲۶ ............. قزاقستان ۴۱
 ایران ۲۴ .............. استرالیا ۲۹
 ایران ۸ .................... ژاپن ۳۱
 ایران ۳۸ ............. نیوزیلند ۱۹
 ایران ۱۹ ........... هنگ کنگ ۱۷

سوژه

پینگ پنگ قهرمانی جوانان جهان
احمدیان، بهتر از بقیه ایرانی ها

امین احمدیان تنها نماینده ایران اســت که از مرحله گروهی به جدول 
اصلی مســابقات تنیس روی میز قهرمانــی جوانان جهان صعود کرد. مرحله 
گروهی مســابقات تنیس روی میز قهرمانی جوانان جهان به پایان رســید و 
امین احمدیان تنها نماینده ایران است که موفق شد از این مرحله به جدول 

اصلی مسابقات صعود کند.
نتایج نمایندگان ایران در مرحله گروهی به شرح زیر است:

گروه یک
امین احمدیان ۴ ........................................................ مان پایو از هنگ کنگ یک
احمدیان ۴.......................................................................... ارتو گریا از لهستان ۳

احمدیان به عنوان صدرنشین به جدول اصلی صعود کرد.
گروه ۷

آریا امیری ۴....................................................................... تیاگو لی از پرتغال صفر
امیری یک ........................................................................ پاناگیتگیون از تایلند ۴
امیری صفر ............................................................... ادواردو تومویکی از برزیل ۴

امیری در گروه خود سوم شد.
گروه ۱۱

امیررضا عباسی ۴............................................................. دوورانی از استرالیا صفر
عباسی ۴................................................................... دومنیک سانگ از سنگاپور ۳
عباسی ۳................................................................................ فانبو منگ از آلمان ۴

عباسی در گروه خود دوم شد.
گروه ۱۳

حمید شمس یک............................................................ لیو کاتسمان از روسیه ۴
شمس ۳................................................................... مارتین بنتانکور از آرژانتین ۴
شمس یک.................................................................................... کومار از آمریکا ۴

شمس در گروه خود چهارم شد.
 

شکست دختران پینگ پنگ در فناند
تیــم ملی تنیس روی میز بانوان در رقابت هــای بین المللی فناند در بازی اول 
شکســت خورد و حذف شــد. تیم ملی بانوان تنیس روی میز کشــورمان که در تور 
بین المللی فناند شــرکت کرده بود در بخش تیمی مقابل اوکراین با نتیجه ۲ بر یک 
شکست خورد و به دلیل تک حذفی بودن رقابت ها از گردونه مسابقات کنار رفت. در 
این دیدار ندا شهســواری مقابل حریــف اوکراینی خود با نتیجه ۳ بر یک به پیروزی 

دست یافت.
 

لیگ برتر والیبال بانوان
ذوب آهن همچنان پرقدرت ادامه می دهد

هفته چهارم رقابت های لیگ برتر والیبال بانوان با برگزاری ســه مســابقه ادامه 
پیدا کرد. در نخســتین دیدار این هفته ذوب آهن موفق شــد با نتیجه ســه بر صفر 

تیم مبنا تجارت کاســپین را در خانه شکست دهد تا 
همچنــان به روند خوب خود در لیگ برتر ادامه دهد 
و صدرنشــین باشــد. در دیگر دیدار هفته پیکان به 
مصاف شهرداری ســمنان رفت که پیکانی ها در این 
دیدار به پیروزی قدرتمندانه دســت پیدا کردند. تیم 
پیکان در این دیدار با نتیجه ســه بر صفر به پیروزی 

رسید تا در تعقیب صدرنشین لیگ باشد.
توپکا در دیگر دیدار ایــن هفته که به میزبانی 
اصفهان برگزار شد، ۳ بر یک موفق به شکست حریف 
خود نامی نو شــد. نامی نو هر چند ست اول را با برد 
به پایان رســاند اما در ست های بعدی شکست خورد 

تا به این ترتیب توپکا خارج از خانه برد با ارزشی را جشن بگیرد.

دوشنبه، نشست کمیته داوران فدراسیون والیبال
داوران سایپا و شهرداری تبریز، زیر ذره بین

داوران دیدار هفته یازدهم سایپا و شهرداری تبریز روز دوشنبه در کمیته داوران 
حاضر می شوند. کمیته داوران فدراســیون والیبال برای بررسی نحوه قضاوت داوران 
بازی ســایپا تهران و شــهرداری تبریز از چارچوب دیدارهای هفته یازدهم لیگ برتر 
جلســه ای با حضــور داور اول و دوم، ناظر داوری و اعضــای کمیته داوران در محل 
فدراســیون برگزار می کند. در این جلسه گزارش های ناظر داوری و نماینده سازمان 
لیگ بررسی خواهد شد و به  طور حضوری هم نظرات و دیدگاه های داوران و ناظران 

بیان می شود. این جلسه ساعت ۱0 صبح روز دوشنبه برگزار می شود.

خبر

۱5 آذر آخریــن مهلت برای روســای 
بازنشسته بود تا از سمت خود در فدراسیون ها 
به کارگیــری  منــع  قانــون  راســتای  در 
بازنشســتگان اســتعفا بدهند. اتفاقی که در 
برخی از فدراسیون ها رخ نداد و به ناچار وزیر 
ورزش و جوانــان مجبور شــد طی احکامی 
جداگانه برای فدراسیون های والیبال و کاراته 
سرپرست معرفی کند. به همین دلیل افشین 
داوری به عنوان سرپرست فدراسیون والیبال 
و محســن عاشــوری هم به عنوان سرپرست 
فدراســیون کاراته انتخاب شدند. با توجه به 
تصویب قانون بازنشستگی در مجلس شورای 
اســامی و اباغ آن به دولت قرار شد تمامی 
بازنشستگان ورزش تا ۱5 آذر از سمت خود 
کناره گیــری کنند امــا دو روز از این مهلت 
هم گذشــت ولی چند نفری هنوز ســفت و 
سخت میز و صندلی خود را چسبیده  بودند 
و حاضر به تــرک آن نبودند. البته باید روی 
این نکته »چند نفر« تاکید کرد چرا که واقعا 
به طور دقیق مشخص نیست بازنشسته های 
فدراســیون ها چه تعداد هستند و چه تعداد 
رفته اند و به طــور دقیق چه تعداد مانده اند. 
دســتگاه های نظارتی و قانونگذار به صراحت 
اعام کرده اند که اگر بازنشستگان تا ۱5 آذر 
اســتعفا ندهند، حضورشان مصداق مجرمانه 
دارد و ممکن است که برای این افراد تبعاتی 
در پی داشــته باشــد اما با این حال برخی 
عاقه منــد بودنــد که در ســمت خود باقی 
بمانند. در بین بازنشســته های فدراسیون ها 

چندی پیــش اعام شــد که مهــدی تاج 
می تواند با استفاده از بند ایثارگری به عنوان 
رییس فدراســیون فوتبال باقــی بماند )هر 
چنــد که همین موضوع هم هنوز از ســوی 
نهادهای نظارتی کاما تایید شــده نیست( 
امــا محمدصــادق فرجی و احمــد ضیایی 
هرگز نتوانســتند برای این بند مصوبه ای را 
بگیرند. به همیــن دلیل حضور این افراد در 
ریاست فدراســیون های والیبال و کاراته بر 
اســاس قانون منع به کارگیری بازنشستگان 
از ۱5 آذر بــه بعــد غیرقانونــی و مجرمانه 
بــود. در حالی  که برخــی از مدیران قدیمی  
و باتجربه ورزش که دارای کارنامه مشــخص 
و گویایی بودند مثل محمد درخشان رییس 
فدراســیون جودو و علیرضا رحیمی رییس 
فدراسیون هندبال که در این دو رشته افراد 
تاثیرگــذاری بودنــد و نقــش پررنگی را در 
موفقیت این دو رشــته در سال های گذشته 
داشتند، بافاصله از سمت خود استعفا دادند 

تا به قانون منع به کارگیری بازنشســته ها که 
برای همه دســتگاه های دولتــی و عمومی 
نوشــته شــده بود، احترام بگذارند اما با این 
حــال هنوز برخی از تازه واردها فکر می کنند 
که فقط خودشــان منجی فدراســیون هایی 
هستند که در آن ریاست می کنند و به غیر 
از آنها کســی نمی تواند فدراســیون را اداره 
کند! احمد ضیایی را تا یکی دو ســال پیش 
هیچ کس در والیبال نمی شــناخت اما حاا 
چنان ســفت و محکم چســبیده به ریاست 
فدراسیون که هر کســی نداند فکر می کند 
در نبود او والیبــال ایران به فاکت می افتد 
و یا اینکه اگر والیبال ایران در این ســال ها 
به اوج رســیده فقط کار او بوده که امروز تا 
این حد خود را محق می داند تا به هر شکل 
ممکن در راس فدراسیون بماند. شاید احمد 
ضیایــی و امثال او بهتر بــود که محمدرضا 
یزدانی خــرم را الگوی خود قــرار می دادند. 
کســی که والیبــال را از خاک بــه افاک 

رساند و در کشــتی هم پایه گذار سه مدال 
طــای المپیک ۲0۱۲ لنــدن بود اما وقتی 
مسووان وقت ورزش برای بیرون کردن او از 
فدراسیون هزار و یک بهانه آوردند و با اینکه 
مسووان وقت وزارت ورزش و جوانان رفتار 
ناجوانمردانــه ای را در پیش گرفته بودند اما 
صاح ورزش کشــتی را در نظر گرفت و در 
حالی  که هنوز خوشحالی ها از سومی کشتی 
فرنگی و دومی کشتی آزاد در جهان به پایان 
نرسیده بود، خودش فدراسیون را ترک کرد. 
یزدانی خرم بــه این فکر می کرد که مبادا به 
دلیل اختاف نظر بین او و مســووان وقت 
ورزش و حتــی رییس جمهــوری وقــت به 
حضور کشتی در المپیک لندن آسیبی وارد 
شــود. یزدانی خرم با وجود کارنامه درخشان 
و قابل دفاعش در کشــتی و والیبال بعد از 
آن ماجرا برای همیشه از مدیریت در ورزش 
جدا شد اما هرگز منافع خودش را به منافع 
ملــی ترجیح نداد ولی حاا چســبیده های 
به صندلی مــدام ورزش را تهدید می کنند، 
کشور را تهدید می کنند که اگر آنها نباشند 
فوتبال و یــا والیبال تعلیق می شــود! مگر 
همین ها نیســتند که مدام در مصاحبه های 
خود مدعی می شــوند فرزند انقاب هستند 
و یــا هزار حرف دیگر پس چــرا اان میز و 
صندلــی ریاســت را در راســتای احترام به 
قانونی که مجلس شــورای اســامی آن را 
تصویب و شــورای نگهبان آن را تایید کرده، 
رهــا نمی کنند؟ کدام حرفشــان را باید باور 
کــرد؟ اینکه پای تعلیق فدراســیون ها را به 
میان کشــیده اند و یا اینکه هر روز چند بار 

می گویند فرزند انقاب هستند؟

نرفتند، برکنار شدند
با حکم وزیر ورزش، روسای کاراته و والیبال از روی صندلی خود بلند شدند!
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آقای یخچالی، چرا در استرالیا به آن شکل 
ناکام شدیم؟

 واقعاً بد بازی کردیم. شــاید نتوانســتیم بعد  از 
سفر طوانی به منطقه ای که اختاف ساعت فراوانی با 
تهران دارد و شرایط زیستی اش به کلی متفاوت است، 
با آن وضعیت به سرعت هماهنگ شویم. هماهنگی مان 
نیز اندک بود و با آنکه ترکیب خوبی داشتیم اما هرگز 

آنطور که انتظار می رفت، ظاهر نشدیم.
البته حریف تان نیز واقعًا قوی بود.

 همینطــور اســت. فرقی نمی کند اســترالیا از 
تیم اولش که متشــکل از مردان NBA )لیگ حرفه ای 
بسکتبال آمریکا( است استفاده می کند یا تیم دومش 
را که بیشتر مبتنی بر نفرات بومی شان است، به میدان 
می فرســتد زیرا اصل و ریشه بسکتبال شان قوی  است 
و ذات آنها بر پایه مهارت فنی بنا نهاده شده است. در 
ملبورن توصیه های کادر فنی ما معقوانه و کارساز بود 
اما ما نتوانستیم به طور ازم و مؤثر از آن بهره  گیریم.
چگونه شــد که به فاصله فقط چند روز از 
تیم در هم کوبیده شــده در ملبورن به آن تیم 
تســلیم ناپذیر و متعالی در مانیل تغییر وضعیت 

دادید؟
 گذشته را نمی توان عوض کرد و وقتی باختی به 
ثبت می رسد، باید آن را به عنوان یک واقعیت پذیرفت 
و برای پرهیز از تکرار آن دســت به کار شد. ما هم پس 
از آن دســت به دســت یکدیگر دادیم و متعهد شدیم 
که در دیدار با فیلیپیــن جبران مافات کنیم. آنچه ما 
را در شهر مانیل سرفراز کرد، هماهنگی و اتحاد و عزم 
راسخ به کسب پیروزی بود. ما تسلیم ناامیدی و یاسی 

نشدیم که هر باخت سنگینی به ارمغان می آورد.
آیا افت بدنی و خسته شــدن فیلیپینی ها 
در کوارتر چهارم نیز در بــرد ما تأثیر عمده ای 

نداشت؟
 تأثیر داشت اما آنچه حریف را خسته و مستاصل 
کــرد، این بود که ما از دقیقــه اول تا چهلم حتی یک 

لحظه هم عقب ننشســتیم و از فشــار و کوشش خود 
نکاستیم و دایماً به سمت جلو رفتیم و فرصت آفریدیم 
و حریف را به چالش کشــیدیم. وقتی اینطور با روالی 
ثابت و محکم دایماً فشــار می آورید و تاش می کنید، 
محتمل است که رقیب سرانجام در یک جا کم بیاورد 
و در دقایــق پایانی وا بدهد. البتــه فاصله امتیازی دو 
تیــم نیز در تمامی دقایق طوانــی پیش بودن رقیب 
هیچ گاه به حد زیادی نرســید و اختاف از چند امتیاز 
فراتر نمی رفت. به این ترتیب همیشــه این احتمال را 
که به بازی برگردیم و از حریف جلو بیفتیم، برای خود 
حفظ کردیم. نقطــه قوت کار فیلیپین در حمله بود و 

برابر چنین رقیبی ما باید با یک بازی محکم و فیزیکی 
در منطقــه دفاعی و در برخوردهای جســمانی ظاهر 
می شدیم تا ســرانجام برای خودمان یک نقطه اتکا و 

حرکت به سمت پیروزی را به وجود بیاوریم.
ظاهــراً فیلیپین قبــل از رویارویی با ما به 

قزاقستان هم باخته بود.
 بلــه، ولی اگر بــه ریز نتایج شــان توجه کنید، 
می بینید که اغلب بیشــتر از ۸0 امتیاز در هر مسابقه 
گرفته اند و حمات شان سریع و کارساز است. آنها هم 
در ریباندها و توپ های ســرگردان شــده روی سبدها 
موفق عمل می کنند و هم در پرتاب ها از بیرون محوطه 

و منطقه ۳ امتیازی بامهارت ظاهر می شوند. همین ها 
نشان می دهد کار ما در مانیل چقدر سخت و پیروزی 

حاصله به چه میزان مهم بوده است.
به نظر نمی رسد مشکل حادی مقابل ژاپن در 
تهران در دیدار برگشت مان با این حریف داشته 
باشــیم و بردن آن بازی صعود ما را از هر جهت 

حتمی می کند.
 بــا این حال باید هوشــیار و مراقب بود و هیچ 
احتمالی را نادیده نگرفت. باید ابتدا تمامی توان مان را 
مصروف فتح دیدار با ژاپن و کار را تمام و راهیابی مان 
بــه جام جهانــی را قطعی و ســپس بــرای این جام 

برنامه ریــزی کنیم. از اان برای جام جهانی نقشــه و 
طــرح ریختن بد نیســت و مفید هم خواهــد بود اما 
عقــل و منطق حکم می کند تا زمــان دیدار با ژاپن و 
ســپس استرالیا فقط روی همین دیدارها تمرکز کنیم 
و هرچیــزی فراتر از آن و ورای دو مســابقه مذکور را 
به آینده دور تر بســپریم. پیروزی احتمالی مقابل ژاپن 
این حســن را هم دارد که ســبب می شود شکست ما 
در دیدار اول مان در خاک ژاپن جبران شــود و همین 
مســأله یک انگیزه قوی برای مــا خواهد بود تا در آن 
دیدار هرچــه توان داریم، رو کنیم. چیزی که ما را در 
مانیل پیروز کرد در درجه اول عزم و انگیزه بود و اینکه 
می خواســتیم حتماً برنده شویم. همان  روحیات و عزم 
می تواند ما را در اسفندماه در مصاف مجدد با ژاپن هم 

سرفراز کند.
کارهایی  چه  کشور  ورزشی  ارشد  مقام های 
می توانند انجام بدهند تا به پیروزی در دیدارهای 
مورد بحث برسیم و بسکتبال کم امکانات ما به 

اهدافش نایل شود؟
 نــه فقط ســران ورزش بلکه خود فدراســیون 
بسکتبال هم باید به هوش باشد و هر دو نهاد با تأمین و 
برگزاری دیدارهای دوستانه مفید، تیم ملی را به سطح 
بااتری  از آمادگی و کارآیی برســانند. قطعاً فدراسیون 
در ایــن زمینه هــا طرح ها و افکاری را در ســر دارد و 
مشغول مقدمه چینی برای آنها و اقدام به موقع است و 
به این سبب باید صبر کرد و بعد از اجرای این برنامه ها 
بیــش از پیش به صحت یا غلط بــودن آنها پرداخت. 
پیش  از دیدارهای اخیرمان با اســترالیا و فیلیپین نیز 
فدراسیون بســکتبال دیدارهای تدارکاتی تأثیرگذاری 
را بــرای ما جور کرد و اگر اینگونه تمهیدات نباشــد، 
طبیعی است که به ســوی ناکامی های دیر یا زودرس 
به حرکت درخواهیم آمد. به همین ســبب است که با 
تأکیــد می گویم ایــن تازه آغاز کار ما و نقطه شــروع 
حرکت به سوی جام جهانی است و نباید فکر کنیم که 
تا این  لحظه کارهای عظیمی را انجام داده ایم و قضایا 

تمام شده  است.
شما سال ها اســت در تیم پتروشیمی بندر 
امام عضویت داریــد و پیش از آن هم برای تیم 
جهش ترابر قم به میــدان می آمدید اما بگویید 
آیا پیشنهاد خارجی هم داشته اید یا خیر و اگر 
باشد  نرفته اید. هرچه  به حال  تا  داشته اید، چرا 
بازی در لیگ های عمده خارجی ســبب می شود 

کارآیی و کاس کارتان باا برود.
 بله، پیشــنهاد داشتم اما به جای آوردن نام شان 
و معرفــی متقاضیان خود ازم اســت متذکر شــوم 
که به دلیل ســرباز بودن عما نمی توانســتم ایران را 
تــرک کنم و لزوم رفتن به خدمت نظام، پیوســتن به 

باشگاه های خارجی را غیر ممکن می ساخت.
اان چه؟ آیا آن مشــکل حــل و خدمت 

سربازی تان سپری شده است؟
 با احتســاب قواعد جدیدی که طی یکی دو ماه 
اخیر وضع و اجرای آن شروع شده، ملی پوشان موفق و 
تمامی دارندگان مدال های آسیایی و جهانی از خدمت 
معاف می شوند. به این ترتیب چه برای من و چه سایر 
ملی پوشــان جوان بســکتبال دیگر منعی برای الحاق 
به باشــگاه های خارجی وجود ندارد و من می توانم در 
صورت رسیدن پیشنهادهای خارجی به آنها فکر کنم 

و انتخاب مناسبی داشته باشم.
به عنوان بازیکنی که سال ها در لیگ داخلی 

بسکتبال شــرکت کرده ای، ایرادات این لیگ را 
در چه مواردی می بینی؟ مثًا تغییر یافتن مکرر 
تیم ها و عمر کوتاه بسیاری از آنها قطعًا از ثبات و 

استمرار و جدی بودن لیگ می کاهد.
 اینهــا که گفتید از شــرایط دشــوار اقتصادی 
لیگ بر می خیزد و از اینکه جور کردن ســرمایه ازم 
و به کارگیری آن کار ســختی است و برای اکثر تیم ها 
ماندن طوانی مدت در صحنه به خاطر این دشواری ها 
نامحتمل می شود و فشار اقتصادی و اینکه پول هزینه 
شده به سرعت بر نمی گردد، باعث خروج آنها از چرخه 
لیگ می شود. اگر این وجه را نادیده بگیریم و از منظر 
فنی به این مسابقات نگاه کنیم، اکثر ادوار لیگ مفید 
و تأثیرگذار بوده و اثر آن را به وضوح و به طور مستقیم 
در تیم ملی و بازی های آن می توانید ببینید. این شامل 
دوره فعلی هم می شــود که بیش از ۴0 روز از شــروع 
آن می گذرد و رقابت خوب و پایاپایی بین تیم ها وجود 
دارد و حداقل ســه چهار تیم از شانس بالنسبه برابری 
برای کسب عنوان قهرمانی بهره  می برند. امسال برخی 

مسابقه های واقعاً جالب را شاهد بوده ایم.

بازیکنان محبوب ایرانی و خارجی شما و به 
واقع الگوهای فنی شما چه کسانی بوده اند؟

 نمی خواهــم نام افراد خاصی را بیاورم زیرا واقعاً 
هم فقط از روی یک فرد واحــد کپی برداری نکرده ام 
بلکــه برعکس به بازی های افراد متعــدد نگاه کرده و 
از هر یــک چیزی را یاد گرفته ام. این بســیار بهتر از 
الگوبرداری صرف از یک نفر اســت، حتی اگر آن یک 

نفر آدم بسیار توانایی باشد.
آرزوی بزرگ زندگی ات چیست؟

 آرزویم البته ورزشی است و آن هم بازی کردن 
در مســابقات قهرمانی باشــگاه های اروپا )یورو لیگ( 
است. از اهمیت این مســابقات نزد خودم همین بس 

که آن را از »NBA« هم بااتر می دانم.
شــیرین ترین خاطره زندگــی ات چه بوده 

است؟
 هر برد بزرگی می تواند چنین خاطره ای را شکل 
داده باشد و همین پیروزی اخیر در خاک فیلیپین نیز 
در همین تعریف می گنجــد. در این میان نمی خواهم 
یک پیروزی و اتفاق خاص را از بقیه سوا و متمایز کنم 

زیرا برخی تا حد زیادی با یکدیگر همسطح بوده اند.
و سرانجام بگویید کدام مربی بیشترین سهم 

را در تکوین شخصیت کاری شما داشته است؟
 مــن به تمامــی مربیانی که زیر نظرشــان کار 
کرده ام، احترام می گذارم زیرا همگی چیزی و نکته ای 
را بــه  کار من افزوده و هر یک ســهمی در رشــد من 

داشته اند. به همگی آنها ادای احترام می کنم.

یخچالی: این شروع آغاز کار ما است
به خاطر خدمت سربازی لژیونر نشدم

هماهنگی ما 
را سرافراز 

کرد

چنــد روز بعد از پیروزی جالب ۷0-۷8 تیم ملی بســکتبال ایــران برابر فیلیپین بهنــام یخچالی یکی از بهترین های ایران معتقد اســت آنچه تیم ملــی را به این پیروزی 
حســاس در شــهر مانیل رســاند، بازی یکنواخت و ریتم ثابت تاش ملی پوشــان ایران بود که ســرانجام بر بازی فنی حریف ســایه انداخت و موجب شــد فیلیپین به رغم 
برتری امتیازی اش در هر ســه کوارتر اول ســرانجام در سرنوشت ســاز ترین مقطع یعنی کوارتر چهارم کم بیاورد و پیروزی را با شکســت عوض کند. این برد ســبب شــد 
راهیابی ایران به جام جهانی بســکتبال 20۱9 در خاک چین تقریبًا قطعی شــود اما یخچالی 2۳ ســاله که بچه شــهرکرد اســت و در پســت »گارد2« بازی می کند، می گوید 
باید صبر کرد تا دو دیدار باقی مانده ما طی اســفندماه مقابل ژاپن و اســترالیا در تهران نیز ســپری شــود و ســپس به ســوی جام جهانی هم دورخیز کــرد و همان همتی 
را به کار گرفت که موجب احیای تیم ایران بعد  از شکســت ســنگین اش )با فاصله 29 امتیاز( برابر اســترالیا در شــهر ملبورن شــد و نمایش ســتودنی مانیل را پی ریخت.

وصال روحاني
Vesal Rohani

گذشته را نمی توان عوض کرد و وقتی باختی 
به ثبت می رسد، باید آن را به عنوان یک 

واقعیت پذیرفت و برای پرهیز از تکرار آن 
دست به کار شد. ما هم پس از آن دست به 
دست یکدیگر دادیم و متعهد شدیم که در 
دیدار با فیلیپین جبران مافات کنیم. آنچه 

ما را در شهر مانیل سرفراز کرد، هماهنگی و 
اتحاد و عزم راسخ به کسب پیروزی بود. 

محسن وظیفه
Mohsen Vazifeh
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آذرماهی بازیگوش!
بهداد ســلیمی کردآســیابی روز ۱۷ آذر 
سال ۱۳۶۸ در اســتان مازندران و شهرستان 
وزنه بردار خیز قائمشهر در خانواده ای فرهنگی 
و تقریبــا کم جمعیت دیده به جهان گشــود. 
بهداد سلیمی ســومین فرزند خانواده سلیمی 
اســت. او یــک خواهر و یک بــرادر بزرگتر از 
خودش دارد که عاقه و عشــق بسیار زیادی 
نســبت به آنها دارد. بهــداد در دوره نوجوانی 
به خاطــر انعطاف بدنــی خوبی که داشــت، 
اســتارت ورزش خود را با فعالیت در رشــته 

ورزشــی )ژیمناســتیک( آغاز کرد. بهداد بعد 
از ژیمناســتیک مدتی را هم در رشته کشتی 
فعالیت کرد اما چون نتوانســت ارتباط خوبی 
با رشته ورزشــی کشــتی برقرار کند، خیلی 
زود بی خیال کشتی شــد. بهداد بعد از اینکه 
قید کشــتی گرفتن را زد، به واســطه یکی از 
دوستانش در کاس درس استاد قاسم غزالیان 
یکی از مربیان بزرگ و ارزشمند استعدادیابی 
وزنه برداری ایران و استان مازندران حاضر شد 
و از همان موقع با تشــویق اســتاد غزالیان به 
وزنه برداری عاقه مند شــد و با حضور در این 
رشــته فعالیتــش را به صــورت حرفه ای در 
وزنه بــرداری آغاز کرد تــا در نهایت از کاس 
درس حاج قاسم غزالیان در قائمشهر، ستاره ای 
بی بدیــل در دســته فوق ســنگین در دنیای 
وزنه برداری ظهور کند و تبدیل شــود به فوق 
ستاره ای که سال ها در این رشته برای ورزش 

ایران افتخار و عناوین ارزشمندی کسب کند. 
بهداد ســلیمی بعد از مسابقات جهانی 20۱0 
آنتالیا با آلما نصرتــی )خواهر کوچک آیدین 
نصرتی هم تیمی ملی پوش بهداد در رده سنی 
جوانان( در دوم فروردین ماه ســال ۱۳۹0 سر 

سفره عقد نشست و ازدواج کرد.
 

یک ضرب  زن مازنی
بهداد ســلیمی بدون شک یکی از خوش 
تاریخ  عنوانــدار  وزنه بــرداران  تکنیک تریــن 
وزنه برداری ایران اســت. بهــداد خصوصا در 
حرکت یک ضــرب که تبحر و تخصص ویژه ای 
در آن داشــت، بارهــا و بارها در قاره آســیا، 
رقابت هــای جهانــی و بازی هــای المپیک به 
رکوردهای خیره کننده جهان حمله کرد و در 
اغلــب موارد هم در مهار وزنه های ســنگین و 
شکستن رکوردهای جهانی موفق بود. سلیمی 

در رقابت های وزنه برداری آسیا در تانگ لینگ 
چین در وزن فوق ســنگین بــا مجموع ۴۵۸ 
کیلوگــرم )20۸ کیلوگرم در یک ضرب و 2۵0 
کیلوگــرم در دو ضرب( برای نخســتین بار در 
رده ســنی بزرگساان قوی ترین مرد آسیا شد 
و خط و نشــان جدی برای رقبای خود در این 
وزن کشــید. به واقع بعد از خداحافظی حسین 
رضازاده و دوپینگی شدن سعید علی حسینی 
دو چهره شاخص و قدرتمند وزنه برداری ایران 
در دســته فوق ســنگین، شــاید کمتر کسی 
فکرش را می کرد که پدیده جدید وزنه برداری 
جهان در دسته فوق سنگین خیلی زود دوباره 
از ایــران و اســتان مازندران ظهــور کند اما 
سلیمی با پشتکار و اراده پوادین خود توانست 
خیلی خوب فعل خواستن را صرف کرده و خا 
موجود در دســته ۱0۵+ کیلوگرم وزنه برداری 
ایــران را با قــدرت مثال زدنی خــود پر کند. 

سلیمی بعد از درخشش در رقابت های آسیایی 
و جان گرفتن در دســته فوق ســنگین موفق 
شد در سال 20۱0 قهرمان وزنه برداری دسته 
۱0۵+ کیلوگرم جهان شــود. بــه واقع بهداد 
دومین وزنه بردار ایرانی پس از حسین رضازاده 
بود که موفق شــد مدال طای دســته فوق 
سنگین دنیا را تصاحب کند. او در رقابت های 
جهانی آنتالیا با مهــار وزنه 20۸ کیلوگرم در 
یک ضــرب پــس از یوگنی چیگیشــف روس 
دوم شــد و در دوضرب به واسطه مصدومیت 
چیگیشف وزنه بردار قدرتمند روس موفق شد 
با مهــار وزنه 2۴۵ کیلوگرم پــس از ماتیاس 
اشتاینر معروف آلمانی دوم شود اما او به خاطر 
مجموع بیشــتر نســبت به وزنه بردار آلمان ها 
موفق شد در اوج جوانی با ثبت مجموع ۴۵۳ 
کیلوگرم صاحب نخســتین مدال طایی رنگ 
جهانی خود در دسته فوق سنگین شود. بهداد 
ســال بعد یعنی 20۱۱ موفق شد در حرکت 
یک ضرب دسته فوق سنگین رقابت های جهانی 
وزنه برداری در فرانسه، با باا بردن وزنه 2۱۴ 
کیلوگرمی رکورد جهانی این رشــته را به نام 
خود ثبت کند و رکورد حســین رضازاده را در 
این وزن بعد از سال ها بشکند. سلیمی در سال 
۱۳۸۹ به خاطر درخشش خیره کننده ای که در 
دنیای ورزش داشت صاحب نشان ملی جوان 
ایرانی شــد. بهداد بعــد از رقابت های جهانی 
فرانسه نیز در بازی های آسیایی اینچئون کره 
جنوبی موفق شــد با ثبت وزنه 2۱0 کیلوگرم 
رکورددار بازی های آســیایی در این وزن لقب 
بگیرد. بهداد در دو ضرب نیز با مهار وزنه 2۵۵ 
کیلوگــرم و مجمــوع ۴۶۵ کیلوگرم عاوه بر 
کسب مدال طای اینچئون، رکورد بازی های 
آسیایی را هم جابه جا کرد و به نام خودش در 

تاریخ این رشته ثبت و ضبط کرد.
المپیک  سلیمی پس از کسب ســهمیه 
تابســتانی در سال 20۱2 و بازی های المپیک 
لندن در روز ســه شــنبه ۱۷ مرداد ۱۳۹۱ 

در دســته وزنی ۱0۵+ کیلوگرم به مصاف 
حریفان خود رفــت و با مهار وزنه 20۸ 

کیلوگرم  و 2۴۷  یک ضــرب  کیلوگرم 
دوضرب بــا مجمــوع ۴۵۵ صاحب 
نشان ارزشمند طایی رنگ المپیک 
شــد. بهداد سلیمی پس از کسب 

مدال طا در بازی های آسیایی 
20۱۸ جاکارتــا با در آوردن 
بوســیدن  و  کفش هایــش 
تخته به نشــانه خداحافظی، 

با دنیای حرفه ای وداع کرد.
 

گزارشی متفاوت به بهانه بیست و نه سالگی بهداد سلیمی

خوش تکنیک رکورد شکن
بهداد سلیمی فوق ستاره ای خوش خلق، خنده رو و خوش قلب که در مسیر قهرمانی و کسب افتخار در دنیای وزنه برداری، هیچ گاه مغرور نشد و گذشته اش را فراموش نکرد. 
کســب نزدیک به 15 مدال ارزشمند مجموع )طا، نقره و برنز( بازی های المپیک، رقابت های جهانی، بازی های آسیایی و رقابت های قهرمانی آسیا در رده های سنی پایه و 
بزرگساان از بهداد سلیمی اسطوره  فوق سنگین تاریخ وزنه برداری ایران، در تاریخ این رشته ورزشی چهره ای ماندگار و جاودانه ثبت کرده است. به همین دلیل و با توجه به 
اینکه قوی ترین مرد وزنه برداری دنیا امروز )17 آذرماه 97( بیست و نهمین صفحه از کتاب پرافتخار زندگی اش را ورق می زند، بر خود واجب دیدیم تا در سالروز میاد قهرمان 
طایی وزنه برداری جهان و المپیک، یادی کنیم از روزگاری که بهداد سلیمی با پشتکار و اراده پوادین در آن رشد کرد و به بلندترین قله های افتخار در دنیای قهرمانی رسید.

افشاگری بعد از یک سال و نیم دوری از کشتی
یاراحمدی: مثل یک جنایتکار با من 

برخورد کردند! 
دارنده مدال طای کشتی آزاد قهرمانی آسیا در روزهایی که فدراسیون کشتی 
دچار تغییرات شــده و کادر فنی تیم ملی هم تغییر کرده اســت حاا به بازگو کردن 
اتفاقات یک سال پیش می پردازد. پیمان یاراحمدی کشتی گیر جوان لرستانی که در 
مسابقات جهانی 20۱۷ دوبنده تیم ملی را به تن کرده بود، درباره شکست در فرانسه 
و اخراجش بعد از این مســابقات از اردوی تیم ملی، توســط کادر فنی و شورای فنی 
گفت: »در حالی که در اردوی تیم ملی مصدوم شــده بودم و با رباط پاره به مسابقات 
جهانی فرانسه اعزام شدم، انتظار داشتند جردن باروفس را شکست دهم.« یاراحمدی 
با اشــاره به تصمیم کادر فنی و شــورای فنی ادامه داد: »متأســفانه بعد از مسابقات 
جهانی فرانســه به طرق مختلف همیشــه تن من را می لرزاندنــد که چون بی تفاوت 
کشتی گرفته ای سهمیه انتخابی تیم ملی را نداری اما از خیلی ها که در آن مسابقات 
نتیجــه نگرفتند دوباره دعوت کردند و به آنها میدان دادند، در حالی که کوچک ترین 

تماسی با من نگرفتند.«
یاراحمدی با اشاره به بی مهری های فدراسیون 
کشــتی در آن مقطع گفت: »در حالی که در اردوی 
پیــش از مســابقات جهانی مصدوم شــده بودم، از 
پزشــک تیم درخواســت کردم که عکس پزشــکی 
از من بگیرد اما گفت مشــکلی نیســت و نیازی به 
عکس پزشــکی نداری. در حالی که بــا همان رباط 
پاره به مســابقات جهانی رفته بودم، انتظار داشتند 
که باروفس را شکســت بدهم. مسووان فدراسیون 
بعد از مســابقات هیچ ســراغی از من نگرفتند. مگر 
من جنایت کرده بودم؟ در انتخابی همه را شکســت 
داده بودم و راهی مســابقات جهانی شدم اما در حالی که در اردوی تیم ملی مصدوم 
شدم، مانند یک جنایتکار با من رفتار کردند و من را مقصر ناکامی تیم دانستند. همه 
مــن را طرد کردند انگار که تنها من باخته بــودم.« دارنده مدال های برنز نوجوانان و 
جوانان جهان با بیــان این که اگر مصدوم نبود نتیجه بهتری را رقم می زد، ادامه داد: 
»زانویــم در دیدار مقابل حریف فرانســوی ۳ بار خالی کــرد، در حالی که از او پیش 
بودم اما مصدومیت اجازه نداد کشــتی خودم را بگیرم. همین موضوع باعث شــد تا 

آسیب دیدگی ام بیشتر شود و زانوی چپم هم صدمه ببیند.«
یاراحمــدی در ادامه همچنین مدعی شــد که تمامی هزینه هــای درمانش را 
خودش پرداخت کرده اســت: »خودم تمام کارهای درمانی ام را انجام دادم. نیازی به 
پول نداشــتم و تمام هزینه ها را خانواده ام پرداخت کردند اما از این بی مهری ها خیلی 
اذیت شــدم. در حالی که بسیاری از کشتی گیران با نظارت و حمایت کامل فدراسیون 
عمــل جراحی را انجام می دهند و بعد از آن هم به اردوی تیم ملی دعوت شــدند و 
کارهای فیزیوتراپی و درمانی را دنبال کردند اما هیچ توجهی به من نشــد. از جهانی 
پاریس که برگشــتم یک نفر هم از فدراســیون با من تماس نگرفت، انگار نه انگار که 
من در عضویت تیم ملی بودم.« دارنده مدال طای کشــتی آزاد قهرمانی آسیا گفت: 
»در تمام طول تمرینات با زانوبند و آتل تمرین می کردم اما حتی اجازه ندادند به من 
 MRI بگیرم. زانویم آنقدر تورم داشت که وقتی از مسابقات برگشتم، نتیجه MRI که
مبهم بود و مجبور شدم چند روز صبر کنم تا تورم بخوابد، بعد مجددا اقدام کنم.« او 
درباره این که چه زمانی می تواند به روی تشــک برگردد؟ گفت: »زانوی راستم را بعد 
از برگشت از مسابقات جهانی فرانسه عمل کردم اما با توجه به فشاری که روی زانوی 
چپم در این مدت وارد شده بود متوجه شدم که این زانویم هم رباط پاره کرده است 
و باید تحت عمل جراحی قرار گیرد. وقتی به پزشــک مراجعه کردم گفت که زانویت 
داغون شــده و چیزی از آن نمانده است اما من 2۴ سالم است و خداحافظی در این 

زمان به هیچ عنوان حقم نیست.«

قطعی شدن حضور 6 تیم خارجی در مسابقات 
کشتی آزاد باشگاه های جهان

تاکنــون حضور شــش تیــم در پنجمیــن دوره رقابت های کشــتی آزاد جام 
باشــگاه های جهان قطعی شده اســت. تیم های اوکراین، گرجســتان، ترکیه، هند، 
قرقیزســتان و مجارستان تاکنون برای حضور در این رقابت ها اعام آمادگی کرده اند. 
تیم های بیمه رازی بابل و پاس ســتارگان ساری تیم های اول و دوم رقابت های لیگ 
برتر کشتی آزاد ســال ۹۷ ایران نیز مجوز حضور در این مسابقات را دارند. پنجمین 
دوره رقابت های کشتی آزاد جام باشگاه های جهان روزهای 22 و 2۳ آذرماه در سالن 
دانشگاه آزاد اســامی بابل برگزار می شود و تماشای این مسابقات برای عاقه مندان 

به کشتی رایگان است.

فتیله پیچ

 مقصودلو: »تاتا استیل« 
تجربه جدیدی برایم است
هنوز معلوم نیست 

مربی دارم یا نه
نخســتین  مقصودلو  پرهام 
شــطرنج باز ایرانی اســت که به 
»تاتــا  رقابت هــای  در  حضــور 
اســتیل« دعوت شــده اســت. 
مسابقات  عنوان  اســتیل«  »تاتا 
معتبری اســت که همه ساله به 
میزبانی هلند برگزار می شود. این 
 C ، B، A رقابت ها در ســه جدول

برگزار می شود. 
مقصودلو نیز بــه حضور در 
این مســابقات دعوت   B جدول 
شــطرنج باز  این  اســت.  شــده 
با بیان اینکه مسابقات  ملی پوش 
»تاتا استیل« از 2۱ دی ماه آغاز 
»بهترین های  می گوید:  می شود، 
جهان حداقــل یک بار حضور در 
این رقابت هــا را تجربه کرده اند. 
»تاتــا  مســابقات   A جــدول 
استیل« محل رقابت بهترین های 
جهان اســت و در جــدول B نیز 
شطرنج بازانی رقابت می کنند که 
در تاش برای رســیدن به آنها 

هستند.«
مقصودلو با اشــاره به اینکه 
رقابت های جدول B با حضور ۱۴ 
شــطرنج باز و در ۱۳ دور برگزار 
می شــود، ادامــه می دهــد: »به 
لحاظ ســطح برگزاری مسابقات، 
رقابت هــای جام ســتارگان که 
در آن حضــور داشــتم تقریبــا 
همســطح با جدول B مسابقات 
»تاتا  اســتیل« بود اما اینکه این 
متوالــی  دور   ۱۳ در  رقابت هــا 
تجربه جدیدی  برگزار می شــود 

برایم است.«
پاســخ  در  این شــطرنج باز 
بــه این پرســش که همــراه با 
مربی در رقابت های تاتا اســتیل 
شــرکت خواهد کرد یــا تنها به 
این مســابقات اعزام می شــود؟ 
می گوید: »هنوز مشخص نیست. 
بهتــر آن اســت کــه یک 
مربی کنارم باشــد اما با توجه به 
شرایط موجود کار راحتی نیست. 
بتوانــم در فرصتی که  امیدوارم 
دارم با یکــی، دو گزینه خارجی 
هماهنگ شوم تا مربی در کنارم 

داشته باشم.
 شــاید هم در ایــن رابطه 
بــا ســوکولوف مربی تیــم ملی 
هماهنگ شــوم. فعا هیچ چیز 

مشخص نیست.«

بهــزاد کتیرایــی،  بــه رحمــت مصاحبه
ایزدی پیوســت. کتیرایی رییس سابق 
فدراســیون کاراتــه و از مدیران موفق 
وزارت ورزش و جوانــان کــه جانبــاز 
هشــت ســال جنگ تحمیلی نیز بود، 
از اســفند سال گذشته دچار مشکاتی 
شد. به خاطر دردی که در ناحیه دست 
و ضایعاتی که در ناحیه کمر داشــت و 
همچنین بــه خاطر ترکش هایی که در 
دست او وجود داشت ابتدا تصور شد این 
مشکل به خاطر همین مساله است اما با 
بررسی های صورت گرفته و با داروهایی 
که به وی تزریق شــد، معلوم شد این 
دردها به علت داروهایی است که برای 
ضایعات جنگی و همچنین پیوند کلیه 
استفاده کرده و به سرطان غدد لنفاوی 

دچار شده اســت. کتیرایی در طی این 
مدت به پنــج مرحله شــیمی درمانی 
جواب داد اما مرحله ششــم را به خاطر 
ضعف جســمانی نتوانست ادامه دهد و 
دچار مشکل قلبی و تنفسی شد. او در 
نهایت، پنجشــنبه، جان به جان آفرین 
تسلیم کرد. خبرنگاران و اهالی ورزش 
کــه در زمان مدیریت او در حراســت 
ســازمان وقت ورزش، با ایــن نهاد در 
ارتباط بودنــد، خاطرات خوبی از رفتار 
متفاوت ایــن مدیر دارنــد و امروز در 
مراســم تشــییع بهزاد کتیرایی با این 
خاطره خــوب خداحافظــی می کنند. 
روزنامه ایران ورزشــی ایــن ضایعه را 
به بازمانــدگان آن مرحوم و همچنین 

خانواده ورزش ایران تسلیت می گوید.

بهزاد کتیرایی درگذشت؛خداحافظی با یک خاطره خوب
سرپرست فدراسیون جودو:

برنامه ای برای حضور در انتخابات ندارم
سرپرســت فدراســیون جودو به عنوان گزینه جانشین محمد درخشان 
برای ریاســت مطرح است اما خودش اظهارنظر قابل تاملی دارد. او می گوید 
برای حضور در انتخابات فدراسیون جودو هیچ برنامه ای ندارد و در این مورد 

نیز قولی به هیچ کسی نداده  است.
 محمدرضــا عمــادی در این رابطــه می گوید: »آمادگــی ازم را برای 
ثبت نام از نامزدهای حضور در انتخابات فدراســیون داشته و این موضوع را 
بــه وزارت ورزش اعام کرده ایم و منتظریم تا بــا برنامه ثبت نام و برگزاری 

مجمــع مجوزهای ازم صادر شــود تا اقدامات 
بعدی صورت گیرد.«

او با بیان اینکــه باید فضا را باز بگذاریم تا 
از همه طیف های جودو برای انتخابات ثبت نام 
کنند، می گوید: »این رشته توانایی موفقیت در 
بازی هــای المپیــک 2020 را دارد و همه باید 
کمــک کنند تا این امر محقق شــود. البته من 
به اخاق اســامی و ورزشی خیلی اعتقاد دارم 
و تاکیــد دارم هیات ها و جامعــه جودو در این 

چارچوب گام بردارند.«
عمادی در مورد اینکه گفته می شــود شما 

قصد ثبت نــام در انتخابات را دارید نیز توضیح قابل تاملی می دهد: »چنین 
چیــزی صحت ندارد. آرامش خانواده بزرگ جودو آرزوی قلبی من اســت و 
مطمئن هستم که در این مســیر می توان به اهداف بزرگی رسید. بر همین 
اســاس هدف من برگزاری انتخابات در بهترین شرایط است و هیچ برنامه ای 

برای حضور در انتخابات ندارم.«
وی در پایان به ادامه تغییرات در فدراســیون جودو اشاره می کند: »در 
حال رایزنی و بررسی هستیم تا در مدت زمان باقی مانده در هیات رییسه و 
برخی بخش هــای دیگر نیز تغییراتی ایجاد کنیم تا به طور کامل قانون منع 

به کارگیری بازنشسته ها را رعایت کرده باشیم.« 
 

واکنش حسین اوجاقی به شکست مقابل پاس ناجا:
تساوی نتیجه عادانه تری بود

تیــم پارس جنوبی مقابل پاس ناجا در هفته پنجم لیگ برتر ووشــو 
شکســت خورد و همین موضوع شــوکی بود برای تیمی که سال هاســت 
مدعی قهرمانی است. حســین اوجاقی، سرمربی تیم پارس جنوبی درباره 
نتیجه ای که در این دیدار کسب شده، می گوید: »پاس ناجا بااخره موفق 

شــد در رقابت های این هفته لیگ برتر ووشو 
با نتیجه ۸ بر ۶ تیم ما را شکســت دهد. علت 
شکست ما این بود که نیروهای اصلی و خوب 
خود را به دایل مختلف نداشتیم. چهار مهره 
اصلی و ملی پوش ما نسبت به سال گذشته در 

این فصل ما را همراهی نکردند.«
اوجاقی با بیان اینکه محسن محمدسیفی 
و معیــن تقوی بــه دلیل مصدومیــت تا به 
حال برای مــا به میدان نرفته انــد، می گوید: 
»حمیدرضا قلی پور نیز از ما جدا شد و به تیم 
دانشگاه آزاد پیوســت. فرود ظفری نیز سرباز 

شــد و به تیم پاس ناجا پیوست. قطعا بعد از این شکست باید تاش کنیم 
و تمرینات خود را افزایش دهیم تا در دور برگشــت مسابقات این شکست 

را جبران کنیم.«
او البته معتقد اســت، مساوی می توانســت نتیجه عادانه تری باشد: 
»مســاوی می توانست نتیجه عادانه تری باشــد. ما هیچ حرف و اعتراضی 
به عملکرد داوری نداریم اما در آخرین مســابقه ســاندا نتیجه ۷-۷ بود و 
حتی من در مصاحبه تلویزیونی اعام کردم این دیدار مســاوی شده است. 
بعد از این مصاحبه، هیات ژوری در قســمت تالو یک اعتراض تیم پاس را 
بازبینی و نتیجه آن دیدار را به نفع این تیم اعام کرد تا ما ۸ بر ۶ مغلوب 
شــویم. البته هیچ ایرادی به این تصمیم نداریم و حتما اعتراض پاس ناجا 
وارده بوده است که هیات ژوری نتیجه دیدار را به نفع این تیم اعام کرده 
اســت. تمام تاش خود را انجام دادیم اما به دلیل نداشتن چند بازیکن و 
بدشانســی نتیجه مسابقه را واگذار کردیم. به تیم پاس ناجا این پیروزی را 
تبریک می گویم. این تیم مقابل ما انسجام خوبی داشت و از مهره های تیم 

ملی به بهترین نحو استفاده کرد.«

فدراســیون جهانی تکواندو، رده بندی 
ورزشــکاران را در ماه دسامبر اعام کرد که 
امتیازات این رده بندی تا پایان مسابقات ماه 

نوامبر 20۱۸ محاسبه شده است.
در این رده بندی امتیازات ماه دسامبر 
سال 20۱۴ به طور کل از جدول رده بندی 
حــذف و از امتیازات ماه هــای دیگر از این 
ســال ۷۵ در صد کم شده اســت؛ امتیازات 
20۱۵، ۵0 درصد )ماه دسامبر ۷۵ درصد(؛ 
امتیازات 20۱۶، 2۵ درصد )ماه دسامبر ۵0 
درصــد( کاهش پیدا کرده و از امتیازات ماه 
دســامبر ســال 20۱۷ نیز 2۵ درصد کسر 

شده است.
ملی پوشان تکواندو کشورمان در گروه 
مردان در فینال مسابقات گرندپری شرکت 
کــرده بودند اما در گروه زنــان نمایندگان 
ایران پس از مســابقات کره جنوبی در هیچ 
رویدادی شرکت نکردند. امتیازات بازی های 

آسیایی نیز هنوز محاسبه نشده است.
اعــام شــده، آرمین  در رده بنــدی 
هادی پــور نماینــده وزن ۵۸- کیلوگــرم 
کشورمان با ۳0۵ امتیاز در رده چهارم قرار 
دارد. فرزان عاشــورزاده دیگــر تکواندوکار 
کشورمان در این وزن نیز با 2۶۸/۱2 امتیاز 

در رده هفتم جای گرفت.
در وزن ۶۸- کیلوگرم ابوالفضل یعقوبی 
با ۱۸0/۵۷ امتیاز در رده پانزدهم قرار دارد 
و میرهاشم حسینی دیگر نماینده این وزن 
با کســب ۱۵۴/۳۴ امتیاز رده نوزدهم را به 

خود اختصاص داده است.
علی اشــکوریان و محمدعلی خسروی 
در وزن ۸0- کیلوگــرم بــا ۱۶0 امتیاز رده 
بیســتم جدول را به خود اختصاص داده اند 
و مهدی خدابخشــی نیز با ۱۵۱/۶۱ امتیاز 

همچنان در رده بیست و چهارم قرار دارد.
تکواندوکار وزن ۸0+  مردانی  ســجاد 
کیلوگرم نیــز در فینــال گرندپری 20۱۸ 
مدال برنز را کسب کرد و با 2۹۶/۵۹ امتیاز 

همچنان در رده پنجم قرار دارد.
اما در گروه زنان ناهید کیانی در وزن 
۴۹- کیلوگــرم با ۹۶/۹0 امتیاز رده چهل و 
ســوم را به نام خود ثبت کرده و مبینا نژاد 
دیگر نماینده تکوانــدو ایران در این وزن با 
۸0 امتیــاز در جایگاه پنجاه و هشــتم قرار 

گرفته است.
کیمیــا علیــزاده نماینــده وزن ۶۷- 
کیلوگــرم با ۸2/۴2 امتیــاز جایگاه چهل و 
چهارم را در اختیار دارد و ملیکا میرحسینی 
دیگــر نماینده کشــورمان در ایــن وزن با 
۴۶/2۷ امتیــاز در جایگاه شــصت و هفتم 

قرار دارد.
در ســنگین وزن نیز زهرا پوراسماعیل 
با ۸۴/۷۱ امتیاز رده سی و هفتم را به خود 
اختصاص داده و اکرم خدابنده نیز با ۶۳/۴0 
امتیــاز در رده پنجاه و ســوم جای گرفت. 
کیمیا همتی دیگر نماینده این وزن نیز که 
مدال نقره المپیک جوانان را کســب کرد با 

۶0 امتیاز در رده ۵۷ قرار گرفته است.

علی اکبــر صوفــی داور بین المللی 
کشتی درگذشــت. علی اکبر صوفی داور 
بین المللی کشــتی که بــه دلیل بیماری 
مدتی در یکــی از مراکــز درمانی تهران 
بســتری بود، دار فانی را وداع گفت. علی 
اکبر صوفی مدت ها در بســتر بیماری بود 
اما چنــد روز پیش حمیــد بنی تمیم به 
همراه برخی مســووان فدراسیون کشتی 

و هیات کشــتی تهران به دیدار او رفتند. 
روزنامه ایران ورزشــی درگذشت این داور 
گرانقــدر کشــتی را به خانــواده محترم 
ایشــان، جامعه داوری کشــتی و جامعه 
ورزش تسلیت می گوید و از درگاه خداوند 
متعال برای آن مرحوم آرزوی غفران دارد. 
زمان و مکان تشــییع و مراســم ترحیم 

مرحوم صوفی متعاقبا اعام می گردد.

جدیدترین رده بندی المپیکی 
تکواندوکاران اعام شد

داور بین المللی کشتی درگذشت

رزمی
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برگزاری مسابقات کشتی نونهاان در باشگاه کارگران به همت اکبر فاح

کاری که هیچ کسی انجام نداد

روز گذشته جشــنواره مسابقات کشتی 
آزاد نونهاان در باشگاه کارگران برگزار شد. 
در این مسابقات که با طرح و ایده اکبر فاح 
راه اندازی شده کشتی گیران نونهال از تهران 
و چند استان به همراه کشتی گیران از چهار 
کشــور به مصاف هم رفتند تــا یک رقابت 
بین المللــی مهــم در جنوب تهــران برگزار 
شــود. این برای پنجمین بار اســت که این 
مسابقات برگزار می شــود اما در چهار دوره 
قبلی خیلی مورد توجه رسانه ها قرار نگرفت 
ولی امسال با توجه به حضور نزدیک به ۳۵0 
کشتی گیر از چهار کشــور خارجی و ۷ تیم 
از ایران مســابقات شکل دیگری را پیدا کرد. 
مســابقاتی که طرحی نو در کشــتی است و 
به جرات می توان گفت که برای نخســتین 
بار در کشــتی ایران پی ریزی شــد. البته در 
این دوره بســیاری از بزرگان کشــتی ایران 
هم برای تماشــای این مســابقات به سالن 
کارگران آمدند. از پرویز سیروس پور گرفته تا 

محمد طایی، غامرضا محمدی و عسگری 
محمدیان از جمله کســانی بودند که در این 
مسابقات حضور داشــتند و این رقابت ها را 
از نزدیک تماشــا کردند. حضــور این همه 
قهرمان نامی در این مســابقات می تواند به 
کشــتی گیران نونهال هم انگیزه بدهد و آنها 
را برای طی کردن یک مســیر سخت در راه 
قهرمانی مهیا کند. از نکات مهم این رقابت ها 
که می توان آن را در دنیا کم نظیر دانســت 
اینکه مسابقات به طور کاما مستقل برگزار 
شــد و تقریبا وابســتگی آن به فدراســیون 
کشــتی صفر بود. تمامی هزینه ها از ســوی 
باشــگاه کارگران و خانواده های عاقه مند به 
کشتی تامین شــده که شاید چنین طرح و 
برنامه ای در ســطح دنیا بی نظیر باشد. دیگر 
نکته بســیار مهم و زیبای این مسابقات این 
اســت که بسیاری از کشــتی گیرانی که در 
این مســابقات به میدان می روند از افراد کم 
بضاعت و بعضا از خانواده های بد سرپرســت 

و یا حتی بی سرپرســت هســتند که نشان 
می دهد اکبر فاح با برگزاری این رقابت ها با 
یک تیر چند نشان را زده است. او عاوه بر 
اینکه بی منت و بی مزد برای آینده کشتی 
ایران تاش می کند و نســلی را به کشــتی 
ایران معرفی می کند، برای کشتی گیرانی که 
از شرایط خوب زندگی و اجتماعی برخوردار 
نیســتند هم فضایی را به وجود می آورد که 
بتوانند شــرایط زندگی ســالم را به دست 
بیاورند. کاری بســیار بزرگ و حایز اهمیت 
که باید دیده شــود و البته از سوی بسیاری 
از نهادهــا باید حمایت شــود. باید به اکبر 
فاح برای طراحی چنین مسابقاتی تبریک 
و خســته نباشــید گفت و البته باید پیگیر 
نهادها و دســتگاه های مرتبط بود که پیگیر 
و حامی این مســابقات باشــند. رفتارهای 
اینچنینی وقتی از حالت شعاری خود خارج 
شــود، بازخوردهای زیادی را در جامعه به 
وجود می آورد و حتما بــه زودی اکبر فاح 
و تمامی کســانی  که او را در این راه حمایت 
کردند، نتیجه واقعی زحمات شان را می بینند. 
اکبر فاح ایــن رقابت ها را با کمترین حامی 
و بدون حمایت شــدن از سوی فدراسیون یا 
سازمانی برگزار کرد. در دوره مدیریت رسول 
خادم در فدراسیون کشتی هم مسابقات جام 
کودک با حضور کشــتی گیران نونهال انجام 
می شد و هر سال هم از آن به عنوان بهترین 
مســابقات این رده سنی در سطح جهان یاد 
می شد اما این مسابقاتی که اکبر فاح بدون 
پشــتوانه برگزار کرد، کجا و مســابقاتی که 

همیشه در بوق و کرنا بود، کجا؟
 کاری که اکبر فاح در یک باشــگاه و 
با امکانات محدود و کمترین داشته ها انجام 
داد، بدون شــعار، بدون زیاده گویی و بدون 
بزرگنمایی بود که می تواند خدمت بزرگی به 

کشتی ایران باشد.

بهترین عناوین المپیک 
جهانی و آسیایی

 مدال طای المپیک 20۱2 لندن
 مــدال طــای مجموع جهــان در 

سال20۱0 ترکیه
 مدال طای مجموع جهان در سال 

20۱۱ فرانسه
 مدال نقره مجموع جهان در ســال 

20۱۴ قزاقستان
 مدال برنز مجموع جهان در ســال 

20۱۷ آناهیم آمریکا
 مــدال طــای بازی های آســیایی 

20۱۱ گوانگ ژو
 مدال طای بازی های آسیایی20۱۴ 

اینچئون
 مــدال طــای بازی های آســیایی 

20۱۸ جاکارتا
 طای قهرمانی آســیا 200۹ تالدی 

کورگان قزاقستان
 طای قهرمانی آســیا 20۱۱  تانگ 

لینگ چین
 طــای 20۱2 پینــوگ تائک کره 

جنوبی
 مــدال برنز جوانان جهان در ســال 

200۸ کالی کلمبیا
 مدال طای مجموع 200۹ جوانان 

جهان بخارست رومانی
 مدال نقره 200۸ جوانان آســیا در 

کره جنوبی

رضا عباسپور
Reza Abbaspour

 بهترین رکوردهای
 شخصی سلیمی

یک ضرب: ۲16 کیلوگرم در بازی های 
المپیک ۲016 ریو

دوضرب: ۲55 کیلوگرم در رقابت های 
جهانی ۲014 قزاقستان

مجموع: 465 کیلوگرم در رقابت های 
جهانی ۲014 قزاقستان
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 »ایسکو و آسنسیو 
امتیازگیر هستند« 
تیتر روزنامه مادریدی 
»مارکا« بود که نوشت، 
هر دو با زدن دو گل 
در بازی جام حذفی، از 
سواری خواستند که 
در تیم به آنها جای ثابت 
بدهد. مادرید هواداران 
افراطی بوکاجونیورز را به 
آرژانتین دیپورت کرد.

 روزنامه مادریدی »آ. 
اس« با اشاره به برد 
رئال در جام حذفی تیتر 
زد: »ایسکو و آسنسیو 
فرصت می خواهند« 
و توضیح داد، آنها 
ستاره های تیم بودند. 
اگر اتلتیکو قصد دارد 
جای خالی دیگو کاستای 
مصدوم را پر کند، باید 
اول بازیکن بفروشد.

 »نقشه ریکی« تیتر درشت 
روزنامه »موندو دپورتیوو« 
چاپ بارسلونا بود که نوشت، 
مروارید جدید »اماسیا« 
با 19 سال سن، برنامه 
ویژه ای گرفته تا وزن و 
قدرت بدنی اش را باا ببرد. 
لوییس سوارس و آرتورو 
ویدال بهتر هستند و به 
بازی با اسپانیول در دربی 
کاتاان می رسند.

 این هم جلد روزنامه رمی 
»کوریره دلو اسپورت« در 
روز بازی یووه و اینتر بود، 
با تیتر »رخ به رخ«. نبرد 
اصلی هم از نظر کوریره 
بین رونالدو و ایکاردی، 
دو ستاره هجومی یووه و 
اینتر بود. پراندلی هم به 
فوتبال ایتالیا برگشت و 
هدایت جنوا را در دست 
گرفت.

 روزنامه انگلیسی 
»گاردین« مصاحبه ای 
اختصاصی با فرانکی 
دیونگ، بازیکن جوان 
تیم ملی هلند کرد که 
باشگاه های بزرگی از جمله 
بارسا را خواهان خودش 
می بیند: »می خواهم فصل 
را به خوبی در آژاکس 
تمام کنم. بعد ببینیم چه 
می شود«.

مارتین ارنس
Martin Laurence
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پیشخوان

باشگاه منچســتریونایتد به جذب 
تاتنهام  پوچتینو، ســرمربی  مائوریسیو 
فکر کرده است و تمایل دارد که بعد از 
قطع همکاری با ژوزه مورینیو او را روی 
کار بیاورد اما اســتخدام این ســرمربی 
آرژانتینی برای شــیاطین سرخ نزدیک 
بــه 40 میلیــون پوند هزینــه خواهد 
داشــت. طبق گزارش نشــریه ســان، 
مســووان اولدترافورد بــه این نتیجه 
رسیده اند که تنها گزینه  شایسته ای که 
آنها امکان اســتخدامش را بعد از کنار 
رفتن مورینیو خواهند داشت، پوچتینو 
است اما وجود یک بند در قراردادشان 
با آقای خاص، محقق کردن این سناریو 
را بســیار ســخت جلوه می دهد. البته 
بند دیگری هم در این قرارداد هســت 
که این هزینــه را کاهش می دهد و آن 
ناکامی منچســتریونایتد برای کســب 

سهمیه لیگ قهرمانان فصل آینده است.
پوچتینو اما ســرمربی پرطرفداری 
اســت که گفته می شــود رئال مادرید 
هم شــدیداً خواهان جذب این مرد 46 
ساله اســت. با این حال احتمال اینکه 
تاتنهام پیشــنهاد منچســتریونایتد را 
بپذیرد بیشتر است چرا که این پیشنهاد 
قرار اســت پرزرق و برق تر از پیشــنهاد 
رئالی ها باشــد و دو تیم ســابقه داد و 
ســتد خوبی هم دارند. در همین حال 
شــنیده می شــود که پوچتینو دوست 
دارد تاتنهام را در ورزشــگاه جدید این 
تیم هم هدایت کند. او تابســتان سال 
گذشته قرارداد جدیدی با سفیدپوشان 
لندن بست و حقوقش به 8 میلیون پوند 
در سال افزایش یافت. سال 2016 هم 
یونایتد به پوچتینو پیشــنهاد داد اما او 

آن را رد کرد.

کلودیو رانیری و ژوزه مورینیو ظاهراً 
کینه های قدیمی شان را فراموش کرده اند 
چون ســرمربی ایتالیایی فــوام همتای 
پرتغالی اش در منچســتریونایتد را مردی 
فوق العاده توصیف کرد. این دو در ســری 
A بار ها با هم جنگ لفظی داشتند، زمانی 
که مورینیو ســرمربی اینتر بود و رانیری 
ســرمربی رم. مورینیو در آن سال ها بارها 
رانیری را به بهانه هــای مختلف از جمله 
عدم تســلطش به زبان انگلیســی دست 
می انداخت و یک بــار دیگر هم در مورد 
سن او اغراق کرد و اینکه او هرگز چیزی 

نبرده است.
رانیری اما فاش کرد نخستین نفری 

بوده اســت که به مورینیو پس از انتخاب 
تبریک  اینتر  به عنوان ســرمربی  شدنش 
گفتــه اســت. مورینیو هم پــس از آنکه 
رانیری از لسترسیتی اخراج شد به صورت 
علنی از این مــرد ایتالیایی حمایت کرد. 
رانیــری در یک کنفرانــس خبری گفت: 
»ژوزه آدم فوق العاده ای است. او نخستین 
نفری بود کــه وقتی به عنوان ســرمربی 
فوام انتخاب شــدم، برایم پیام فرستاد و 
گفت دوباره به لیگ برتر خوشــامدی. او 
واقعاً رفیقی دوست داشــتنی است. من او 
را از مدت ها پیش می شناســم زمانی که 
ســرمربی چلسی شــد. او همیشه با من 

بسیار مودبانه رفتار کرده است.«

 هزینه هنگفت استخدام پوچتینو 
برای منچستریونایتد

رانیری: مورینیو آدم 
فوق العاده ای است

 آشتی سرمربی ایتالیایی با آقای خاص

 امری: اوزیل تمریناتش 
را زیر نظر پزشکان و 

جداگانه انجام می دهد
اونای امری سرمربی آرسنال می گوید 
که هافبک آلمانی این تیم، مســعود اوزیل 
هنــوز دارد تمریناتــش را جداگانــه و زیر 
نظر پزشکان تیم انجام می دهد چون دوره 
ریکاوری آســیب دیدگی کمــرش برطرف 
نشــده و به همین دلیل ممکن اســت که 
بازی امشــب آرســنال مقابــل هادرزفیلد 
را از دســت بدهد. امری دربــاره اوزیل که 
نزدیک به یک ماه است بازی نکرده، گفت: 
»او درد در ناحیــه کمرش داشــت و حاا 
دارد با فیزیوتراپ هــا کار می کند. ما داریم 
وضعیتش را بررســی می کنیم تــا ببینیم 
چه زمانی می تواند بــه جمع ما برگردد. او 
روی زمین چمــن با فیزیوتراپ ها کار کرد، 
دویــد و حرکات پا به تــوپ انجام داد. روز 
درباره وضعیتــش تصمیم می گیریم  بازی 
و اینکــه آیا می  توانــد به میــدان برود یا 
نه.« امری ســپس تأکید کرد کــه درباره 
وضعیت دیگر بازیکن تیمش راب هلدینگ 
نگرانی هایــی دارد و اینکه ممکن اســت او 
برای مدتی طوانی خانه نشــین شود. طبق 
اعام ESPN هلدینگ دچار آسیب دیدگی 
رباط صلیبی شــده است و احتمااً تا پایان 
فصل خانه نشــین خواهد بود. امری گفت: 
»مــا منتظریم. باشــگاه می توانــد ما را در 
جریان وضعیت او بگذارد. بهترین خبر برای 
من این اســت که آرام باشــم اما پزشکان 
حواس شان به او هســت. نخستین خبر ها 
خیلی خوشــایند نیســتند.« امری درباره 
وضعیت لوران کاشــیلنی هم گفت: »دوره 
ریــکاوری او دارد به تدریج پیش می رود. او 
یکی دو بازی با تیم زیر 23 ســاله ها انجام 
داده. سه شــنبه هم 85 دقیقه بازی کرد و 
احتمااً در فهرست 18 نفره مان برای بازی 

امروز قرار می گیرد.«

مصاحبه

 کین: گلزنی در جام 
جهانی به من اعتماد به 

نفس داد
هری کین، مهاجم تیــم ملی انگلیس 
می گویــد گل  های اخیرش برای این تیم در 
جام جهانی به او روحیه ای داده اســت که 
سبب شده در تیم باشگاهی اش تاتنهام هم 
این روند گلزنی را حفظ کند. این بازیکن 25 
ســاله که در فصل 16-2015 و 2016-17 
کفــش طای انگلیس را برد، آقای گل جام 
جهانی 2018 روســیه هم شد. کین گفت: 
»وقتی شما در بزرگترین رویداد ورزشی که 
جام جهانی است کارتان را خوب انجام داده 
باشید، می توانید با نگاه کردن به گذشته از 
کارهایی که انجــام داده اید اعتماد به نفس 
کســب کنید.« کین ادامه داد: »اگر شما در 
حال عبور از دوره ای باشــید که در آن گل 
نمی زنید، بــا یکی دو بازی در اینجا و آنجا، 
می دانیــد که می توانید در بااترین ســطح 
کارتان را انجام دهید. شما پسرها می دانید 
که من اان چطــورم. من می دانم می توانم 
چه چیزهایی کسب کنم و تا بتوانم، سخت 
کار خواهــم کرد و به گلزنــی ادامه داده و 
گل هایم را افزایش می دهــم.« کین افزود: 
»از زمانی که من در لیگ برتر بوده ام، اینجا 
تعــدادی از بهترین مهاجمــان دنیا حضور 
داشته اند. اوبامیانگ اان در وضعیت خوبی 
اســت. من تا اان 8، 9 گل زده ام پس مهم 

است که به همین روند ادامه دهم.«

اوضاع صدر جدول بوندس لیگا نسبت 
بــه آخریــن روز فصل گذشــته تغییرات 
بسیاری داشته اســت. بایرن مونیخ فصل 
پیش را با شکســت خانگــی چهار بر یک 
مقابل اشــتوتگارت به پایان رســاند و این 
آخرین بازی یوپ هاینکس به عنوان مربی 

بود. 
با این حال بایرن با فاصله 21 امتیاز در 
صدر جدول ششمین قهرمانی پیاپی خود 
را جشــن گرفت. حاا بایرن چهارم است و 
9 امتیاز با بوروســیا دورتموند صدرنشین 

فاصله دارد.
دورتموند نسبت به فصل پیش بسیار 
پیشرفت کرده اســت. آنها در فصل پیش 
نزدیک بود ســهمیه لیگ قهرمانان را هم 

نگیرند. 
در روز پایانی مسابقات، پاول کادرابک 
در بــازی هوفنهایم مقابــل دورتموند در 
فاصله تنها 15 دقیقه مانده به پایان مسابقه 
نتیجه را ســه بر یک به سود تیمش کرد. 
تفاضــل گل دورتمونــد در آن هنگام تنها 
یک گل بهتر از بایر لورکوزن بود که ســه 
بر صفر از هانوفر پیش بــود. اگر لورکوزن 
گل چهارم را هم می زد، جای دورتموند را 
در لیگ قهرمانان را می گرفت اما هانوفر دو 
گل در دقایق 94 و 96 زد و کار دورتموند 

را آسان کرد.
دورتموند در تابســتان رویه متفاوتی 
را در پیــش گرفت و ابتدا، پیتر اشــتوگر، 
مربی تیم را اخراج کرد. لوســین فاوره که 
در کشــور آلمان با هرتا برلین و بوروســیا 
مونشن گادباخ کارهای حیرت انگیزی انجام 

داده بود جای او را گرفت. 
فاوره، هرتا برلین را در دو سال از رده 
دهم به رده چهارم رساند. او گادباخ را در 
سال 2011 از سقوط نجات داد و فصل بعد 
آنها را چهــارم کرد. در آخرین فصل کامل 
حضــور فاوره در گادباخ، یعنی فصل 15-
2014، باشــگاه در بوندس لیگا سوم شد و 
به لیگ قهرمانان رســید اما پنج شکست 
پیاپــی در ابتدای فصل بعد باعث شــد او 
اخراج شــود. با این حال او در آلمان بسیار 

خوشنام بود.
از ســوی دیگر، بایــرن مونیخ در این 
فصــل با نیکو کواچ به  شــکل غیرمعمولی 
شکننده بوده اســت. دورتموند هم از این 
ضعف بایرن به بهترین شکل استفاده کرده 
است و توانســته فاصله در صدر جدول را 
به 7 امتیاز برساند و 9 امتیاز هم بیشتر از 
بایرن داشته باشد. تفاضل گل دورتموند در 
پایان هفته سیزدهم 24+ است که با فاصله، 

بهترین آمار در این فصل است.
نقطه قوت دورتموند این نیســت که 
این  بلکه  زیــادی می ســازد،  فرصت های 
اســت که از فرصت ها اســتفاده می کند. 

دو برد پرگل آنهــا، با نتیجه هفت بر صفر 
مقابل نورنبرگ نگون بخت و چهار بر صفر 
مقابل اشــتوتگارت، تقریبا نیمی از تفاضل 
گل آنها را تشکیل می دهد. در کل آنها در 
بازی هایشان ســلطه کامل بر جریان بازی 
ندارند. دورتموند نسبت به بایرن 56 ضربه 
کمتر به سمت دروازه حریف زده و نسبت 
به فورتونا دوســلدورف قعرنشین تنها یک 

ضربه بیشــتر به سمت دروازه داشته است 
اما دلیــل صدرنشــینی دورتموند، قدرت 

تمام کنندگی فوق العاده بازیکنانش است.
دورتموند 22 درصد از ضرباتش در این 
فصل را گل کــرده که بهترین عملکرد در 
میان تیم های لیگ اســت و تقریبا دو برابر 

آمار بایرن است. 
این دقت باا مقابــل دروازه به دلیل 
حضور یک بازیکن است: پاکو آلکاسر. این 
بازیکن اسپانیایی از زمانی که به دورتموند 
قــرض داده شــد، پدیده این تیم شــد و 
دورتموند هم قرارداد او را دایمی کرد. او در 
حالــی که تنها در دو بازی در ترکیب ثابت 
قرار گرفتــه، با 10 گل در کنار لوکا یوویچ 

گلزن برتر لیگ است.
او در بازی شــنبه دورتموند که با برد 
دو بر صفر مقابــل فرایبورگ همراه بود در 
ترکیب نبود امــا از روی نیمکت به زمین 
رفت و باز هم گل زد. این نهمین گل او در 
این فصل به عنــوان بازیکن ذخیره بود و او 
تا همینجای کار هم رکورد بوندس لیگا در 
زمینه بیشترین گل زده یک بازیکن پس از 

ورود به میدان به عنــوان بازیکن ذخیره را 
شکسته است. 

حتی یــک دروازه بان هم نتوانســته 
ضربات او را در این فصل مهار کند. هر بار 
کــه او داخل چارچوب ضربه زده، توپ گل 

شده است.
اما چرا آلکاســر در ترکیب ثابت قرار 
نمی گیــرد؟ هرچه باشــد، دورتموند تنها 
همین مهاجم مرکزی را دارد. ماکسیمیلیان 
فیلیپ شــش بار در این پست بازی کرده 
ولی او فصل پیش بیشــتر در سمت چپ 
حضور داشت. حتی ماریو گوتزه هم بیشتر 
از آلکاسر در پســت مهاجم مرکزی بازی 

کرده است.
فــاوره تا حدی به آمادگی جســمانی 
آلکاســر توجه دارد که دو سال در بارسلونا 
نیمکت را گرم کرد. شــاید هم نظر مربی 
این اســت که وقتی چیزی خراب نیست، 
بی دلیل به آن دســت نزند. تیم او تا هفته 
سیزدهم شکست نخورده و 10 بازی را برده 
است. آلکاسر هم به عنوان ذخیره در هر 21 
دقیقه، با احتســاب وقت های تلف شده گل 

زده است.
شش گل از 10 گل آلکاسر در دقیقه 
80 به بعد زده شــده است و 9 امتیاز برای 
دورتموند به همراه داشــته اســت، یعنی 
همــان تعداد امتیازی که بیشــتر از بایرن 
دارند. این بازیکــن بوده که تفاوت را برای 
تیم فاوره رقم زده اســت، ولی ممکن است 

نیمکت نشینی او ادامه داشته باشد.
این مهاجم دچار مشکل عجیبی است: 
او به عنــوان یک بازیکن ذخیــره موثرتر از 
آن اســت که در ترکیب ثابت قرار بگیرد! 
وقتی بازی باز می شود، بازیکنان تهاجمی 
دورتموند فضای بیشتری برای استفاده پیدا 
می کنند و آلکاسر می تواند به زمین بیاید و 

کار را تمام کند. 
او در این سیســتم در حال حاضر به 
بهترین شــکل جواب می دهد و البته این 
آمــار او نمی تواند ادامه پیدا کند اما دلیلی 
هم ندارد که دورتموند او را در ترکیب قرار 

بدهد.
منبع: گاردین

  صدرنشینی بامنازع دورتموند در بوندس لیگا

 حق آلکاسر نیمکت  نیست

این بازیکن اسپانیایی از زمانی 
که به دورتموند قرض داده شد، 
پدیده این تیم شد و دورتموند 
هم قرارداد او را دایمی کرد. او 

در حالی که تنها در دو بازی در 
ترکیب ثابت قرار گرفته، با 10 گل 

در کنار لوکا یوویچ گلزن برتر 
لیگ است

فوتبال  کنفدراســیون  تصمیم  بــه  ریورپاته 
آمریکای جنوبی برای برگــزاری بازی خانگی این 
تیم مقابل بوکاجونیورز در مادرید اعتراض کرد اما 
کارلــوس توس مهاجم بوکا می گوید برگزاری بازی 
در خانه رئال بیشتر به نفع ریورپاته است. مهاجم 
34 ســاله بوکا گفت: »ریور اگــر در خانه خودش 
بازی می کرد بیشــتر تحت فشــار قــرار می گرفت 
و حاا فشــار 50-50 اســت. بازی در خانه گاهی 
اوقات در فینال جام لیبرتادورس به ضرر شما تمام 
می شــود. من می خواهم از اســپانیا به خاطر اینکه 
همه به گرمی از ما اســتقبال کردند تشکر کنم. ما 
تا حدودی هم خوشحالیم که اســپانیا را به عنوان 

محل برگزاری این بــازی انتخاب کردند نه بعضی 
کشــورهای دیگر. در عین حال هــم ناراحتیم که 
نمی توانیــم این بازی را در کشــور خودمان برگزار 
کنیم.« توس ادامه داد: »این ناراحت کننده اســت 
چون بازیکنان حق شــان نیســت که مجبور شوند 
به کشــور دیگری بروند و بازی فینال را در کشور 
دیگری برگزار کنند.« برگزاری بازی در مادرید این 
فرصت را به هافبک کهنه کار بوکاجونیورز، فرناندو 
گاگــو می دهد تا به خانه تیــم قبلی اش برگردد. با 
این حال تــوس می گوید هر نتیجــه ای برای این 
بازی رقم بخورد، این نمایش غیرعادی یک رویداد 

تأسف برانگیز است.

او ادامــه داد: »راســتش را بخواهید من فکر 
می کنــم که بهتریــن حالت برای برگــزاری بازی 
برگشت این بود که بازی در آمریکای جنوبی برگزار 
شــود، در واقع من می گویم باید اجازه داده می شد 
که بــازی در خانه ریــور برگزار شــود. این فینال 
جام لیبرتادورس اســت و برای فوتبال آرژانتین و 
آمریکای جنوبی بازی مهمی اســت. با کمال تأسف 
و ناراحتی ما مجبور شــدیم به اینجا بیاییم. با این 
حال مشکلی نیست. من ورزشگاه سانتیاگو برنابئو 
را می شناسم. من بازی های مهم زیادی را در دوران 
بازیگــری ام انجام داده ام پس این بار هم مشــکلی 

نیست و راضی ام.«

 توس: فشار بازی در برنابئو برای ریورپاته کمتر است

  لیونل فقط یک مهارت دارد

پله: مارادونا به مراتب از مسی بهتر بود
پله اســطوره فوتبال برزیل می گوید 
که دیه گو مارادونا ستاره پیشین تیم ملی 
آرژانتین به مراتــب از هموطنش لیونل 
مســی بازیکن بهتری بوده اســت چون 
برخاف مســی او چندین توانایی داشته 
ولی ستاره بارسلونا تنها یک قابلیت دارد. 
هیچ کسی بیشتر از مسی توپ طا نبرده 
است، ضمن اینکه او تمام جام  های ممکن 
در رده باشگاهی را هم برده است. با این 
حال پله 3 بازیکن را بیش از مسی سزاوار 

عنوان بهترین بازیکن تاریخ می داند.
پله که خودش ســه بار جام جهانی 
را برده است به سایت فولیا دسائوپائولوی 
برزیل گفت: »تا جایــی که من می دانم 
مارادونا یکی از بهتریــن بازیکنان تاریخ 
بود. اگر از من بپرسید که آیا او بهتر بود 
یا مســی می گویــم او. مارادونا به مراتب 
بهتر از مسی بود. به نظر من فرانس بکن 
باوئر و یوهان کرویف هم از مســی بهتر 
بودند. آنها بازیکنانــی فوق العاده بودند.« 
پله 78 ساله در ادامه گفت که هیچ کسی 
نباید او را با مســی مقایسه کند. او ادامه 
داد: »چطور می توانید بازیکنانی را با هم 
مقایســه کنید که یکی از آنها خوب سر 
مــی زد و با هر دو پایش شــوت می زد و 
دیگری فقط با یک پایش شــوت می زند، 
نمی تواند ســر بزند و فقــط یک مهارت 
دارد؟ چطــور می توانید ایــن دو را با هم 
مقایسه کنید؟ برای مقایسه کردن با پله، 
باید کســی را انتخاب کنید که بتواند با 
هر دو پای خود شــوت بزند و با سر هم 

گلزنی کند.
اســطوره فوتبال برزیل ســپس به 
مقایســه بین دو بازیکن دیگر پرداخت؛ 

هموطنــش نیمار و هم تیمی فرانســوی 
او در پاری ســن  ژرمن کیلیان امباپه. پله 
گفت: »همه در اروپا بیشتر درباره امباپه 
حرف می زنند اما به نظر من نیمار بازیکن 

بهتری است.«
پلــه اما از هموطن خــود به خاطر 

جنجال ها و حواشــی بازی اش بخصوص 
شــیرجه زدن برای فریب داوران انتقاد 
کــرد و گفت: »دفاع کــردن از نیمار به 
خاطر کارهایی که خارج از فوتبال انجام 
می دهد سخت اســت. من با او صحبت 
کردم و به او گفتم که در فوتبال او همه 

چیز دارد. او بدشــانس بــود که برزیل 
نتوانســت جام جهانی را ببــرد. من در 
اروپا او را دو بــار ماقات کرده ام و به او 
گفتم که در فوتبال خدا به تو اســتعداد 
داده است اما تو داری کار خود را سخت 

می کنی.«

فصل قبل تا ماه ژانویه طول کشید 
که منچسترسیتی در لیگ برتر شکست 
بخورد. آبی های آســمانی پپ گواردیوا 
این فصل هم مهارناپذیر به نظر می رسند 
هرچند امشب در بزرگترین آزمون این 
فصــل در اســتمفوردبریج بــه مصاف 
چلسی می روند. تیم مائوریتسیو ساری 
مقابل  باخت شوکه کننده ای  چهارشنبه 
ولورهمپتــون متحمل شــد اما کیفیت 
ازم برای به دردســر انداختن ســیتی 
بیش از همــه تیم هایی که گواردیوا با 

آنها روبه رو شده است را دارد.
البتــه باید به لیورپول آفرین گفت 
که سیتی برتری بی دردسری در صدر 
جــدول نــدارد با آنکــه در طول فصل 
تنها دو تساوی داشــتند. فاصله سیتی 
با قرمزها تنها دو امتیاز اســت در حالی 
که اگر فصل قبــل بعد از 15 بازی 41 
امتیازی می شــدند فاصله شان در صدر 
جدول 6 امتیــاز، فصل قبلش 7 امتیاز 
و در فصــل 2016-2015 فاصلــه به 
11 امتیاز می رســید. برای همین فقط 
هواداران چلسی منتظر پیروزی تیمشان 
در این بازی نیســتند چــون لیورپول 
می تواند با پیروزی در بازی زودتر مقابل 
بورنموث به صدر جدول برود. لیورپول 
هم که مثل سیتی بدون باخت است، در 
بازی چهارشــنبه در زمین برنلی بدون 
روبرتو فیرمینو، محمد صاح و ســادیو 
مانه بازی را شــروع کرد اما 3 بر یک به 
پیروزی رســید. با توجه به بازی بسیار 
مهمی که با ناپولــی در لیگ قهرمانان 
اروپا دارند و بایــد آن را ببرند، یورگن 
کلوپ شاید در بازی با تیم رده هفتمی 

بورنموث ریســک کند و از تمام توانش 
استفاده کند.

آبی هــا بهترین روزهــای خود را 
برتری  ســپری نمی کنند و چهارشنبه 
یک بر صفر را بــا باخت مقابل »گرگ 
ها« عــوض کردنــد. این یعنــی تیم 
مائوریتسیو ساری در پنج بازی آخرش 
در رقابت های مختلف تنها دو برد داشته 
در حالی که ســیتی 10 تا از 11 بازی 

اخیرش را برده.
یــک دلیــل اســت بــرای اینکه 
ســیتی مدعی پیروزی باشــد حتی در 
استمفوردبریج. تیم او بااستعدادتر از هر 
تیم دیگری در لیگ اســت و گواردیوا 
از تیمش بهترین بازی را می گیرد. این 
مربی اســپانیایی برای بازی سه شنبه با 
واتفورد شــش تغییــر در تیمش ایجاد 
کرد اما ســیتی 2 بر یک بــه پیروزی 

رسید در حالی که می توانست گل های 
بیشتری هم بزند، ستاره تیم هم ریاض 

محرز بود با یک گل و یک پاس گل.
در حالی که ســاری این اواخر در 
بهره گرفتن از تمام توان ســتاره هایش 
بخصــوص ادن آزار ناکام بوده. بازیکن 
تیــم ملی بلژیک شــروع فوق العاده ای 
داشــت و تــا 16 مهــر 7 گل بــرای 
تیمــش در لیگ زده بــود اما از آن به 
بعد نتوانســته گلی بزند و در 11 بازی 
اخیرش برای چلســی و تیم کشورش 

ناکام بوده.
اگر چلســی، ســیتی را شکســت 
دهد، هم کــورس رقابــت قهرمانی را 
داغ می کند و هم خودش دوباره مطرح 
می شــود. ســاری به یک بازی کامل از 
تیمش نیاز دارد ضمــن اینکه آزار باید 

گلزنی را دوباره شروع کند.

 کمتر از دو هفته زمان ازم بود تا همه خوشــبینی که 
به اعتبار 12 بازی بدون شکست چلسی با مائوریتسیو ساری 
بــه وجود آمده بود، از بین برود و حاا این مربی ایتالیایی با 
بزرگترین آزمون تیمش یعنی منچسترسیتی روبه رو است. او 
در همان روزهای موفقیت آمیز ابتدایی گفته بود چلســی به 

اندازه کافی برای مقابله با سیتی قدرتمند نیست و امشب دو 
تیم در حالی به مصاف هم می روند که 10 امتیاز فاصله شان 
اســت. سه شنبه سیتی 2 بر یک واتفورد را شکست داد تا به 
آمار 13 پیروزی و 2 تســاوی در 15 بازی این فصل برسد و 
24 ساعت بعد چلسی در زمین ولورهمپتون با همین نتیجه 
باخت تا دومین شکســتش در سه بازی اخیر را تجربه کند. 
ساری گفت تیمش تنها 55 دقیقه خوب بازی کرده اما نیک 
می داند که برای پایان دادن به شکســت ناپذیری سیتی باید 
90 دقیقه بهترین بازی شان را انجام دهند. او که انتظار یک 
واکنــش بزرگ از تیمــش برای این بــازی را دارد، به جای 
تعقیب ســیتی و لیورپول به فکر تثبیت جایگاهش در میان 
چهار تیم اول جدول و کنار زدن تاتنهام و آرســنال اســت: 
»منچسترســیتی در دســته بندی جداگانه ای است، ما باید 
برای مانــدن در میان چهار تیم اول بــازی و مبارزه کنیم. 
ســیتی بهترین تیم اروپا و شاید جهان است و می تواند لیگ 

قهرمانان را هم ببرد.«

  منچسترسیتی در استمفوردبریج
زخم خورده ها مقابل مهارناپذیران

پایان ماه عسل ساری



7 ورزش جهــــان
 جاه طلبی نافرجام برای بازگشت به لیگ قهرمانان

آه، مارسی، قرار نبود...
مارســی  در  فرانک مک کورت  دوران 
قــرار نبــود اینطــور باشــد. از زمانی که 
را  مارســی  باشــگاه  آمریکایی  مک کورت 
خرید و رودی گارســیا را به عنوان مربی و 
آندونی سوبی سارتا را به عنوان مدیر ورزشی 
جذب کرد، همه چیز نشــان از آن داشت 
که باشگاه جاه طلب شده است. مک کورت 
مالک  بی پایان قطری هــای  ســرمایه های 
پی اس جی را نداشت اما برنامه های بزرگی 
برای پرطرفدارترین باشــگاه فرانسه در سر 
می پروراند. مدل او این بود که تیم در حال 
حاضر موفق شــود؛ او قرار نبود به ســراغ 
سیســتم موناکو برود که خریــد بازیکنان 
ارزان، پرورش آنها و فروششــان با قیمت 
بااست؛ یا به سبک لیون، صبورانه روی به 

بازیکنان آکادمی بیاورد.
مارســی بازیکنانی کهنه کار و مشهور 
را خریــد: لوییز گوســتاوو، عــادل رامی، 
دیمیتــری پایت، اســتیو مانداندا و کوین 
اســتروتمن. آنها روی حــال حاضر تمرکز 

داشتند، نه آینده رویایی.
اما دو ســال از آن هنگام می گذرد و 
اوضاع اصا خوب نیســت. شکست سه بر 
دو در خانه نانت ششــمین شکست آنها در 
این فصل لیگ یک فرانســه بود؛ آنها فصل 
گذشــته تنها پنج بازی را باختند و با این 
حال حتی به لیگ قهرمانان هم نرسیدند، 
در حالی که مک کــورت گفته بود یکی از 
اهداف پروژه اش رســاندن مارســی به این 

مسابقات است.
مشــکاتی که تیم را به اینجا کشانده 
بسیارند اما یک مشکل که بیش از بقیه به 
چشــم می آید تعداد گل های دریافتی آنها 

است.
 مارسی در 16 بازی در لیگ 25 گل 
خورده اســت. تنها تیم دیژون که در رده 

16ام جدول اســت و دو تیــم قعر جدولی 
آمی ین و گنگان در این فصل بیشــتر گل 
دریافت کرده اند. مارسی در لیگ اروپا هم 
مشــکل داشــته و در پنج مسابقه 13 گل 
دریافت کرده اســت. آنها در این مسابقات 
هنــوز یک بازی دیگر دارند اما حذفشــان 
قطعی شــده اســت. اتزیو و تیــم آماده 
آینتراخت فرانکفورت رقیبان ســختی در 
گروه مارســی نشــان دادند اما با توجه به 
عملکــرد خوب این تیم در فصل گذشــته 
لیگ یک، اینکه آنها از پنج مســابقه تنها 
یک امتیاز بگیرند یعنــی اوضاع فاجعه بار 
است. مارسی رواندو، مدافع میانی خود را 

به دلیل مصدومیت بلندمدت از دست داد 
و اوضاع آمادگی جسمانی رامی هم مساعد 
نیســت. خط دفاعی مارســی در نانت هم 
بزرگ ترین مشکل این تیم بود. در آن شب 
مارسی ممکن بود بتواند یک امتیاز بگیرد 
اما حمــات نانت از کناره هــا آنها را نابود 
کــرد. لوکاس لیما در ســمت چپ، جلوتر 
از همیشــه بازی می کرد و گابریل بوشیلیا 
هم در ســمت دیگر می درخشید. بازیکنان 
مارســی اشتباهات انفرادی داشتند و رامی 
و بوباکار کامارا، بازیکن جوان تیم روی گل 
پیروزی نانت مقصر بودند اما گارســیا هم 
که در گذشــته کارهای خوب زیادی انجام 

داده است هم تقصیر داشت. مارسی در یک 
ماه گذشــته مقابل پی اس جی، مون پولیه و 
اتزیــو شکســت های ســنگینی را تجربه 
کرده اســت. گارســیا که می دید مدافعان 
کنــاری اش، بونا ســار و جــوردن آماوی، 
همیشــه به فکر حمله هســتند و به عقب 
برنمی گردند، تصمیم گرفت از دفاع سه نفره 
اســتفاده کند. او این سیســتم را در بازی 
مقابل نانت هم به کار بســت. خط دفاعی 
ســه نفره مزایای فراوانی دارد و مون پولیه، 
استراسبورگ و نیس هم در این فصل با این 
سیســتم عالی کار کرده اند اما این سیستم 
نیاز بــه تحرک فــراوان و جای گیری های 

عالــی دو مدافعی دارد کــه در مرکز خط 
دفاعی قــرار نمی گیرند. رامی مدافع خوبی 
است اما اگر بگوییم او بازیکنی ایستا است 
باز هم حق مطلب ادا نشده است. کامارا در 
سمت چپ گزینه جالبی به نظر می رسد اما 
او هنوز نوجوان است و نمی توان از او انتظار 
داشت که جزییات ظریف سیستمی را از بر 
باشــد که در آن به ندرت بازی کرده است. 
بازیکنانی که گارسیا برای کناره ها انتخاب 
کرد، یعنی بونا سار و لوکاس اوکامپوس هم 
در واقع بال هستند، نه اینکه مدافع کناری 
تهاجمی باشند. سار در این فصل در پست 
مدافع راســت دفاع چهارنفره درخشــید 

اما در آن هنگام خط میانی ســه نفره تیم 
و بالــی که جلوتر از او بــازی می کرد از او 
محافظــت می کردند. هیروکی ســاکای و 
جوردن آماوی هم گزینه های مناسبی برای 
پســت در کناره ها هســتند اما با اینکه در 
فصل گذشــته بازیکنان مهمــی بودند، در 
این سیســتم به ندرت از آنها استفاده شده 
است. مارسی مشــکات دیگری هم دارد. 
آنها در تابستانی که گذشت، دن کیشوت وار 
به دنبــال خرید ماریو بالوتلــی بودند )که 
البته حاا به نظر می رســد مارســی خطر 
بزرگی را از ســر گذرانده اســت!( و ســه 
بازیکنــی که بــه جمع تیم اضافه شــدند 
هم نتوانســتند به خوبی جــا بیفتند. دوژه 
کالتــا-کار که قرار بــود گزینه های دفاعی 
را بیشــتر کند، به صورت ویــژه ای بد بوده 
است. استیو مانداندا و ذخیره او، یوان پله، 
بی تردید جوان تر نخواهند شد و این به ویژه 
زمانی دردناک می شــود که ادوارد مندی، 
دروازه بان ذخیره سابق مارسی، در ریمس 

عالی کار می کند.
مارســی با وجود مشکاتی که داشته 
همچنان در کورس حضور در جمع سه تیم 
برتر حضور دارد. آنهــا فرصت زیادی برای 
بازیابی در اختیار دارند، البته به شرط آنکه 
گارسیا منطق بیشــتری در هنگام انتخاب 
سیســتم تیم به خرج بدهد. بازگشــت به 
خط میانی سه نفره و خط دفاعی چهارنفره 
و بازی دادن بیشــتر به مورگان سانسون، 
قاعدتا باعث خواهد شد انسجام دفاعی تیم 
بهتر شود. تیم های بااتر از مارسی هم نشان 
داده اند که آســیب پذیر هســتند و گارسیا 
ساح های تهاجمی متنوعی در اختیار دارد. 
در واقع در لیگ، تنها پی اس جی بیشــتر از 
آنها گل زده اســت. این تابستان با مارسی 
مهربان نبود امــا اگر مربی به نارضایتی اش 
خاتمــه بدهد، زمســتان می تواند روزهای 

بهتری را برای آنها رقم بزند.
منبع: گاردین

اسپورت مدیا 
ست- فرانچسکو 

توتی به یک 
بیمارستان کودکان 
در شهر رم رفت و 
بیماران را غافلگیر 

و البته خوشحال 
کرد.

فوتبال ایتالیا- چزاره پراندلی بعد از حدود 4 سال به فوتبال ایتالیا برگشت 
و هدایت تیم جنوا را در دســت گرفت. پراندلی که بعد از رفتن از تیم ملی 
ایتالیا دیگر در کشــورش مربیگری نکرده بود، جانشین ایوان یوریچ شد که 
برای ســومین بار از مربیگری جنوا اخراج شده است. جنوا در جام حذفی با 
یک تیم دســته سومی 3 بر 3 مساوی کرد و در پنالتی ها باخت و حذف شد.

دیلی میل- آرسن ونگر جایزه »دستاورد یک عمر« را از اتحادیه مربیان فوتبال 
انگلیس دریافت کرد. جایزه او را گرت ســاوت گیت، مربی تیم ملی انگلیس 
داد. ونگر هم به شوخی گفت: »با توجه به اینکه دیگر مربیگری نمی کنم، هر 
هفته یک جایزه می گیرم... عجــب احمقی بودم که این را زودتر نفهمیدم«.

دیلــی میــل- ریورپاتــه در زمیــن تمریــن رئــال مادریــد تمرین 
کــرد. بــازی ایــن تیــم بــا بوکاجونیــورز فــردا برگزار می شــود. 

ESPN- ایــن صحنه از بازی آرســنال و یونایتد در شــبکه های 
اجتماعی جنجال درســت کرد. حتی یک نفر نوشــت، فاینی حاا 
که موهایــش را کوتاه کرده، به موهای گندوزی حســادت می کند.

دیلی میل- اشتفان کیسلینگ، 
ستاره سابق لورکوزن، فاش 

کرد در زمان بازیگری، بعضی از 
آزمایش های پیش فصل را همسرش 

به جای او انجام می داد! او 12 سال 
در لورکوزن بازی کرد و در 342 

مسابقه 131 گل زد. او به بیلد گفت: 
»در دوره آماده سازی پیش فصل، 

هیچ وقت صد در صد تمرینات 
را انجام نمی دادم، حتی یک بار 

هم نشد. زن من خیلی ورزشکار 
است و بعضی از دوها را با مچ بند 

من او می رفت.« او هرگز لو نرفت: 
»همسرم آنقدر خوب کار می کرد 

که هیچکس متوجه نمی شد.«

اسپانیول از هفت بازی خانگی اش 
ایــن فصل  رقابت هــای مختلــف  در 
شش برد به دســت آورده و این یعنی 
هوادارانش برای بازی امشب با بارسلونا 

در دربی کاتالونیا امید زیادی دارند.
 تیــم دیگــر کاتــاان یکــی از 
شــروع های خوب خود در چند ســال 
اخیر را داشــته و اگرچه ســه شکست 

متوالــی غــرور بیجای این تیــم را از 
بین بــرده اما با فرم خوبی به این بازی 

می آیند.
 بارســلونا فصل قبل در کورنیا ال 
پرات یک بر یک مساوی کرد و در جام 
حذفی با یک گل در این زمین شکست 
خورد بنابراین تیم ارنستو والورده برای 
این بازی و تقابل با حریفی که بهترین 

بازی اش را برابر بارسلونا انجام می دهد، 
نگران اســت هرچند اسپانیول از سال 
2007 نتوانســته در بازی های خانگی 

لیگ بارسلونا را ببرد.
 بارســلونا هم در شش بازی خارج 
از خانه اش در این فصل تنها ســه برد 
داشته و در چهار بازی آخرش در زمین 
رقبا یک پیروزی به دست آورده است.

بارســلونا که در دو بازی آخرش 
لوییس ســوارس را در اختیار نداشته 
می تواند در این بازی از حضور مهاجم 
اروگوئه ای بهره ببــرد مثل آرتور ملو 
اما ساموئل اومتیتی غایب بزرگ خط 

دفاعی بارسلونا است.
 آرتورو ویــدال هم اگرچه مقابل 

کالتورال لئونســا در جام حذفی بازی 
نکرد، به تمرین پنج شــنبه تیم ملحق 
شد اما نلسون سمدو، ایوان راکیتیچ و 
سرخیو بوسکتس با اجازه مربی تمرین 
نکردند هرچند دیروز به تمرین اضافه 

شدند.
میانی  مدافــع  هــم  اســپانیول 

خود نالــدو و مهاجم نــوک باتجربه 
اش، ســرخیو گارســیا را در اختیــار 
ندارد اگرچه یکــی از روی فرم ترین 
مهاجمان حال حاضر اســپانیا، بورخا 
ایگلســیاس در این تیم اســت که در 
شــش بازی اخیر تیمش در لیگ پنج 

گل زده است.

امیدهای اسپانیول برای پیروزی بر بارسلونا

بازگشت سوارس و آرتور
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 اماسیا
 پشت در نوکمپ

بعد از دوران افول ا ماسیا که 
سرخی روبرتو تنها راه یافته این 
آکادمی به تیم اصلی بارســلونا 
بود، حاا به نظر می رســد چند 
بازیکن هســتند که شایستگی 
زمان بیشتری برای بازی در تیم 
ارنســتو والورده را دارند، مانند 

کارلس آلنا و ریکی پویگ.
رافینیا  بارسلونا،  بد  بخت  از 
بعــد از جراحی زانو شــش ماه 
راه  این  و  کنــد  بازی  نمی تواند 
را برای آلنــا باز می کند که حاا 
شماره 21 باشگاه را به او داده اند.
کیفیت  ساله   20 بازیکن  این 
باایی دارد، شیوه بازی بارسلونا 
را درک می کنــد و شــخصیت 
باایــی دارد که می تواند رقیبی 
تیم  به  یافتن  راه  برای  قدرتمند 
والورده باشــد. او با گلی که به 
مسیر  در  داد  نشان  زد،  ویارئال 
کاما  و  بر می دارد  گام  درســت 

آماده است.
ریکی پویگ 19 ساله آخرین 
کشف باشگاه است و بعد از پیش 
 فصل خیلی خوبی که در آمریکا با 
تیم اول باشگاه داشت و تحسین 
مربی میان، جنارو گتوزو را نیز 
به همراه داشت، در برد 4 بر یک 
چهارشنبه در جام حذفی مقابل 
به  گلی  پاس  لئونســا  کالتورال 
یادآور  که  داد  دنیس ســوارس 
ژاوی ارناندس و آندرس اینیستا 

بود.
به  که  است  معروف  والورده 
بازیکنان جــوان فرصت زیادی 
برای بازی بخصوص در دیدارهای 
بزرگ نمی دهد و درست است که 
آلنا و پویگ جوان هســتند اما 
دیگر محصوات اماســیا مانند 
سوارس  دنیس  و  الحدادی  منیر 
هم هســتند که مقابل کالتورال 
بیشتری  شایستگی  کردند  ثابت 

برای بازی در تیم اول دارند.
را  قراردادش  هنوز  که  منیر 
تمدید نکرده، گلــی عالی زد و 

می خواهد بیشتر بازی کند.
احتمال  کــه  هم  دنیــس   
جدایــی اش در ماه ژانویه وجود 
دارد، دو گل زد امــا احســاس 
می شود بر خاف آلنا و پویگ این 
موفقیت  برای  زیادی  شانس  دو 

در بارسلونا ندارند.

از  ســانتیاگو ســواری به شدت 
عملکرد ایسکو ابراز رضایت کرد؛ بعد از 
آنکه او را برای نخستین بار در ترکیب 
اصلی تیمش قــرار داد و کاپیتان رئال 
مادرید در برد 6 بر یــک برابر ملیا در 
جام حذفــی دو گل زد. بازیســاز تیم 
ملی اســپانیا از وقتی سواری جانشین 
خولن لوپتگی روی نیمکت رئال شــد، 
جایگاهش در ترکیب اصلی را از دست 
داد و در برد 2 بــر صفر تیمش مقابل 
رئال مادریــد در آخریــن دیدار لیگ 
قهرمانان حتــی روی نیمکت هم نبود 
اما در بازی پنجشــنبه شب مقابل تیم 
دســته ســومی از ابتدا در زمین بود و 
رئال که بازی رفــت را 4 بر صفر برده 
بود، در مجموع با پیروزی 10 بر یک به 
جمع 16 تیم پایانی راه یافت. گل اول 
ایســکو از فاصله 25 متری به زیبایی 
زده شــد و او با تشــویق گرم سواری 

مواجه شد.
مربی آرژانتینی رئال مادرید بعد از 
این پیروزی گفت: »خیلی برای ایسکو 
ناراحتــم که آن  خوشــحالم و خیلی 
موقعیت خوب را در نیمه اول از دست 
داد چون گل فوق العاده ای می شد. برای 
آسنسیو هم خوشحالم که او هم دو گل 

زد و همچنین وینیســوس که یک گل 
زد.«

میانی  مدافــع  ســانچس،  خاوی 
جوان رئال مادرید نخســتین گل خود 
را برای تیم بزرگساان باشگاه زد قبل 
از آنکه پنالتی بدهد و تیمش در دقیقه 

81 گل بخورد.
سواری ادامه داد: »این بازی به ما 
بازیکنانی را نشــان داد که کاما آماده 
و متعهد هســتند. ما در دفاع و حمله 
موثر بودیم، ملیا تیم خیلی خوبی است 
که در دســته سوم صدرنشین است. از 
کار بازیکنان باتجربه راضی ام، همینطور 
جوان ها و آنهایی که در آکادمی باشگاه 
رشــد کرده اند و نخســتین بازی شان 
را انجام دادنــد مثل آلــوارو فیدالگو، 
فرانسیسکو گارسیا و خاوی سانچس.«

با آنکــه رئال مادرید در آســتانه 
حضور در جــام جهانی باشــگاه ها در 
امارات متحده عربی اســت، ســواری 
توجهی بــه آن ندارد: »وقتی برای فکر 
کردن به این رقابت ها ندارم چون هنوز 
معلوم نیســت چه تیمی بازی می کند. 
ما قبل از جام جهانی باشــگاه ها که به 
آن عاقه زیادی دارم، باید با اوئســکا، 

زسکامسکو و رایو وایکانو بازی کنیم.«

سواری: برای ایسکو خیلی خوشحالم
وقت فکر کردن به جام جهانی باشگاه ها نیست

عکس نوشت

یادداشت

@iranvarzeshi

آدام وایت - اریک دوین
 Adam White and

Eric Devin

 روزهای سخت پاری سن ژرمن
پی اس جی که در خانه بوردو برای نخستین بار در این فصل در خانه حریفان امتیاز از دست داد، حاا 
دو بازی اســت که پیروز نمی شــود. آنها این بار در ورزشگاه استاد دا مینائو تیم استراسبورگ به تساوی 
رسیدند. مانند بازی فصل پیش، استراسبورگ پیش افتاد. کنی اا، بازیکنی که طرفدار پی اس جی است 
از روی نقطه پنالتی دروازه تیم محبوبش را باز کرد و همین باعث شــد که پاریســی ها مجبور به آوردن 
کیلیان امباپه شــوند. وقتی نیمار مصدوم شد، این بازیکن فرانســوی وظایف او را به عهده گرفت و روی 
خطای اا، یک پنالتی برای تیمش گرفت. ادینســون کاوانی پنالتی حاصل را گل کرد. آدرین توماسون 
تصور می کرد که استراســبورگ را پیش انداخته اما داور با تاخیر اعام کرد که گل او آفساید بوده است. 
پی اس جی از ســال 2017 که استراســبورگ به لیگ یک برگشته، نتوانسته در خانه این تیم پیروز شود. 

حمایت پرشور هواداران می تواند دوباره کلید بقای آنها در لیگ باشد.

تصمیم عجوانه رن
رن، صبری اموشــی را پس از شکســت خانگی چهار بر یک 
مقابل استراســبورگ اخــراج کرد. این شکســت فاجعه بار بود اما 
تصمیم مدیــران هم عجوانه بود. اموشــی قربانی موفقیت خود 
شد. رن با تیم بی تجربه و جوانش می تواند به جمع هشت تیم برتر 
برسد، آن هم در شرایطی که در لیگ اروپا هم بازی داشت و فشار 
این مســابقات را هم تحمل می کرد. آنهــا فصل موفقیت آمیزی را 
پشت سر گذاشتند و پنجم شدند و حاا هم می توانند در لیگ اروپا 
به دور بعد برســند. این تیم با توجه به فشــردگی جدول می تواند 

دوباره در جمع شش تیم برتر قرار بگیرد.

بهبود اوضاع بوردو
بوردو پس از آنکه گاس پویت، مربی تیم به دلیل اعتراض علنی به نقل و انتقاات 
باشگاه اخراج شد، به نظر می رسید که دوباره فصل گذار را سپری خواهد کرد اما اریک 
بدوئه، مربی جدید تیم و ریکاردو گومز، مدیر تیم همکاری خوبی با هم دارند و بوردو 
دارد پیشــرفت می کند. آنها مقابل پی اس جی با شایستگی یک امتیاز گرفتند و سپس 
یک تســاوی عالی در خانه المپیک لیون کســب کردند. پیروزی آنها برابر سن اتین در 
چهارشــنبه جدیدترین نمایش درخشان آنها بود. فرانسوا کامانو توانسته به خوبی جای 
مالکوم را بگیرد و پابلو، مدافع تیم ملی برزیل هم در بهترین فرم زندگی اش اســت. به 
این ترتیب مالکان جدید آمریکایی باشــگاه می توانند کار را از جای خوبی پیش ببرند. 

آنها شاید دوباره به مسابقات اروپایی برسند.

لوییس اف. روخو
Luis F. Rojo
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روبــی مربی اســپانیول وضعیت تیم 
غالبا ناکام کاتالونیا، اســپانیول را متحول 
کرده و آنها امیدوار هستند در بازی امشب 
از بارســلونا نتیجه خوبی بگیرند. پیروزی 
می تواند تیــم رده هفتمی اســپانیول را 
به چهار امتیازی بارســلونای صدرنشــین 
برساند و اعتبار مربی اش را بیشتر کند که 
یک فصل را به عنوان دســتیار در نوکمپ 

فعالیت کرده است.
روبــی مربیگــری را از لیگ های رده 
پایین فوتبال اســپانیا شــروع کرد مثل 
اوســپیتالت و تیم ب اسپانیول که با این 
دومی به دسته سوم فوتبال اسپانیا صعود 

کرد.
 او در آن فضــای کوچــک به دلیل 
فوتبــال هجومــی و جســورانه تیمش و 
همچنین تاکید بر مالکیت توپ شــاخص 
بود. موفقیت و آوازه او باعث شــد با تیتو 
ویانووا دوســت شود که در دوران پرجام 
پپ گواردیوا در بارســلونا دستیار مربی 
گفته  بــود.  منچسترســیتی  حال حاضر 
می شــود گواردیــوا در آغــاز کارش در 
بایرن مونیخ در ســال 2013 از او خواسته 
به کادر فنی اش اضافه شود اما مربی فقید 
بارسلونا گوی سبقت را ربود و همان سال 
او را در تیــم مربیگری خود در بارســا به 

کار گرفت.  
رابطــه کاری روبی با ویانــووا البته 
یک ماه بیشــتر دوام نیــاورد چون مربی 
بارسا مجبور شــد برای مبارزه با سرطان 
تیــم را رها کنــد و در نهایــت در آوریل 
2014 درگذشــت. روبی در باشگاه ماند و 
همکار خراردو مارتینو شــد اما به زودی 

به مربیگری برگشت و در وایادولید، لوانته 
و اســپورتینگ خیخون فعالیــت کرد و 
موفقیت های نسبی به دست آورد تا اینکه 
اوئســکا را به نخستین حضور تاریخش در 
دســته اول فوتبال اسپانیا رســاند اما در 
این فصــل به جای ادامه کار در اوئســکا 
ترجیح داد به اسپانیول برگردد، جایی که 
ســال های ابتدایی مربیگری اش را در تیم 
ب این باشــگاه گذرانده بود. خیلی فوری 
هم از طــرف گواردیوا مــورد تایید قرار 
گرفت که دربــاره اش گفت: »واقعا کارش 
با اوئســکا عالی بوده و او را مربی بســیار 
اسپانیول  در  شــجاعی می دانم. مطمئنم 

عملکرد خیلی خوبی خواهد داشت.«
پیش بینــی گواردیوا درســت بود و 
اســپانیول که به نیمه دوم جدول عادت 
داشــت، بهترین شــروع خود را از ســال 

2010 داشــت یعنی زمانی که مربی حال 
تاتنهام، موریسیو پوچتینو، هدایت  حاضر 
تیم را به عهده داشت. فرم عالی خانگی و 
پنج پیروزی در شــش بازی در کورنیا ال 
پــرات این تیم را در رده هفتم قرار داده و 
به کسب سهمیه اروپایی برای فصل آینده 

امیدوار کرده است.
لوییس گارسیا بازیکن سابق اسپانیول 
از تحول تیم زیر نظر روبی شگفت زده شده 
و می گوید: »تیم دوباره قابل احترام شده و 

همه می دانند که تیم پرقدرتی هستند.«
پیروزی برابر بارســلونا که از ســال 
2009 در لیــگ اتفاق نیفتــاده، این تیم 
را بــه فاصله اندکی نســبت به همســایه 
ثروتمند و پرمهره می رساند که هفته قبل 

صدر جدول را از سویا گرفت.
منبع: رویترز

 آماده پذیرایی از بارسلونا

تحول اسپانیول با روبی
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تراکتورسازی-فواد. این بازی از چند جهت 
جذاب است و تماشــایی. نخستین و اصلی ترین 
نکته هم حضور افشــین قطبی در تبریز اســت. 
ســرمربی ســابق تیم ملی و پرسپولیس که بعد 
از حدود 10 ســال بــه لیگ ایران برگشــته تا 

مربیگری در فواد را تجربه کند.
افشــین قطبــی در این حدفاصــل، ابتدا 
روی نیمکــت تیم ملی نشســت و یک دوره نه 
چندان موفق را ســپری کرد. ناکامی در صعود 
به جام جهانی 2010 و ســپس حذف در مرحله 
یک چهارم نهایی جام ملت های آسیا، همه و همه 
از قطبی یک مربی ناکام ســاخت. مردی که بعد 
از موفقیت روی نیمکت پرســپولیس و کســب 
عنوان قهرمانی در لیگ، آوازه بســیاری به دست 
آورده بود. شیمیزو اس پالس در جی لیگ مقصد 
بعدی قطبی بود. ســه فصل و نیم مربیگری در 
سطح نخست فوتبال باشگاهی در ژاپن، از قطبی 
یک مربی بین المللی ســاخت. حضور در فینال 
جام حذفی ژاپن، آن هم بــا انبوهی از بازیکنان 
جــوان و بومــی، مهمترین موفقیــت قطبی در 
ســرزمین آفتاب تابان بود. یــک دوره کوتاه در 
بوریــرام تایلند که همراه بــا ناکامی بود، باعث 
شــد تا قطبی چند ماهی را بیکار باشد و سپس 
به چین برود و در لیگ 2 این کشــور کار کند. 
شیجیاژوانگ باشگاهی بود که قطبی را استخدام 
کرد تا با او رویــای صعود به لیگ برتر را تحقق 
ببخشــد. اتفاقی که قطبی در فصل نخســت، تا 
یک قدمی آن پیش رفت اما در نهایت نتوانســت 
این موفقیت بزرگ را کسب کند. برای فصل دوم 
قرارداد افشین قطبی با شیجیاژوانگ تمدید شد، 
او چندین هفته روی نیمکت این تیم نشست اما 
مشخص نشــد که چرا طرفین تصمیم به پایان 

همــکاری گرفتند. شــیجیاژوانگ جزو مدعیان 
صعود بود اما قطبــی را اخراج کرد تا این مربی 
بعــد از چند ماه، بــه ایران برگــردد و هدایت 
فــواد را به دســت بگیرد. قطبی در نخســتین 
تجربــه مربیگری در لیگ هجدهــم، باید مقابل 
تراکتورسازی قرار بگیرد. تیمی که چند بازیکن 
باتجربه در اختیار دارد. بازیکنانی نظیر مســعود 
شجاعی، اشکان دژاگه و احسان حاجی صفی. از 
جمع این بازیکنان، حاجی صفی و شجاعی تجربه 
بازی زیر نظر قطبــی را در تیم ملی دارند. آنها 
در زمــان مربیگری قطبی بازیکن ثابت تیم ملی 

بودند اما نتوانستند موفقیتی کسب کنند.
بعد از حذف ایران از جام ملت های آســیا 
در سال 2011، مسعود شجاعی و افشین قطبی 

دچار اختاف شــدند. اختاف هایی در رختکن 
تیــم ملی که اخبار آن به تهران نیز رســید. هر 
چند شــجاعی، بعدها این خبــر را تکذیب کرد 

اما آن هایی که در رختکــن بودند نظاره گر این 
اختاف و بگومگو میان این دو بودند: »نمی دانم 
چرا چنین حرفی گفته می شــود. این درگیری 
فرضی ســاخته و پرداخته ذهن برخی هاســت. 
مــن صحبت هایی کــردم و از صحبت های من 
برداشــت هایی شــد که هرگز منظور من نبوده 
است. من با افشین قطبی اختاف نظری ندارم و 

این موضوع را رد می کنم.«
حاا و بعد از گذشــت چند ســال، این دو 
به هم رســیده اند. باید ببینیم آیــا این خاطره 
در ورزشــگاه یادگار امام تبریز زنده می شــود یا 
شــجاعی و البته حاجی صفی به ســمت مربی 
ســابق خود می روند؟ هر اتفاقی که رخ بدهد، از 

جذابیت بازی کم نخواهد کرد.

قطبی- شجاعی، به یاد رختکن تیم ملی
شاگردانسابقسمتسرمربیفوادمیروند؟

تراکتورسازی-فواد.اینبازیاز
چندجهتجذاباستوتماشایی.

نخستینواصلیتریننکتههم
حضورافشینقطبیدرتبریزاست.

سرمربیسابقتیمملیوپرسپولیس
کهبعدازحدود10سالبهلیگ

ایرانبرگشتهتامربیگریدرفوادرا
تجربهکند.

پیکان صفر- نساجی یک
پنچری پیکان در پایان 

نیم فصل
پانزدهم هفته ،97/9/15 پنجشنبه
هجدهمیندورهلیگبرتر،ورزشگاه
،15:15 ساعت قدس، شهر شهدای

تماشاگر:500نفر
پیکانصفر
نساجییک

گل:سجادآشوری)87(
سجاد کمکها: حیدری، پیام داور:

طوریواحدسلطانی
اخطار:محمــدخدابندهلو)پیکان(،
حمیدرضــا و عبــدی مهــرداد

دیوساار)نساجی(
حجت  شیخ ویســی،  وحید  پیکان:
حق وردی، ســجاد مشکل پور، امیرحسین 
جدی، ابوالفضل رزاقپور، مگنو باتیســتا، 
محمــد خدابنده لــو، ســامان نریمــان 
شــاهین  آل کثیر(،  عیســی  جهان)68- 

ثاقبی، سعید واسعی و محمد قاضی
سرمربی:مجیدجالی

نســاجی:حامد لک، فرشاد فرجی، 
مهرداد عبدی، محمد آبشــک، علی اصغر 
عاشــوری، حمیدرضا دیوســاار، ســجاد 
آشوری، ولســیانی، احمد عبدا... زاده، امید 
ســینک)85- احمد نورنعیمی( و شاهین 

مجیدی)85- مصطفی خانزادی(
سرمربی:جوادنکونام

دیــدار دو تیم پیکان و نســاجی در 
حالی شروع شد که شاگردان مجید جالی 
در یک بازی خانگی به فکر خارج شــدن از 
بحران بودند و می دانســتند که کسب سه 
امتیــاز آخرین بازی نیــم فصل اول چقدر 
برایشان حیاتی اســت. در مقابل نساجی با 
هدایت نکونام هم شــرایط مشابهی داشت 
و بــا وجود بــازی در خانه حریــف به فکر 
بهره گیری از شرایط بد میزبان بود تا بتواند 
به ســه امتیاز برسد. با وجود این نیمه اول 
این دیدار کامًا ســرد و با کمترین حمات 
روی دروازه ها پیش رفت و بیشــتر توپ در 
میانه های میدان در گردش بود. با شــروع 
نیمه دوم شــاگردان نکونام بازی بهتری را 
ارائه کردند و تاش داشتند دروازه حریف را 
باز کنند اما آنها تا دقایق پایانی بازی موفق 
به این کار نشدند و بیشتر اوقات نیمه دوم 
هم بازی با تســاوی ادامــه پیدا کرد اما در 
نهایت در دقیقه 87، سانتر خوب شاگردان 
نکونام روی دروازه پیــکان با فرصت طلبی 
مهاجم این تیم یعنی آشــوری همراه شد و 
این بازیکن با ضربه سر دروازه پیکان را باز 
کــرد تا با این گل در بــازی آخر نیم فصل 
اول چهارچرخ پیکان پنچر شــود. بازی با 
تک گل میهمان به پایان رســید و نساجی 
توانست سه امتیاز بازی را از آن خود کند.

گزارشبازی

قهرمانی فوتسال ایران در 
تورنمنت اسلواکی

تیــم فوتســال ایــران در آخریــن بازی 
تورنمنت سه جانبه اســلواکی، مقابل تیم ملی 
این کشور به تساوی رســید و به قهرمانی این 
تورنمنت دســت یافت. تیم فوتسال کشورمان 
در دومیــن و آخرین بازی خــود در تورنمنت 
ســه جانبه اســلواکی، به مصاف تیم ملی این 
کشــور رفت و مقابل آن به تســاوی بدون گل 
رسید. ملی پوشان فوتســال ایران سه شنبه در 
نخســتین بازی خود موفق شده بودند روسیه 
را با نتیجه 5 بر 4 شکســت دهند و در مجموع 
دو بازی و با کســب چهار امتیــاز، به قهرمانی 
تورنمنت اســلواکی دست یافتند. روسیه هم با 
سه و اســلواکی با یک امتیاز در رده های بعدی 
ایســتادند. اســلواکی در جایگاه بیست  و نهم 
رده بندی تیم های ملی فوتسال جهان قرار دارد.

ناظم الشریعه: هدف مان در 
تورنمنت اسلواکی حفظ 
آمادگی بود، نه قهرمانی

محمــد ناظم الشــریعه ســرمربی تیم 
فوتسال ایران می گوید قهرمانی در تورنمنت 
3 جانبه اسلواکی برایش مهم نبود: »خدا را 
تورنمنت های قبلی  توانســتیم مثل  شاکرم 
قهرمانی را کســب و دل مــردم ایران را بار 
دیگر شــاد کنیــم. قهرمانی هــای تیم ملی 
فوتســال متعلق به مردم ایران است. بعد از 
لغو بازی با برزیل و تورنمنت قزاقستان تیم 
ملــی تصمیم گرفت در تورنمنت اســلواکی 
شرکت کند. البته ما با کمترین تمرین راهی 
این تورنمنت شــدیم و زمان مناسبی برای 
تمرین و هماهنگی تیم در اختیار نداشــتیم 
و از طرف دیگر لژیونرهای تیم ملی در یکی 
دو هفته قبل از برگزاری این تورنمنت به ما 
اضافه شدند.« ناظم الشریعه درباره بازی های 
تیمش در این تورنمنت توضیح می دهد: »در 
بازی اول به خوبی توانســتیم رقیب دیرینه 
خود –روســیه- را با نتیجه 5 بر 4 شکست 
دهیم. این تیم همیشــه در جدول رده بندی 
دنیا باای ســر مــا بود. بعد از شکســت و 
قهرمانی در این تورنمنت توانستیم یک پله 
در دنیا صعود کنیم. در بازی دوم مقابل تیم 
جوان و بی تجربه اسلواکی قرار گرفتیم و ما 
شناخت کافی از بازیکنان این تیم نداشتیم. 
البته در این مســابقه کنترل بازی در دست 
تیــم ایران بــود اما به خوبی نتوانســتیم از 
موقعیت هایی که به دســت آوردیم استفاده 
کنیم و ایــن بازی با نتیجه تســاوی بدون 
گل به پایان رســید. درست است ما با یک 
پیروزی و یک تساوی با چهار امتیاز قهرمان 
شــدیم اما هدفی کــه از روز اول کادر فنی 
در ایــن تورنمنت دنبــال می کرد آماده نگه 
داشــتن تیم ملی بود و بــرای ما پیروزی و 
قهرمانی مهــم نبود. همانطور که گفتم مهم 
آمادگــی تیم ملی بــود. امیــدوارم بتوانیم 
همیشــه برنامه ریزی های منظــم و بهتری 

برای تیم ملی داشته باشیم.«

دست نشان: به هر 
کس بگویید جادوگر 

می گوید نداریم
مدتی اســت که خبر می رسد یکی 
از تیم های لیگ یکی از جادوگر استفاده 
می کند. اگرچه این مسائل خرافات است 
اما باعث ایجاد حاشــیه های زیادی برای 
تیم مورد نظر شــده. نادر دست نشــان 
ســرمربی مس کرمــان کــه از مربیان 
پرحاشــیه لیگ یکی اســت، در رابطه با 
اینکه به تازگی باز هم بحث اســتفاده از 
جادوگر در لیگ دسته اول مطرح شده، 
به نظر شــما آیا این اتفاق رخ می دهد؟ 
می گویــد: »من نمی دانم ایــن اتفاق در 
بین تیم ها می افتد یا خیر. باید کســانی 
که در ایــن مورد حــرف می زنند، اان 
هم اســم ببرند. متأســفانه در فوتبال ما 
فقط »بگم، بگم« وجود دارد و کســی از 
آقایان این شهامت را ندارد که جلو بیاید 
و حرف بزنــد. این صحبت ها فقط جهت 
تخریب یکدیگر و تیم ها استفاده می شود. 
اان به هر کســی بگویید جادوگر داری، 
مدعی می شــود که ندارد. فوتبال ایران 
اینطور است. ان شاءا... یک روز بر اساس 
واقعیت صحبت کنند و مشخص شود چه 
تیم هایی جادوگــر دارند و چه تیم هایی 
ندارند.« دست نشان درباره وضعیت مس 
کرمان پیش از بازی با فجرسپاســی در 
هفته شانزدهم لیگ یک توضیح می دهد: 
»وضعیــت تیم خوب اســت و تمرینات 
خوبــی انجام داده ایم. فجرسپاســی تیم 
بسیار خوبی اســت و قطعاً بازی سختی 
خواهیم داشــت و امیدوارم نتیجه خوبی 
در این بازی کســب کنیم. باید برای این 
بازی آماده شــویم و از امتیازات میزبانی 

استفاده کنیم.«

فوتسال

 رونمایی 
از یک 
احتمال

قطبیدرنخستینتجربهمربیگریدرلیگهجدهم،بایدمقابلتراکتورسازیقراربگیرد.تیمیکهچندبازیکنباتجربهدراختیاردارد.بازیکنانی
نظیرمسعودشجاعی،اشکاندژاگهواحسانحاجیصفی.ازجمعاینبازیکنان،حاجیصفیوشجاعیتجربهبازیزیرنظرقطبیرادرتیمملی
دارند.بعدازحذفایرانازجامملتهایآسیادرسال2011،مسعودشجاعیوافشینقطبیدچاراختافشدند.اختافهاییدررختکنتیم
ملیکهاخبارآنبهتهراننیزرسید.حااوبعدازگذشتچندسال،ایندوبههمرسیدهاند.بایدببینیمآیااینخاطرهدرورزشگاهیادگارامام
تبریززندهمیشودیاشجاعیوالبتهحاجیصفیبهسمتمربیسابقخودمیروند؟هراتفاقیکهرخبدهد،ازجذابیتبازیکمنخواهدکرد.

آرش افشــین مهاجم سابق فواد خوزستان در چند روز گذشته 
در تمرینات این تیم حاضر شــده تا عملکرد او مورد ارزیابی کادرفنی 

قرار بگیرد.
 فواد خوزســتان برنامه های تمرینی و آماده سازی خود را برای 
ادامه مسابقات لیگ برتر پشت سر می گذارد. افشین قطبی این روزها 
در حال ارزیابی عملکرد بازیکنان این تیم است. در همین راستا آرش 
افشــین مهاجم فصل قبل فواد که سابقه کار کردن با قطبی در تیم 

ملی را در کارنامه دارد، چند روزی اســت در تمرینات این تیم حاضر 
شده. قطبی عملکرد افشین را زیر نظر دارد تا در صورت آمادگی این 
بازیکن او را در نیم فصل دوم مورد اســتفاده قــرار دهد. با توجه به 
برگزاری تمرینات فواد خوزستان در روزهای اخیر در دو نوبت صبح 
و عصر با تصمیم قطبی تمرین جمعه فوادی ها تعطیل شد و اعضای 
تیم استراحت کردند. با این شرایط، آرش افشین احتماا در این هفته 

منتظر پاسخ قطبی برای ماندن یا رفتنش خواهد بود.

قطبی، افشین را 
محک می زند

هفته شانزدهم لیگ یک
آلومینیوم در اندیشه رسیدن به جمع مدعیان

هفته شــانزدهم لیگ یک شــنبه )17 آذر 97( با برگزاری 3 بازی شروع 
می شــود. در مهمترین بازی این هفته، آلومینیــوم اراک میزبان بادران تهران 
است. آلومینیوم که در رده پنجم قرار دارد، امیدوار است با کسب 3 امتیاز خود 
را به رده ســوم و به جمع مدعیان صعود برساند. این در حالی است که بادران 
فعا با سرمربی موقت خود به دنبال رهایی از روزهای نه چندان خوبش است. 
بادران فعا با اســتحقاری کار را پیش می برد تا ســرمربی خود را معرفی کند. 
این تیم در رده هفتم قرار دارد و البته امیدوار به صعود اســت. باید دید با این 
امید، بادران می تواند مقابــل آلومینیوم اراک امتیاز بگیرد یا نه. در دیگر بازی 
شنبه قشقایی شیراز از کارون اروند خرمشهر پذیرایی خواهد کرد. قشقایی که 
هفته گذشــته استراحت داشــت باید مقابل تیمی به میدان برود که به تازگی 
دچار تغییر در کادرفنی اش شــد و شــرایط ویژه ای دارد چراکه اکثر بازیکنانی 
که با اکبر میثاقیان راهی کارون اروند خرمشــهر شــده بودند، حاا با جدایی 
این ســرمربی به دنبال فسخ قرارداد و جدایی هستند. به هر حال قشقایی هم 
با تغییر در کادرفنی اش مواجه شــده که جدال یاران مهدی فروردین و هومن 
افاضلی می تواند جذاب باشــد. در آخرین بازی شنبه، 2 تیم مس رفسنجان و 
خونه به خونه بابل که در پایین جدول همسایه هستند، با هم رقابت می کنند. 
مس رفسنجان این روزها شرایط خوبی ندارد اما تاش می کند در بازی خانگی 
مقابل خونه به خونه امتیاز بگیرد و از قعر جدول دور شود اما خونه به خونه بابل 
که با اکبر میثاقیان به دنبال بهتر شــدن است، بعد از شکست مقابل قشقایی، 
حاا به دنبال جبران و کسب پیروزی است که باید دید در نهایت چه نتیجه ای 

رقم می خورد. دیگر بازی های مهم این هفته، یکشنبه برگزار خواهد شد.

شنبه97/9/17
خونه به خونه بابل.................................................................... مس رفسنجان

ورزشگاه: سیمرغ بابلسر، ساعت 14:00
آلومینیوم اراک............................................................................ بادران تهران

ورزشگاه: امام خمینی )ره( اراک، ساعت 14:00
قشقایی شیراز............................................................... کارون اروند خرمشهر

ورزشگاه: پارس شیراز، ساعت 14:00
یکشنبه97/9/18

اکسین البرز............................................................................ شهرداری تبریز
ورزشگاه: انقاب کرج، ساعت 14:00

مس کرمان.......................................................................... فجرسپاسی شیراز
ورزشگاه: سلیمی کیا کرمان، ساعت 14:00

شهرداری ماهشهر................................................................. گل گهر سیرجان
ورزشگاه: شهدای ماهشهر، ساعت 14:30

شاهین شهرداری بوشهر.............................................. سرخپوشان پاکدشت
ورزشگاه: شهید بهشتی بوشهر، ساعت 14:30

در این هفته ملوان بندرانزلی و نود ارومیه استراحت دارند.

لیگیک

از زمانی که اکبــر میثاقیان از کارون 
اروند خرمشــهر جدا شــد و به تیم خونه 
به خونــه بابل رفت، تعــدادی از بازیکنان 
تیم جنوبی ســاز جدایــی را کوک کردند 
و خواستار فسخ قراردادشــان شدند. امیر 
ســامری مدیرعامل باشــگاه کارون اروند 
خرمشــهر درباره تماس های مشــکوک با 
بازیکنــان تیمــش می گوید: »ایــن اتفاق 
مدتــی اســت کــه در فوتبال ایــران رخ 
می دهد و مختــص باشــگاه کارون اروند 
نیســت. متأســفانه برخی افراد دســت به 
این اقــدام می زنند. بخصــوص افرادی که 
در تیم های دیگر حضور دارند، در آســتانه 
بــازی رودرروی دو تیم چنین کاری انجام 
می دهند.« ســامری با اشــاره بــه جدایی 
چند بازیکــن کارون اروند از این تیم پس 
از جدایی اکبر میثاقیــان توضیح می دهد: 

»ایــن چند نفر، بازیکنــان میثاقیان بودند 
و از لحاظ ســنی شرایط مناسبی نداشتند. 
با این حــال از کمیته اخاق فدراســیون 
فوتبــال پیگیر این موضوع هســتیم و اگر 
در این بخش به نتیجه نرســیم، در مراجع 
قضایی پیگیری خواهیم کرد. برخی مربیان 
وقتی به تیمی می روند، چند بازیکن به تیم 
خــود می برند و زمانی که از باشــگاه جدا 
می شــوند، این بازیکنان هــم در تمرینات 
حضور نمی یابند. این رفتارها نخ نما شده. ما 
صداهای ضبط شــده از اطرافیان میثاقیان 
داریم که با بازیکنان تیم ما تماس گرفتند 
و تمرکز آنها را به هــم ریختند. بازیکنان و 
مربیــان قبلی تیم ما بیــش از ارزش فنی 
خود پول گرفتند. ما امکانات خوبی داشتیم 
که با این وجود، عدم برنامه ریزی کادر فنی 

پیشین باعث شد دچار مشکل شویم.« 

نیــم  فصل دوم لیگ یک، ســه تا چهار 
هفته پس از پایان هفته هفدهم برگزار خواهد 
شــد. فریبرز محمودزاده مســوول برگزاری 
مســابقات لیگ یک درباره تعطیلی نیم فصل 
این رقابت ها می گوید: »نتیجه جلســه ای که 
با بهاروند )رییس ســازمان لیگ( داشــتیم، 
این بود که ســه هفته به تیم های دسته اولی 
استراحت دهیم و همه تیم ها از 24 آذر تا 18 
دی ماه، بازی نخواهند داشت. بعد از 24 آذر 
که دیدارهای هفته هفدهم برگزار می شــود، 
ســرمربیان تیم ها و مدیران عامل باشگاه ها را 
به جلسه هم اندیشی دعوت می کنیم تا نقاط 
ضعف نیم فصل اول را بررســی کنیم. برخی 
کارشناســان اعتقاد دارند باید برای نیم  فصل 
دوم، قرعه کشی مجددی انجام شود که در این 
جلسه هم اندیشی، این نظر را بررسی می کنیم. 
هر هفته دو تیم به خاطر کناره گیری تیم های 

نفت تهران و سیاه جامگان از لیگ دسته اول 
اســتراحت می کنند که این خوشایند نیست. 
قرعه کشی مجدد هم مشکاتی به دنبال دارد 
که مهندسان فنی ما روی این مساله با دقت 
کار می کننــد.« محمودزاده در رابطه با اینکه 
آیا برگزاری نیم  فصــل دوم لیگ یک پس از 
پایان جام ملت های آســیا امکان پذیر است یا 
نه، ادامه می دهد: »زمان برگزاری مســابقات 
جام ملت های آســیا بســیار طوانی است و 
فینال رقابت ها روز 12 بهمن برگزار می شود. 
نمی توانیــم آغاز نیم  فصل دوم را تا آن روز به 
تعویــق بیندازیم. تاش می کنیم در نیم  فصل 
دوم و در روزهایــی کــه احتمــال برگزاری 
دیدارهای تیم ملــی را می دهیم، دیداری را 
برگزار نکنیم تا ورزشــگاه ها خالی از تماشاگر 
نباشــد و همه بتوانند بازی هــای تیم ملی را 

تماشا کنند.«

جــواد نکونــام پــس از برتری 
یک بر صفر نســاجی مازندران برابر 
پیکان می گویــد: »فکر می کنم زیاد 
فوتبال قشــنگی نبود به خاطر اینکه 
می دانســتیم تیم پیکان رو به بازی 
مســتقیم مــی آورد و ما هم ســعی 
کردیــم بــازی را به زمیــن حریف 
انتقال دهیم و بازی روی هوا بود. ما 
توانســتیم در نهایت با یک گل بازی 
را ببریم. بازی طوری نبود که از قبل 
بگوییــم چه تیمی برنده می شــود. 
لحظه ها و فرصت طلبی این امکان را 
می داد که تیمی بــازی را ببرد و ما 

هم که میهمان بودیم بازی را بردیم. 
این نشــان می دهد که ما بهتر بازی 
کردیم و شرایط میهمانی و میزبانی 
را کنتــرل کردیم. نیمــه دوم روی 
ضربات بلند بازی در رفت و آمد بود. 
ما غیر از گل یک موقعیت دیگر هم 
داشتیم و می توانستیم به گل برسیم، 
پیکان هم یک موقعیت گل داشــت 

ولی در کل بازی پرموقعیتی نبود.«
نکونام اشــاره ای به داوری بازی 
دارد: »بــازی را کــه گفتــم خیلی 
جذاب نبود و برنــده این بازی داور 
بــود و قضــاوت خوبــی بــه همراه 

کمک هایش داشت. به نظرم داور هم 
توانســت بازی را کنترل کند و هم 
خیلی مسلط بود. قضاوت داور بازی 
تا نیم فصل لیگ عالــی بوده و بابت 
داوری اش هم به او تبریک می گویم. 
مــا بعد از بــازی روی داوری تمرکز 
نداریــم و این موضــوع را می دانیم 
که آنها هــم اشــتباه می کنند. این 
اشــتباهات داوری که برای ما پیش 
آمد اگر نبــود ما می توانســتیم در 
جدول در رتبه بااتری قرار بگیریم. 
من داوران را درک می کنم و فقط در 
همین کنفرانس نسبت به اشتباهات 

داوری اعتــراض می کنم و بعد از آن 
به کار تیم تمرکــز داریم. من حتی 
داورانی که در بازی های ما اشــتباه 
داشــتند و بعد از آن قضاوت نکردند 
نســبت به آن ناراحت می شوم.« او 
دربــاره ناراحتی اش از وقت کشــی 
حامد لک معتقد است: »ببینید اگر 
اتفاقی بیفتد و صحنه ای باشــد که 
نیست  بازیکن مصدوم شود مشکلی 
امــا اگر تیم یک بر صفر جلو باشــد 
بازی را باید نســبت بــه ریتمی که 
می خواهیم، پیــش ببریم و نباید به 

خودمان ضربه بزنیم.«

مدیرعامل کارون خرمشهر پیگیر تماس های مشکوک لیگ یک همچنان باتکلیف 

نکونام: لحظه ها و فرصت طلبی ها برنده بازی را مشخص می کرد
فقط داوری بازی قشنگ بود

جدیــد  مدافــع  شــیری  مهــدی 
پرسپولیس اصا فکر نمی کرد خداحافظی 
تلخی با پیکان داشــته باشــد. شیری که 
نیــم فصل اول خــود را در پیکان گذراند 
و طبق قرارداد قــرار بود از نیم فصل دوم 
در پرســپولیس بازی کنــد، با کادر فنی و 
بازیکنان آبی پوش تهرانی خداحافظی کرد. 
در پایــان بازی پیکان و نســاجی از هفته 
پانزدهم لیگ برتر مهدی شــیری مدافع 
پیــکان خداحافظی تلخی بــا کادر فنی و 
بازیکنان این تیم داشــت چراکه شــاهد 
یک شکســت دیگر از سوی پیکانی ها بود؛ 
مســاله ای که برای شیری خیلی تلخ بود. 

به هر حــال همانطور کــه مجید جالی 
ســرمربی پیکان قبل از بــازی اعام کرد، 
مراســمی برای خداحافظی مهدی شیری 
از این تیم گرفته شــد که در این مراسم، 
پیراهــن پیکان با امضــای کل بازیکنان و 
اعضای این تیم، به او تقدیم شــد. اگرچه 
شیری بدون شک از حضور در پرسپولیس 
خیلی خوشحال است اما دوست نداشت با 
چنیــن نتایجی از پیکان خداحافظی کند. 
به همین دلیل جدایی اش تلخ شد. پیکان 
در هفته هــای اخیر شکســت های تلخی 
داشت که همین مســاله باعث شد بحث 
تغییر در کادرفنی این تیم به وجود بیاید.

هفته  یک  تراکتورســازی  مسووان 
بــه لی اروین و آنتونی اســتوکس فرصت 
داده انــد تا با حضور در ایران، تکلیف خود 
را روشــن کنند. آنتونی اســتوکس و لی 
اروین، دو مهاجم خارجی تراکتورســازی 
که ناگهان تصمیم بــه جدایی از این تیم 
گرفتند، هنوز به توافقی با مسووان باشگاه 
تبریزی برای فســخ قرارداد نرســیده اند 
و از این رو وضعیتشــان مشخص نیست. 
تراکتورســازان در نامه ای به فدراســیون 
جهانی فوتبال، موضوع استوکس و اروین 
را به گوش مســووان فیفا رســانده اند و 
منتظر جواب آنها هستند. در این شرایط، 

مدیران تراکتورســازی تا نیم فصل به آنها 
زمان داده اند تا به ایران برگردند و تکلیف 
خــود را روشــن کنند. در اعام باشــگاه 
تراکتورســازی به استوکس و اروین آمده 
که اگر آنها بخواهند به تراکتورسازی هم 
برگردند، تا نیم فصــل برای این کار زمان 
دارنــد که در این صورت بــا قید جریمه، 
چنین اتفاقی صــورت می گیرد. از این رو 
تراکتوری ها خواســته اند حتی در صورتی 
که این دو بازیکن خارجی خواهان جدایی 
هســتند هم تا نیم فصل به ایران بیایند تا 
تکلیفشان روشن شود؛ در غیر این صورت، 

این موضوع در فیفا پیگیری خواهد شد.

هومن افاضلی ســرمربی تیم لیگ یکی 
کارون اروند خرمشــهر که این روزها شرایط 
عجیبــی را تجربه می کنــد، درباره بحث جدا 
شــدن تعداد زیادی از بازیکنــان از این تیم 
می گوید: »در مورد بازیکنــان باید بگویم که 
اتفاقاتی در مورد آنها در حال رخ دادن اســت 
که باعث تعجب و تاسف من شده. از همکاران 
خودم کــه قبل از من هدایت ایــن تیم را بر 
عهده داشــتند گله مند هستم. آنها شرایطی را 
اینجا به وجود آورده اند که نه حرفه ای است و 
نه در شــأن مربیان. از تمام ارتباطاتی که در 
فدراسیون فوتبال دارم استفاده خواهم کرد تا 

این مساله را پیگیری کنم و آن را به سر انجام 
برسانم. مطمئن باشــید این اتفاق هم خواهد 
افتاد.« افاضلی در مورد این اتفاقات دوســت 
ندارد بیشتر از این صحبت کند: »من تا همین 
جا هــم بیش از اندازه توضیــح داده ام. از من 
خواســته شده چیزی نگویم و بیش از این هم 
نمی توانم توضیــح بدهم اما تاکید می کنم که 
موضوع را تا لحظه آخر پیگیری خواهم کرد.« 
ســرمربی کارون اروند خرمشــهر در رابطه با 
بازی این هفته مقابل قشقایی می گوید: »تیم 
قشقایی تیم بســیار خوب و قدرتمندی است 
که از تماشاگران بی شمار و پرشوری هم بهره 

می بــرد و تصور می کنم جــدال کارون با این 
تیــم جذاب از آب دربیاید اما این نکته را باید 
بگویم که متاســفانه علی رغم اینکه استادیوم 
پارس تازه تاسیس است و قاعدتا باید از چمن 
فوق العاده ای بهره مند باشد اما اینگونه نیست و 
شرایط چمن این ورزشگاه بسیار بد و نامساعد 
اســت. تیم ما با جدا شدن هفت بازیکن خود 
در شــرایط خوبی به سر نمی برد. همچین سه 
بازیکن ما هم درگیر مصدومیت هســتند اما 
با تمام این محدودیت ها ســعی خواهیم کرد 
عملکــرد خوبی از خود بــه نمایش بگذاریم و 

بتوانیم نتیجه خوبی هم بگیریم.«

برانکو ایوانکوویچ سرمربی پرسپولیس در 
مصاحبه ای اعام کرد اگر داوری های سپاهان 
برای پرسپولیس می شــد قهرمان می شدیم. 
این مساله با واکنش مسعود تابش مدیرعامل 
باشگاه سپاهان همراه شد که او هم می گوید 
اگر داوری هایی که برای پرســپولیس می شد، 
برای ســپاهان شــده بود تیمــش 15 امتیاز 
جلوتر از امتیاز فعلی خود قرار می گرفت: »آیا 
همین تاکتیک باعث تنش بیشتر نمی شود؟ او 
با این حرفش کار داور را ســخت تر نمی کند؟ 
ما عوامل تیم ها بایــد کار را برای داور راحت 
کنیم. بــا بررســی های داوری در هفته های 

گذشــته تا همین جا پرسپولیس با اشتباهات 
سهوی داوران 5 امتیاز به حسابش واریز شده. 
در یکــی از بازی ها خطای پنالتــی این تیم 
گرفته نمی شــود و همان بازیکنی که خطای 
پنالتی کرده دقیقه 93 گل سه امتیازی برای 
آنها می زند اما داوری هــا در خیلی از بازی ها 
به ضرر مــا بوده. ما با ســند و مدرک حرف 
می زنیم. آقای برانکو در مصاحبه اش گفته اگر 
داوری های ســپاهان برای پرسپولیس می شد 
قهرمان می شــدیم اما من هــم می گویم اگر 
داوری هایی که برای پرســپولیس می شــود 
برای ســپاهان شــده بود 15 امتیاز جلوتر از 

امتیاز فعلی خود بودیــم.« تابش در رابطه با 
انتخاب علیرضا فغانی برای بازی ســپاهان و 
پرســپولیس و کم شدن حاشــیه ها، توضیح 
می دهــد: »بــرای بازی های بزرگ اســتفاده 
از داوران خــوب یــک نکته حیاتی اســت. 
البته معتقدم عوامل دو باشــگاه ســپاهان و 
پرسپولیس از جمله خودم به عنوان مدیرعامل 
باشــگاه باید در انجام مصاحبه های خود دقت 
کنیــم و نباید با زیر ســوال بردن داوری یک 
تیم مثل برخی دوســتان که به ناحق عنوان 
کرده بودند داوران برای سپاهان خوب سوت 

زده اند، باعث تنش شویم.«

خداحافظی تلخ مهدی شیری با پیکانی ها

فرصت تراکتور به استوکس و اروین تا نیم فصل

افاضلی: مربیان قبلی کاری کرده اند که در شأن یک مربی نیست

تابش: داوری های پرسپولیس برای ما بود 15 امتیاز جلوتر بودیم

 در پایــان نیم فصــل اول لیگ برتر، 
آخریــن بردی که مجیــد جالی در لیگ 
هجدهــم به یاد مــی آورد مربوط به هفته 
هشــتم اســت. آن بازی که پیــکان در 
با ســپیدرود، قعرنشــین لیگ  رویارویی 
برتر توانســت با زدن یک گل ســه امتیاز 
بازی را کسب کند اما سیه روزی پیکان با 
مجید جالی از هفته نهم و در رویارویی با 
پرسپولیس شروع شد. پیکان در این دیدار 
با وجود به ثمر رساندن یک گل، دو بر یک 
بازی را باخت و تا پایان نیم فصل رقابت ها 

برد به چشم ندید. 
بعــد از آن بازی در هفته دهم پیکان 
در رویارویــی با ذوب آهن بحران زده تنها 
یک امتیاز کسب کرد اما این آخرین امتیاز 
شاگردان جالی در نیم فصل اول رقابت ها 

شــد چرا که آنها در هفتــه یازدهم دو بر 
یک به تراکتورســازی باختنــد، در هفته 
دوازدهم با 3 گل خورده شکست سنگینی 
مقابل پارس جنوبی جم داشــتند. آنها در 
ادامه ناکامی های شــان در هفته سیزدهم 
بــه مصاف فواد رفتند که با وجود به ثمر 
رســاندن 2 گل با نتیجه 3 بــر 2 باز هم 
بــازی را در مقابل تیم بحــران زده فواد 

واگذار کردند. 
هفته چهاردهم هم بــرای پیکانی ها 
خــوب پیش نرفت، آنهــا در بازی با یکی 
دیگــر از تیم های نه چنــدان آماده لیگ 
یعنی نفت مسجد سلیمان هم نتوانستند به 
امتیاز برسند و با یک گل در این دیدار هم 
شکست خوردند. امید جالی و شاگردانش 
به بــازی پایانی نیم فصل اول رقابت ها بود 
تا بتوانند با کسب ســه امتیاز از یک تیم 
شهرســتانی و البته تازه وارد به لیگ برتر 
با آرامش بیشــتری به تعطیات نیم فصل 

بروند و فکری به حال روزهای آینده بکنند 
که البته اینطور نشــد. پیکانی ها حتی در 
بازی با نســاجی و در خانه خود هم با یک 
گل خورده بازنده بازی شــدند تا در پایان 
نیم فصل اول یک تیم بازنده و بحران زده 
باشند. در روزی که پیکان آخرین امیدش 
را هم بــرای خارج شــدن از بحران قبل 
از پایان نیم فصل اول از دســت داده بود، 
حاشیه هایش به اوج رسید و مشخص شد 

که در این تیم چه خبر است.
 جدال لفظی ســرمربی و مدیرعامل 
خیلــی زود حاشــیه ها را شــروع کرد و 
مشــخص شــد آنطور که تصور می شــد 
اوضاع این تیم خوب نبوده. مجید جالی 
از حرف هــای مدیرعامــل بعــد از بازی 
بســیار ناراحــت بود و با قــرار گرفتن در 
برابر او می خواســت از بار مسوولیت شانه 
خالی کند. آنطور که از پیکانی ها شــنیده 
می شــود، بازیکنان پیکان و کادر فنی در 

طول هفته های گذشــته حمایت کافی از 
طرف مدیران  داشته و هر آنچه ازم بوده 

برای تیم فراهم شده است. 
به هــر حال قرار اســت جلســه ای 
تشکیل شــده و وضعیت پیکان مشخص 
شود. مجید جالی خود را برای جدا شدن 
از پیکان آماده می کند و البته مدیران این 
تیــم هم به فکر جایگزیــن برای آقا معلم 
هستند. اوضاع طوری در پیکان پیش رفته 

اســت که باید منتظر جدایی آقا معلم بعد 
از چند سال و البته قبل از شروع بازی های 

نیم فصل دوم باشیم. 
جالی بااخره از پیکان خواهد رفت 
اما باید در نظر داشــت که این ســرمربی 
فارغ از همه مسائلی که بیان شد، در مهره 
چینی و جــذب بازیکنان نیــز خطاهایی 
داشت که در نهایت منجر به جدایی از این 

تیم خواهد شد.

جدل ها برای بقا در پیکان ادامه دارد

مجید جالی، ناکام و طلبکار!

امیر اسدی
Amir Asadi

اكبر منتشلو
Akbar Manteshloo
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*  محاسبه امتيازات تيم ملوان با احتساب 6 امتياز منفي صورت گرفته است.
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ترکیــب اســتقال برای بــازی با 
ســپیدرود رشت در قیاس با بازی هفته 
قبل مقابل صنعت نفــت آبادان باز هم 
تغییرات محسوسی داشت. این رویه ای 
اســت که وینفرد شــفر از ابتدای فصل 
تا کنون بارها آن را تکرار کرده اســت. 
شــفر در واقع در هیچ یک از بازی های 
این فصل ترکیب تیمش را بدون تغییر 
نگذاشــته و ایــن بار نیــز در حالی که 
پیش بینی می شــد به واســطه بردهای 
اخیر مقابل استقال خوزستان و صنعت 
نفت آبادان، ترکیب دست نخورده باقی 
بماند اما این بار نیز تغییراتی در ترکیب 
انجام شــد. حال شــاید اگــر تغییرات 
اجباری باشــد، نمی توان به آن انتقادی 
وارد کرد اما غالب تغییرات شــفر فنی 
است و او همچنان ترجیح می دهد روی 
همین محــور ایجاد تغییــر در ترکیب 
تیمش پیــش برود. نکته مهــم درباره 
ترکیب اســتقال بازی دادن دوباره به 
سیدحسین حســینی است. دروازه بانی 
که در هفته های اخیر خبرهای بسیاری 
درباره حضورش در ذوب آهن شــنیده 
می شــد. بازگشت حســینی به ترکیب 
اســتقال در حالی نگاه ها را به ســمت 
خود چرخانــده که در دیگر نقاط زمین 
نیز بازیکنان تازه ای نسبت به بازی قبل 
مقابل صنعت نفــت آبادان وارد ترکیب 
استقال شده اند. فرشاد محمدی مهر را 

باید دیگر بازیکنی دانســت که همچون 
مهدی رحمتی از ترکیب اصلی استقال 

بیرون رفته است.
 او که در بازی هــای اخیر نمایش 
نسبتا مطلوبی داشت و حتی پیش بینی 
می شــد در بازی با ســپیدرود رشت به 
یکی از ستاره های تیمش هم بدل شود، 
این بار نیز به نیمکت ذخیره ها فرستاده 
شده تا وریا غفوری این شانس را داشته 
باشد در دفاع راست بازی کند. احتماا 
این تغییر به خواســت وریا انجام شده و 
بازیکن استقال به جهت آنکه حضور در 
جام ملت های آسیا را از دست ندهد، از 
شفرخواسته تا در دفاع راست بازی کند 
و بهانــه ای برای کارلوس کی روش باقی 
نگــذارد. دیگر تغییری کــه در ترکیب 
اولیه استقال چشم ها را به سوی خود 
می کشد بازگشــت دوباره جابر انصاری 

است.
ایــن بازیکــن کــه در هفته های 
آغازین هرگز مورد توجه وینفرد شــفر 
قرار نداشــت این بار بــه ترکیب اصلی 

فراخوانده شده است.
به این ترتیب اســتقال نسبت به 
بازی قبل خود مقابل صنعت نفت آبادان 
3 تغییــر را در ترکیب خود ایجاد کرده 
تا وینفرد شــفر همچنان در راس همه 
مربیان لیگ در تغییــر ترکیب تیمش 

باشد.

ترکیب استقال شبیه چرخ و فلک

سرمربی استقال بعد از مصاحبه زنده، تلویزیون را تحریم کرد
شفر: ما استقال ایرانیم

 بعد از بازی استقال و سپیدرود در حالی که استقال تیم میزبان را با 
نتیجه پرگل شکســت داده بود، گزارشگر بازی به سراغ شفر رفت و توانست 
با این ســرمربی استقال مصاحبه تلویزیونی بگیرد. شفر در این مصاحبه در 
خصوص بازی با سپیدرود اینطور گفت: »بابت نتیجه بسیار خوشحالم. حدود 
70 دقیقه ما خیلی خیلی خوب بازی کردیم. ما در روند بسیار خوبی هستیم 
تا به ســطح باای خودمان بازگردیم. باید یک قدردانی از آقای بیژن طاهری 
داشته باشم که همیشه به صورت جداگانه با فرشید باقری تمرین می کند. او 
در بازی قبلی گل زد و در این بازی هم دو بار گل زد. هدفی که ما در تیم مان 

داریم این است که بازیکنان مان هر روز و هر روز بیشتر پیشرفت کنند.«
شــفر با تشــکر از هواداران اســتقال در ادامه گفت: »باید تشکری از 
هوادارانی داشته باشم که از ما حمایت کردند و مردمی که با ما رفتار خوبی 
داشــتند و احترام گذاشــتند. از هواداران مان هم که به عنوان یار دوازدهم از 
ما حمایت کردند؛ ممنون هســتم و به نظرم ما 
بهترین هواداران آســیا را داریم. نه فقط بابت 
برد، بلکــه بابت گل هایی هم که زدیم بســیار 
خوشحالم، چون گل های یک ضرب و دو ضرب 

زدیم و این چیزی است که من دوست دارم.«
شــفر با اشــاره به دیدار روز پنجشــنبه 
تیمــش مقابل پدیده نیز اینطــور گفت: »ما با 
اتوبوس بــه تهران بازمی گردیم و باید ریکاوری 
کنیم. چند جابه جایی هم در تیم مان داشــتیم 
و روح ا... باقــری را از زمین بیــرون آوردیم تا 
تیم مان آمادگی ازم را داشــته باشد. ما چند 
روز دیگر بازی بســیار سختی پیش رو داریم و 
باید خودمان را برای آن مســابقه آماده کنیم. باید تعریف و تشــکری هم از 
داور مسابقه و دستیارانش داشته باشم. شاید به خاطر بارندگی شرایط سخت 

بود اما آنها قصاوت خوبی داشته باشند.«
سرمربی تیم اســتقال همچنین درباره بازی هافبک دفاعی اش اینطور 
گفت: »من از علی کریمی که هر بازی بهتر و بهتر می شــود، تشکر می کنم. 
می دانم که کار او بســیار سخت اســت اما با این حال امروز هم بازی خوبی 

انجام داد.«
 البته نکته قابل توجه در مورد مصاحبه شــفر و رویکرد استقالی ها این 
بود که بعد از این مصاحبه تلویزیونی اســتقالی ها در اقدامی عجیب نشست 
خبری را تحریــم کردند که این تناقض در رفتار آنها باعث تعجب مخاطبان 

شد.
محمدحسین زرندی، مدیر رسانه ای استقال در ابتدای نشست خبری 
وینفرد شــفر اعام کرد که باشگاه اســتقال اطاعیه داده است که به دلیل 
قرار نگرفتن نام ایران در کنار استقال در یکی از بخش های خبری تا زمانی 
که صداوســیما عذرخواهی رسمی نکند، در کنفرانس های قبل و بعد از بازی 
با شــبکه های تلویزیونی صحبت نخواهند کــرد. او همچنین تأکید کرد، اگر 
قرار باشــد دوربین ها در سالن باشند، نشست خبری را ترک خواهند کرد! به 
همین خاطر گزارشگران و خبرنگاران شــبکه های تلویزیونی محل برگزاری 

نشست خبری دیدار سپیدرود رشت - استقال را ترک کردند.
شــفر نیز در این رابطه گفت: »بسیار خوشــحالم که سرمربی استقال 
ایران هســتم. اینجا فقط باشــگاه نیســت، یکی از بهترین باشگاه های ایران 
است. شاید برخی ها نخواهند به موفقیت برسیم اما خوشحالیم که میلیون ها 
هوادار، اســتقال ایران را دوســت دارند. ما به هدف مان برگشــتیم و بسیار 
خوشــحالم که آرم استقال روی ســینه من قرار دارد و خوشحالم سرمربی 

استقال هستم.«

چشمی: امیدوارم این بردها ادامه دار باشد
 اســتقال در چارچوب هفته پانزدهم لیگ برتر موفق شــد به یک برد 
پرگل دســت پیدا کند. آبی ها با برتری 5 گله مقابل ســپیدرود سومین برد 
متوالی خود را جشــن گرفتند. مدافع تیم استقال پس از دیدار با سپیدرود 
اظهار امیدواری کرد که نتایج خوب تیمش ادامه پیدا کند. روزبه چشــمی، 
مدافع ملی پوش استقال هم پس از این پیروزی گفت: »خدا را شکر می کنم 
کــه این نتیجه را گرفتیم. به هواداران تیم مان تبریک می گویم. امیدوارم که 

این بردها برای ما ادامه داشته باشد.«

عبداللهی: مشکل مالی 
حل شود، جباروف را 

برمی گردانیم
استقال قطعا در نیم فصل دوم چند 
تغییر عمده خواهد داشــت. ایــن تیم که 
در جــام حذفی دیگر امیدی بــه قهرمانی 
نــدارد تمام حواس خــود را معطوف لیگ 
برتر می کند.  عبداللهی مشــاور فتحی در 
خصــوص نگرانی این روزهــای هواداران از 
»هواداران حق  می گوید:  استقال  وضعیت 
دارند که نگران وضعیت تیم شــان باشــند 
چون در ســرما و گرما به ورزشگاه می آیند 
تا حمایــت کنند. آنها مطمئن باشــند که 
بازیکنان با همه وجــود برای موفقیت تیم 
تاش می کنند.« عبداللهی در مورد مذاکره 
با ســرور جباروف می گویــد: »جباروف از 
فصل گذشــته طلب دارد و به همین دلیل 
مســووان باشــگاه در حال رایزنی هستند 
تا طلب او را پرداخت کنند. باشــگاه دچار 
مشکات مالی است و اگر این مشکات حل 
شــود، با جباروف وارد مذاکره خواهد شد. 
عاوه بر این، تیم باید برای ادامه مسابقات 

و آسیا تقویت  شود.«

هواداران استقال 
پشت در ماندند

بازی بین دو تیم سپیدرود و استقال 
در شرایطی آغاز شد که با وجود خالی بودن 
بخشی از ورزشگاه ســردار جنگل در زمان 
شروع مسابقه، بیش از ۲00 هوادار استقال 
پشت در ماندند. مسووان باشگاه سپیدرود 
و مسووان برگزاری مسابقه تنها ۱0 درصد 
از ورزشــگاه را به اســتقالی ها اختصاص 
دادند و حتی خالی بودن ورزشگاه نیز باعث 
نشد که این تصمیم تغییر کند تا هواداران 
اســتقال با وجود در دســت داشتن بلیت 

پشت در بمانند.

 گرو چمدانش را دم در گذاشت
الحاجی خواهان 

جدایی شد
پــس از آنکــه الحاجی گــرو برای 
اســتقال در بازی با صنعــت نفت آبادان 
به میــدان نرفت و نیمکت نشــینی های او 
تــداوم پیدا کرد، تصمیم گرفته از این تیم 
جدا شــود. گرو در صحبتی که با وینفرد 
شــفر داشته رســما خواســتار جدایی از 
استقال شــده و گفته که دیگر نمی تواند 
بــا انتقاد هایی که از او می شــود، در لیگ 
برتر ایران بازی کنــد. گرو در حالی برای 
استقال نیم فصل به میدان رفت که تنها 
یــک گل و آن هم از روی نقطه پنالتی به 
ثمر رســاند. در حال حاضــر عملکرد این 
مهاجم نیجریه ای با انتقــاد تند هواداران 

استقال روبه رو شده است.

سالن کنفرانس

اســتقبال از اســتقال در شهر رشت مصاحبه و خبر
فراتــر از تصور بازیکنــان و مربیان این تیم 
بود. کاروان آبی ها که با اتوبوس به ســمت 
رشــت رفــت حیــن ورود به این شــهر با 
استقبال ویژه آبی دان این شهر مواجه شد. 
هواداران بســیاری اتوبوس حامل بازیکنان 
و مربیان اســتقال را احاطه کردند و فیلم 
و عکس های زیادی از زمــان ورود این تیم 
به شهر رشت و هتل محل اقامت در فضای 

مجازی منتشر شد.
به 500  استقال  گیانی های دوستدار 

نفر می رســیدند و آنها بــا تجمع مقابل هتل 
محل اقامت آبی ها نیز خواستارگرفتن عکس 
با بازیکنان محبوب خود بودند. این استقبال 
گرم باعث شــد تا کاروان اســتقال با نشاط 
باایی وارد شــهر رشت شود و فضای شادی 
این تیم را در آستانه بازی با سپیدرود رشت 
فرابگیــرد. البته در میان کاروان اســتقال 
الحاجی گــرو و نویمایر حضور نداشــتند و 
جالب اینکه برخی هواداران اســتقال وقتی 
بازیکنان از اتوبوس پایین می آمدند سراغ این 

دو بازیکن خارجی را می گرفتند.

بعد از اشتباه بزرگی که صداوسیما 
در مواجهه با باشــگاه ذوب آهن مرتکب 
شد و اعتراض شدید مدیران این باشگاه 
را به دنبال داشت و حتی سعید آذری، 
مدیرعامل این باشگاه صنعتی مانع ورود 
دوربین هــای تلویزیونی به بازی خانگی 
ایــن تیم مقابل پــارس جنوبی جم در 
ورزشــگاه فواد شــهر اصفهان شــد، 
باشگاه استقال نیز به صف معترضان به 
رفتارهای صداوسیما ملحق شد و در پی 
تکرار همان اشــتباه این بار در مواجهه 
با نام باشــگاه استقال، چنین بیانیه ای 
علیه یکی از مهم ترین رسانه های کشور 
صادرکرد تا خشــم خود را از رفتارهای 
عجیبی که در این رســانه می شود،  به 

اطاع عموم برساند.
بیانیه خود  اســتقال در  باشــگاه 
چنین نوشــته است: »متاســفانه برای 
دومیــن مرتبه، رســانه ملــی به جای 
اســتفاده از نام ایران برای تیم استقال، 
نماینده کشــورمان در لیــگ قهرمانان 
آســیا، این باشــگاه را اســتقال تهران 
نامیده اســت. با توجه بــه اینکه چنین 
اشــتباهی پیــش از این تکرار شــده و 
باشگاه استقال نیز مراتب اعتراض خود 
را بیان کرده بــود و این موضوع مجددا 
از ســوی رســانه ملی! انجام شده است، 

باشــگاه اســتقال ضمن اعام اعتراض 
شدید خود به مدیران و مسووان رسانه 
ملی، خواســتار عذرخواهی رســمی از 
باشگاه اســتقال و هواداران این باشگاه 
می باشد. ضمن اینکه با اعام امیرحسین 
فتحی سرپرســت این باشــگاه تا زمانی 
کــه عذرخواهــی رســمی تلویزیون از 
باشگاه استقال و هواداران انجام نشود، 
هیچکدام از اعضای باشــگاه اســتقال 
با هیــچ یک از  هیچگونــه مصاحبه ای 

شبکه های تلویزیونی نخواهد داشت.
نشان  همواره  اســتقال  باشــگاه 
داده جهــت حفظ حــق و حقوق خود 
و هوادارانــش از هیــچ اقدامی کوتاهی 
نخواهــد کرد، پیش از ایــن و در اهواز 
نیز میکروفن شبکه خبر را از کنفرانس 
مطبوعاتی وینفرد شفر خارج کرد و حاا 
هم تا انجام عذرخواهی رسمی مسووان 
تلویزیــون، هیــچ کدام از شــبکه های 
تلویزیونی اجازه حضور در کنفرانس های 
خبری قبل و بعد از مســابقه سرمربی 

آبی پوشان را نخواهند داشت.«
 به این ترتیب باشگاه استقال نیز 
شمشیر را برای رسانه بزرگ صداوسیما 
از رو بســته و تا زمانی که از این باشگاه 
عذرخواهی نشــود، وضعیــت به همین 
منوال ادامه خواهــد یافت. پیش تر نیز 

برخی مربیان فوتبال ایران از مصاحبه با 
کرده  خودداری  تلویزیونی  دوربین های 
بودند. نمونه اش علی دایی که حتی در 
نشســت های خبری پیــش از بازی نیز 
میکروفن های صداوسیما را پس می زد و 
حاضر به انجام مصاحبه با آنها نمی شد.

 با توجه به سیاســتی که باشــگاه 
اســتقال در پیش گرفته بعد از بازی با 
ســپیدرود قطعا مربیان و بازیکنان این 
باشــگاه از مصاحبه با خبرنگاران سیما 
ســر باز می زنند و حاضر بــه مصاحبه 
نخواهند شد تا روزی که به گفته باشگاه 
استقال صداوســیما رسما عذرخواهی 
کند! اینکه چرا صداوســیما اصرار دارد 
در مقابــل نام تیم های ایرانی شــرکت 
کننــده در رقابت های لیــگ قهرمانان 
آســیا گاها از پســوند شــهرهای آنها 
استفاده کند، بســیار شگفت انگیزاست. 
بار قبــل نیز صداوســیما وقتی خبری 
درباره همگروه های آســیایی ذوب آهن 
منتشــر کرد در مقابل نام این باشــگاه 
از پســوند اصفهــان اســتفاده کرد در 
حالــی که در بازی هــای بین المللی در 
مقابل تیم ها، نام ایــران قرار می گیرد؛ 
مثــا ذوب آهــن ایــران یا اســتقال 
ایران اما صداوســیما پس از آن اشتباه 
عجیب در قبال باشــگاه ذوب آهن این 
بار نیز در زیرنویس شــبکه خبر وقتی 
قصد مخابره خبر میزبانی کشــور مورد 
نظر سعودی ها را داشــت در مقابل نام 
استقال از نام ایران استفاده نکرد. اوج 
شــگفتی آنجا بود که در این زیرنویس 
باشگاه الهال با پسوند عربستان نوشته 
شد اما باشگاه استقال با پسوند تهران 
که این موضوع موجب حساسیت شدید 
سران باشگاه استقال و در نهایت صدور 
بیانیه رسمی این باشگاه شد و باید دید 
که سرمنشــا این اشــتباه ها که داد دو 
تیم ایرانی شــرکت کننده در رقابت های 
آسیایی را درآورده چیست و چرا چنین 

اشتباه های عجیبی انجام می شود.

 آبی دان رشت برای استقال سنگ تمام گذاشتند

جنگ صد درصدی استقال با صداوسیما
بعد از علی دایی و باشگاه ذوب آهن

میثم تیموری فصل گذشته در تیم 
پارس جنوبی جم، بازی های خوبی انجام 
داد اما پیش از پایان فصل گذشته، رباط 
صلیبی پاره کرد. مدیران وقت باشــگاه 
استقال بدون اینکه متوجه مصدومیت 
تیموری شده باشند، اقدام به جذب این 
بازیکن کردند. پــس از مدتی، تیموری 
بدون اینکه مدیران باشگاه را در جریان 
مصدومیتــش قــرار دهــد، در تمرین 
اســتقال شــرکت کــرد. در تمرینات 
مشخص شد که این بازیکن چند ماهی 
نیــاز به درمان دارد. تیموری خیلی زود 
در اختیار کادر پزشــکی استقال قرار 
گرفت و اکنون یک ماهی اســت بدون 

مشکل تمرین می کند.

این بازیکــن در حالی برابر صنعت 
نفت آبادان دقایقــی به میدان رفت که 
نخســتین بازی رسمی او برای استقال 
محســوب می شــد، به همین دلیل در 
پایان بازی اشــک ریخت. از یک طرف، 
در ســمت چپ رقیبانی بــه نام آرمین 
ســهرابیان و میاد زکی پور را می بیند و 
صحبت از خروج او در نیم فصل شده اما 
از طرف دیگر در تمرینات آماده نشــان 
داده اســت. تیمــوری وضعیت مبهمی 
برای ادامه حضورش در اســتقال دارد 
و به اینها باید بازگشــت امید نورافکن 
را هم اضافه کرد که گفته می شــود از 
نیمکت نشــینی در شــارلروای بلژیک 

خسته شده و قصد بازگشت دارد.

وضعیت مبهم میثم تیموری

 کاهش محکومیت استقال در پرونده جباری

 خطیر مذاکره با قوچان نژاد را تکذیب نکرد
  دیدار پنهانی معاون استقال با چند بازیکن

مجتبــی جباری از باشــگاه اســتقال به 
فدراســیون فوتبال شــکایت کرده و خواســتار 
طلب 640 میلیونی خود از اســتقال شده بود.

جبــاری در مرحله اول شــکایت خود به نتیجه 
هم رســیده بود و کمیته تعیین وضعیت که در 

این موارد حق قضاوت دارد باشــگاه اســتقال 
را عــاوه بر پرداخت این مبلــغ به ۱۲میلیون و 
800هزارتومان خسارت حق دادرسی نیز محکوم 
کرده بود اما باشــگاه اســتقال با ارسال نامه ای 
در تاریخ ۱397/۱/۲9 به فدراســیون فوتبال از 
کمیته تعیین وضعیت خواســته بــود منصفانه 
به این شکایت رســیدگی کند. در نهایت نیز با 
توجه به اینکه باشــگاه استقال خواستار تجدید 
نظرخواهی درباره ماجرا شده بود، به نتیجه رسید 
و کمیته اســتیناف که مقامی بااتــر از کمیته 
تعییــن وضعیت و کمیته انضباطی اســت، این 
باشــگاه را مجاب به پرداخت 300میلیون تومان 
کرد تا آبی ها ضررکمتری را متحمل شــوند. در 
واقع در این ماجرا مجتبی جباری بازنده شــد و 
نتوانست تمام مبالغی که در قرارداد فی مابین با 
باشگاه استقال نوشته شده بود را دریافت کند. 
ظاهرا مسووان باشگاه استقال اسنادی دال بر 
خواست خود بازیکن به فسخ قرارداد را به کمیته 
اســتیناف ارجاع داده بودند که در نهایت باشگاه 

استقال برنده این دعوی لقب گرفت.

خبر مذاکره باشــگاه اســتقال با رضا 
قوچان نژاد مهاجم ســابق تیم ملی ایران و 
سرور جباروف هافبک ازبکستانی جدی تر از 

گذشته مطرح شده است.
باشگاه اســتقال در صدد تقویت این 
تیم برای نیم فصل دوم لیگ برتر اســت و 
طبق گفته مدیرعامل این باشگاه، بازیکنانی 
که مدنظر کادر فنی قرار داشــته باشند به 
این تیم اضافه خواهند شد. هرچند هنوز به 
صورت رسمی فهرست خرید شفر سرمربی 
استقال منتشر نشده است اما خبرها حاکی 
از مذاکره مســووان باشــگاه با گزینه های 

مدنظر شفر است.
یکــی از این بازیکنان ســرور جباروف 
هافبک ازبکستانی اســت که گفته می شود 
در ازای گرفتــن طلب فصل گذشــته خود، 
قرار اســت نیم فصــل به اســتقال اضافه 
شــود. همچنین از رضا قوچان نژاد مهاجم 
ســابق تیم ملی و بازیکــن فعلی تیم آپوئل 
قبرس هم به عنوان دیگر گزینه استقال یاد 

می شود.

 علی خطیر معاون باشــگاه اســتقال 
در واکنــش به خبر مذاکره باشــگاه با این 
دو بازیکن، از رسانه ها خواست اجازه بدهند 

استقال در آرامش کارش را جلو ببرد.
خطیر در این زمینه گفت: »نمی خواهم 
در ایــن ارتباط صحبت کنــم. هنوز نقل و 
انتقاات شــروع نشده اســت و نمی خواهم 
راجع به گمانه زنی ها صحبت کنم. رسانه ها 
و هواداران اجازه بدهند استقال در آرامش 

کارش را انجام بدهد.«
بحث دیگری که باشگاه استقال با آن 
روبه رو اســت، وضعیت داریوش شجاعیان 
است. شــجاعیان که سال گذشــته دچار 
مصدومیت شــد، آماده بازگشت به میادین 
و بازی برای اســتقال است. این در حالی 
اســت که هوشــنگ نصیرزاده مدیرعامل 
باشــگاه ماشین ســازی )گســترش فواد 
ســابق( برای چندمین بار تاکید کرده است 
شــجاعیان بــه خاطر اینکه اســتقال پول 
انتقــال وی را کامل پرداخت نکرده اســت، 
باید به ماشین ســازی برگردد و قانون اجازه 

بازی به او برای استقال را نمی دهد.
خطیــر در ایــن خصوص هــم گفت: 
»ارتباط ما با باشــگاه ماشین سازی و آقای 
نصیرزاده دوســتانه اســت. قبول داریم که 
مبلغی را به این باشــگاه بدهکاریم که برای 
پرداخت آن توافق کرده ایم. ان شــاءا... این 
مبلغ که حدود ۲00 میلیون تومان است به 

ماشین سازی پرداخت می شود.«
اینطور که از شواهد پیدا است استقال 
در نیم فصل دوم قصد دارد که شرایط تیم را 
با آوردن بازیکنانی مثل جباروف تغییر دهد 
و از طرفــی هم بحث آمــدن قوچان نژاد به 
استقال نشان می دهد که شفر از مهاجمان 
فعلی راضی نیســت و به احتمال زیاد چند 

بازیکن استقال را ترک خواهند کرد.

بــزن بــاران
پانزدهم  جمعه، 1397/9/16، هفته 
هجدهمین دوره لیگ برتر، ورزشــگاه 
ســاعت:15:00،  رشت،  جنگل  سردار 

تماشاگر: 10هزار نفر
سپیدرود: صفر

استقال:5
فرشــید باقری )12( و )34(، جابر 
انصاری )56(، میثم تهیدســت )گل به 

خودی-57(، رضا آذری )76(
داور: حسین زرگر

ابوالفضلی،  محمدرضــا  کمک ها: 
محمدرضا مدیر روستا

اخطار: محمد نزهتی، امین جوادی 
مقدم، علیرضا عزت کرامت )سپیدرود(
بازیکــن برتــر: فرشــید باقری 

)استقال(
سپیدرود: کوروش ملکی )46- ایمان 
صادقی(، میاد قربان زاده، میثم تهیدســت، 
علیرضــا نورمحمدی، امیــن جوادی مقدم، 
محمدرضــا مهدوی، علیرضــا عزت کرامت 
)6۲- میاد احمدی(، حسین ابراهیمی، پویا 
نزهتی، یعقوب کریمی )46-حسین شنانی(، 

محمد غامی
 سرمربی: علی کریمی

استقال: سیدحسین حسینی، محمد 
دانشــگر، روزبه چشمی، وریا غفوری، میاد 
زکی پور، علی کریمی، فرشــید باقری )6۲-

رضــا آذری(، طــارق همام، جابــر انصاری 
)76-اللهیار صیادمنش(، فرشید اسماعیلی، 

روح ا... باقری )64- مرتضی تبریزی(
سرمربی: وینفرد شفر

 
* محمدرضــا مهــدوی و وریا غفوری 
به عنوان کاپیتان های دو تیم قبل از شــروع 
بازی تشــریفات این بازی را بــا داور برگزار 

کردند.
* بازی درحالی با ســوت حسین زرگر 
آغاز شد که هوای نیمه بارانی طراوت خاصی 

به آن بخشیده بود.
* سکوهای ورزشگاه سردارجنگل رشت 

هیچ جای خالی درخود نداشت.
 دقیقه3: نخستین موقعیت را استقال 
در این بازی ایجاد کرد و فرشــید اسماعیلی 
ضربه کاشــته ای که نصیب تیمش شده بود 
را روی دروازه ارسال کرد که جوادی مدافع 

میزبان تن به کرنر داد.
دقیقه4: کرنر ارســالی را هم اسماعیلی 
فرســتاد و چشــمی بــا ضربه ســر دروازه 

ســپیدرود را تهدید کرد کــه در نهایت این 
موقعیت هم برای استقال ثمری نداشت.

 
دقیقه9: خطاهــای متعدد بازیکنان دو 
تیم داور بازی را بارها مجاب به نگه داشــتن 
بازی کــرد. دو تیم فوتبالــی فیزیکی را در 

دستورکار قرار دادند.
دقیقه۱۲: اشــتباه میثم تهیدســت در 
دفع توپ باعث شــد توپ زیر پای فرشــید 
باقــری بیاید و این بازیکن هم بدون معطلی 
بــا پای چپ توپ را به کنــج دروازه میزبان 
کوبید. کوروش ملکی، دروازه بان ســپیدرود 
هــم فقط نظاره گر ورود تــوپ به دروازه اش 

بود.
دقیقــه۱9: محمد نزهتــی نزدیک به 
محوطه شش قدم استقال صاحب موقعیتی 
طایی شــد اما ضربه آخر را بسیار بد زد تا 

این موقعیت از دست برود.
ارسال  روی  روزبه چشــمی  دقیقه۲0: 
کرنر دوباره دروازه ســپیدرود را تهدید کرد 
امــا ضربه او با فاصله کم از کنار تیر عمودی 

اوت شد.
دقیقــه۲3: علی کریمی به شــدت از 
قضاوت داور در صحنه ای که نزهتی توســط 
چشمی سرنگون شــد معترض بود. کریمی 
اعتقاد به خطا داشــت که اینطور هم به نظر 

می رسید اما داور چنین اعتقادی نداشت.
دقیقــه۲5: محمــد نزهتی بــه دلیل 
اعتــراض بــه داور کارت زرد گرفت. نزهتی 
معتقــد بود که طــارق همام وقت کشــی 

می کند.
دقیقه۲6: پس از ارســال کرنر بازیکنان 
سپیدرود توپ به دست فرشید باقری خورد 
و بازیکنــان ســپیدرود اعتقاد بــه پنالتی 

داشتند اما داور بازی را ادامه داد تا بازیکنان 
ســپیدرود به شدت نســبت به این تصمیم 

اعتراض کنند.
دقیقه۲8: اســتقال در ضد حمله نفوذ 
انصاری و پــاس دقیق او بــه روح ا... باقری 
صاحب یک موقعیت عالی شــد اما باقری دو 
بــار پی درپی به توپ ضربــه زد که کوروش 

ملکی موفق تر بود.
دقیقــه30: کــوروش ملکی بــه دلیل 
مصدومیت روی زمین افتاد که داور بازی را 
متوقف کرد تا لحظاتی دو تیم به اســتراحت 

بپردازند.
دقیقه34: با پاس میــاد زکی پور که 
از جنــاح چپ اســتقال به ســمت دروازه 
ســپیدرود یــورش برده بود تــوپ زیر پای 
فرشــید باقری آمد و این بازیکــن دوباره با 
شوتی دقیق دروازه سپیدرود را برای بار دوم 

باز کرد.
 دقیقــه35: ســپیدرود کــه نتیجه را 
عمیقا به ضرر خودش می دید توسط غامی 
می توانست یکی از گل های خورده را جبران 
کند اما ضربه این بازیکن را ســید حســین 

حسینی با واکنشی مناسب دفع کرد.
دقیقه36: جابــر انصاری در یک فعل و 
انفعال در موقعیت گلزنی قرار گرفت اما این 

موقعیت ثمری نداشت.
دقیقه45: در نهایت بازی در نیمه اول با 

برتری استقال به پایان رسید.
باقری نخستین خطر  دقیقه47: روح ا... 
جدی را در نیمه دوم روی دروازه ســپیدرود 
سروســامان داد و درحالی که فاصله کمی با 
دروازه داشــت با یک چرخش سریع توپ را 
شلیک کرد که ملکی این بار واکنش مناسبی 

روی توپ داشت.

دقیقه53: جابر انصاری توپ را از سمت 
چپ دفاعی سپیدرود ارسال کرد که فرشید 
باقری دوبــاره در موقعیت گلزنی قرارگرفت 
اما ضربه او که در حالت نامتعادل نواخته شد 

راهی به دروازه نداشت.
دقیقه55: علیرضا عــزت کرامت، جابر 
انصاری را با خطا متوقف کرد و از داور کارت 
زرد هــم گرفت. ضربه کاشــته ای که عزت 
کرامت نصیب اســتقال کرده بود را طارق 
همام به ســمت دروازه سپیدرود ارسال کرد 

که ثمری برای استقال نداشت.
دقیقه 56: مدافعان سپیدرود روی پاس 
در عمق کریمــی جا ماندند و همام هم فرار 
کرد و با پاســی دقیق انصــاری را با دروازه 
ســپیدرود تک به تک کرد و این بازیکن هم 
با یک بغل پای ساده برای سومین بار دروازه 

را باز کرد.
دقیقه57: نفوذ فرشــید باقری از جناح 
چپ ســپیدرود و پاس این بازیکن به میان 
مدافعان ســپیدرود باعث شد تا تهیدست به 

اشتباه دروازه خودی را باز کند.
اشــتباه  روی  دقیقه65: محمد غامی 
مدافعان استقال می توانست دروازه استقال 
را باز کنــد اما ضربه او فقــط فضای باای 

دروازه را شکافت.
دقیقه68: ارسال دقیق زکی پور با ضربه 
سر تبریزی همراه شد اما توپ به تیر دروازه 
خورد تا این بازیکن همچنان در حسرت گل 

باقی بماند.
 دقیقــه76: رضــا آذری بازیکن جوان 
استقال روی ارسال وریا غفوری با یک بغل 
پای دقیق توپ را به طاق دروازه ســپیدرود 

کوبید.
* بعد از گل پنجم استقال تماشاگران 

رشتی ورزشگاه را آرام آرام ترک کردند.
دقیقه77: شــنانی با روی پای راســت 
دروازه اســتقال را تهدید کرد اما حسینی 
با واکنشی عالی مانع از بازشدن دروازه شد.

دقیقــه78: محمــد غامی بــار دیگر 
فرصتی طایــی را تجربه کرد اما ضربه او با 
بدشانســی به تیر دروازه خورد و کرنر شد. 
حسینی اثر اندکی هم روی این توپ داشت 
تا داور کرنر اعام کند اما این کرنر هم برای 

میزبان بی ثمر بود.
دقیقه85: رضا آذری با ضربه روی پای 

دقیق صادقی را به واکنشی جدی واداشت.
دقیقه90: کمک داور چهارم مانند نیمه 

اول 3 دقیقه وقت تلف شده اعام کرد.
تبریزی آخرین  دقیقه۲+90: مرتضــی 
فرصت استقال در این بازی را به دست آورد 
اما با تعلل فراوان این موقعیت را هم از دست 
داد تا مشخص شود او در بازی های آسان هم 
نمی تواند برای استقال گلی به ثمر برساند.

دقیقــه3+90: در نهایت بازی با برتری 
پرگل اســتقال بــه پایان رســید و آبی ها 
۲4امتیــازی شــدند. ایــن پیــروزی برای 
استقال بسیار روحیه بخش بود هر چند که 
مقابل تیم قعرنشین سپیدرود به دست آمد. 
استقال با برتری پر گل در هفته پانزدهم تا 
حدودی به وضعیت گلزنی خود نیز در فصل 

جاری سروسامان بخشید.

سپیدرود صفر- استقال 5 
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خط خــوردن نام علیرضــا بیرانوند از 
جمع سه کاندیدای نهایی کسب جایزه توپ 
طای آســیا و رســیدن این جایزه به اکرم 
حســن قطری، چیزی نبود که رسانه ها به 

سادگی از آن بگذرند.
حتی یک قیاس ســاده بیــن علیرضا 
بیرانوند و اکرم حسن به راحتی می توانست 
به ادعای سرقت این جایزه از بیرانوند صحه 
بگــذارد. به خاطر همین بــود که خیلی از 
کارشناسان داخلی و خارجی به اتفاق معتقد 
بودنــد که این جایزه از بیرانوند به ســرقت 
رفته است و جایزه توپ طا بی چون و چرا 

باید به او می رسید.
امتیاز«  اینکه »مجمــوع  پذیرفتــن 
بازیکنان به قرار گرفتن آنها در فهرســت 
بهترین بازیکن ایونت های قاره ای زیر نظر 
فیفا و ای اف ســی می انجامــد، تا حدودی 
از شــدت این ادعا که جایــزه توپ طا از 
بیرانوند به سرقت رفته، می کاهد اما بدون 
شــک قرار گرفتن اکرم حسن را در میان 
ســه نفر نهایی توجیه نمی کند. به همین 
خاطر نگاه به چند نکته اصلی در مســیر 
انتخــاب کاندیداهای نهایــی می تواند تا 
حدودی قضاوت بهتری درباره ناکام ماندن 
و تضییع حق بیرانوند در مسیر کسب این 

جایزه داشته باشد.
 بیرانونــد در بازی های جــام جهانی 
خوش درخشــید اما مثا در بازی با پرتغال 
عنوان ســتاره زمین به جای او به کوارشما 
رســید. عنوانی که اگر خــودش برده بود با 
اختاف می شــد ستاره امســال آسیا. او در 
حقیقت از جام جهانی دقیقا به اندازه ســایر 

رقبایش امتیاز گرفته بود یعنی هیچ!
او در آســیا دو بار ستاره میدان شد و 
امتیازش برابر بود با ســوزوکی و یوما. البته 
سوزوکی به دلیل درخشش در بازی فینال، 
امتیازی بااتر از رقبا داشت اما قطعا امتیاز 
بازیکنی مثل اکرم حسن از آنها کمتر بوده 

است.
در واقع همه اینها تأثیر ابی فدراسیون 
فوتبال قطر در گنجاندن نام اکرم حسن در 
میان ســه گزینه نهایی برای کســب جایزه 
توپ طا را کمرنگ نمی کند. همه می دانند 

این یک عرف اســت که جوایز را در آســیا 
تقســیم می کنند. معموا فدراســیون هایی 
که ابی قوی تری هم دارنــد جوایز مهم تر 
را می برند. این هیات رییسه فعلی فوتبال ما 
کل زورش در همه این سال ها این بوده که 
جایزه فرعی اصغر حسن زاده را برای فوتسال 

بگیرد.
اصا قرار نبود اسم حسن در میان سه 
نامزد نهایی باشــد و حتی خود رسانه های 
قطــری نامــش را در ایــن فهرســت قرار 
فوتبال  کنفدراســیون  از طرفی  نمی دادند. 
آســیا هم طی نامه ای به باشگاه پرسپولیس 
اعام کرده بــود که نام بیرانوند بین ســه 
بازیکن برتر فوتبال آسیا خواهد بود. ناگهان 
اما همه معادله ها بر هم خورد و گفته شــد 
پرســپولیس از سوی فیفا دارای محرومیتی 
است و بازیکنش نمی تواند جزو سه بازیکن 

برتر جای بگیرد.
کنفدراسیون فوتبال آسیا اما در فینال 
لیگ قهرمانان آسیا جایزه اخاق را به باشگاه 
پرسپولیس و سیدجال حسینی اختصاص 
داده بود که با توجیه فعلی شان برای حذف 
نــام بیرانوند در تناقض بــود اما به هر حال 
این اتفاق افتاد تــا دو بازیکن ژاپنی و یک 
قطری به جمع سه کاندیدای نهایی راه یابند 
و غیبت کاندیداهای ژاپنی در مراسم، اکرم 
حســن را برنده نهایی کند، چرا که از سال 
2007 قانونی برای بردن جایزه وضع شــده 
که براســاس آن این جایزه تنها به بازیکنی 
می رسد که از میان سه نامزد نهایی، خود را 
به مراسم برســاند و هر بازیکنی که از سفر 
به محل مراسم اهدای جوایز خودداری کند 
یعنــی در عمل از پذیرش توپ طا انصراف 

داده است.
واقعیت این اســت که بیرانوند جایزه 
را در حالی نبرد که نســبت به اکرم حسن 
شایسته تر بود نه دو کاندیدای دیگر ژاپنی. 
هرچند کــه بیرانوند عملکــرد قابل قبولی 
داشت اما مجموع امتیازات او از دو کاندیدای 
دیگر بااتر نبود اما اگر ضعف فدراسیون در 
ابی با ای اف سی نبود و به جای اکرم حسن 
به جمع ســه کاندیدا می رسید، حتماً امروز 

توپ طا را با خود به ایران آورده بود.

توپ طا را ندزدیدند، از دستش دادیم

 مرور چند نکته برای قضاوت بهتر درباره
 ناکامی بیرانوند

ســپیدرود بازی با اســتقال را 
با نتیجه 5 بر صفــر باخت تا یکی از 
باشد.  هفته  این  بازی های  پرگل ترین 
ایــن بازی امــا دو صحنه مشــکوک 
بــازی   28 دقیقــه  داشــت.  داوری 
استقال و سپیدرود، صحنه مشکوکی 
در محوطه جریمه تیم میزبان رخ داد. 
در شرایطی که استقال بازی را با یک 
گل پیش بود، توپ در محوطه جریمه 
به دست فرشــید باقری برخورد کرد. 
البته دســت باقری در شرایط طبیعی 

بود و حتــی از روی تصاویر اینطور به 
نظر می رسد که او قصد دارد دست اش 
را بکشد تا به توپ برخورد نکند. حاا 
باید منتظر بمانیم تا کارشــناس های 
داوری در مورد این صحنه نظر بدهند. 
نیمــه دوم هم یک صحنه مشــکوک 
داوری در محوطه جریمه سپیدرود رخ 
داد که اســتقالی ها اعتراض شدیدی 
به آن داشتند. البته در اقدامی عجیب، 
صحنه آهسته این اتفاق پخش نشد تا 

ابهامات درباره آن بیشتر باشد.

آخرین اخبار منتشــر شــده درباره 
با رضا  تراکتورســازی  باشــگاه  مذاکرات 
قوچان نــژاد بــه اینجا رســیده که گفته 
می شود این مذاکرات خیلی جدی تر شده 
و محمدرضا زنوزی برای صحبت با مهاجم 
پیشــین تیم ملی فوتبال ایران قرار است 
به ترکیه برود. ظاهراً قرار اســت زنوزی و 
قوچان نژاد در روز هــای آینده دیداری در 
دفتر کار مالک باشــگاه تراکتورسازی در 
ترکیه داشته باشند تا صحبت  های نهایی 
را بــرای حضور این مهاجم در تبریز انجام 

دهنــد. علی رغــم این اما محمــد تقوی، 
سرمربی تراکتورسازی تأکید دارد که این 
خبرهــا فقط با هدف بــر هم زدن آرامش 
تراکتورسازی منتشر می شود. او می گوید: 
»خبرهایی که درباره جدی شدن مذاکره 
باشــگاه تراکتورســازی با رضا قوچان نژاد 
می شنوید، صحت ندارد. نه مالک باشگاه با 
این بازیکن صحبتی داشته و نه من. البته 
جذب یک مهاجم در برنامه ما هســت اما 
ترجیح می دهیم درباره این موضوع در نیم 

فصل تصمیم بگیریم.«

 کعبی: شهردار و استاندار به کریمی
 قول بیهوده می دهند

حســین کعبی درباره اینکه هواداران علیه مسووان شهری و استانی 
شــعار می دادند و علی کریمی را تشــویق کردند، اینطور توضیح می دهد: 
»من بچه اینجا نیســتم اما باید بگویم کســانی که از بیرون آمدند بیشتر 
دلشان می ســوزد. نمی دانم برخی ها به دنبال چه چیزی هستند و فقط به 
فکر جیب خودشان هستند. این تیم شهرستان است و مردم برای حمایت 
آن آمده اند. آقای اســتاندار! آقای شهردار! کجایید؟ ! من جرأتش را دارم و 
این حرف را می زنم. چرا به علی کریمی قول بیهوده می دهید؟ علی کریمی 

اگر می توانست خودش به زمین می رفت و بازی می کرد.«

ورزشــگاه نقش جهــان اصفهان، 
یکــی از پر ماجراترین ورزشــگاه های 
ایران اســت که کار ساخت و ساز آن 
از سال 72 شــروع شد و در سال 95 
به بهره برداری کامل رســید. در واقع 
نقش جهــان که افتتاح شــد، اصفهان 
صاحب دومین ورزشــگاه اســتاندارد 
ایران شــد که علی رغم آزادی، نوساز 
هم بود. با این حال اما تجهیز ورزشگاه 
آزادی، باعــث شــده کــه مدیرعامل 

باشــگاه ســپاهان با کنایه از شرکت 
توســعه و تجهیز بخواهــد که نقش 
جهان را هم مثل آزادی تجهیز کنند.

محمدرضــا تابــش می گوید: »از 
شرکت توسعه و تجهیز اماکن ورزشی 
خواهش می کنیــم همانطور که ظرف 
مدت ۱5 روز کلیه مشکات ورزشگاه 
آزادی را بــا صرف هزینه های بســیار 
زیــاد آماده یــک بازی اســتاندارد و 
بین المللی کردند که باعث خوشحالی 

ما هم شــد، با صرف هزینه های کمتر 
ورزشگاه نقش جهان را که نوساز است 
و می تواند تبدیل به یک ورزشگاه ملی 
شود و مســابقات ملی را میزبانی کند 

برای ما تجهیز و تکمیل کنند.«
دوره ای  تجهیــز  کــه  البتــه   
بــروز خســارت های  از  ورزشــگاه ها 
بیشــتر جلوگیری می کنــد اما قیاس 
آن با ورزشگاه آزادی شاید کار چندان 

جالبی به نظر نرسد.

بازیکنان پرسپولیس در اعتراض به 
تغییر و تحوات مدیریتی باشگاه اعتصاب 
کرده انــد و تصمیم دارند بــرای بازی با 

سپاهان به اصفهان نروند.
آنهــا در ماه های اخیر با مشــکات 
مالی متعددی دســت به گریبان بوده اند 
که خیلــی از این مشــکات را با کمک 
مدیریت باشــگاه تحمل کرده اند. حاا اما 
احتمال قوی جدایی گرشاسبی، به شدت 
با واکنش بازیکنان همــراه بوده و باعث 

شــده که آنها اعتراض خود را نسبت به 
ایــن موضوع به شــکل اعتصاب پیش از 
یکی از حساس ترین بازی های لیگ نشان 

دهند.
البتــه که اعتصاب قبلــی بازیکنان 
گفته  اینکه  علی رغــم  پرســپولیس هم 
می شــد در اعتراض به مشــکات مالی 
اســت، در واقع در حمایت از حمیدرضا 
گرشاســبی بود و حاا هــم آنها حمایت 
خود از مدیرعامل باشگاه را این طور نشان 

داده اند.
بازیکنان پرسپولیس اعتقاد دارند که 
هــر تیم برای حضور موفــق در لیگ برتر 
چندین بازیکن گرفته و هزینه های خوبی 
هم انجام داده اند اما بازیکنان پرسپولیس 
با کمترین دریافتی در لیگ شرکت کرده 
و حاا بحث تغییر مدیریتی باعث شــده 
تمرکز آنها به هم بریــزد. به همین دلیل 
تصمیم دارند به اصفهان نروند تا مشخص 

شود تکلیف این تیم چه خواهد شد.

صحنه ای که علی کریمی را آشفته کرد

تراکتور - گوچی، جنجال رسانه ای یا واقعیت پنهان؟ 

نقش جهان را برای مان آزادی کنید
 درخواست سپاهانی ها از شرکت توسعه و تجهیز

پرسپولیسی ها به اصفهان نمی روند؟

تصویر شهر

 این تصویری از ســکوهای مملو از تماشــاگر ورزشگاه امام رضا 
در بازی پدیده مقابل ماشین ســازی است. حضور هواداران، همان 
چیزی است که ورزشگاه امام رضا و تیم فوتبال پدیده کم داشت.

 این تصویر همان صحنه ای است که توپ به دست فرشید باقری برخورد 
کرد و علی کریمی معتقد بود که داور باید خطای هند او را اعام می کرد.

 محمد عباس زاده، بازیکن 
تیم فوتبال نساجی مدتی 
است به دلیل مصدومیت این 
تیم را همراهی نمی کند. او به 
همین دلیل نتوانست نساجی 
را در بازی با پیکان همراهی 
کند اما با عصا وارد ورزشگاه 
شد و از جایگاه ویژه بازی را 
تماشا کرد.

 این تصویر چهره راضی وینفرد شــفر اســت. بعد از پیروزی 5 
بر صفر مقابل تیم ســپیدرود. او با رضایت برای هواداران تیمش 
دســت تکان می دهد و آماده پذیرایی از روزهای خوب می شود.
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در نقد تیم های بی تماشاگر
به بهانه این روزهای ســیاه پیکان و 
شکست های پی در پی و البته به بهانه این 
موضوع که سرنوشت پیکان برای هیچ کس 
اهمیتــی ندارد، داســتان فوتبالی را مرور 
کنیم کــه اقتصادی بیمــار دارد و دچار 

غلط های بنیادین و اساسی است.
فوتبال در ایران با غلط ترین آدرس ها 
پیش می رود، به ســوی مقصدی نامعلوم، 
بــا دورنمای اقتصادی دلهــره آور. فوتبال 
ایران اما ترسی ندارد. سرمایه ها خصوصی 
- یــا خصوصی واقعی- نیســت و ابایی از 
ایران  ورشکســتگی در چهــره فوتبــال 
نمی بینیم. نداشــتن »عقل ترس« به یکی 
از بحران هــای مدیریــت در فوتبال ایران 

تبدیل شده است.
معلوم نیست بخش خصوصی با کدام 
هــدف برای خرید امتیــاز تیم بی طرفدار 
رغبت می کنــد. طنزآلود اســت اگر فکر 
کنیم بخش خصوصی بخواهد از سکوهای 
خالی درآمد کســب کند. مســاله ساز و 
کار اقتصادی فوتبال ایران اســت که فضا 
را به شــکل عجیبی برای رشد تیم هایی 
فاقــد جایگاه اجتماعــی فراهم می کند و 
درآمدزایی از راه های شــناخته شــده و 
روشن در فوتبال حرفه ای بی معنا می شود.
ایــن اقتصاد بیمــار در فوتبال ایران، 
نشان تجاری باشــگاه ها را بی ارزش کرده 
اســت. وقتی یک تیم بدون تماشــاگر و 
بدون قابلیت درآمدزایی است اما به لطف 
بودجه های بی برنامه، رشد کرده، به عنوان 
یک شــرکت ورزشی صاحب ارزش واقعی 
در مقایسه با هزینه هایش نیست. بی هوادار 
اســت و توانایی ایجاد درآمــد ندارد و در 
فوتبال خصوصی هرگــز بخش خصوصی 
را برای سرمایه گذاری ترغیب نمی کند اما 
به لطف اغاط بنیادین در اقتصاد فوتبال 

ایران فربه شده و قدرت گرفته است.
این نشــان تجاری-ورزشی حاا چه 
قیمتی دارد؟ بنگاهی که زیان آور اســت و 
بدهی به بار آورده و سرنوشتش جز برای 
بازیکنان و مربیان و عوامل اجرایی باشگاه 
دغدغه هیچ کس نیست و نباید هم باشد. 
خریدار این نشان تجاری-ورزشی کیست؟ 
کدام ســرمایه گذار با کدام اهداف روشن 
اقتصادی وارد چنین کارزاری می شود؟ به 
طور مثال امتیاز نفت تهران را چه کســی 
خرید و چه کسی حاضر به سرمایه گذاری 
پایدار شد؟ چه کسی حاضر بود بدهی های 
انباشــته اش را بپردازد و برای هر فصلش 

چنــد ده میلیــارد را دور بریزد؟ موفقیت 
بــرای چه کســی؟ موفقیت بــرای ایجاد 
کدام اتفاق که مثا برای اهداف تبلیغاتی 
در بخــش خصوصی جذاب باشــد؟ نفت 
تهــران کــدام جذابیــت را بــرای کدام 
مخاطــب ایجاد می کرد؟ تیــم بی طرفدار 
با ســرمایه گذاری بخش خصوصی  هرگز 
به بااترین لیگ فوتبال نمی رســد و اگر 
بخش خصوصی ســرمایه گذاری در تیمی 
بی طرفــدار را تجربه کنــد، آخرش به ما 
یادآوری خواهد کرد که آن ســرمایه ها از 
چه طریقی کسب شــده بود و در فوتبال 
خرج می شــد، همانطور که پاسخ چرایی 
سرمایه گذاری بخش خصوصی در راه آهن 
چند فصــل پیش را با خبر فســاد بزرگ 

اقتصادی مالکش گرفتیم.
بی ارزش شدن نشان تجاری باشگاه ها 
بــه تیم هــای واقعی آســیب های جدی 
رسانده اســت، به آنها که هویت شان را از 
و می توانند  پرشمار می گیرند  تماشاگران 
جذابیــت و درآمد ایجــاد کنند اما هرگز 
فضای اقتصادی فوتبال ایران برای رشــد 
آنهــا دری را باز نکــرده. در فوتبال ایران 

با رشد تیم های بی تماشاگر یا کم تماشاگر 
مثــل همین نفــت یا پیکان و ســایپا به 
لطف پول هایی که هر سال بی ثمر هزینه 
می شــود، تیم های پرتماشاگر و بی بهره از 
این سرمایه های بادآورده، نابود شده اند و 
اقتصاد فوتبال نیز در غیاب تماشاگران و 
مخاطبان تلویزیونی به ورشکستگی دچار 
شده و بدهی هایش سر به فلک می کشد. 
اگر فوتبال با پول های بــادآورده گران و 
گزاف نمی شــد، اگر تیم های بی تماشاگر 
بــا اهــداف نامعلــوم فوتبال را اشــغال 
نمی کردند، اگر هر تیمــی به اندازه توان 
بازی  و  هزینه می کــرد  درآمدزایــی اش 
اقتصادی در فوتبال ناجوانمردانه نمی شد، 
اگــر تلویزیون مجبور نبــود بازی هایی با 
ســکوهای خالی را نمایــش بدهد، آنگاه 
قهرمان های  با  داشــتیم،  دیگری  فوتبال 
جذاب تر، با هیجان بیشــتر، یک فوتبال 
واقعی که ورشکسته نبود، که با سکوهای 
خالی یک عامت سوال بزرگ جلوی تیم 
بی تماشــاگر و قهرمان نمی گذاشت: چرا 

قهرمان شده ای؟
مجید جالی اما فوتبال را جور دیگری 

فهمیده و عاشق تیم های بی طرفدار است. 
او در مصاحبه ای گفته بــود: »با این نظر 
بعضی ها کــه معتقدند تیم های بی طرفدار 
تهرانی باید به تیم های پرطرفدار دسته اولی 
یا شهرســتانی انتقال داده شــوند شدیداً 
مخالفم چون اعتقــاد دارم اینگونه تیم ها 
فرصتند. کارهای خدمتی مربوط به چنین 
تیم هایی اســت اما کارهــای مصر ف گونه 
مختص تیم های اغلب پرطرفدار اســت و 
در اینکه بعضی هــا از تیم های کم طرفدار 
تهرانی ایراد می گیرند مثل این اســت که 
مربیان ســازنده را قبول ندارند و مربیان 
مصرفی که جام می آورند را می پســندند، 
البته در این مبحث باید به این نکته اشاره 
کنم که پیکان در ورزشــگاه شهر قدس و 
بازی های خانگی اش سه، چهار هزار هوادار 
دارد. دو، سه هزار طرفدار حمایت خوبی از 
پیکان انجام می دهند و من از این موضوع 
رضایــت دارم. کًا مربیانی که خیلی تکیه 
بر تماشــاگر داشتند فقط در مقطع زمانی 
کوتاه از آن سود بردند اما در مجموع ضرر 

کرده اند.«
بخواهید  تــا  در حرف هــای جالی 

غلط پیدا می کنید. اشــتباه پشت اشتباه. 
اول اینکه کســی خواســتار انتقال تیم ها 
نیست و مساله این اســت که اساسا چرا 
برای تیم بی طرفدار میلیاردها و میلیاردها 
هزینه می شود؟ نکته دوم اینکه سازندگی 
در تضــاد با هوادار نیســت و این حرف ها 
را جالی از کجا می آورد که باید باشــگاه 
بی هوادار بســازیم تا بازیکن ساخته شود؟ 
نکته ســوم اینکه پیکان ســه چهار هزار 
هوادار نــدارد و در اکثر بازی هایش ۱00 
نفر هم در ورزشــگاه حضور ندارند. نکته 
آخر و عجیب تر اینکه مربیان از کار در تیم 
پرطرفدار چه ضرری می کنند؟ بله، جالی 
در این زمینه حق دارد، چون می تواند در 
پیکان هر هفته ببازد و هیچ کس هم از او 

نپرسد چه می کنید!
نه آقای جالــی، فوتبال بــا هوادار 
معنا دارد و اســم این بازی که شــما در 
تیم های بی هوادار دنبالش هستید، فوتبال 
نیست، یک ورشکســتگی و باخت پنهان 
اســت. برای شما دلپذیر اســت اما برای 
فوتبال مفت نمی ارزد اما همچنان ببازید، 

هیچ کس مالی ندارد.

به بهانه شکست های تمام نشدنی پیکان

همچنان ببازید، هیچ کس مالی ندارد!
شهر من تهران

محمدرضا فرهمند:
چه کار ســختی داره این هفته کمیته 
داوران، پرســپولیس - سپاهان! خیلی وارد 

جزییات نمی شم.
:Mahmood

مهدی شیری بازیکن پیکان، اول فصل 
با پرســپولیس قرارداد بســت تا بعد از نیم 
فصل بره اونجا حاا جلوی پرســپولیس که 
اصًا بازی نکرد، آخر هم اینقدر بی انضباطی 
کرد که از تیم گذاشــتنش کنار، حاا داره 
با پرسپولیس تمرین می کنه... شما فکر کن 

این اتفاقات تو استقال می افتاد.
بدون گوجه:

طارمــی می خواد برگــرده؟ اینفانتینو، 
پســرم پاشــو اون پنجره رو ببنــد، برقارم 

خاموش کن.
:Elham

بهنام بانی با اون همه اضافه وزن موثرتر 
از الحاجی گرو بازی می کنه واسه استقال! 

زیبا نیست؟
ممدصالح:

بعــد از توســلی و اعتدالی کــه نامزد 
بهترین دروازه بان و بهترین بازیکن فوتسال 
جهان شــدن، خانم ناظمی هم برای بهترین 
داور فوتســال کاندید شدن. تبریک به همه 
کسانی که با تمام این محدودیت ها دست از 

تاش نکشیدن.
جسی پینکمن:

فقط خدا می دونه چقــدر منتظر جام 
ملت هام. یعنی می شه تا فینال حالمون مثل 

بازی با مراکش باشه؟
علیرضا-د

کاش علــی کریمی بازی می کرد که یه 
سر توپ می زد تا استقالی ها راه خونه شون 

رو گم کنن.
بزمجه:

اســتقال یــه دونــه دیگه بزنــه تا زه 
می فهمه اون شــش تایی که ما می گیم چه 

حسی داره.
:Ali

برگشتن طارمی به پرسپولیس یکی از 
زشت ترین شوخی های تاریخ می تونه باشه.

هانیه:
اگر برانکو با برگشت طارمی یا هرکس 
دیگــه ای که تو این نیم فصــل رفتن و حاا 
می خــوان برگردن، موافقــت کنه، خودش 
رو در حد کی روش وقتی دوباره ســردار رو 
دعوت کرد تیــم ملی و منت کشــی کرد، 

پایین میاره.
:RaminRezaeian

گاره ناظمــی، فرزانه توســلی، فاطمه 
بهترین  عنوان  نامزدهای کســب  اعتدادی، 
داور، بهتریــن دروازه بــان و بهترین بازیکن 

فوتسال بانوان جهان.
میتی:

سروش رفیعی و محسن مسلمان مقابل 
پرسپولیس مجموعا صفر پاس کلیدی، صفر 
دریبل موفق و یک شوت خارج از چارچوب 

و میانگین 68 درصد دقت پاس داشتن!
:Negar

به حرمت پارگی رباط صلیبی بازیکنانی 
که در این دو فصل در پرســپولیس ماندند و 
مصدوم شدند تا پرســپولیس در دو پنجره 
محرومیت از نقل و انتقال احســاس تنهایی 
نکنه حتــی یک درصد هم خبر بازگشــت 
طارمی راســت باشه باید باشــگاه خجالت 

بکشه و جوابگو باشه!
ژاماسب:

طارمی وسط فصل ولمون کرد رفت اان 
فقط شایعه برگشتنش مطرحه. پرسپولیسیا 
دارن هر کاری می کنن که این بشــر حتی 
20 کیلومتری باشگاهم پیداش نشه. بعضیا 
چطــور یه نفر این کارو باهاشــون کرد اان 

شده بزرگترین اسطوره باشگاهشون؟
خط خطی:

امروز روزبه چشــمی، علــی کریمی و 
روح ا... باقری، به ترتیب مأمور مهار دانشگر، 
فرشــید باقری و جابر انصاری هستن که از 

همین جا براشون آرزوی موفقیت می کنم.
خورخه لوئیس بورخس:

کاش شفر نیمه دوم بهنام بانی رو جای 
انصاری بیاره تو بازی.

شهر مجازی

جام ملت هاي آسیا
دوشنبه 97/10/17

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

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

 ساعت ۱5:30
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 ۱8:00
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 

خبرکوتاه

خبرکوتاه

هفته پانزدهم
یکشنبه 97/9/18

سپاهان....................................................................................................  پرسپولیس
ورزشگاه نقش جهان اصفهان، ساعت: ۱6:۱0 )معوقه از هفته دوازدهم(

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

ورزشگاه آزادی تهران، ساعت ۱6:۱5 )معوقه از هفته دوازدهم(
تراکتورسازی...................................................................................................... فواد

ورزشگاه یادگار امام، ساعت ۱5:00

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

ورزشگاه تختی آبادان، ساعت ۱5:00
پرسپولیس.................................................................................   پارس جنوبی جم  

ورزشگاه آزادی، ساعت ۱6:۱5
شنبه 97/9/24

استقال خوزستان......................................................................................  سپاهان    
ورزشگاه غدیر اهواز، ساعت ۱5:00

برنامه

خبر

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.

جدول لیگ برتر 97-98
امتياز تفاضلخوردهزدهباختمساويبردبازي تيمردیف

1130 8 19 2 3 9 14 پدیده 1 
1629 10 26 - 5 8 13 سپاهان 2 
927 4 13 - 6 7 13 پرسپوليس 3 
1026 12 22 2 5 7 14 تراکتورسازی 4 
1224 6 18 2 6 6 14 استقال 5 
419 12 16 5 4 5 14 پارس جنوبی جم 6 
317- 15 12 5 5 4 14 سایپا 7 
116- 16 15 7 4 4 15 پيکان 8 
316- 17 14 5 7 3 15 نساجی مازندران 9 

615- 17 11 5 6 3 14 فواد 10 
214- 14 12 3 11 1 15 ماشين سازی تبریز 11 
514- 13 8 6 5 3 14 نفت  مسجدسليمان 12 
613- 18 12 3 10 1 14 صنعت نفت آبادان 13 
612- 18 12 6 6 2 14 ذوب آهن 14 
1910- 26 7 9 4 2 15 سپيدرود رشت 15 
5 *11- 20 9 7 5 2 14 استقال خوزستان 16 
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 نه آقای جالی، فوتبال 
با هوادار معنا دارد و 
اسم این بازی که شما در 
تیم های بی هوادار دنبالش 
هستید، فوتبال نیست، 
یک ورشکستگی و باخت 
پنهان است. برای شما 
دلپذیر است اما برای 
فوتبال مفت نمی ارزد.
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مراســم توپ طا روز دوشــنبه برگزار شد و طبق 
رایی کــه روزنامه نگاران در نظر گرفته بودند، لوکا 
مودریــچ با 300 امتیــاز اختاف نســبت به رقبا 
به عنوان بهترین بازیکن جهان در یک ســال اخیر 
انتخاب شد. با این حال، نشــریه الوطن با بررسی 
رای ها به این نتیجه رســیده کــه نماینده کومور 
حتی وجود خارجی نــدارد! تویمیمو عبدو عکاس 
ســابق فوتبال در این رابطه گفت: من از دیدن نام 
نشــریه ای به نام البلد کومور تعجب کردم. من این 
نشریه را می شــناختم و حدود 6 ســال است که 
تعطیل شــده است. در حقیقت در این نشریه هیچ 
گاه شخصی به نام عبدو بوینا حضور نداشت. ما دو 
خبرنگار ورزشــی به نام های عبدل یوسف و شریف 

حسین داشتیم.
در توضیحاتی که فرانس فوتبال درباره رای دهنده ها 
ارائــه کرده، نام عبدو بوینا به چشــم می خورد که 
به عنوان نماینده کومــور در مجمع روزنامه نگاران 
حرفه ای فعالیت دارد. 188 روزنامه نگار برای توپ 
طا رای داده اند که نســبت به سال قبل که 196 

روزنامه نگار بود، با افت روبه رو شده است.
استفان احمدی از ACJS نیز گفت: شخصی به نام 
عبدو بوینا در اتحادیه روزنامه نگاران کومور وجود 
ندارد. بعید می دانم که این شخص متعلق به ارگانی 

باشد که همچنان به کار ادامه می دهد.
اما اشــتباه دوم فرانس فوتبال درباره کومور، پرچم 
این کشور است. در حقیقت پرچمی که در فرانس 
فوتبال از آن اســتفاده شده، حدود 17 سال است 
که دیگر مورد استفاده این کشور نیست و به پرچم 
دیگری تغییر شــکل داده اســت ولــی بی توجهی 
فرانس فوتبــال در این رابطه در نوع خود بســیار 

جالب است.

 گاره ناظمــی را این روزهــا خیلی ها 
فوتسال  بین المللی  داور  می شناســند. 
کــه قضاوت های مهمــی در رقابت های 
بین المللی داشته. ناظمی یکی از داورانی 
است که حتی مسابقات مردان را قضاوت 
کرده. او در المپیک جوانان بوینس آیرس 
هم رکورد جالبی در داوری زد و توانست 
هم بازی افتتاحیه فوتســال بانوان و هم 
فینال را ســوت بزند. مساله ای که شاید 
تا اان هیچ داوری در این ســطح آن را 
تجربه نکرده باشــد. بعــد از این رکورد 
مهم و جالب، حاا گاره ناظمی به همراه 
زری فتحی برای قضاوت مســابقات جام 
ملت های اروپا انتخاب شــده. اتفاقی که 

حتی در داوری مردان هم رخ نداده بود.
   

 چند وقت پیش به عنوان یکی از 3 داور 
برتر آسیا به المپیک جوانان بوینس آیرس 
رفتی و آنجا هم قضاوت های درخشــانی 

داشتی... 
 بله، خدا را شکر آنجا همه چیز خیلی خوب 
پیش رفت. مسابقات المپیک جوانان بااترین 
سطح مســابقات فوتسال اســت که فیفا هم 
حساســیت خاصی روی آن دارد. تجربه خیلی 
خوبی بود اما در عین حال یکسری دل نگرانی 
هــم وجود داشــت. اینکه از پــس این تجربه 
می توانم بربیایم یا نه. به هر حال به لطف خدا، 
همه چیز خوب انجام شد و من حتی توانستم 
در آنجا قضاوت مسابقات آقایان را هم به عهده 
داشــته باشم و نشــان دهم توانایی ازم برای 

قضاوت مسابقات مهم را داریم.
 اما زمانی که بوینس آیرس بودی خبری از 
قضاوت مسابقات مردان نبود و همه تصور 

می کردیم این شانس را از دست دادی؟ 
 بله، آن زمان این مساله خیلی رسانه ای نشد 
اما من قضاوت داشتم و توانستم از عهده بازی 

مصر و اسلواکی به خوبی بربیایم.
اتفاقــات مهمی که در  از  البته یکــی   
بوینس آیرس  فوتســال  قضاوت هــای 
رخ داد، این بود که توانســتی هم بازی 
افتتاحیه و هم فینال فوتســال بانوان را 
قضاوت کنی که فکر می کنم این مســاله 

جزو نادرترین اتفاقات داوری است... 
 واقعــا اتفاق بزرگی بــود. البته وقتی به من 
بــازی افتتاحیــه را دادند ناامید شــدم و فکر 
می کردم دیگر شانســی برای قضــاوت فینال 

نداشته باشم اما توانســتم فینال را هم سوت 
بزنــم. آن هم در مســابقات المپیک که برای 
نخســتین بار فوتســال به آنجا راه پیدا کرده 
بود و البته خیلی هم هیجان انگیز برگزار شد. 
اینکه در یک اتفاق تاریخی که نخستین حضور 
فوتسال در المپیک جوانان بود، فرصت داشتم 
به عنوان نماینده ایران، قضاوت داشــته باشم 
خیلی خوشــحالم و برایــم خیلی مهم بود که 

بهترین عملکرد را داشته باشم.
 در کل آنجا خیلی مورد توجه قرار گرفتی 
و حتی سایت فیفا یک مصاحبه مفصل با 

شما داشت... 
 بله، ســایت فیفا در مــورد وضعیت داوری 
بانوان در ایران و اینکه شــرایط مهیا اســت یا 
نه سوال کردند. برایشــان خیلی هیجان انگیز 
بود که تعداد زیــادی داور زن در ایران داریم 
و اینکه لیگ فوتســال بانوان در کشورمان به 
شــکل حرفه ای برگزار می شود. تصور خیلی ها 
این بود که شاید شــرایط برای بانوان ورزشی 
مهیا نباشــد اما من در مصاحبه با سایت فیفا 
کامل توضیح دادم که ما در ایران شرایط خوبی 

به  می توانیم  و  داریــم 
کنیم  ورزش  راحتــی 
رقابت هــای  در  و 
حضور  بین المللــی 

داشته باشیم.
و  قضاوت ها  این  با   
البته حــاا که برای 
ملت های  جام  داوری 
اروپا انتخاب شدی، به 
سقف  به  می رسد  نظر 
ورزش  در  آرزوهایــت 

رسیدی... 
 خدا را شــکر. فکر می کنم 
قضاوت جــام ملت های اروپا 
اســت و  خیلــی هیجان انگیز 
اگرچه ســطح این مسابقات باا 
اســت اما دوســت دارم اگر جام 
جهانی فوتســال بانوان راه افتاد، 

آن مسابقات را هم قضاوت کنم.
  به هر حال این نخســتین بار 
اســت که داوران ایرانی برای 
قضاوت جــام ملت های اروپا 
مساله  این  که  شدند  انتخاب 

خیلی مهم است... 
 درست است. این نخستین بار 
اســت که چنین اتفاقی افتاده و 
خیلی ارزش دارد اما خوب است 
فوتســال بانوان هم جــام جهانی 

داشته باشد.
وقتی متوجه شدی برای قضاوت 
جام ملت های اروپا انتخاب شدی، 

چه کار کردی؟ 
 وقتــی از کمیتــه داوران بــا من 
تماس گرفتند و به من گفتند، آنقدر 
خوشــحال شــدم که باور نمی کنید. 
اصا بــاور نمی کردم چون این فرصت 
برای نخســتین بار به وجود آمد که به 
ما رسید؛ به بانوان ایرانی. امیدواریم هم 

من و هم زری فتحی قضاوت های شایســته ای 
داشته باشیم که بتوانیم توانایی بانوان ایرانی را 

در ورزش به همه نشان دهیم.
 خیلی وقت اســت که شما و زری فتحی 
با هم مسابقات مهمی را رفتید و قضاوت 

کردید... 
 بله، در مسابقات دانشــجویان جهان که در 
آلماتی قزاقســتان انجام شــد با هم بودیم که 

حاا هم قرار است با هم باشیم.
آنجا هم برای نخستین بار قضاوت فوتسال 

مردان به شما و زری فتحی رسید... 
 بلــه، تجربه بزرگی بود که هر 2 به خوبی از 

پس آن برآمدیم.
 بــا قضاوت های خوبی کــه در المپیک 
جوانان داشــتی، خیلی ها به شــما لقب 
علیرضا فغانی بانوان را دادند اما با جدیتی 
که در قضاوت ها داری ظاهرا بیشتر شبیه 
کولینا هستی. خودت دوست داری کدام 

لقب را داشته باشی؟ 
 چون کولینا مو ندارد خیلی دوســت ندارم 
به من کولینا بگویند )می خندد(. البته شوخی 
کردم و کولینــا داور بزرگی بود اما باید بگویم 
برایم باعث افتخار است که لقب علیرضا فغانی 
را به من دادند. فغانی باعث افتخار داوری ایران 
است و خوشحالم که موفقیت هایش روز به روز 
بیشتر می شــود. فغانی قطعا سرلوحه و الگوی 
خیلی خوبی برای داوران است اما دوست دارم 

من را با نام خودم بشناسند.
 چه زمانی قرار است برای جام ملت های 

اروپا به پرتغال بروید؟ 
 اواســط بهمن باید آنجا باشــیم و مسابقات 

حدود یک هفته طول می کشد.
 تا اان مسووان فدراسیون فوتبال هیچ 
واکنش رسمی به این موفقیت نداشتند. با 

خود شما هم تماسی داشتند یا نه؟ 
 تــا اان نه. فقــط اباغیه را بــه من اطاع 
دادند و هنوز هیچ واکنشــی از سوی مسووان 

فدراسیون فوتبال ندیدیم.

چند روز بعد از برگزاری مراســم توپ طا و پنجم شــدن مسی در این انتخابات، ستاره آرژانتینی بارسا جایزه جدیدی دریافت کرد تا ناکامی او در 
مراسم توپ طا را بشورد و ببرد! نام این جایزه پرمیو آلدو روویرا است که به بهترین بازیکن بارسلونا در فصل قبل اهدا می شود. مهاجم آرژانتینی 
گل های بســیاری در طول یک ســال اخیر به ثمر رسانده و یکی از بهترین های دنیا بوده است. او در 54 بازی، 45 گل به ثمر رساند و 18 پاس گل 
برای هم تیمی هایش ارسال کرد تا بتواند به عنوان بهترین بازیکن بارسلونا انتخاب شود. این ششمین باری است که مسی موفق به کسب این عنوان 
شــده اســت. او در فصول  10- 2009، 11-2010، 13-2012، 15-2014 توانست این عناوین را کسب کند. تنها سه بازیکن آرژانتینی توانسته اند 
این جایزه را به دســت آورند که مســی یکی از آنهاست. این جایزه توسط جوزپ لوئیس رویرا، رییس سابق بارسلونا به مسی اهدا شد. هیات مدیره 

باشگاه و رسانه های کاتاان در رابطه با برنده این عنوان تصمیم گیری می کنند.

در گفت و گو با گاره ناظمی، ستاره داوری زنان در ایران

کولینا نیستم، به فغانی افتخار می کنم اما من گاره هستم

جایزه پرمیو آلدو روویرا برای مسی

به جا مانده از توپ طا
رای دهنده ای که وجود خارجی ندارد!

گزارش یک

قاب روز

طنزیم

کامنت

تولد یک کوبریک جدید در رشت
جا دارد همین اول ســتونی، یک تشــکری داشته 
باشیم از کارگردان تلویزیون رشت بابت شاهکارش 
در پوشــش تصویری بازی ســپیدرود و استقال. 
بســیار لذت می بردیم وقتی وســط بازی در حال 
جریان، آقای کارگردان بی توجه به قواعد مرسوم، 
صحنه های حساس قبلی را پخش می کرد و برایش 
مهم نبود که در همین لحظه یک حمله پدر و مادر  
دار روی دروازه یکی از دو تیم در جریان است. سر 
همین قصه بود که گل چهارم یا پنجم اســتقال 
را به صورت تصویــری ندیدیم و به صورت صوتی 
شــنیدیم. نه اینکه فکر کنید بنده در حال متلک 
انداختن یا گایه کردن باشم. حاشا و کا. صد تا از 
این گل ها فدای سر کوبریک رشت! کسی که آنقدر 
بزرگ اســت که نه تنها قواعد ســاده بلکه قواعد 
پیچیــده را نیز کنار می گــذارد و خودش تصمیم 
می گیرد که مردم باید جای صحنه گل، این صحنه 
را تماشــا کنند قطعا آدم بزرگی است. یعنی بنده 
در ناصیه ایشان می بینم که اگر حمایت شود قطعا 

روزی پوز کوبریک موبریک را هم خواهد زد.
یکی از بزرگترین ابداعات کارگردان رشت، همان 
صحنــه ای بود کــه فیلمبردار چهار یــا پنج بار به 
صورت کامل زوم کرد روی پس کله علی کریمی، 
طوری که کل کله ایشــان در قاب تصویر مشخص 
شد. این صحنه به صورت غیر ملموس می خواست 

به این اشاره کند که داداش! هوا خیلی پسه!
یکی دیگر از نوآوری های کارگردان این بازی ایجاد 
تعلیق و شــگفتی بود. مثا در یکی از صحنه های 
بازی، تصویربــردار محترم در حال تعقیب بازیکن 
در حال حمل توپ بود که دوربین را همان وسط 
کار رها کرد! اتفاقا همان توپ هم گل شــد اما چه 
اهمیتی دارد؟ اصغر فرهادی را هم با همین پایان 
باز می شناسند. در این صحنه تصویربردار تصمیم 
گرفت به شــیوه اصغر فرهــادی کار را جمع کند. 

دمش هم گرم.
ما از طریق همین تریبــون حمایت خودمان را از 
این تصویربردار و از آن کارگردان عزیز در رشــت 
اعام می کنیم. دم شــما گرم. همین نوآوری ها را 
ادامه بدهید. خیلی ســاارید. کوبریک پیش شما 

بال فروش است!

هومن جعفري
Houman Jafari

قیل و قال

ستاره های آرسنال لو رفتند
عیاشی توپچی ها با گاز!

میهمانی عجیب و غریب ســتاره های آرســنال سوژه 
جنجالی این روزهای جزیره شــده است. یک عیاشی 
شــبانه به مصرف گاز! نشــریه ســان تصاویــری را از 
الکساندر اکازت، مسوت اوزیل، پیر امریک اوبامیانگ 
و متئو گوندوزی منتشــر کرده که در حال مصرف دی 
نیتروژن مونوکســید هســتند که به گاز خنده شهرت 
دارد. این گاز که برای بیهوشــی و حتی تقویت خودرو 
مورد اســتفاده قــرار می گیــرد، در دوز پایین حس 
سرخوشی و توهم ایجاد می کند و مصرف آن به شدت 

در بریتانیا رواج پیدا کرده است.
این میهمانی مربوط به جشــن پیش از فصل است. در 
یکی از این تصاویر، اوزیل ســتاره 30 ساله آرسنال در 
حالی که چشــمانش نیمه باز اســت و بــه نظر خیلی 
هوشیار نیســت، بالنی از این گازها را به دهان گرفته 
اســت. اکازت 27 ســاله نیز که انگار خیلی از دور و 
اطرافش آگاه نیست، کام طوانی از این بالن می گیرد و 
سپس روی مبل پشت سرش می افتد. تصاویری از پیر 
امریــک اوبامیانگ مهاجم اهل گابن که در حال حاضر 
بهترین گلزن لیگ برتر اســت و سئاد کواسیناچ 25 
ســاله نیز در حالی که از این بالن ها به دهان داشتند، 

منتشر شده است.
متئو گوندوزی 19 ســاله نیز در حال مصرف این ماده 
کــه می تواند منجر به بی هوشــی، حمله قلبی و حتی 
مرگ شود، دیده شــده است. او که روی مبل لم داده 
اســت، در حالت درازکش از ایــن گاز مصرف می کند. 
هنریک مخیتاریان و شــکودران مصطفی، دو بازیکن 
دیگر آرســنال نیز در این میهمانی حضور دارند؛ ولی 
تصویری از هیچ کدام از آنها در حال مصرف گاز خنده 

منتشر نشده است.
تصاویر منتشره از این میهمانی مطمئنا نگرانی بسیاری 
برای هواداران آرسنال، اونای امری سرمربی تیم و دیگر 
اعضای باشــگاه به وجود خواهد آورد. یکی از حاضران 
در میهمانی مدعی شــده از چیزهایــی که می دیده، 

شوکه شده است.
 او گفت: بســته های گاز خنده به داخل اتاق آورده شد 
و بازیکنان شروع به باز کردن بادکنک ها و مصرف گاز 
شدند. آنها کاما عقل شان را از دست داده بودند و انگار 
بی هوش شده بودند. اوضاع خیلی بد شد. اوزیل تنها به 

یک نقطه نگاه می کرد.
 او یــک کام طوانــی از بادکنــک گرفــت و انــگار 
هوشــیاری اش را از دســت داد و روی صندلی افتاد. 
بازیکــن جوانی که موهای فر داشــت )گوندوزی( نیز 
تشویق شد که بیشــتر مصرف کند و حالش بدتر شد. 
آنهــا گاز را مصرف می کردند و کاما ناهوشــیار روی 
صندلی می افتادند. دیدن این ورزشــکاران که الگویی 
برای عده ای هستند، بســیار عجیب بود. اگر هواداران 
و مربیان می توانســتند ببینند چه اتفاقی افتاده است، 

مطمئنا وحشت می کردند.
آرسنال در بازی بعدی خود پس از این میهمانی، 2 بر 
صفر مقابل ســیتی شکست خورد و سپس دو شکست 
پیاپی دیگر در شروع لیگ به دست آورد. با این حال، از 
هفته سوم، توپچی ها جان تازه ای گرفتند و تا به امروز 
در 20 بازی شکســت ناپذیر بوده اند. آنها با 30 امتیاز 

در رده پنجم جدول قرار دارند.
نکته جالب دیگر در این میان این است که بازیکنان با 
تجربه تر، گوندوزی را تشــویق می کنند که از این گاز 
اســتفاده کند! اوبامیانگ پس از مصرف این بادکنک ها 
شــروع به خندیدن می کند و به محض اینکه گاز وارد 
خونش می شود، تاثیرش به وضوح مشخص است. اوزیل 
که پردرآمدترین بازیکن تیم است، از یک بادکنک کام 
می گیرد و ســپس آن را به مخیتاریان تعارف می کند؛ 
ولی مخیتاریان پیشــنهاد اوزیل را قبــول نمی کند و 

شروع به خوردن آب نبات می کند.
در ابتدای فصل، اونای امری اعام کرده بود که مصرف 
آبمیوه در تیم شان ممنوع است زیرا قند زیادی دارد اما 
به نظر، اوضاع در آرســنال بسیار نامناسب تر از مصرف 
قند اســت. یکی از منابع باشــگاه در این رابطه گفت: 
اگر امری از مصرف آب میــوه بازیکنانش ناراضی بوده، 
خدا می داند که نســبت به مصــرف گاز خنده و الکل 
چه واکنشــی خواهد داشت. این اتفاق متعلق به مدتی 
قبل است و آرسنال در حال حاضر در فرم خوبی است 
ولــی نمی توان چنین رفتاری را بخصوص از تیم اصلی 

نادیده گرفت.
تولیــد و پخش ایــن ماده می تواند تا 7 ســال زندان، 
جریمه ای ســنگین یا هر دو را بــرای متهم به همراه 

داشته باشد.

صادق محرمی فصل پرنوســانی را در دیناموزاگرب سپری می کند. یک بار نناد بیلیکا نام 
او را در ترکیب ثابت قرار می دهد، یک بار روی نیمکت می نشــاند و روز دیگر ســکو. این 
وضعیت دفاع راست تیم ملی در کرواسی است. وضعیتی که نمی تواند کمکی به پیشرفت 

محرمی در دینامو و حضور او در تیم های مطرح تر کند.
دیناموزاگرب از زمانی که صادق محرمی را جذب کرده، 31 بازی رســمی انجام داده. 16 
بــازی در لیگ، 4 بازی در جام حذفی و 11 بــازی هم در لیگ های اروپایی. در تمام این 
بازی ها، محرمی تنها در 13 تا از آنها حضور داشــته و فرصت بازی به دســت آورده. در 

باقی بازی ها، یا روی نیمکت نشسته و یا به عنوان تماشاگر سکوها را اشغال کرده است.
محرمی 11 بازی در لیگ کرواســی برای دیناموزاگرب انجام داده. 10 بار به عنوان بازیکن 
ثابــت و یکی هم از دقیقه 68 و به عنوان جانشــین. او روی هم 922 دقیقه در لیگ بازی 
کرده و در پســت دفاع راست دینامو به میدان رفته. آمار محرمی در جام حذفی کرواسی 

هم تنها انجام 2 بازی و 180 دقیقه حضور در زمین است.
 

دفاع راســت سابق پرســپولیس، در 4 بازی اروپایی روی نیمکت نشسته و در 3 بازی از 
لیگ کرواسی هم این اتفاق را تجربه کرده. در بقیه بازی ها فرصت حضور در فهرست 18 
نفره دیناموزاگرب به محرمی 22 ساله نرسیده و این یعنی او بیش از 60 درصد بازی های 

قهرمان کرواسی را از دست داده است.
به جــز حضور روی نیمکت، صادق محرمــی در 7 بازی اروپایی مقابــل هاپوئل )رفت و 
برگشــت (، آستانا )رفت و برگشــت (، اندرلخت، فنرباغچه و اســپارتاک ترناوا روی سکو 
نشسته و موفق نشده به فهرست نناد بیلیکا راه پیدا کند. البته بازی رفت و برگشت مقابل 

هاپوئل را می توان از آمار محرمی کم کرد.
محرمی در لیگ کرواســی و مقابل ریه کا، هایدوک اشپیلت و رودز روی سکو نشسته و در 
2 بــازی جام حذفی نیز این اتفــاق را تجربه کرده که آخری هم مربوط به بازی چند روز 
قبل مقابل اســاون کوپریوینکا است. یعنی محرمی در 12 بازی دیناموزاگرب در فهرست 

حضور نداشته و البته 7 بار هم روی نیمکت نشسته است.
نکته جالب درباره محرمی، عدم اطمینان به او در لیگ های اروپایی اســت. بیلیکا در 11 
بازی، حتی یک دقیقه هم از محرمی استفاده نکرده و این یعنی او در بازی های سطح باا 
اعتقادی به دفاع راست ایرانی اش ندارد. شاید اگر محرمی می توانست در این رقابت ها نیز 
حاضر شود، تجربه بیشتری به دست می آورد و آن را همراه خود به تیم ملی هم می آورد.

 
تماشاگر ایرانی بازی های اروپایی دینامو؛ صادق محرمی

 صادق محرمی با این آمار و نوســان های متعددی کــه در دیناموزاگرب تجربه 
کرده، امیدوار است در فهرست نهایی تیم ملی قرار بگیرد و مسافر جام ملت های 
آســیا شــود. اتفاقی که اگر رخ بدهد، این بازیکن 22 ساله را با چالش جدیدی 
مواجه می کند. آن وقت محرمی چند بازی دیگر از لیگ کرواســی، جام حذفی و 

لیگ اروپا را از دست می دهد و تقریبا فصل برای او تمام می شود.
دیناموزاگرب البته با اســتفاده نصف و نیمه از محرمی، نتایج درخشــانی کسب 
کرده و یکی از بهتریــن و موفق ترین تیم های حاضر در لیگ اروپا بوده. این تیم 
در لیگ اروپا، از 5 بازی 13 امتیاز کســب کرده و بااتر از فنرباغچه، اندرلخت و 

اسپارتاک ترناوا ایستاده و به مرحله بعد صعود کرده.
در لیگ کرواســی هم دینامــو با اختاف در صدر ایســتاده و تا حدودی عنوان 

قهرمانی خود را مسجل کرده.
 نزدیک تریــن تعقیب کننده دینامو، لکوموتیو زاگرب اســت کــه 9 امتیاز کمتر 
اندوخته و با کســب 9 برد، 3 تســاوی و 4 شکست در رده دوم ایستاده. در جام 
حذفی هم که دینامو مدعی اصلی کســب عنوان قهرمانی است و این یعنی فعا 
نباید شاهد حضور صادق محرمی در ترکیب ثابت این تیم، بخصوص در بازی های 

مهم باشیم.

امروز هم آنتن شــلوغی داریم و بازی های مهم لیگ های اروپایــی روی آنتن خواهد رفت. 
از هفته 16 لیگ برتر انگلیس، بورنموث - لیورپول ســاعت 16، چلســی - منچسترسیتی 
ساعت 21 و لسترسیتی - تاتنهام ساعت 23:15 هر سه از شبکه ورزش پخش می شود. از 
هفته 14 بوندس لیگا، بایرن مونیخ - نورنبرگ ساعت 18 از شبکه ورزش روی آنتن خواهد 
رفت. از هفته 15 الیگا، اسپانیول - بارسلونا ساعت 23:15 از شبکه سه پخش خواهد شد.

یک سال پیش در چنین روزی جلد ایران ورزشی به برد پرسپولیس و استقال در لیگ برتر 
اختصاص داشت. برد 3 بر صفر استقال برابر سپاهان با تیتر »پشتک به روزهای شاد« روی 
جلد رفته بود و برد یک بر صفر پرسپولیس برابر سپیدرود در رشت با تیتر »خیز پرسپولیس 

برای رکورد« به آن پرداخته شده بود.

ســون هیونگ مین مهاجم کره ای تیم تاتنهام 
موفق شــد در بازی برابر ساوتهمپتون در لیگ 
برتر ارسال هری کین را وارد دروازه حریف کند. 
این صدمین گل این بازیکن در فوتبال اروپا بود 
تا سون تبدیل به دومین بازیکن کره ای شود که 
تعــداد گل هایش را در فوتبال اروپا ســه رقمی 
می کند. پیش تر چا بوم کئون ســتاره دهه 80 
کره ای ها که در تیم هــای اینتراخت فرانکفورت 
و بایر لورکوزن بازی می کرد، توانسته بود 121 
گل بــه ثمر برســاند و گلزن ترین آســیایی در 
بین لیگ های معتبر اروپایی باشــد. این بازیکن 
کــره ای در فوتبال آلمان و تیــم هامبورگ کار 
خود را شــروع کــرد و 20 گل برای این تیم به 
ثمر رســاند و در ادامه حضــور در بایر لورکوزن 
را نیز تجربه کرد. او در این تیم موفق شــد 29 
گل به ثمر رســاند. درخشش سون باعث شد تا 
ســران تاتنهام به سراغ او بروند و این بازیکن را 

جــذب کنند. مهاجم کره ای در این تیم 51 گل 
به ثمر رسانده است. بهترین لژیونر فوتبال آسیا 
در سال گذشته با انتخاب کنفدراسیون فوتبال 
آســیا، باید از چندی دیگر تیم ملی کشورش را 
در امارات و در رقابت های جام ملت های آســیا 

همراهی کند.

صادق برای نوزدهمین بار، جایی در ترکیب دینامو نداشت
پرنوسان مثل محرمی؛ از زمین به سکو

لیگ برتر

پشتک به 
روزهای شاد

گزارش دو

روی آنتن

در چنین روزی

رکورد جالب ستاره کره ای
سون از 100 عبور کرد سیاه و سفید

@iranvarzeshi

نــدارد خیلی  مــو  کولینا  چــون 
دوســت ندارم به من کولینا بگویند 
)می خنــدد(. البته شــوخی کردم 
و کولینــا داور بزرگی بــود اما باید 
بگویم برایم باعث افتخار اســت که 
لقب علیرضــا فغانی را به من دادند. 
فغانــی باعث افتخــار داوری ایران 
موفقیت هایش  که  و خوشحالم  است 
فغانی  بیشــتر می شود.  روز  به  روز 
قطعــا ســرلوحه و الگــوی خیلی 
دوست  اما  است  داوران  برای  خوبی 
دارم من را با نام خودم بشناســند.

گاره ناظمی 
هم در فهرست 
بهترین های جهان
داور بین المللی ایران در 
بین ۱۰ داور برتر سال 
۲۰۱۸ قرار گرفت. پس 
از آنکه سایت فوتسال 
پلنت نام فرزانه توسلی 
و فاطمه اعتدادی را 
بین ۱۰ کاندیدا در بخش 
بهترین دروازه بان و 
بهترین بازیکن سال 
۲۰۱۸ قرار داد، گاره 
ناظمی داور بین المللی 
فوتسال ایران هم از 
طرف این سایت در 
بین ۱۰ داور برتر سال 
۲۰۱۸ قرار گرفت. ناظمی 
در مسابقات فوتسال 
المپیک جوانان ۲۰۱۸ 
آرژانتین عملکرد قابل 
قبولی از خود ارائه داد و 
به عنوان سر داور، فینال 
این مسابقات را هم 
قضاوت کرد.

سميرا شيرمردي
Samira Shirmardi
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