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ظاهراً برای تعطیلی قریب الوقوع لیگ برتر فوتبال کشور یک دلیل موجه وجود دارد 
و آن برگزاری دور نهایی جام ملت های آسیا طی روزهای 15 دی تا 11 بهمن در خاک 

امارات و لزوم حضور هرچه شایسته تر ایران در این پیکارها است.
اما چند ســوی این قضیه می لنگد. یکی اینکه ایــن تعطیلی حدود 50 روز طول 
می کشد و چند سالی اســت که حتی کشورهای سردسیر اروپایی هم که زمستان های 
شــدیدی دارند، پذیرفته اند که چنین تعطیلی کشداری بیش از آنکه موجد بهره باشد، 
ضرررســان اســت و تعطیلی نیم فصل اغلب کشــورهای اروپایی و بخصوص کشورهای 
حاضر در مرکز و جنوب این قاره از دو هفته فراتر نمی رود و این البته ســوای انگلیس 
است که اصواً تعطیلی ندارد و هفته پایانی نیم فصل اول آن به هفته شروع کننده نیم 

فصل دوم آن گره خورده است.
مشکل و سوال دیگر این است که آیا برای 16 تیم حاضر در لیگ هجدهم آنقدرها 
کارهــای مفید و الزامی برای نیم فصل وجود دارد کــه بتوانند در تمامی 50 روز مورد 
بحــث به آن بپردازند؟ آیا بازیکنان خوب و باکیفیت در جمع بدون قراردادها به آن حد 
می رسند که باشگاه های متقاضی نفرات جدید بتوانند با صید آنها درجات و سطح بازی 
خویش را بااتر ببرند. و مهم تر از همه اینها این ســوال به ذهن می آید که در یک لیگ 
سرشــار از تیم های بدهکار چه میزان توان مالی و یا اســتعداد برای انجام معامله های 
پایاپای وجود دارد که بر اســاس آن بتوان بنایی را پی ریخت که هم تیم ها رشــد کنند 
و در نیم فصل دوم بیشــتر از نیم فصل اول بدرخشــند و هم بر حجم دریای قروض و 

دیون شان افزوده نشود.
در اهمیت فراوان جام ملت های آســیا برای فوتبال کشــور که 42 سال است آن 
را فتــح نکرده، تردیــدی وجود ندارد و همگان باید در این راه پایمردی نشــان بدهند 
و مشــارکت تمامی اعضای جامعه فوتبال هر یک به ســهمی شایســته خویش در این 
زمینه الزامی اســت اما بی نصیب ساختن تیم های باشگاهی از ملی پوشان یعنی بهترین 
نیروهای شــان از 20 روز قبل از شــروع جام ملت ها تا روز پایان آن )مگر آنکه تیم ملی 
زودتر حذف شــود( نیز یک کار منصفانه و عقایی در حق تیم هایی نیست که اگر این 

نفرات شاخص نباشند، از همین وضعیت متوسط خود نیز فاصله می گیرند.
اگر به این قایل باشــیم که دوری طوانی مدت مذکــور فقط برای ایام تعطیلی لیگ 
مصادف اســت، باید گفت که حتی جلســات تمرینی تیم های باشگاهی دارای نمایندگان 
پرتعداد در اردوی ملی نیز رنگ و بوی معمول را ندارد و تأثیرگذاری اش اندک می شود، زیرا 
تا آن زبده ها در صحنه تمرین ها و میدان مسابقات حاضر نباشند، نتایجی حاصل نمی آید که 
تیم ها را به مقاصد و اهداف شان برساند. با شرایط فعلی ملی پوشان تیم ها فقط پس از اتمام 
جام ملت های آسیا به باشگاه های خود عودت داده خواهند شد و چون بافاصله دیدارهای 
باشــگاهی بازگشایی می شود و آن ملی پوشان خسته و احتمااً مصدوم اند، فرصت و امکان 
هماهنگ شدن سریع و مجدد شان با سایر نفرات تیم به حداقل می رسد. ان شاءا... تیم ملی 
با این همه حمایت و همراهی در جام ملت های آســیا ســرفراز شود و این آرزوی هر ایرانی 
ورزش دوست است اما اگر چنین نشود، لیگی را از 15 بهمن به بعد شاهد خواهیم بود که هم 
تیم های مدعی آن فاقد انسجام ازم اند و هم تیم های کوچک و قعرنشین آن چیزی را طی 

این تعطیلی طوانی مدت بر اندوخته های فنی ناکافی قبلی شان نیفزوده اند.

50 روز، زیادتر از حد انصاف و منطق است
این تعطیلی مفید است یا مضر؟  خبر و مصاحبهسرمقاله

استقال، پرسپولیس و تراکتور به دنبال قوچان نژاد
 قحطی مهاجم در لیگ: 

گوچی و ۳ پیشنهاد دست به نقد
در حالی که نیم فصل اول لیگ هجدهم رو به پایان است، تیم های لیگ برتری 
به دنبال جذب مهره های مورد نظر برای تقویت نقاط ضعف خود هســتند. فصل 
مشترک بیشتر آنها و البته تیم هایی که در باای جدول حضور دارند، کمبود مهاجم 
گلزن اســت. در میان تیم های باانشین فعا فقط سپاهان است که مشکلی بابت 
گلزنی ندارد و استنلی کی روش از این تیم بهترین مهاجم لیگ است. سایر تیم ها 
اما از این نظر در مضیقه هستند. تراکتورسازی هر دو مهاجم خارجی و گلزن خود 
را از دســت داده، پرسپولیس با وجود بازیکنانی مثل علی علیپور و گادوین منشا 
فقط 13 گل زده و البته شایعه هایی مبنی بر جدایی احتمالی علیپور از این تیم هم 
شنیده می شود. استقال هم بهترین گلزنانش، مدافع و هافبک دفاعی اش هستند 
و مهاجمان این تیم ســر و صدای هواداران را در آورده اند.  در این شــرایط به نظر 
می رســد یک مهاجم ایرانی در تیررس همه آنها قرار دارد و حتی شنیده می شود 
هر 3 تیم اســتقال، پرسپولیس و تراکتورسازی با این مهاجم مذاکره هایی انجام 
داده اند. این مهاجم کســی نیست جز رضا قوچان نژاد که در قبرس روزگار خوشی 
را سپری نمی کند. گوچی در آپوئل قبرس شرایط خوبی ندارد و در بازی های اخیر 
این تیم روی نیمکت نشسته و کمتر مورد استفاده قرار گرفته. او به دنبال جدایی 
از این تیم اســت و با توجه به بازگشت چند ملی پوش به لیگ برتر، او هم به فکر 

بازی در ایران افتاده است.

 مرفاوی: امیدوارم استقال با روحیه 
وارد تعطیات شود

 صمد مرفاوی ســرمربی سابق استقال از اینکه می بیند آبی ها هفته به 
هفته پیشــرفت می کنند به شدت خوشحال است. مرفاوی می گوید: »خیلی 
مهم اســت که اســتقال روز به روز پیشرفت 
می کنــد. با توجه به شــرایط جدول مهم تر از 
نحــوه بازی اســتقال، امتیاز گرفتن اســت. 
اســتقال بایــد امتیازهای از دســت رفته در 
نیــم فصل اول را جبران کند تا بتواند در ادامه 
به صــف مدعیان بپیوندد. وقتــی در دو بازی 
گذشــته حداقل چند گل تاکتیکی از استقال 
دیدیم، به این معناست که کادرفنی به خوبی 
با بازیکنــان در تمرینــات کار می کند. برای 
بازیکنــی مثل روح ا... باقری مهم این نیســت 
که گل نــزده بلکه مهم عملکــرد خوب او در 
گل سازی و فضاسازی برای سایر بازیکنان است. شخصاً خیلی مشتاق هستم 
تا تبریزی بتواند با پشت سر گذاشتن مسائل روحی و روانی به شرایط آرمانی 
برســد. تبریزی بازیکن اثبات شــده ای اســت و از قدرت فیزیکی و هجومی 
خوبی برخوردار اســت. امیدوارم زودتر پایش به گل باز شــود.« آیا استقال 
مقابل پدیده هم شــانس پیروزی دارد؟ مرفاوی به این ســوال هم پاسخ داد: 
»تیم پدیده فوتبال منسجم و خوبی را ارائه می دهد. بازیکنان این تیم با اتکا 
به رتبه ای که دارند و با هدایت مربی خوب شــان رقیب سختی برای استقال 
هستند اما استقال از بزرگترین تیم های ایران و آسیاست و توانایی شکست 
هر تیمی را دارد. فکر می کنم اگر استقال با تفکری که در بازی های گذشته 
داشت، پای به این مســابقه بگذارد حتماً موفق می شود. امیدواریم استقال 
با کســب این ســه امتیاز با روحیه خوب وارد تعطیات شود و در ادامه لیگ 

برای قهرمانی بجنگد.«

طاهری: منتقدم به من گرمکن هدیه داد!
بیژن طاهری درباره حاشــیه های اخیر می گوید: »من در این سال ها که کار 
کرده ام همیشــه مربی خارجی نبوده است. من 5 سال با آقای کاظمی، همایون 
شاهرخی، مایلی کهن و تقوی کار کردم. در تمام تیم ها همه تاشم را کرده ام که 
بهترین باشم. تمام کارهایی که در این چند سال انجام دادم خدمت به تیمی است 
که در آن بوده ام. دنبال حاشیه نیستم و صادقانه کار می کنم.«  طاهری خطاب به 
منتقدانــش گفت: »خیلی ها می گفتند طاهری نمی تواند کمک کند و من حرفی 
نزدم. یکی از کسانی که به من انتقاد می کند، همان آدم یک روز پاییزی که من 
با یک پیراهن آســتین کوتاه سر تمرین رفته بودم، یک دست گرمکن به من داد 
تا سردم نشود، به حرمت همان گرمکن چیزی نگفتم. هرموقع صاح باشد هستم 
و هر موقعی که نباشــم دعا می کنم و حرفی نمی زنم. تمام آبروی من از استقال 
است و من مدیون این تیم هستم و هرگز کاری نمی کنم که به ضرر تیمم باشد. 

من پولی از فوتبال در نیاوردم ولی همه اعتبارم از استقال است.«

فوتبــال ایــران به دلیــل درگیری با 
اجرای قانون منع به کارگیری بازنشستگان، 
شــرایط مبهم و پیچیده ای را پشت ســر 
می گــذارد. موضوعــی کــه باعث شــده 
گمانه زنی های زیادی درباره شــرایط پیش 
روی فوتبــال و احتماات بعدی آن مطرح 
شــود. در این میان سوالی که ممکن است 
مطرح باشــد این اســت که پروسه اداری 
تعلیق فدراســیون ملی یک کشور از سوی 
فیفــا چگونه انجام می شــود؟ فیفا همواره 
بر اســاس اصل »اقناع نظــر و اطمینان از 
موضوع دخالت در امور یک فدراســیون« 
نســبت به تعلیق فوتبال یک کشور اقدام 
می کند. این پروســه به دو صــورت قابل 

تحقق است.
1- مســووان فدراســیون ملی یک 
کشــور یا نهادهای دخالت کننده رسما در 
بیانیه، گفت وگو یا مکاتبه به گونه ای طرح 
موضوع کنند که معنای مســتقیم دخالت 
در امور فدراســیون فوتبال از آن برداشت 

شود.
نمونــه ایــن اتفاق در دوره ریاســت 
محمد دادکان در فدراسیون فوتبال ایران 
رخ داد کــه طی آن رییس وقت ســازمان 
تربیتی بدنی در مصاحبه رسمی اعام کرد 
که رییس فدراسیون باید برود و فدراسیون 
فوتبال نیز ایــن برکناری را تایید کرد. در 
نهایت این اتفاق باعث شد که فوتبال ایران 

تعلیق شود.
در شرایط کنونی، فوتبال ایران درگیر 
چنین جریانی نیست که طی آن مسووان 
فدراسیون فوتبال رسما اعام کرده باشند 
که تحت فشــار دولت یا مجلس، تغییراتی 

در فدراسیون رخ داده است. 
وزارت ورزش نیــز هیــچ اقدامی که 
نتیجــه آن دخالت در امــور فوتبال تلقی 
شود انجام نداده است. بر این اساس امکان 
تعلیــق فوتبال ایران با این ســناریو، صفر 

است.
2- فیفا بر اســاس اطاعات و اخباری 
که پیرامون اتفاقات فدراســیون ملی یک 

کشــور در حــال رخ دادن اســت به این 
موضوع واکنش نشان می دهد. 

در این حالــت فیفا طــی مکاتبه ای 
رســمی با فدراســیون فوتبال و دولت آن 
کشــور، درخواســت می کند که نسبت به 
اتفاقــات مطرح شــده پیرامــون موضوع 
دخالــت احتمالــی نهاد ســوم در فوتبال 

روشنگری کند.
در این حالت نیز مکاتبه با فدراسیون 
فوتبال و دولت آن کشــور قطعی و حتمی 
است و پس از پاســخ واصله است که فیفا 
اقدام به تصمیم گیری درباره تعلیق یا عدم 

تعلیق فوتبال یک کشور می کند.

این واقعیت وجــود دارد که هیچ گاه 
فوتبال یک کشور بر اساس اخبار مطروحه 
در رســانه ها و گمانه زنی هــای مطبوعاتی 
تعلیق نشــده و فیفا همــواره پس از اقناع 
نظر و قطعیت رســمی دربــاره دخالت در 
امور فوتبال یک کشــور، اقــدام به تعلیق 

فدراسیون ملی آن کشور می کند. 
بنابرایــن نگرانی دربــاره تعلیق آنی 
فوتبــال ایران با طی مســیر کنونی دور از 
ذهن است، مگر اینکه اتفاق پنهان دیگری 
در حال وقوع باشــد که مســووان از آن 

بی اطاع باشند.
درباره حضور نیافتن رییس فدراسیون 
فوتبال در محل کارش نیز که این روزها در 
برخی رسانه ها مطرح شده، می توان گفت 
که فیفا در صورتی بــا این اتفاق، اقدام به 
تعلیق فوتبال یک کشور می کند که روشن 
شود دســتوری خارج از فدراسیون، مانع 
حضور رییس فدراســیون در محل کارش 
شــده اســت، در حالی کــه غیبت رییس 
فدراســیون فوتبال ایران در محل کارش 
که رســانه ای شــده قطعا با تصمیم و نظر 
شخص ایشان بوده و نمی تواند ماک عمل 
بــرای نگرانی درباره تصمیمــات آتی فیفا 

تلقی شود.
به این ترتیــب ماجرای تعلیق فوتبال 
ایــران را باید یــک گمانه زنی رســانه ای 

دانست نه خبری موثق.

مصطفی دنیزلی، نام آشــناترین مربی ترکیه ای در 
فوتبال ایران است. مردی پرافتخار که 2 مقطع هدایت 
پرسپولیس را بر عهده داشت و حدود 2 سال هم روی 

نیمکت پاس نشست. 
دنیزلی که به تازگی شــمع تولد 69 سالگی خود 
را فوت کرده و وارد هفتمین دهه از زندگی خود شده، 
همچنان در فوتبال ترکیه یک مربی صاحب ســبک و 

البته موفق محسوب می شود.
دنیزلی تنها مربی تاریخ ترکیه اســت که قهرمانی 
در سوپرلیگ را همراه 3 تیم مطرح این کشور به دست 
با گااتاســرای،  ابتــدا فصــل 1987-1988  آورده. 
 فصــل 2001-2000 همــراه بــا فنرباغچــه و فصل
2009-2008 نیز با بشیکتاش. مصطفی دنیزلی که 4 
سال روی نیمکت ترکیه نشست و نتایج درخشانی هم 
کسب کرد، حاا در ترکیه و باشگاه کاسیم پاشا مدعی 

قهرمانی در سوپرلیگ است.
دنیزلی در چند ســال اخیر و بعد از حضور روی 
نیمکت خزر لنکران آذربایجان، در بازگشــت به ترکیه 
مربیگری ریزه اسپور و سپس گااتاسرای و اسکی شهیر 
را برعهــده گرفت امــا از اکتبر 2018 مســوول فنی 
کاسیم پاشا شده و نتایج فوق العاده ای همراه با این تیم 

نه چندان مشهور کسب کرده.
بعــد از شکســت 4 بــر 2 کاسیم پاشــا مقابــل 
ترابزون اســپور )تیم وحید امیری و مجید حســینی ( 
مدیران این باشــگاه تصمیم به اخــراج کمال اوزدس 
گرفتنــد و مصطفــی دنیزلی را به عنوان جانشــین او 

انتخاب کردند. از وقتی دنیزلی روی نیمکت کاسیم پاشا 
نشســته، نتایج این تیم زمین تا آسمان تغییر کرده و 

همین باعث شده تا در رده دوم جدول بایستد.
برد 3 بر یک مقابل قوزتپه، پیروزی 5 بر صفر برابر 
آخیساراسپور، تساوی یک بر یک مقابل ارزروم اسپور، 
برد 3 بر صفر مقابل مااتیااسپور و تساوی 2 بر 2 برابر 
فنرباغچه نتایجی است که کاسیم پاشا همراه با دنیزلی 

کسب کرده. 
بــه اینهــا 2 پیــروزی در جــام حذفــی مقابل 
پترول اســپور و بلدیه اسپور را هم اضافه کنید تا به کار 
بزرگی که دنیزلی در کاسیم پاشا انجام داده پی ببرید.

مصطفی دنیزلی در حــدود 2 ماه اخیر، تنها یک 
بار و در ســوپرلیگ شکســت را تجربه کــرده؛ مقابل 
آنتالیااســپور و با نتیجــه 2 بر یــک. در باقی اوقات 
کاسیم پاشــا یا پیروز بوده و یا با تساوی زمین را ترک 
کرده است. 5 برد، 2 تساوی و یک شکست در کارنامه 
دنیزلی )جام حذفی و ســوپرلیگ ( ثبت شــده تا این 
مربی در 70 سالگی هم روزهای موفقی را سپری کند.
کاسیم پاشــا با این نتایج، شگفتی ساز لیگ ترکیه 
بوده و در جــدول رده بندی بااتر از تیم های مطرحی 
چون گااتاســرای، فنرباغچه و بشیکتاش قرار گرفته. 
باساک شــهیر با 40 امتیاز در صــدر جدول رده بندی 
ایســتاده و کاسیم پاشا تنها با 4 اختاف عنوان دوم را 

در اختیار دارد. 
با توجه به تجربه باای مصطفی دنیزلی و تبحری 
که او در قهرمانی ســوپرلیگ دارد، بعید نیست این بار 

با کاسیم پاشا افتخاری جدید در فوتبال ترکیه به دست 
بیاورد.

در لیــگ ترکیه مربیان پرافتخاری نظیر ســنول 
گونش، فاتح تریــم و اروین کومان حضــور دارند اما 
فعــا مصطفی دنیزلــی بااتر از همه آنها ایســتاده و 
نتایج بهتری کســب کرده. با ادامه این روند، بار دیگر 
می توانیم اخبار موفقیت های دنیزلی را بشــنویم. این 
بار با تیمی گمنام که نشــان می دهد دنیزلی چه مربی 

کارآمدی است.

تعلیق فوتبال ایران، گمانه زنی رسانه ای یا تاش برای ماندن؟

 جهانبخش برای بازی
با چلسی آماده است

هاتون برای بازگشت ستاره ایرانی اش ریسک نکرد

جواب ندادن به نامه فاطیما 
جزو ماحظات بین المللی بود؟!

 پایان کار دو عضو 
هیات مدیره استقال

همه موافق، شفر مخالف!

سوالی که هنوز بی جواب است

بعد از استعفای افتخاری

چه کسانی برای بازگشت طارمی و 
احمدزاده  تاش می کنند

پرسپولیس16:10 سپـاهـان

سپاهان - پرسپولیس و فوتبالی که تکرار نمی شود

باا تر از نبـرد

کهکشانی سازی 
 

برای بازگشت؟یا واسطه گری 

حمله به اتوبوس پرسپولیس 
با سنگ دو کیلویی

باشگاه پرسپولیس: امنیت نباشد از هتل خارج نمی شویم

هشدار برانکو: اوضاع پرسپولیس نگران کننده است

لیاقت گرفتن 3 امتیاز از پرسپولیس را داریم
قلعه نویی: هر تیم بیشتر از داوری 
سود برده از امتیازاتش کم کنند

 اخبار ناامیدکننده، ابهامات درباره فوتبال
خط و نشان هیات رییسه برای وزارتخانه

شروع هفته پرتاطم 
برای فوتبال ایران

مهر تایید کمیته فنی پای اخراج گرو و نویمایر

فتحی: از استعفای هیات مدیره بی خبرم

یــک فهرســت بــودار!
نام »بهداد« بازنشسته در بین ورزشکاران برای آزمایش دوپینگ
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بود  این  پرسپولیســی ها  تهدیــد 
کــه تمریــن نمی کنند و بــه اصفهان 
از  دلیلــش حمایت  نمی رونــد.  هــم 
مدیرعاملی گرشاســبی بــود که فقط 
تــا 15 آذر مجــوز فعالیت داشــت و 
امروز به باشــگاه نرفت. اعتصاب قبلی 
پرسپولیســی ها هم دلیلش همین بود، 
نه بی پولی باشــگاه. قرمزپوشان تهدید 
کرده بودند که قید بازی با ســپاهان را 
می زنند اما روی حــرف برانکو که آنها 
را به ورزشگاه شهید کاظمی فراخوانده 
بود، نتوانســتند حــرف بزنند. پس به 
محل هر روزه  تمریــن رفتند و بعد از 
شــنیدن صحبت های سرمربی که آنها 
را به تاش برای شــاد کردن هواداران 
ترغیــب می کــرد، دوباره پــا به توپ 
شدند. بر خاف آنچه شنیده بودیم، از 
صبح همه چیز ســر جای خودش بود 
و آغازگر تمریــن، صحبت های فنی و 
غیرفنی برانکو با بازیکنان. بعد از آن و 
در حالی که ساعت به 11 رسیده بود، 

پروفسور در ســوتش دمید و بازیکنان 
شروع کردند به تمرین زیر نظر مارکوی 
بدنســاز که البته دروازه بان ها را ایگور 
جداگانــه تمرین مــی داد. هندبال در 
نیمــی از زمین، تصویرســازی حرکت 
بازیکنان در زمین هنگام حمله و دفاع 
و همین طــور بــازی فوتبــال زیر نظر 
سرمربی و دســتیارانش بخش هایی از 
برنامــه آخرین تمرین تیم برانکو پیش 
از بازی با ســپاهان بود. پس از آن بار 
دیگر تمرینات بدنی در دستور کار قرار 
گرفــت و در ادامه بازیکنان به ارســال 
روی دروازه، پاس های عمقی و شوتزنی 
روی آوردند. این بار اما از ناهار دســته 
جمعی خبری نبود و همه می توانستند 
بعد از تمرین ورزشــگاه را ترک کنند 
امــا برانکو به بازیکنــان اعام کرد که 
تا ســاعت 15 باید خود را به فرودگاه 
برسانند. قرارشــان این بود که با پرواز 
ســاعت 16:10 راهی اصفهان شوند و 
بعد از بازی به سفرشان پایان بدهند.  

سفر تازه پرســپولیس به اصفهان 
با همه سفرهای پیشــین این تیم فرق 
می کند چرا که این بار قرمزها مجبورند 
بیرون از شهر اردو بزنند. برنامه باشگاه 
ایــن بوده کــه مثل همیشــه در هتل 
عباســی اصفهان برای پرسپولیســی ها 
اتاق رزرو کند اما این بار به شکلی کاما 
اتفاقی باعث شــد آنها با فرار از ترافیک 
مرکز شــهر اصفهان، اردوی خود را در 

هتلی متفاوت برپا کنند.
در ســفر به اصفهان پرســپولیس 
همواره هتل عباسی را برای اردونشینی 
انتخــاب می کرد کــه در مرکز شــهر 
اصفهــان قرار دارد. این بــار اما قرمزها 
به شاهین شــهر خواهند رفت و در هتل 
اطلس این شهر کوچک اقامت خواهند 
داشــت. از هتــل اطلس شاهین شــهر 
تا ورزشــگاه نقش جهــان 22 کیلومتر 
فاصله اســت اما به خاطر اینکه اتوبوس 

پرسپولیس از حاشیه شهر به داخل شهر 
حرکت خواهد کرد، می تواند این مسیر 

را در 18 دقیقه طی کند.
جالب اینکه فاصله هتل عباسی تا 
ورزشگاه نقش جهان فقط 9/12کیلومتر 
است اما با توجه به اینکه مسیر حرکت 
اتوبوس از درون شهر و ترافیک سنگین 
مرکز شهر اصفهان خواهد بود، گذراندن 
ایــن مســیر حداقل 25 دقیقــه زمان 
خواهد برد. با این حساب پرسپولیسی ها 
بــا رزرو هتلی بیرون از شــهر اصفهان 
و بــا وجود طی فاصله بیشــتر تا محل 
برگــزاری بازی در ترافیک مرکز شــهر 

گرفتار نخواهند شد.
خوش شانســی  از  واقــع  در   
پرسپولیســی ها بوده که هتل عباســی 
برای اســکان آنها جای خالی نداشته و 
مسووان باشگاه هم به ناچار سراغ هتل 

اطلس شاهین شهر رفته اند.

برانکو پرسپولیسی ها 
را به تمرین برگرداند

 اردونشینی در حاشیه  شهر
 فرار پرسپولیس از ترافیک اصفهان

 سپاهان - پرسپولیس و فوتبالی که
 تکرار نمی شود

بازی فصل پیش ســپاهان و پرسپولیس که بعد از سال ها به میزبانی 
ورزشــگاه نقش جهان اصفهان برگزار شد و در نهایت بدون برنده به پایان 
رســید، یکی از زیباترین و با کیفیت تریــن بازی های تاریخ لیگ برتر لقب 
گرفت. همان بازی که در آخرین روزهای تابســتان سال 96 برگزار شد و 

بهترین نتیجه برایش شاید همان تساوی 2 بر 2 بود.
در آن بازی تیم های تحت هدایت برانکو ایوانکوویچ و زاتکو کرانچار 
به عنوان دو مربی موفق کروات فوتبال ایران نمایشــی حیرت انگیز و بااتر 
از استانداردهای فوتبال ایران را ارائه دادند. نمایشی که نه از خاطر آن 40 
هزار تماشــاگر حاضر در ورزشگاه خواهد رفت و نه تماشاگران تلویزیونی 

این دیدار مهیج را فراموش می کنند.
در آن مســابقه و به ویژه در نیمه دوم یک بازی ســریع و فوق العاده 
تهاجمی از سوی هر دو تیم ارائه شد که حاصل این نمایش، 27 شوت به 
سوی دروازه ها بود. این اتفاق در حالی رخ داد 
که میانگین خلق موقعیت گل در آن مقطع از 
لیگ برتر ایران 261 ثانیه، در لیگ قهرمانان 
آســیا 215 ثانیــه و در لیگ برتــر انگلیس 
به عنــوان یکــی از باکیفیت تریــن لیگ های 
اروپایی 207 ثانیه بود. حال آنکه تماشاگران 
حاضر در ورزشگاه نقش جهان آن روز به طور 
میانگین هــر 200 ثانیه یــک موقعیت گل 
دیدنــد و این آمار به طــرز حیرت انگیزی در 
نیمــه دوم به هر 135 ثانیه یک موقعیت گل 

رسید.
بازی متفاوتی بود و در واقع شجاعت مثال زدنی مربیان دو تیم باعث 
شــد بازی فوق العاده سریع، تهاجمی و بســیار باکیفیت دنبال شود. هر 
چند مهارت های فردی و گروهی هم دلیلی بر آن شــد تا به غیر از تعدد 
موقعیت های گل ایجاد شــده، بازیکنــان دو تیم 24 پاس کلیدی بدهند. 
با این حال بعید اســت با وجود حساسیت های بیشتر بازی این فصل )که 
امروز برگزار می شــود(، پایین آمدن کیفیت بازی پرســپولیس به دلیل 
کمبود مهره و البته تغییر ســبک بازی سپاهان، دیدار پیش روی دو تیم 

هم مثل دیدار فصل گذشته آنها باکیفیت و آنقدر دیدنی باشد.
فصــل قبل نمایــش حیرت انگیز صادق محرمــی و وحید امیری در 
اصفهان یکی از دایل بازی با کیفیت پرســپولیس در فاز حمله بود. ضمن 
اینکــه نفراتــی مثل طارمی و مســلمان هم که حاا جایــی در این تیم 
ندارند، نمایشــی فوق العاده ارائه دادند. این در حالی اســت که آن موقع 
مهاجمی مثل علی علیپور هم در اوج آمادگی به سر می برد و مهم تر اینکه 
پرســپولیس در انتقال دفاع به حملــه، مالکیت توپ و کارهای ترکیبی و 

خلق موقعیت بسیار بهتر از این فصل عمل می کرد.
تغییــرات پرســپولیس را البته نمی توان »افت« تلقــی کرد و کاما 
طبیعــی بود که بعد از جدایی آن همه ســتاره و ممنوعیت جذب بازیکن 
جدید، پرســپولیس بخشی از توانایی هایش را از دست بدهد. هر چند این 
ناتوانی هم نتوانســته مانع پیشرفتش شــود و می بینیم که تیم برانکو با 
جوان هــای کم تجربه اش و بازیکنانی که حاا مجبورند با مصدومیت بازی 

کنند، می درخشد.
از کیفیت باای پرسپولیس گفتیم و جا دارد اشاره کنیم که سپاهان 
کرانچار هم تقریبا چنین کیفیتی داشــت. با این تفاوت که در ســازمان 
دفاعی دچار مشکات عدیده بود و نتایجی که این تیم می گرفت، متناسب 
با کیفیت بازی هایش در فاز حمله نبود. امســال اما سپاهان در قامت یک 
مدعی با پرســپولیس نبرد می کند و استحکام و سازماندهی بیشتری در 
دفــاع دارد. ضمن اینکه مدل حماتش هم نســبت به فصل پیش عوض 

شده است.
با این حســاب می توان حــدس زد بازی امروز با اینکه تماشــاگران 
بیشــتری را به ورزشــگاه خواهد کشاند، کوچکترین شــباهتی به بازی 
جذاب فصل پیش نخواهد داشــت؛ هم به خاطر حساســیت بسیار بیشتر 
)تاثیرگــذاری نتیجه این بازی در تعیین قهرمان نیم فصل( این بازی و هم 
افت کیفی پرسپولیس ناشی از کمبود مهره های خاق و تاثیرگذار در فاز 
حمله، خســتگی این تیم و همینطور ســبک بازی سپاهان که این روزها 
بیشتر به سانتر از کناره ها و استفاده از ضربات ایستگاهی و بازی مستقیم 

دل می بندد.

این همه توهین به پرسپولیس بخشودنی نیست

کهکشانی سازی یا واسطه گری برای بازگشت؟

این ماییم که بعد از هر قدم رو به جلو، فوتبال مان 
را بــه عقب می رانیم. مایی که وقــت و بی وقت فریاِد 
عدالت خواهی سر می دهیم و در هنگامه صحبت، برای 
مبارزه با بازیکن سااری دنبال پرچمدار می گردیم اما 
وقتی او را یافتیم، می خواهیم گردنش را بزنیم. مقصر 
پیشرفت نکردن و حرفه ای نشــدن این فوتبال خوِد 
ماییم که جــز در جهت منافع مان قدم برنمی داریم و 

به لگدمال کردن حرمت ها خو گرفته ایم.
تقصیر ماســت که امثــال طاهــری و طارمی 
رویای میلیون ها نفر را به بازی می گیرند و یکی مثل 
احمدزاده، به شــوق لژیونر شــدن قدم به سرزمینی 
ناشناخته  می گذارد و دســت از پا درازتر برمی گردد. 
یا رامیــن رضاییــان و حتی صادق محرمــی که به 
خیــال خودش بهتریــن انتخاب را داشــت اما مثل 
بقیه ســتاره هایی که پرسپولیس را ترک کردند، حال 
و روز خوشــی ندارد. همینطور وحیــد امیری که در 
پرسپولیس ستاره ای بی مثال بود اما حاا روزهایش را 

روی نیمکت ترابزون اسپور می گذراند.
از ایــن همه بازیکنی که با کلــی ادعا و به قول 
خودشــان برای پیشرفت به پرسپولیس پشت کردند، 
یکی عاقبت  به خیر نشــد. حتی طارمی که قطری ها 
برایش سر و دست می شکستند، حاا مازاد به حساب 
می آورنــدش و هر روز اخراج او را از باشــگاه الغرافه 
طلب می کنند. جالب تر اما جوگیری ماســت که فکر 
می کنیم پرســپولیس با بازگشــت این ســتاره های 
خامــوش که ذره ذره جانــش را گرفتند، دوباره جان 

می یابد.
جالب اســت که برای بازگشت شــان توجیه هم 
داریم. از عاقــه برانکو به احمــدزاده وام می گیریم 
بی آنکه دیده باشــیم بشار رســن و سیامک نعمتی و 
حتی امید عالیشــاه چقدر موثرتر و کم اشــتباه تر از 
او بــازی می کنند. آدم های عجیبی هســتیم که گل 
 نزدن های مهدی طارمــی را از یاد برده ایم و او را در 
حد سوپرمن باا می بریم تا شاید راهی باز شود برای 
حضــور دوباره اش در پرســپولیس اما عین خیال مان 

نیست که بعد از او چه بر سر این تیم آمد.
همین طارمی بود که رفت و پنجره  را هم پشــت 
سرش بســت و حاا که در اروپای خیالی اش جایگاهی 
ندارد، دوباره پیغام و پســغام می فرستد برای بازگشت. 
غافل از اینکــه هیچ هواداری پذیــرای او نخواهد بود. 
همینطور مشــتاِق دیگر ســتاره هایی که در ســیاهی 

روزهای محرومیت، پرسپولیس را تنها گذاشتند.
پرســپولیس کهکشــانی؟ ادعاها ی مان بیشتر به 
یک واســطه گری شبیه اســت برای بازگرداندن عده ای 

پشــیمان که همزمان بــا پیراهن پرســپولیس، خیلی 
چیزها را از دست دادند. راستی چه شد که به این نتیجه 
رسیدید که پرسپولیس با این ستاره های خاموش، تیمی 
ترسناک و کهکشــانی خواهد شد؟ اصا چه کسی قراِر 
بازگشــت آنها را گذاشته که حاا به تفسیر روزهای بعد 

از آمدن شان وقت بگذرانیم؟
مهم تر از همه، کدام هوادار می پذیردشــان؟ حق 
هم دارند البته. آنها بودند که با هر مصدومیت، دســت 
و دل  شــان لرزید اما برای یک لحظه هم پرســپولیس 

را تنها نگذاشــتند. این هواداران پرسپولیس کهکشانی 
نمی خواهنــد. همین پرســپولیس را می خواهند که با 
تمــام جانش دنبــال رویاهای آنها می دود و خســتگی 
و مصدومیــت هم مانعش نیســت. بــه حرمت همین 
مصدومیت ها و رباط های از دســت رفته و اشــک های 
بازیکنــان و هواداران موقع تماشــای جشــن قهرمانی 
کاشــیما، درهای پرســپولیس به روی این ستاره های 
خاموش باز نخواهد شــد. آنها اگــر برگردند، وفاداری 
بی معنا می شود و پرسپولیس و پرسپولیسی ها بی حرمت.

شــرایط این روزهای پرســپولیس اصــا باب میل 
برانکو نیست و البته باید به او حق داد که این نارضایتی را 
ابراز کند. نه فقط شرایط مدیریتی باشگاه، بلکه وضعیت 
بازیکنان و مصدومیت هایشــان هم نگران کننده اســت؛ 
آنقدر که آقای ســرمربی درباره اش گفته: »وضعیت تیم 
ما خیلی شفاف نیست. شایان مصلح و سیامک نعمتی به 
تازگی به تمرینات ما برگشته اند و خیلی وضعیت مناسبی 
برای بازی ندارنــد. از طرفی بعد از بازی با ذوب آهن هم 
بشــار رســن، کامیابی نیا و نوراللهی با مصدومیت جزیی 
مواجه شــدند و وضعیت آنها هــم تعریفی ندارد. در این 
وضعیت نمی توانیم بگوییم همه چیز خوب است. مدیریت 

باشگاه هم که خودتان بهتر می دانید چه وضعیتی دارد.«
برانکــو ایوانکوویــچ در ادامه به جدایــی احتمالی 
گرشاسبی اشــاره کرده است: »متأســفانه قبل از بازی 
حساس ما با سپاهان این حرف ها زیاد به گوش می رسد. 
طبیعی است که چنین اخباری قبل از چنین مسابقه ای 
برای هر تیمی می تواند نگران کننده باشــد اما خب کاری 
از دست ما ســاخته نیســت غیر از اینکه منتظر بمانیم 
و ببینیم چــه اتفاقی رخ می دهد.« مرد کروات ســپس 
صحبت های مطرح شــده در جلسه امروزش با حمیدرضا 
گرشاسبی را بازگو کرد: »گرشاسبی به محل تمرین آمد 
و صحبت هایی با هم داشــتیم. از او بــه خاطر زحماتی 

که در باشــگاه کشــید و همکاری خیلــی خوبی که با 
کادرفنی و بازیکنان داشت، تشکر کردم. او هم گفت چه 
در پرســپولیس بماند و چه برود، هر کمکی از دســتش 
بر بیاید دریغ نخواهد کرد. مطمئناً گرشاســبی حتی اگر 
از پرســپولیس برود همیشه عضوی از خانواده بزرگ این 
باشــگاه خواهد بود.« اما آیا این جلسه برای خداحافظی 
بوده؟ پاســخ برانکو منفی اســت: »نه، این جلسه بیشتر 
جنبه اطاع رســانی داشــت. به  هر حال مــن به عنوان 
سرمربی پرسپولیس باید در جریان آخرین اخبار مربوط 
به باشــگاه قرار داشــته باشم و این جلســه را به همین 

منظور برگزار کردیم تا حداقل تکلیف مان را بدانیم.«

هشدار برانکو: 
اوضاع پرسپولیس 
نگران کننده است

انصاری جراحی شد
مدافــع مصدوم پرســپولیس بااخره 
زانــوی آســیب دیده اش را جراحــی کرد. 
صحبــت از محمــد انصاری اســت که در 
بازی برگشــت فینال لیــگ قهرمانان رباط 
صلیبی پاره کرد و هفته های گذشــته را به 
انجام تمرینــات ویژه پیش از عمل گذراند. 
انصاری صبح شــنبه زیر نظر دکتر کیهانی 
مــورد عمل جراحی قرار گرفــت و امروز و 
فردا از بیمارســتان مرخص خواهد شد. او 
پس از خروج از اتاق عمل از همه کسانی که 
جویای حالش بودند، قدردانی و اعام کرد 
که عملش به خوبی انجام شــده. همچنین 
دکتر ســهراب کیهانی جراح معالج انصاری 
گفت: »خوشبختانه عمل رضایتبخش بود و 

همه چیز به خوبی پیش رفت.«
 

تعطیلی 12 روزه
آخرین بازی نیم فصل را پرســپولیس 
مقابل پارس جنوبی برگزار می کند و عجیب 
اینکــه تمریناتش بعد از این بازی هم ادامه 
خواهد داشت. برانکو به بازیکنان پرسپولیس 
گفته که بعد از این بازی، تمریناتشان 5 روز 
ادامه پیدا می کند اما بعد از آن می توانند به 
یک تعطیات 12 روزه بروند. برنامه بعدی 
شــاگردان برانکو هم برپایی یک اردوی 10 

روزه در دوحه است.
 

بازگشت پیروانی؛ 
سرپرست یا مدیرعامل؟ 
افشــین پیروانــی احتماا بــه زودی 
به پرســپولیس برمی گردد اما بعید اســت 
که جای گرشاســبی را بگیــرد. او پیش از 
سرپرســتی پرســپولیس هم با پیشــنهاد 
عضویت در هیات مدیره این باشگاه مواجه 
شــده بود که آن را نپذیرفت و حاا که قرار 
اســت برگردد، شــایعه شــده که به عنوان 
مدیرعامــل برمی گردد. حــال آنکه به نظر 
می رسد خود پیروانی تمایلی به مدیرعاملی 
ندارد و ترجیــح می دهد همچنان به عنوان 

سرپرست فعالیت کند.
 

استعفای هیات مدیره 
بی پاسخ ماند

پرســپولیس  باشــگاه  مدیرعامــل 
اســتعفایش را تکذیــب کرد امــا اعضای 
هیات مدیره این باشــگاه رسما استعفا داده 
بودنــد که البته هنوز پاســخی به آن داده 
نشده اســت. درباره این موضوع محمدرضا 
حاجی بیگی عضو هیات مدیره پرســپولیس 
که صبح شــنبه در باشگاه حاضر شده بود، 
گفته: »عصر پنج شــنبه بــه همراه دو عضو 
دیگر هیات مدیره نامه استعفای خود را به 
وزیر ورزش تقدیم کردیم و همچنان منتظر 
تصمیم ایشــان هســتیم اما هنــوز جوابی 

نگرفته ایم.«

دیدگاه فنی

اردوگاه سرخ

چه کسانی برای 

بازگشت طارمی 

و احمدزاده 

تاش می کنند

روز را با خبر بازگشــت طارمی آغاز می کنیم و خبر آخِر شــب های مان شــده بازگشــت احمدزاده. درســت مثل همــان موقع که رامین 
رضاییان بدون تیم مانده بود و همین حرف های بی ســر و ته را درباره اش می شــنیدیم. اینکه چه کســی یا کســانی شــایعه بازگشــت 
این ســتاره های بی فروغ را بر ســر زبان هــا انداخته و یک پرســپولیس رویایی را با حضور دوبــاره آنها تصویر کرده اند، بماند اما شــاید 
نمی دانند که هواداران در این مورد خاص حتی از هشــتگ »هر چی برانکو بگه« هم گذشــته اند، چه برســد به امثال طارمی و احمدزاده که 
اگر برگردند، دری به روی شــان باز نخواهد شــد. توجیهی هم ندارد این بازگشــت و چــه بهتر که به حرمت مصدومیت هــا و رباط های از 
دســت رفته و اشــک های بازیکنان و هواداران پرســپولیس موقع تماشای جشن نخســتین قهرمانی آسیایی کاشــیما، فراموشش کنیم.

این برای نخســتین بار در چند هفته 
اخیر است که سرمربی پرسپولیس می تواند 
بازیکنان دلخواهش را  انتخاب کند. کمبود 
بازیکــن و مصدومیت هــا کار را به جایی 
رساند که برانکو مجبور بود برای بازی های 
پرسپولیس همه بازیکنان را به اردو ببرد و 
در واقع حق انتخاب نداشــت. برای بازی با 
ســپاهان اما وضعیت کمی تغییر کرد چرا 
کــه نعمتی و مصلح مصــدوم مجوز بازی 
گرفتنــد. بازگشــت آنها البته خوشــایند 
احمد بهاروندی و شــاهین عباسیان نبود 

چرا که فهرست پرســپولیس دیگر جایی 
برایشــان نداشــت. در این فهرست برانکو 
نام سیدجال حســینی، علیرضا بیرانوند، 
نعمتی، شجاع  بوژیدار رادوشویچ، سیامک 
همتی،  آدام  مصلــح،  شــایان  خلیل زاده، 
محسن ربیع خواه، کمال کامیابی نیا، احمد 
نوراللهی، امید عالیشاه، بشار رسن، گادوین 
منشــا، علی علیپور، ســعید حســین پور، 
احســان حســینی، محمدامین اســدی، 
احســان علون زاده، ابوالفضل درویش وند و 

حمیدرضا طاهرخانی را نوشت.

در حالی که به نظر می رسد با بازگشت 
سیامک نعمتی و شایان مصلح این دو بازیکن 
در کناره های خط دفاعی پرســپولیس مقابل 
ســپاهان به میدان خواهند رفت، محســن 
ربیع خواه هم در آخریــن تمرین در ترکیب 

اصلی حضور داشت.
او در دو بازی اخیر و بعد از مصدومیت 
مصلــح در نقــش مدافع چپ بــازی کرد و 
نمایش بدی هم نداشت اما آیا در نقش جهان 
هم بازی خواهد کرد؟ دو احتمال وجود دارد. 
اول اینکه خیال برانکــو از آمادگی مصلح یا 

نعمتی راحت نیســت و ربیع خواه را به لحاظ 
روانی آماده نگه می دارد تا اگر مشــکلی برای 
مصلح و نعمتی به وجــود آمد، او را در خط 

دفاع به بازی بگیرد.
همچنین با توجه به اینکه ربیع خواه یک 
بازیکن چند پسته است، امکان دارد برانکو از 
او یار دوازدهم برای فریب ســپاهان استفاده 
کند. با حضور ربیع خواه در تیم اصلی تمرین 
آخر،  ســپاهانی ها مردد می شوند که چقدر 
احتمال دارد برانکو با استفاده از این بازیکن، 
ترکیب خط میانی و حمله اش را تغییر بدهد؟

تعجب کــرده بودند کــه حمیدرضا 
گرشاسبی چطور در آخرین روز فعالیتش 
در باشــگاه پرســپولیس حاضر شــده و 
شــاید انتظــار داشــتند او پیش از ســر 
آمــدن مهلتش این باشــگاه را ترک کند. 
اما آقای مدیرعامل که تــا آخرین روز به 
رتق و فتق امور پرســپولیس مشغول بود، 
امروز صندلی اش خالی ماند چرا که مجوز 
فعالیتش بی اعتبار شــده بــود و به قول 

خودش بــرای ماندن باید از وزارت ورزش 
تاییدیــه می گرفت. گرشاســبی به جای 
باشــگاه، در مراسم تشــییع پیکر مرحوم 
بهزاد کتیرایی حاضر شــد و ســپس برای 
دیدار با برانکو به محل تمرین پرسپولیس 
رفت اما همچنان باتکلیف است. هر چند 
خودش گفته تا زمانی که اباغی برای فرد 
دیگری صادر نشــود، به کارش در باشگاه 
ادامه می دهد اما سندی را امضا نمی کند: 

»بــرای اینکه کارهــا روی زمین نماند در 
باشگاه هســتیم و درباره ادامه فعالیت مان 
منتظریم تا وزارت ورزش نظر نهایی خود 
را اعام کند. تا زمانی که اباغی برای فرد 
دیگری صادر نشــود ما کارها را پیگیری 
می کنیم و بر خاف چیزی که گفتند، حق 
امضا هم داریم اما بــرای احترام به قانون 
منع به کارگیری بازنشســتگان، سندی را 

امضا نمی کنم.«

مدیرعامل و ســرمربی پرسپولیس در 
جلســه ای که بعــد از تمرین در ورزشــگاه 
شــهید کاظمی برگزار شــد، درباره آخرین 
وضعیت این باشــگاه با هم صحبت کردند. 
صحبت را گرشاســبی آغاز کرد و به برانکو 
گفت که به دلیل بازنشســتگی شاید دیگر 
نتواند در پرسپولیس حضور داشته باشد اما 
تــا زمانی که به او به صورت رســمی گفته 
نشــود، کارها را انجام می دهــد. مدیرعامل 

باشگاه پرسپولیس همچنین به مرد کروات 
توضیح داد که منتظر اعام مسووان وزارت 
ورزش اســت تا تکلیفش در پرســپولیس 
مشــخص شــود امــا در کنار این باشــگاه 
خواهد بود تا مشــکلی پیــش نیاید. برانکو 
هم به گرشاسبی گفت که او و بازیکنان تیم 
حامی اش هســتند اما به هر حال در اجرای 
قانون نمی تــوان مداخله ای انجام داد و باید 
همه مطیع قانون باشــند. برانکو همچنین 

ابراز امیدواری کرد که شــرایط پرسپولیس 
تغییر نکند. این جلســه را امــا مدیرعامل 
باشــگاه پرســپولیس تمام کــرد وقتی به 
سرمربی گفت: »همه ما مطیع قانون هستیم 
و باید ببینیم در نهایت چه تصمیمی درباره 
وضعیت بازنشستگان شــاغل در ارگان های 
دولتــی اتخاذ می شــود.« همچنین طرفین 
در مورد اینکه باید پرسپولیس در نیم فصل 

تقویت شود، صحبت کردند.

پرسپولیس با 20 بازیکن در اصفهان؛ بهاروندی و عباسیان جا ماندند

 ربیع خواه در ترکیب اصلی؛ واقعی یا برای فریب سپاهان؟ 

گرشاسبی: فعا هیچ سندی امضا نمی کنم

در جلسه مدیرعامل و سرمربی پرسپولیس چه گذشت؟ 

 تمرین بــدون کاور یعنی باید شــایان مصلــح را یکی از 
یــازده بازیکن اصلی پرســپولیس در بازی با ســپاهان به 
حســاب بیاوریم اما آیا او که تازه از مصدومیت برگشــته، 
بــرای چنیــن بازی ســخت و ســنگینی آماده اســت؟

 آنچه در چهــره برانکــو می بینیم نارضایتی نــه، نگرانی 
اســت. نگرانی برای وضعیــت بازیکنانی که هفته هاســت 
با خســتگی و مصدومیت بــه میدان می رونــد و هر لحظه 
بیــم آن می رود که یکــی دیگر از آنها را از دســت بدهد.

 هر چهــار بازیکنی که در تصویــر می بینید، مصدومنــد. از خیلی وقت پیش 
مصدومند و به همین دلیل آقای ســرمربی گاهی تمرین های سبک تری برایشان 
در نظر می گیرد وگرنه قرار نیســت پرسپولیس بدون آنها به دیدار سپاهان برود.

 این عکس یعنی نیمکت نشــینی آدام همتــی. او که مقابل 
ماشین سازی و ذوب آهن در پســت غیرتخصصی و به عنوان 
مدافع راست به میدان رفته بود، امروز به نیمکت برمی گردد 
و پســت دفاع راست را به ســیامک نعمتی تحویل می دهد.

عکس نوشت

در توصیف حساسیت های این بازی همین بس که بدانیم 
برانکو ایوانکوویچ، ســپاهان را یکی از سه حریف اصلی تیمش 
معرفی کرده و رویارویی پرسپولیس و سپاهان را دربی خوانده 
اســت. دیداری همیشــه جذاب و دیدنی که شــرایط جدول 
لیگ هجدهم حساســیت هایش را چندبرابر کرده است. برانکو 
می گفت دربی و ما می گوییم فینال نیم فصل چرا که برنده این 
بازی، شانســش برای قهرمانی نیم فصل اول بیشتر خواهد شد. 
موضوع دیگری که حساســیت های بازی پرسپولیس و سپاهان 
را پررنگ تــر می کند، دعوای کامی برانکو با داوران اســت که 
بعد از بازی هفته پیش با ذوب آهن آغاز شــد و طرف دیگرش 
ســپاهانی ها هســتند. به خاطر همین حساسیت هاســت که 
فدراســیون علیرضا فغانی را برای داوری پرسپولیس و سپاهان 
معرفی کرده. مهم تر از همه اما بی شکست ماندن پرسپولیس و 
ســپاهان است که هیچکدام تا امروز نباخته اند. پرسپولیس اگر 
برنده شود، 29 امتیازی و با سپاهان هم امتیاز خواهد شد اما باز 
هم تیم اصفهانی به لطف تفاضل گل بهتر صدرنشین می ماند. 

میزبان- اینجاســت که عیار آقای گل مشخص می شود، در 
نبرد با بهترین خط دفاع لیگ که البته نیمی از آن تغییر کرده 
اما حضور سیدجال و شجاع برای محک زدن مهاجم برزیلی 

کافی است. آیا کی روش می تواند گل هایش را دورقمی کند؟

میهمان-حضور چند ســاله در اصفهان و درخشش در این 
پرســپولیس توجیه قانع کننده ای است برای توجه به شجاع. 
مدافعــی که بدون شــک هواداران تیم ســابقش او را راحت 
نخواهند گذاشت اما جنگ اصلی در زمین است: جنگ شجاع 

خلیل زاده با کی روش.

دروازه بــان: پیام نیازمند- مدافعــان: عزت پورقاز، خالد 
شفیعی، ســعید آقایی، محمد ایرانپوریان- هافبک ها: مهدی 
کیانی، ساســان انصاری، مهرداد محمدی، وادیمیر کومان- 

مهاجمان: سجاد شهباززاده، استنلی کی روش

دروازه بان: علیرضا بیرانوند- مدافعان میانی: ســیدجال 
حسینی، شجاع خلیل زاده- مدافعان کناری: محسن ربیع خواه، 
ســیامک نعمتی- هافبک ها: کمال کامیابی نیا، احمد نوراللهی، 
امید عالیشاه، بشار رسن- مهاجمان: گادوین منشا، علی علیپور

نگاه فنی

چهره های ویژه

ترکیب های احتمالی

یکشنبه 97/9/18، دیدار معوقه هفته دوازدهم هجدهمین 
دوره لیگ برتر، ساعت 16:10، ورزشگاه نقش جهان اصفهان

داور: علیرضا فغانی
کمک ها: رضا سخندان، محمدرضا منصوری

سپاهان - پرسپولیس

باا تر از 
نبرد

استنلی کی روش

شجاع خلیل زاده
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اخبار ناامید کننده، ابهامات درباره تاج، خط و نشان برای وزارتخانه

شروع هفته پرتاطم برای فوتبال ایران

عجیب اینکه در ایــن خبر آمده بود 
بعد از اینکه تیم ملی قادر به شــرکت در 
جام ملت ها نخواهد بود پرســپولیس هم 
از لیگ قهرمانان آســیا کنــار می رود اما 

مشخص نشد چرا فقط پرسپولیس؟
صبح شنبه اخبار ناامید کننده درباره 
تعلیق و حاشیه هایش کم نبود. در یکی از 
خبرها آمده بود: »گفته می شــود کارلوس 
کــی روش ســرمربی تیم ملــی تحوات 
فدراسیون را با دقت دنبال می کند و حتی 
گفته شــده تماس هایی از خارج از کشور 
با وی برقرار شــده که بــا موضوع احتماا 
تعلیق فوتبال ایران از ســوی فیفا مرتبط 

بوده است.«
در عین حــال خبرگــزاری که خبر 
از ارســال نامــه تعلیق داده بود نوشــت: 
»رایزنی هایی که در این مورد با مسووان 
فیفا و کنفدراســیون فوتبال آسیا صورت 
گرفته منجر به نامه ای شده که قرار است 
بــه زودی بــرای مســووان ورزش ایران 
ارســال و طی آن فوتبــال ایران تهدید به 
تعلیق شــود. در این مورد گفته می شــود 
نامه مد نظر با هدایت برخی افراد از داخل 
تنظیم شده و قرار اســت برای مسووان 
ورزش کشورمان ارســال شود تا به نوعی 

وزارت ورزش را برای عقب نشــینی تحت 
فشار قرار دهد.«

در مــورد شــخص مهدی تــاج اما 
اخبار و حواشــی متفاوت بوده است. تاج 
دیروز )شــنبه( هم در محــل کار خود در 
فدراسیون حاضر نشــد. اتفاقی که از یک  
سو نشانگر تمکین تاج به این قانون دولتی 
)منع به کارگیری بازنشســته ها( است و از 
سوی دیگر می تواند به حاشیه ها دامن بزند 
و بحث اختاف فدراسیون با وزارت ورزش 

را شدید تر کند.
البته برخی رســانه ها با وجود غیبت 
تاج در محل کارش او را ماندنی دانســته 
و به این اســتناد کردند کــه » طبیعتا اگر 
مهدی تاج از فدراسیون فوتبال رفتنی بود 
در انتخابات مورد اشاره ثبت نام نمی کرد یا 
نفر جایگزین را برای شــرکت در انتخابات 
کمیته اجرایی کنفدراســیون فوتبال آسیا 

معرفی می کرد.«
همچنیــن از قول یکــی از مدیران 
وزارت ورزش که نامی از او برده نشده بود 
خواندیم:  »ما، شخص وزیر و معاونانش در 
ماه های گذشــته تاش بسیاری برای آگاه 
کردن مســووان درباره حساســیت های 
موضوع فوتبال نشــان داده ایم و تا به حال 

نیز مبنا بر حفظ مهدی تاج و پیش بردن 
مواد قانونی بر این اساس بود که به فوتبال 
لطمه ای نخورد. بنابراین این انتظار وجود 
داشــت که مجمع فوق العاده ای تشــکیل 
شــود و در مجمع درباره افراد بازنشسته 
هیات رییســه صحبت شود که این اتفاق 
رخ نداده اســت و باتوجه به عبور از ضعف 
زمانی مدنظر مجلس حاا موضوع بحرانی 
به نظر می رسد اما وزارت ورزش همچنان 
بــر آن موضــع اســت، اینکه آقــای تاج 
به عنوان رییس همچنان در ســمت خود 
باقی بماند و مجمع درباره افراد بازنشسته 
تصمیم بگیــرد. وزارت ورزش تحت هیچ 
شرایطی در امور فوتبال دخالتی نمی کند 
و این مســاله نیز باید با تدبیر فدراسیون 
فوتبال حل بشــود.« در حالی که وزارت 
ورزش و جوانــان در قانونگذاری دخالتی 
نداشــته و تنها ملزم به اجرای قانون شده، 
ترکش هایی نیز متوجه این نهاد شده است 
کما اینکه مدیران بازنشسته این وزارتخانه 
هم چاره ای جز ترک صندلی شــان ندارند 
و فریبــا محمدیــان معاون وزیــر از روز 

پنجشنبه در پست خود حاضر نمی شود.
در حالی که هیچ خبری از مهدی تاج 
و علی کفاشیان نیست وزیر ورزش هم در 

جمع خبرنــگاران حاضر به صحبت درباره 
مدیران بازنشســته نشــد اما عبدالکاظم 
طالقانی عضو هیات رییســه فدراســیون 
فوتبال کــه خودش هم یکــی از مدیران 
بازنشســته است و باید ســمتش را ترک 
کند در مصاحبــه ای عجیب گفت: »برای 
روشــنگری افکار عمومی می خواهم چند 
جمله ای بر زبان بیاورم. هدفم فقط روشن 

شدن ذهن مردم عزیزمان است و بس.«
ادامه  فوتبال خوزستان  رییس هیات 
داد: »کاش مســووان وزارت ورزش بــه 
تخریب  مصاحبه های سریالی جهت  جای 
فوتبال و هیات رییسه و به جای هماهنگی 
با رادیــو ورزش و برنامه هــای تلویزیونی 
جهت ادامــه این هدف به نامــه 84 روز 
پیش هیات رییســه فدراســیون فوتبال 
پاســخ می دادند تا فوتبــال که در یکی از 
پرافتخارترین دوران خود به ســر می برد 
اینچنین و در آســتانه جام ملت ها با ستاد 
تخریــب و جنگ روانی، آن هم بدون حق 

پاسخگویی دست به گریبان نشود.«
این عضو هیات رییســه فدراســیون 
فوتبال گفت: »فدراسیون فوتبال به دلیل 
ماحظات بین المللی تاکنون این نامه ها را 
منتشر نکرده اما به طور حتم مردم باید از 

حقایق مطلع باشــند. از رییس فدراسیون 
خواهش می کنم ماحظات را کنار بگذارد 
و سه نامه ارسالی به وزیر ورزش را منتشر 
کند تا مردم بدانند چه کســانی به میزها 

چسبیده اند.«
طالقانــی گفت: »رادیــو و تلویزیون 
و وزارت ورزش به جــای پرداخت حقوق 
حقه فوتبال دست از هجمه به آن بردارند. 
وزارت ورزش پاســخ بدهــد مگــر هیات 
رییســه در آن نامه ننوشته بود طبق نظر 
شــما اقدام خواهد کرد و هر آنچه را شما 
مصلحت فوتبال می دانید، انجام شود؟ این 

همه مصاحبه و تخریب برای چیست؟ !«
که  بین المللــی  ماحظــات  البتــه 
طالقانــی از آن صحبــت می کند می تواند 
یقه مدیران بازنشســته فدراسیون فوتبال 
را هــم بگیرد. مثا اینکــه چرا تاج جواب 
خانم فاطیما ســامورا دبیرکل فیفا را نداد 
تا شایعات درباره دخالت دولت در فوتبال 
را جدیت بخشــد. از طرفــی طی روزهای 
گذشــته بیشــتر اعضای هیات رییســه 
فدراســیون فوتبال مصاحبــه کرده اند تا 
مدیــران وزارت ورزش و البته در جمات 
مدیــران وزارتخانه این میــزان از عناد و 

دشمنی دیده نمی شود.

میکس زون جدید آزادی
دود، فرار

ورزشــگاه  میکــس زون 
مصاحبه  محــل  کــه  آزادی 
بازیکنان با خبرنگاران است تا 
پیش از فینال قهرمانان آسیا در 
قسمت طبقه پایین ورزشگاه و 
اما  در محل رختکن تیم ها بود 
این  از  که  ایراداتــی  دلیل  به 
جایگاه گرفته شد به تونل این 
عاوه  که  شد  منتقل  ورزشگاه 
بر بازی برگشــت فینال لیگ 
بازی های  در  آســیا  قهرمانان 
اخیــر لیگ برتر هــم از این 
جایگاه برای مصاحبه بازیکنان 
با خبرنگاران استفاده می شود. 
خارج از ایــرادات فنی که این 
جایگاه بر اساس آن تعبیه شده 
محل  با  بازیکنان  بین  فاصله  و 
مشــکات  خبرنگاران  حضور 
این میکس زون  در  دیگری هم 

وجود دارد.
میکــس زون جدید دقیقا 
ماشــین  مقابل  و  تونــل  در 
ســنگین واحد ســیار صدا و 
که  زمانی  و  دارد  قرار  ســیما 
عاوه  است  روشن  ماشین  این 
ایجاد  با  ایجاد ســر و صدا  بر 
این  بودن  روشن  از  ناشی  دود 
اتوبوس های  البته  و  ماشــین 
دو تیم فضا نــه تنها برای کار 
خبری بلکه حتــی برای نفس 
و  می شود  سخت  هم  کشیدن 
به جای  بازیکنان و خبرنگاران 
استشــمام اکســیژن مقادیر 
زیادی دی اکسید کربن را وارد 
به  می کنند.  خود  شــش های 
برخی  این ماشین  دلیل حضور 
از بازیکنان ترجیح می دهند از 
کنند  عبور  تونل  دیگر  قسمت 
که این باعث می شود برخی از 
خبرنگاران پشــت این ماشین 
کمین کرده تا کسانی که قصد 
گریز از منطقه مصاحبه را دارند 
سیما  و  صدا  کامیون  پشت  در 

گیر بیندازند!
مرج  و  دیگر هرج  از طرف 
در این منطقه بسیار زیاد است 
که  خبرنگارانی  همه  گواه  به  و 
در این مدت اخیر برای مصاحبه 
به این منطقه آمده اند می توان 
افراد  تعداد  که  داد  شــهادت 
ســلفی بگیر و هوادارانی که از 
یا  پیراهن  بازیکن محبوب شان 
جوراب و یــا حتی کمک مالی 
می خواهند از تعداد خبرنگاران 
حاضر در میکس زون بیشــتر 
اســت. گاهی اوقات تعداد این 
افراد به قدری زیاد اســت که 
انتظامی  نیروی  مأموران  حتی 
نمی توانند  هم  محل  در  حاضر 
همه این افراد مزاحم را از این 

منطقه خارج کنند.

احمدزاده باز هم بیرون
در چارچوب هفته هجدهم اکســترا 
کاسای لهســتان بامداد شنبه اشانسک 
وروتســاو میهمــان لخ پوزنــان بود و با 
شکســت 2 بر صفر مواجه شــد. عجیب 
اینکه فرشــاد احمدزاده در این بازی نیز 
همانند هفته های اخیر نیمکت نشین بود. 
اشانسک وروتســاو در جدول رده بندی 
16 تیمی اکســترا کاســای لهستان با 
اندوخته 17 امتیازی رتبه سیزدهم را در 

اختیار دارد.
 

باخت بروژ بدون کاوه
هفتــه هجدهم  آغازین  دیــدار  در 
ژوپیلر لیگ بلژیک یاران کاوه رضایی در 
دیدار با واســلند بورن نتوانستند نتیجه 
بگیرند و با وجود اینکــه تا دقیقه 7۵ با 
تک گل رود فورمر پیش بودند، در پایان 
با نتیجه 2 بر یک شکست خوردند تا ۳4 
امتیــازی و در رده دوم جدول بمانند و 
نتوانند به یک امتیازی خنک صدرنشین 

برسند.
کاوه رضایی که در این فصل هشت 
بازی برای کلــوب بروژ انجام داده و یک 
گل بــه ثمر رســانده، بعــد از دو بازی 
نیمکت نشینی متوالی مقابل دورتموند در 
لیگ قهرمانان اروپا و اســتاندارد لیژ در 
ژوپیلر لیــگ بلژیک، به علت مصدومیت 
در تمرینــات تیمش در مســابقه مقابل 

واسلند بورن حضور نداشت.
 

آپوئل مهاجم می گیرد
ســایت رادیو ورزش یونان نوشت این 
یک حقیقت اســت که باشگاه آپوئل قبرس 
در فصــل نقل وانتقاات مــاه ژانویه 2019 
می خواهــد خطوط میانی و حمله خود را با 
جذب بازیکنان جدیدی تقویت کند. در این 
میان رضا قوچان نژاد با به ثمر رساندن فقط 
2 گل در بازی هــای رســمی تیم آپوئل به 
هیچ وجه انتظارها را مطابق کارنامه غنی که 
داشــت، برآورده نکرد. در خط حمله آپوئل 
مورایــس با 6 گل و تماری با ۵ گل بهترین 
گلزنان هســتند. لوکاس و قوچان نژاد نیز با 
بــه ثمر رســاندن 2 گل در رده های بعدی 

هستند.
 

شکست الشحانیه با رامین
در چارچــوب هفتــه پانزدهــم لیگ 
ســتارگان قطر الشــحانیه از السد میزبانی 
کرد و با شکســت سنگین 4 بر یک مواجه 
شد که رامین رضاییان، ملی پوش ایرانی در 
ترکیب اصلــی تیمش بازی کرد. در جدول 
رده بندی 12 تیمی لیگ ستارگان قطر تیم 
الشحانیه با 16 امتیاز نهم است و السد ۳۵ 

امتیازی رتبه دوم را در اختیار دارد.

پیشکسوتان سرخ مثل کارگران کشت و صنعت شوشتر
مشتری اصلح و بااهلیت برای سهام پرسپولیس

سه ســال و 7 ماه قبل پروژه واگذاری دو باشگاه پرسپولیس و استقال که 
بعد از سال ها سرانجام به جریان افتاده و عملی شده بود بعد از انجام سه مرحله 
مزایده لغو شد. در آن مقطع مشتریان دست به نقد با هیاهو و جنجال بسیار وارد 
معرکه شــده اما اهلیت بسیاری از آنها تایید نشــد و در نهایت این پروژه بزرگ 
فرجامی نداشت. حاا و بعد از 4۳ ماه دوباره عزم دولت برای فروش سهام این دو 
باشگاه و واگذاری آنها به بخش خصوصی جزم شده و مدیران وزارتخانه هر بار بر 
این مســاله تاکید می کنند که این بار کار نهایی خواهد شد. در این میان قیمت 
پایه مزایده هم اعام شده و سهام باشگاه پرسپولیس که در مقطع قبلی مشتری 
۳00 میلیاردی داشــت حاا با رقم پایه ۵00 میلیارد تومان قیمت گذاری شــده 

است. بعد از اعام این مبلغ تعداد مشتریانی که قصد 
ورود به مزایده را کرده اند زیاد به نظر نمی رســد اما 
اینجا باز هم بحث اهلیت است که می تواند باعث شود 
تابوی خصوصی شدن این باشگاه بزرگ و پرطرفدار را 
شکسته و به مسیر درستش هدایت کند. در تمام این 
ســال ها جدا از اینکه همواره شنیده ایم دولت دوست 
ندارد برند این دو باشــگاه را از دست بدهد، همواره 
این پرسش مطرح شــده که در صورت عملی شدن 
پروژه واگذاری چه کســی قادر بــه خرید و مدیریت 
این مجموعه خواهد بود؟ در واقع باز هم بحث اهلیت 
اســت که به صورت جدی مطرح می شود و چنانچه 
تمام ذهنیت های قبلــی مبنی بر اینکه »دولت هیچ 

وقت این دو باشــگاه را نخواهد فروخت« دور بریزیم، باید ببینیم مثا کدام یک 
از مشتریانی که برای خرید پرسپولیس پا پیش گذاشته اند در مقایسه با یکدیگر 
اصلح و شایسته ترند؟ شاید کمتر از یک هفته باشد که شرکت پیشکسوتان کهن 
پرسپولیس رسما تقاضای خرید باشگاه پرسپولیس را مطرح کرده کما اینکه طی 
یک سال گذشته بارها از زبان اعضای هیات مدیره این شرکت شنیده بودیم آنها 
برای انجام این ماموریت بزرگ پا پیش خواهند گذاشــت و بشــدت مشتاقند تا 
پرســپولیس را به دست بزرگان و نامداران تاریخ این باشگاه بسپارند. برای تنویر 
افکار هواداران پرســپولیس و اهالی فوتبال باید یادآور شویم این شرکت از زمان 
تاســیس تاکنون بر اســاس خرد جمعی اداره شــده و هیچ گاه فردمحور نبوده 
اســت. مهم تر اینکه این شــرکت همراه و کنار باشگاه پرســپولیس بوده و هیچ 
گاه برای مجموعه فعلی حاضر در تیم مدیریتی باشــگاه و البته تیم پرسپولیس 
حاشیه ســازی نکرده یا نقش دست انداز را نداشــته است. جالب اینکه حتی در 
معدود مواردی که برخی پیشکســوتان علیه باشگاه موضع گرفته اند علی پروین 
و سایر مدیران ارشد شرکت پیشکســوتان به سرعت پل ارتباطی ازم با باشگاه 
را ایجاد کرده و همواره از در دوســتی وارد شــده اند. ازم به یادآوری است این 
شــرکت بر مبنای امور اقتصادی پایه گذاری شــده و بی حاشیه امورش را پیش 
برده اســت. این شرکت بدون اســتفاده از رانت و تسهیات خاص ایجاد شده و 
اعضای آن را نامداران و بزرگان خانواده پرســپولیس تشــکیل می دهند و البته 
شمولیت این خانواده تا هواداران نیز گسترش می باید. حاا مدتی است مجموعه 
مدیریتی فعلی باشگاه پرســپولیس نیز ارتباطی تنگانگ با مدیران ارشد شرکت 
پیشکسوتان برقرار کرده و چهره های فوتبالی و اقتصادی حاضر در این جمع نیز 
بدین نتیجه رسیده اند گزینه شایسته تر از اعضای خانواده پرسپولیس برای خرید 
سهام این باشگاه یافت نخواهد شد. امروز در نهادهای غیر فوتبالی و غیر ورزشی 
بحث واگذاری سهام به افراد زیرمجموعه شرکت ها و کارخانجات بزرگ است، چه 
اینکه شــاید اگر کارگران هفت تپه سهمی از آن کارخانه عریض و طویل داشتند 
اتفاقات اخیر در این مجموعه رخ نمی داد. همین اتفاقات البته دولت را به سمتی 
سوق داد که حاا بحث واگذاری سهام کشت و صنعت شوشتر به صاحبان اصلی 
این کارخانه یعنی زمیــن داران و کارگران آن در اولویت قرار گرفته و این اتفاق 
ویژه می تواند در مورد مجموعه بزرگی مثل پرسپولیس هم مصداق داشته باشد. 
ازم به یادآوری اســت همین حاا غیر از شرکت پیشکســوتان پرسپولیس دو 
غول اپراتور تلفن های همراه هم برای خرید ســهام باشــگاه پرسپولیس پا پیش 
گذاشته اند اما آنها سهام هر دو باشگاه را با هم می خواهند و چنانچه به هدف شان 
برســند می توان پیش بینی کرد مشکات مجمع مشــترک و تقسیم بودجه به 
مساوات بین این دو باشگاه دردسرساز خواهد شد پس هر طور که حساب کنید 

مشتری اصلح و با کفایتی مثل پیشکسوتان پرسپولیس پیدا نخواهید کرد.

نگاه

ماجرای 
نامه فاطیما 
وماحظات 

بین المللی

بعد از پایان مهلت کنار رفتن 
مدیران بازنشسته و شایعاتی 
که در خصوص استعفای تاج 
شنیده شد، شنبه روز اول 
هفته که قرار بود با اخبار 
امیدوار کننده ای همراه باشد 
با خبر نامه تعلیق آغاز شد 
که البته منبع مشخصی 
نداشت. در این خبر که در 
یکی از خبرگزاری ها منتشر 
شد آمده بود: »به دنبال این 
اتفاقات نامه تعلیق فوتبال 
ایران طی چند روز آینده به 
مسووان ورزش خواهد رسید. 
براین اساس ابتدا تیم ملی 
فوتبال ایران از حضور در جام 
ملت های آسیا تعلیق خواهد 
شد و پس از آن نمایندگان 
ایران حق حضور در لیگ 
قهرمانان آسیا را نخواهند 
داشت.«

لژیونر

بعد از چند ســال همکاری با شرکت 
تولیدی JAKO فدراسیون فوتبال عراق 
قصد داشــت به پیشــنهادهای بهتر برای 
اسپانســرینگ البســه تیم های ملی این 
کشــور پاســخ مثبت بدهد اما عدم ارائه 
پیشــنهاد بهتر همینطور مشــکاتی که 
برندهای معتبــر برای قانون کپی رایت در 
این کشور داشــتند باعث شد تا عراقی ها 
بــا اسپانســر آلمانی خود بــرای امضای 
قــراردادی جدید به توافق برســند. بنا به 
اعام رسانه های عراقی فدراسیون فوتبال 

این کشــور براساس قرارداد جدید تا سال 
2022 با شرکت آلمانی JAKO همکاری 
خــود را ادامه خواهد داد ضمن اینکه این 
شرکت با این توافق از کیت اول تیم ملی 
عراق یکــی از حریفان ایــران در مرحله 
گروهی جام ملت های آســیا نیز رونمایی 
کرد. عراق در گــروه D با تیم های ایران، 
یمن و ویتنــام همگروه اســت که طبق 
برنامه حســاس ترین بازی این تیم در این 
مرحله مقابل ایران در ورزشگاه آل مکتوم 

دبی خواهد بود.

مهدی تاج می خواهد راه کفاشــیان 
فوتبــال  کنفدراســیون  در  و  رفتــه  را 
آسیا هم ســمت مهمی را تصاحب کند. 
کنفدراســیون فوتبال آسیا دیروز اسامی 
افــرادی که برای پســت های مختلف در 
کمیتــه اجرایی این ســازمان برای دوره 
آینده )2019 تا 202۳( کاندیدا شده اند را 
اعام کرد. در این فهرست نام مهدی تاج، 
جزو کاندیداهای نایب رییسی ای اف سی و 
شورای فیفا ثبت شده است. این انتخابات 
در تاریخ 6 آوریــل)17 فروردین 98( در 

مالزی برگــزار می شــود. در حال حاضر 
علی کفاشــیان، نایب رییس فدراســیون 
کشــورمان، نایب رییس ای اف سی است. 
در این دوره شیخ ســلمان، رییس فعلی 
کنفدراسیون فوتبال آسیا، سعود المهندی 
از قطر و محمد خلفان الرمیثی از امارات 
هستند.  ای اف سی  ریاســت  کاندیداهای 
گفتنی است با اینکه کفاشیان این سمت 
مهم را در کنفدراسیون فوتبال آسیا دارد 
اما این پســت مهم هیچ امتیاز و اعتباری 
برای فوتبال ایران به همراه نداشته است.

مدیر رســانه ای تیم ملی از عدم 
همــکاری هواپیمایی آتــا با تیم ملی 

برای جام ملت ها خبر داد.
مدیر رســانه ای تیم ملی در ابتدا 
گفت: »در روزهای مهم و حساســی 
کــه تیم ملــی فوتبال خــود را برای 
رقابت های مهم جام ملت های آســیا 
و حضوری پرقدرت در این مســابقات 
آماده می کند، شــرکت هواپیمایی آتا 
خدمات و پروازهای اختصاصی خود را 

بــه تیم ملی متوقف کــرده و از ادامه 
همکاری با فدراســیون فوتبال امتناع 

ورزیده است.«
افــزود: »در  ادامه  حســینی در 
این راه فدراســیون فوتبــال با توجه 
به حساســیت این مســابقات و لزوم 
عزیمت اعضای تیم ملی به کشورهای 
قطر و امارات بــا پرواز چارتر در حال 
رایزنی با سایر شرکت های هواپیمایی 

است.«

»اردوی  گفــت:  پایــان  در  وی 
پایانــی تیم ملــی در کشــور قطر و 
اردوگاه اســپایر برگزار می شود و ملی 
پوشــان 26 آذر ماه تهران را به مقصد 
قطر برای برگزاری اردوی نهایی ترک 
خواهند کرد. در این اردو ســه دیدار 
برابر قطر، لبنان و فلسطین پیش بینی 
شــده و پس از برگزاری این اردو، تیم 
ملــی 12 دی ماه دوحــه را به مقصد 

ابوظبی ترک خواهد کرد.«

مانوئل فریرا سرمربی پرتغالی السد 
بعد از برد مقابل الشــحانیه گفت: »این 
یک بازی سخت برای ما بود و به خاطر 
رقابت با الدحیل برای صدرنشینی تحت 
فشــار بســیار زیادی قرار داشتیم. این 
پیروزی شایسته بازیکنان السد بود. هر 
چند نیمه نخســت این بازی فشار روی 
بازیکنانم مشــهود بود امــا در نیمه دوم 

توانستیم به پیروزی برسیم.«
او درباره دایل پیروزی های پرگل 

در لیــگ قطر گفت: »این نتایج نشــان 
می دهد الســد تیمی قدرتمند در لیگ 
ســتارگان قطر و حتی لیــگ قهرمانان 
آسیا اســت. یک دلیل دیگر نیز ضعف 
لیگ ســتارگان قطر است. زمانی که به 
این لیگ آمــدم تعداد تیم ها از 14 تیم 
به 12 تیم کاهــش یافت تا قدرتمندتر 
شــود اما ضعیف تر شد. ســومین دلیل 
بازیکنان  بازی  السد  پرگل  پیروزی های 

در مدت طوانی کنار یکدیگر است.«

مانوئل فریــرا در واکنش به فروش 
بونجاح هــم گفت:  بغــداد  احتمالــی 

»نمی دانم. از باشگاه السد بپرسید.«
گفتنی است بغداد بونجاح، مهاجم 
الجزایری السد با زدن 2 گل به الشحانیه 
تعداد گل هایش را به 28 رساند. بونجاح 
هنوز 1۵ هفته از لیگ ســتارگان قطر 
نگذشــته رکورد بیشــترین گل زده در 
تاریــخ این لیــگ را شکســت و به نام 

خودش ثبت کرد.

 کپی رایت برای حریف تیم ملی هم مشکل ساز شد

تاج،کاندیدای نایب رییسی  ای اف سی

قطع امید تیم ملی از ادامه همکاری با هواپیمایی قبلی

اعتراف فریرا به ضعف لیگ ستارگان قطر

از ابتدا هم مشخص بود سفر پرسپولیس 
بــه اصفهان با توجه به حساســیت بازی امروز 
و حاشــیه هایی که ایجاد شــده می تواند پر از 
صحنه های غیر طبیعی و غیر قابل پیش بینی 
باشــد. بر همین اساس اتوبوس پرسپولیس در 
مسیر هتل و از فرودگاه اصفهان تا شاهین شهر 
مورد حمله قرار گرفت و شیشــه های دو طرف 
اتوبوس شکسته شد. نیک سیرت مترجم برانکو 
می گوید: »متاسفانه اتفاق بدی در مسیر هتل 
افتــاد و اتوبوس ما را مورد حملــه قرار دادند. 
باور کنید دو تا ســنگ که وزن شان به دو کیلو 
می رســید به طرف اتوبوس ما پرتاب کردند و 
شیشه ها را شکستند. یکی از سنگ ها به شیشه 
کنار من خورد که ردیف ســوم نشسته بودم و 
ســنگ دیگر به شیشه کنار سیدجال برخورد 
کرد. البته خوش شــانس بودیم که شیشــه ها 
دوجداره بود و اتفاق بدی نیفتاد اما واقعا همه 
شوکه ایم.« نیک سیرت در حالی که با خبرنگار 
ایران ورزشی مشغول صحبت بود گفت: »اان 
نیم ســاعت اســت که به هتل رســیده ایم و 
نمی توانیم به خاطر ازدحام هواداران وارد هتل 
شویم. متاسفانه هنوز نتوانسته اند نظم را برقرار 
کنند.« نیک سیرت در حال صحبت بود که به 
یکباره شــرایط حضور اعضای تیم پرسپولیس 
در هتــل فراهــم شــد. در عین حــال پندار 
خمارلو مدیر روابط عمومی پرســپولیس گفت: 
»متاســفانه پس از خروج از فرودگاه در مسیر 
هتل با حمله افرادی روبه رو شدیم که مشخصا 
از تیم ســپاهان حمایــت می کردند. در فاصله 
چند دقیقه دو ســنگ به شیشــه های اتوبوس 

برخورد کرد که یکی از آنها به شیشه ای خورد 
که در کنار سید جال حسینی کاپیتان ما بود. 
خوشــبختانه دو جداره بودن شیشه از فاجعه 
جلوگیری کرد ولی تمام اعضای تیم به شــدت 
نگران شــرایط خود برای بازی فردا هستند.« 
وی ادامه داد: »قطعا ما این مساله را به حساب 
مردم خوب اصفهان و همه طرفداران ســپاهان 
نمی گذاریم ولی تجربه های ما از موارد مشــابه 
می گوید در صورتی که اقــدام موثری صورت 
نگیرد فردا شــرایط بســیار بدی حاکم خواهد 
شــد. بر همین اساس باشــگاه پرسپولیس در 
جلسه هماهنگی که امشــب انجام می شود از 
عوامل بازی و نیروی انتظامی می خواهد تامین 
امنیت جانی تیــم فوتبال پرســپولیس را در 
ورزشگاه و مادامی که در اصفهان حضور داریم 

تضمین کند.«
خمارلــو گفت: »اگر ایــن تضمین وجود 
نداشته باشد ما فردا )یکشــنبه( برای بازی از 
هتل خارج نخواهیم شــد. برای ما امنیت جان 
بازیکنانمــان و تمام اعضای تیم در اولویت اول 
و مقدم بر نتیجه این مســابقه است. اگر بازی 
به دلیل مسائل امنیتی برگزار نشود، مسوولیت 
آن هــم برای ما نخواهد بــود. فوتبال در هیچ 
شــرایطی ارزش ندارد که جان آدم ها به خطر 
بیفتد. فوتبال برای لذت مردم و رقابت عادانه 
اســت. کری ها همیشــه وجود دارد ولی این 
مسائل اصا قابل قبول نیست. این بار در شهر 
بودیم که چنین شــد و شیشه اتوبوس مانع از 
یک فاجعه شــد. چه کســی می داند فردا چه 

چیزی انتظار ما را می کشد.«

علیرضــا جهانبخش که بــه تازگی 
ثابــت در ترکیــب اصلــی  جایگاهــی 
برایتونی ها پیدا کرده بود با آسیب دیدگی 
نزدیــک به دو ماه از تمرینات دور ماند تا 
۵ بــازی مرغ های دریایی در لیگ جزیره 
را از دست بدهد. ستاره ملی پوش ایرانی 
از یک هفته قبل به تمرینات بازگشت اما 
روند درمانی او به قدری حســاس بود که 
کریس هاتون ریســکی در قبال استفاده 
زودهنگام از جهانبخش مقابل هادرزفیلد 

در اواســط هفته گذشته، همینطور بازی 
دیروز )شنبه( با برنلی انجام نداد. توییتر 
رسمی باشگاه برایتون با انتشار پستی در 
قبال آخرین وضعیت این بازیکن مصدوم 
نوشــت: »جهانبخش یک هفته تمرینات 
بسیار خوبی را پشــت سر گذاشته است 
اما باشگاه می خواهد او را برای بازی آخر 
هفته آینــده مقابل چلســی که اهمیت 
بســیار زیادی دارد، در دســترس داشته 

باشد.«

 حمله به اتوبوس پرسپولیس
 با سنگ دو کیلویی

جهانبخش برای بازی با چلسی آماده است

باشگاه پرسپولیس: امنیت نباشد از هتل خارج نمی شویم

هاتون برای بازگشت ستاره ایرانی اش ریسک نکرد

یک هفته زودتر رسیدم
 پورعلی گنجی: مشکلی برای بازی در 

جام ملت ها ندارم
مرتضی پورعلی گنجی از حدود 2 ماه قبل آســیب دید و بازی های 
یوپن در لیگ بلژیــگ و همچنین تیم ملی 
را از دســت داد. حــاا و در آســتانه جــام 
ملت های آســیا، مصدومیت این مدافع 26 
ســاله یکی از دغدغه های کارلوس کی روش 
اســت. پورعلی گنجــی درباره شــرایط این 
روزهای خود می گوید: »شــرایط خوبی دارم 
و پنجمین جلســه تمرین با یوپن را پشــت 
سر گذاشتم. مصدومیت زانو یکی از بدترین 
آسیب دیدگی هاست و زمان می برد تا بازیکن 
به شــرایط گذشــته برگردد. در این مدت 
خیلی سختی کشــیدم اما از آقای کی روش 
ممنونم که کادر پزشــکی تیم ملی را مأمور 
کرد تــا همراه من باشــند. میکاییل، دکتر شــهاب و دکتر خانلری و 
همچنین دیگو و سباســتین لحظه ای ارتباط  شان را با من قطع نکردند 
و مــدام جویای احوالم بودند و تمرینــات مختلفی را برای من در نظر 
گرفتند. همه این ها باعث شــد تا بتوانم ســختی ها را تحمل کنم و به 

تمرینات برگردم.«
پورعلی گنجی چه زمانی به شرایط بازی می رسد؟ مدافع تیم ملی 
در پاســخ می گوید: »یک هفته زودتر از موعد توانستم تمرین کنم و از 
چند روز دیگر در تمرینات اصلی شــرکت می کنم تا آماده بازی شوم. 
فکر می کنم بعد از رسیدن به آمادگی کافی بتوانم در خدمت تیم ملی 

و باشگاه یوپن باشم.«
مرتضی پورعلی گنجی به جام ملت های آســیا می رسد. این خبری 
اســت که خودش می دهد: »به امید خدا چند روز دیگر آماده می شوم 
و اگر آقای کی روش صاح ببیند و در لیســت باشم، به جام ملت های 
آســیا می رسم و مشــکلی برای حضور در این مسابقات ندارم. تا جایی 
که انرژی دارم کمک می کنم تا تیم ملی نتایج درخشانی کسب کند.«

مدافــع تیم ملی صحبت هایش را اینگونــه ادامه می دهد: »طی 2 
هفتــه آینــده، یوپن ۳ بازی پیش رو دارد که فکــر می کنم در 2 تا از 
آنها بتوانم بازی کنم. البته این مســاله بستگی به آمادگی بدنی ام دارد. 
سرمربی یوپن باید تصمیم بگیرد که آیا می توانم در ترکیب قرار بگیرم 

یا نه.«
پورعلی گنجی در پایان می گوید: »این مصدومیت مرا آزار داد. تا به 
حال و از ابتدای فوتبالم، هرگز 2 ماه از زمین دور نبودم. قریب به اتفاق 
آسیب دیدگی هایم در 2، ۳ هفته درمان می شد اما این یکی خیلی طول 

کشید و باعث شد تا برای چند ماه دور از فوتبال باشم.«

بعد از گلزنی در دو بازی هفته قبل
 زوج ایرانی ترابزون 10 دقیقه هم

 بازی نکردند!
با اینکه مجید حسینی و وحید امیری در دو بازی سوپرلیگ و جام حذفی 
ترابزون موفق به گلزنی شــده بودند دیروز بازی تیم شــان را از روی نیمکت 

شروع کردند.
در ادامه مســابقات روز اول هفته پانزدهم سوپر لیگ ترکیه، تیم ترابزون 
اســپور که سید مجید حســینی و وحید امیری را مثل دو دیدار اخیرش جزو 
نیمکت نشــینان داشت، از ساعت 16:۳0 شــنبه در ورزشگاه سنول گونش به 

مصاف تیم رده هشتمی قونیه اسپور رفت.
یاران حســینی و امیری که در دو هفته اخیر سوپر لیگ ترکیه به برتری 
رسیده و در جام حذفی به تســاوی دست یافته بودند، دیروز هم به این روند 
شکســت ناپذیری ادامه دادند و موفق شــدند با نتیجه ۳ بر صفر قونیه اسپور 
را مغلوب کنند تا 2۵ امتیازی شــوند و به دلیل تفاضل گل کمتر نســبت به 

بشیکتاش، در جایگاه چهارم جدول قرار بگیرند.
وحید امیری که در هفته گذشته سوپر لیگ ترکیه موفق به گلزنی مقابل 
کایزری اســپور شــده بود، در دیدار دیروز از دقیقه 84 وارد زمین شــد که 
حضورش در ترکیب موجب شــد تا پایان مســابقه حمات دیگری هم داشته 

باشند و یک گل دیگر بزنند.
سید مجید حسینی هم که در دیدار اخیر جام حذفی توانسته بود گلزنی 
کنــد، در دیدار خانگی دیروز مقابل قونیه اســپور به عنــوان آخرین تعویضی 

ترابزون اسپور از دقیقه 87 به زمین رفت.

گزارش و مصاحبه

محمد قراگزلو
Mohammad Gharagozlou
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رییس کمیته ملی پارالمپیک معتقد 
است انتخابات این کمیته از انتخاباتی که 
در کمیته ملی المپیک برگزار شد هیجان 
خســروی وفا  محمود  می شــود.  انگیزتر 
رییــس کمیته ملی پارالمپیک با اشــاره 
به برگزاری انتخابــات این کمیته در 24 
آذر و حضور دوبــاره اش به عنوان رییس 
این کمیته گفت: »من برای اینکه کســی 
در رودربایســتی قرار نگیرد روز آخر و در 
ســاعت پایانی ثبت نــام از کاندیداها در 
پارالمپیک به عنوان  انتخابات کمیته  ملی 
رییس ثبت نام کردم تا اگر فردی بهتر از 
من بتواند در راس این کمیته  قرار بگیرد، 
کاندیدای پست ریاست شود. من تا لحظه 
آخر صبر کردم تا اگر کسی بتواند بهتر از 
من ورزش معلوان را هدایت کند ثبت نام 
نکنم و هنوز انتخابات تمام نشده است و 

باید در روز انتخابات مجمع تصمیم گیری 
کند که من رییس کمیته  ملی پارالمپیک 
باشــم یا خیر. ولی آنچه من می دانم این 
است که انتخابات کمیته  ملی پارالمپیک 
داغ تــر از انتخابات کمیتــه  ملی المپیک 

می شود.«
او بــا اشــاره بــه اســتعفای فریبا 
محمدیان از مسوولیتش در وزارت ورزش 
و جوانان آن  هم در شرایطی که برای نایب 
رییسی امور بانوان کمیته  ملی پارالمپیک 
ثبت نام کرده بود، ادامه داد: »از انتشــار 
خبر برکناری فریبا محمدیان شوکه شدم، 
زیــرا به دنبال آن بودیم تا از ظرفیت های 
او در ورزش بانوان کمیته  ملی پارالمپیک 
استفاده کنیم. البته در خصوص اینکه او 
می تواند به عنوان نایب رییس امور بانوان 
کمیتــه ملی پارالمپیــک ثبت نام کند یا 

خیر، اســتعام گرفته ایــم و منتظر این 
استعام هســتیم. اگر بازنشستگی شغل 
محســوب نشــود قطعا می تواند در این 

انتخابات شرکت کند.«
خســروی وفــا در پایــان دربــاره 
دســتاوردهای ورزش جانبازان و معلوان 
در طی 40 سال بعد از انقاب، گفت : »ما 
طی حمایت هایی که در این 40 ســال از 
ســوی دولــت و وزارت ورزش و جوانان 
از ورزش معلوان داشــتیم، توانستیم به 
موفقیت های بزرگی دســت پیدا کنیم که 
یکی از ایــن موفقیت ها انتزاع کمیته  ملی 
پارالمپیک بود که در سال 95 رخ داد و به 
یک نهاد عمومی و غیر دولتی تبدیل شد. 
همچنین در خصوص زیرساخت ها نیز به 
دستاوردهای خوبی دست پیدا کردیم. در 
طی این مدت در بخش قهرمانی دو هزار 

و 700 مدال کســب کردیــم که بهترین 
رتبه ما در طی این ســال ها کسب سومی 
در  بود.  جاکارتــا  پاراآســیایی  بازی های 

حقیقت باید این را بگویم که بعد از انقاب 
ورزش معلوان که ثمره همین انقاب بود 

به افتخارات بزرگی دست پیدا کرد.«

خسرویوفا:انتخاباتپارالمپیکداغترازالمپیکمیشود
منتظر استعام مان درباره محمدیان هستیم

از جنس اشتباهاتی که محمد علی آبادی 
در ارتباط بــا فوتبال مرتکب شــد، در ورزش 
زیاد دیده شــده و انتظار مــی رود حداقل این 
اشتباه ها درسی شــود برای اینکه مدیران این 
روزهای ورزش در بخش هــای مختلف کمتر 
اشــتباه کنند اما جالب اســت که بــاز همان 

روش ها دنبال شده و تاریخ تکرار می شود.
قانون منــع به کارگیری بازنشســته ها 
بهانه ای شــد تا مدیران در بخش های مختلف 
بگوینــد »چند مــرده حاج اند«؛ کســی که 
سال ها از خدمت به مردم حرف زده، نشان دهد 
که حرف با عملش چقدر فاصله دارد و مدیری 
هم که همیشه ســعی کرده بگوید چقدر روی 
اوضاع تسلط دارد، نشان دهد چقدر با مجامعی 

که می توانند زیر کنترلش باشند، فاصله دارد.
مشــکلی که این روزها در پی قانون منع 
به کارگیری بازنشسته ها در ورزش پیش آمده، 
از چند جهت قابل بررسی اســت و درباره اش 
صحبت های زیادی شده اما دو نکته وجود دارد 

که نباید به این راحتی ها از کنارش گذشت.
نخستین موضوعی که نگران کننده بوده 
و هســت، نوع واکنش مدیرانی اســت که باید 
در این رابطه تصمیم می گرفتند و به شــکلی 
این قانون را در ورزش پیش می بردند. معاونان 
مرتبط در وزارت ورزش البته مشخص نیست 
چرا تــا این حد به سیاســت ســکوت اعتقاد 
دارند در حالی که هیچ بعید نیســت این روش 
نتیجه ای شــبیه رفتــار علی آبــادی را در پی 

داشته باشد.
این روزها ورزش سردرگمی عجیبی دارد 
و حامیان بقای بازنشســته ها در ورزش، چوب 
تعلیق را باای ســر ورزش گرفته اند اما کسی 

نمی پرسد چرا اصا کار به اینجا رسیده است.
اگر تعامــل معاونت قهرمانــی و مجامع 
فدراسیون ها، تعامل درستی بود، آیا ممکن بود 
کار والیبال یا حتی فوتبال به اینجا بکشد؟ این 
روزها حرف از خطر تعلیق فوتبال اســت اما با 
شــیوه ای که وزارت ورزش، رییس فدراسیون 
والیبــال و یا حتی کاراتــه را برکنار کرد، هیچ 
بعید نیست که از ســوی این فدراسیون ها هم 
خطــری برای ورزش به وجــود بیاید در حالی 

 که این رفتار اصا رفتار قهرمانانه ای نیســت و 
نشان دهنده یک رابطه ضعیف در سویی دیگر 

است.
مجمع انتخاباتی چند فدراســیون مثل 
تکواندو یا مجمــع کمیته ملی المپیک )جایی 
که کاندیدای معاونت قهرمانی برای دبیرکلی 
رای نیــاورد( نه تنها نشــان دهنده این بود که 
شــکل مجامع تغییر کرده، حتــی این را ثابت 
کرد که فاصله زیادی وجود دارد بین خواســته 
مجامــع و معاونت قهرمانــی وزارت ورزش در 
حالی  که قبا اینچنیــن نبود. زمانی این رابطه 
به شکلی بود که سازمان وقت ورزش هر کسی 
را می خواست، از مجمع انتخاباتی موفق بیرون 
می آورد اما در حال حاضر شــرایط فرق کرده. 
در اینکه روش قبلی درست نبود، شکی نیست 
اما جالب است که در حال حاضر برخی مجامع 
دقیقا کاری را می  کنند که بر خاف خواســته 
وزارت ورزش باشــد اما ســوال این است، چرا 
حاا که بحث منافع ملی مطرح است، باز از این 
ظرفیت استفاده نشده است؟ آیا نمی شد کاری 
کرد که تعدادی از اعضای مجمع درخواســت 
مجمع فوق العاده بدهند و بعد تصمیمی گرفته 
شود که دیگر ورزش تهدید نشود؟ آیا این روش 
بهتر از برکناری ضیایی از ریاســت فدراسیون 

والیبال نبــود؟ یا مثا در فوتبــال که حداقل 
نیمی از اعضای مجمع افرادی هســتند که از 
ســوی نهادها و ... می آیند، نمی شد این روش 

را پیش گرفت؟
تنهــا حرفی که یــک نهــاد بین المللی 
مثــل فیفا یــا فدراســیون جهانــی والیبال 
می زند، »مجمع« اســت؛ ظرفیتــی که اصا 
در تصمیم گیری های مدیریتــی در ارتباط با 
موضوع منع به کارگیری بازنشســته ها جایی 
ندارد. در اینکه زمــان تحکم به اعضای مجمع 
گذشته، تردیدی نیســت اما وقتی بحث یک 
قانون کشوری است و منافع ملی در خطر است، 
در صورت برخــورداری از توانایــی گفتمان، 
می شــود کاری کرد که اعضــای مجمع، مانع 
ادامه یــک روال خاف قانون باشــند نه اینکه 

وزارت ورزش یک تنه اقدام به برکناری کند.
تقریبا ســه ماه اســت که این قانون اباغ 
شــده و گره ای که می شــد با دســت باز کرد، 
حاا به دندان رســیده و ایــن وضعیت هر روز 
بدتر می شــود و در این بین مسووان مربوطه 
همچنان سکوت اختیار کرده اند، در حالی که 
روش مواجهه با این قانون، سکوت نبود و بهتر 
بود اعضای مجامع مختلف به کمک می آمدند.

در ســویی دیگر، ورزش مواجه اســت با 

مدیرانی که ســال ها دم از این زده اند که فرزند 
انقاب انــد و بــرای خدمتگزاری بــه ورزش 
آمده انــد، در حالی کــه این قانــون به خوبی 
عیار برخی مدیران را روشــن کرد و نشان داد 
که آنقــدر خدمتگزار مردم اند کــه برای چند 
روز بیشــتر ماندن، حاضرند ورزش یک کشور 
را به ســمت تعلیق ببرند. مدیرانــی که امروز 
چوب تعلیق به دست گرفته اند و پشت مردمی 
پنهان شده اند که شاید در کنار تمام مشکات 
اقتصادی، تنها دلخوشی شــان ورزش باشــد. 
مــرور دیدگاه های گروهی از مــردم در فضای 
مجــازی به خوبی نشــان می دهــد که چقدر 
بابــت تعلیق فوتبال یا رشــته ای دیگر نگرانی 
وجود دارد و جالب اســت مدیرانی که همیشه 
خود را از مدیران وابســته به سیاست های کلی 
کشــور معرفی کرده اند، اینطور زمینه ساز این 
نگرانی شده اند و حتی با اســتفاده از دوستان 
رسانه ای شــان به این نگرانی دامن می زنند در 
حالی که یک استعفا، کمک می کرد و می کند 

به اینکه هیچ کدام از این مسائل پیش نیاید.
پس مرور رویــه ای که دو طــرف ماجرا 
پیش گرفته اند، نشــان می دهد که تا چه حد 
دو طرف اشــتباه کرده اند و همچنان بر اشتباه 

خود اصرار دارند.

ظرفیت مجامع دیده نشد
منعبهکارگیریبازنشستهها؛گرهایکهبادندانبازمیشود

 ابهام هایی درباره حضور 
معاونت سابق وزارت در سئول

حکممشاورهبرای
معاونتسابق؟

در  بازنشســته ها  فعالیــت 
دستگاه های اجرایی از جمله وزارت 
ورزش و فدراسیون های ورزشی روز 
پنجشنبه 15 آذرماه به پایان رسید 
و طبق اباغ مجلس شورای اسامی 
بازنشسته ها حق فعالیت از این تاریخ 
را ندارند. یکــی از افرادی که طبق 
این قانون مجبور به ترک پســتش 
شــد، فریبا محمدیان است؛ معاون 
ورزش بانوان وزارت ورزش که البته 
اعام  بازنشستگی اش  درباره  خبری 

نشد.
فریبا محمدیان رییس ســابق 
فدراســیون اســکیت بــود کــه با 
شــهریان،  رباب  شدن  بازنشســته 
به عنوان معــاون امور بانوان انتخاب 
شــد. اگرچه در همان زمان فعالیت 
ورزش،  وزارت  در  محمدیــان 
خبرهایــی از بازنشســته بودنــش 
منتشــر شــد اما در واکنش به این 
اخبار اعام شد که محمدیان زودتر 
از موعد بازنشســته شده و بازگشت 

به کار گرفته است.
بعــد از ابــاغ قانــون منــع 
به کارگیــری بازنشســته ها، او برای 
ادامــه فعالیتش به دیــوان عدالت 
اداری هم شکایت کرد اما در نهایت 
وزیــر ورزش روز جمعــه و بعد از 
گذشــت یک روز از مهلــت قانونی 
جدایی بازنشســته ها، زهرا موسوی 
را به عنوان سرپرســت امــور بانوان 
معرفی کرد. با این حال روز شــنبه 
او در وزارت حاضر شــد که همین 
موضــوع ابهام هایــی را ایجاد کرده 

است. 
البتــه او از 26 آبــان ماه هیچ 
ســندی را امضا نکرده و بعید است 
به خاطر تاخیر در استعفا، جریمه ای 
شامل حالش شود. به هر حال وقتی 
علت حضور محمدیان را در وزارت 
به یک  ورزش جست وجو می کنیم، 
پاســخ می رســیم؛ اینکــه او حکم 
مشاور عالی گرفته است. این خبر را 
یکی از خبرگزاری ها هم انتشار داده 
اما هیچ اطاع رسانی از سوی وزارت 
انجام نشــده و تا زمانی که ســایت 
وزارت ورزش یــا مدیــران وزارت، 
در این مورد خبری را اعام نکنند، 
درباره اش  اطمینــان  بــا  نمی توان 

حرف زد.

سوژهروز

افتتاحپیست
دوچرخهسواریکرمان

پساز22سال
بــا حضــور وزیــر ورزش و جوانان، 
اســتاندار کرمــان و نماینــدگان کرمان 
اســامی  شــورای  مجلــس  در  راور  و 
پیســت دوچرخه ســواری خاتــم اانبیا 
شــهر کرمــان کــه کلنگ احــداث آن 
 ســال 75 بــه زمیــن زده شــده بــود 
افتتاح شــد. محمد تقی امیری خراسانی، 
مدیرکل ورزش و جوانان اســتان کرمان 
در حاشیه این مراســم با بیان اینکه این 
پروژه با 12 هزار متر مربع فضای ورزشی 
روباز، 5000 متر مربع فضای سرپوشیده 
و 2000 متــر مربع ســاختمان اداری با 
اعتباری بالــغ بر 82 میلیــارد تومان به 
بهره برداری رسید، اظهار کرد: »این پیست، 
از جمله پروژه های ملی است که در بازدید 
تیرماه سال گذشته وزیر ورزش و جوانان 
به استان کرمان، دو میلیارد تومان تزریق 
 اعتبار گرفت و روکش نهایی این پیســت 
انجام شــد.« او ادامــه داد: » با توجه به 
اینکه استان کرمان از قطب های دوچرخه 
سواری به ویژه در سرعت است، امیدواریم 
با بهره برداری از این پروژه بتوانیم میزبان 
مسابقات جهانی و آسیایی دوچرخه سواری 

در استان کرمان باشیم.«

 راهیابی پورشیب به فینال 
لیگ جهانی کاراته چین

مصافباقزاقستانبرای
مدالطا

ســرگروه تیم ملی کاراته کشورمان با 
غلبه بر رقبای خود به دیدار نهایی مسابقات 
لیگ جهانی در چین راه پیدا کرد. در آخرین 
مرحله لیگ جهانی کاراته وان سری »آ« در 
ســال 2018 که با حضور 1176 کاراته کا 
از 80 کشــور بــه میزبانی چین در شــهر 
»شانگهای« آغاز شده، ذبیح ا... پورشیب در 
وزن 84- کیلوگرم به دیدار پایانی راه پیدا 
کرد. او پس از استراحت در دور نخست، در 
دور دوم حریفانی از چین تایپه، ژاپن، مصر، 
چین و روسیه را شکســت داد تا به فینال 
رســید. او در دیدار فینــال باید به مصاف 
امروز  پورشیب  برود.  قزاقستانی  کاراته کای 
برای کســب نشــان طا به مصاف »ایگور 

چیخامارف« از قزاقستان می رود.

ششمیدختران
هندبالدرآسیا

در هفتمیــن روز از هفدهمین 
دوره مسابقات هندبال قهرمانی زنان 
آسیا در کوماماتو ژاپن، تیم هندبال 
زنان ایران برای کسب رتبه پنجم یا 

ششم به مصاف تیم استرالیا رفت. 
شاگردان مرضیه یوسف در نیمه 
اول این دیدار با نتیجه 12 بر 1۳ از 
رقیب خود عقب افتادند و در نهایت 
با نتیجه 24 بر ۳0 از تیم اســترالیا 
شکســت خوردند. به این ترتیب تیم 
هندبال بانوان کشورمان عنوان ششم 

این رقابت ها را از آن خود کرد.
 پیش از این نیز هندبالیست های 
کشــورمان در دوره مقدماتــی برابر 
 تیــم اســترالیا شکســت خــورده 

بودند. 
تیم ایران در این دوره از رقابت ها 
در مرحله گروهی با تیم های استرالیا، 
ژاپن، قزاقســتان و نیوزیلند همگروه 
 بود که حاصل آن سه شکست و یک 

پیروزی بود. 
در مرحلــه دوم نیــز تیم ایران 
برابر تیــم هنگ کنگ بــه پیروزی 
رســید و برای کســب مقام پنجم و 

ششم به مصاف تیم استرالیا رفت. 
هندبال  تیم  در ســابقه حضور 
بانوان کشــورمان در آســیا، عنوان 
ششــم بهترین رتبه ثبت شده، است 
که در ســال های 2015 و 2018 به 

دست آمده است. 
مســابقات  دوره  هفدهمیــن 
هندبال قهرمانی زنان آسیا از 9 الی 
18 آذرمــاه در کوماماتو ژاپن برگزار 

می شود.

خبر

 پیغامی 
برای یک 

رابطه ضعیف
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نقدی بر لیگ دو و میدانی
وعـــدههایبینتیجــه

فــارس - مجید کیهانی، رییس فدراســیون دو و میدانی در برنامه های 
انتخاباتــی خود روی لیگ باشــگاه ها تاکید داشــت و عنــوان می کرد این 
لیــگ را متحول می کند تا ورزشــکاران به درآمد خوبی برســند و با همین 
شــعار ها هم به ریاست فدراسیون رسید و شــاید همه این تصور را داشتند 

که این لیگ متحول خواهد شــد و اسپانسرها 
حضــور پیدا می کننــد اما نه تنهــا این اتفاق 
نیفتــاد بلکه همــان وضعیت قــراردادی دو و 
 میدانــی کاران و کیفیت رقابت هــا مانند قبل 

باقی ماند.
زمان نامناســب برگزاری مســابقات، عدم 
حضــور اسپانســرهای قدرتمنــد، پایین بودن 
قراردادهــا و ورزشــگاه های بدون تماشــاگر را 
می تــوان دلیل پایین بــودن کیفیت لیگ دو و 

میدانی دانست.
ملی پوشــانی کــه بودن شــان می توانــد 

رونقــی به مســابقات بدهــد به دلیــل قراردادهای بســیار پاییــن عاقه 
چندانــی بــرای حضــور در لیــگ ندارنــد و اگر هــم شــرکت می کنند 
 بــا آمادگــی پاییــن اســت و همیــن موضــوع روی کیفیــت آن تاثیــر 

گذاشته است.
احســان حدادی، حســین کیهانی و امیر مرادی که مدال آور بازی های 
آســیایی بودند در لیگ حضور نداشتند و آیا فدراسیون تاشی برای ترغیب 

آنها به حضور داشت؟
 

 استقال هم تماشاگر جذب نکرد
از ســوی دیگر کیهانی که همیشه روی بحث ورزش اول المپیک تاکید 
داشته، تاکنون نتوانسته برنامه ای برای جذب تماشاگر برای این رشته داشته 
باشد و حتی حضور باشگاه استقال در فصل جاری هم نتوانست کسی را به 
ورزشــگاه آفتاب انقاب بکشاند و در هر دوره تعدادی انگشت شمار مسابقات 

را تماشا می کنند. 
همین اســتقال هم بدون عقد قرارداد با ورزشکاران و هر طور شده در 
مســابقات شرکت کرد تا شــاید با این کار رییس فدراسیون بتواند در آینده 

بگوید باشگاه بزرگی را وارد این رشته کرده است.
 احســان حدادی، نایب قهرمان المپیک و رکورددار بازی های آســیایی 
پیش از ایــن گفته بود: »اوســین بولت دونده افســانه ای دنیا هم در لیگ 
دو و میدانی شــرکت کند، این لیگ رونق نمی گیرد. من شــنیده ام قرارداد 
پینگ پنگ بازان حدود 100 میلیون تومان است ولی رشته ای که در المپیک 
مدال گرفته و مادر همه رشــته ها اســت، قرارداد ورزشکارانش بسیار پایین 
اســت که معتقدم این وظیفه فدراســیون اســت که باید فکری به حال این 
وضعیت بکند و با باشــگاه ها صحبت کند تا مبالغ قرارداد ورزشــکاران دو و 

میدانی را افزایش دهند.«
او در مورد تماشــاگران هم ایــن عقیده را دارد: »فکــر نمی کنم دو و 
میدانی رشــته جذابی نباشد. اگر تبلیغات شود و مدیریت درست انجام شود، 
صددرصد تماشاگر از مســابقات دو و میدانی همانند سایر کشورهای جهان 

استقبال می کند.«
 

وعده ها چه زمان عملی می شود؟ 
بدون شک رییس فدراســیون دو و میدانی در این 2، ۳ سالی که زمام 
امور ورزش اول المپیک را در اختیار دارد، نتوانسته آنطور که برای برگزاری 
لیــگ وعده داده بود، عمل کند و همانند ســال های قبل فقط 2، ۳ مرحله 

مسابقه برای رفع تکلیف برگزار شد و رفت تا سال بعد.

سرپرستحراستوزارتورزش
منصوبشد

با حکم مســعود ســلطانی فر، عباس صانعی به عنوان سرپرست حراست 
وزارت ورزش منصــوب شــد. در راســتای اجرای قانون منــع به کارگیری 
بازنشستگان مصوب مجلس شورای اسامی، با حکم مسعود سلطانی فر، وزیر 
ورزش و جوانان عباس صانعی به عنوان سرپرســت حراست وزارت ورزش و 

جوانان منصوب شد. 
او جانشین عباباف شد که به علت بازنشستگی نمی توانست به فعالیتش 

در وزارت ورزش ادامه دهد.
 

گزارش

تکخبر

پس از جلسه کمیســیون تطبیق 11 
کاندیدای تایید شده برای انتخابات هندبال 
معرفی شــدند. در پایان مهلــت 10 روزه 
ثبت نام از کاندیداهای ریاســت فدراسیون 
هندبال 20 نفر ثبت نــام کردند. در همین 
راســتا دیروز کمیســیون تطبیق تشکیل 
جلســه داد و نفرات تایید شــده را معرفی 
کرد. در این جلسه مدارک تحصیلی نامزدها 
و همچنیــن ســوابق مدیریتــی آنها مورد 
بررســی قرار گرفت کــه صاحیت مرتضی 
حسن پور، فاطمه ابوالقاسمی، میترا نوری، 
حمید علی آقانژاد، محمد پورکیانی، احمد 
گواری، هــادی خلیلی، ضرغــام علیجانی، 
خســرو ابراهیــم زاده، مهــدی طالب پور و 

توفیــق کابلی بــرای حضــور در انتخابات 
ریاست فدراســیون از نظر مدیریتی تایید 
شد. از 20 نفری که ثبت نام کرده بودند تنها 
11 نفر تایید شــده اند و سایر افراد هم برای 
درخواســت تجدیدنظر تا روز چهارشــنبه 
زمــان دارند. البته در روز پایانی اعام شــد 
که مدارک 16 نفر کامل بوده که شاید 4 نفر 
از 9 نفری که صاحیتشان احراز نشده بوده 
به همین دلیل بــوده اما وضعیت و تکلیف 5 
نفر دیگر نامشــخص است. البته یک نکته را 
نباید نادیده گرفت. فعا صاحیت مدیریتی 
این افراد تایید شده و هنوز تایید صاحیت 
عمومی آنها مانده است. در ضمن هنوز تاریخ 

دقیق برگزاری انتخابات مشخص نیست.

رییس جمعیت هال احمر شهرستان 
اسفراین گفت: »دو کوهنورد مفقود شده 
در  اســفراین،  ارتفاعات شهرســتان  در 

انتهای دره جهان پیدا شدند.«
ابراهیــم صارمی در خصوص مفقود 
شــدن دو کوهنــورد در محورهای ضلع 
جنوبی شــاه جهان در اطراف روســتای 
به علت  »کوهنــوردان  گفــت:  جهــان، 
نامساعد بودن شرایط جوی و بارش برف 
و باران، مســیر خود را گم کردند که در 
نخســتین تماس با جمعیت هال احمر 
راهنمایی شــدند اما به علت قطع شدن 
ارتباط تلفنی از آنها اطاعاتی در دســت 

نبود.«

یافتــن  »جهــت  داد:  ادامــه  او 
کوهنوردان، پنج تیم امدادی متشکل از 
اهالی روســتاهای نوده بام، بانیدر، جهان 
بکرآباد، چهار مست و هیات کوهنوردی 
اســفراین در عملیات شرکت داشتند که 
یکــی از تیم ها کوهنــوردان را در ضلع 
غربــی انتهای دره جهان، ســاعت چهار 

بامداد دیروز پیدا کرد.«
صارمــی همچنین بــه کوهنوردان 
توصیه هایی کــرد: »در این فصل به علت 
نامساعد بودن شــرایط جوی اگر مردم، 
قصد کوهنوردی دارنــد، پیش از اقدام، 
شرایط جوی را استعام بگیرند تا در این 
شرایط برای خود، مشکلی ایجاد نکنند.«

وزیر ورزش و جوانان که به کرمان 
ســفر کرده، تاکید می کند که اوضاع 
کلی ورزش استان کرمان در رشته های 

مختلف مناسب است.
 17( دیروز  ســلطانی فر،  مسعود 
آذرماه( در مراســم افتتــاح زورخانه 
بین المللی شــهید لنگری زاده کرمان 
با اشــاره بــه بهره بــرداری از تعدادی 
پروژه های دولتــی و بخش خصوصی 
در حوزه ورزش در کرمان و رفسنجان، 
می گوید: »استان کرمان در دهه اخیر 
توســعه خیلی خوبــی در حوزه های 
مختلف داشــته و در عرصــه ورزش 
شاهد اتفاقات خیلی خوب هم از جهت 
احداث فضاهای ورزشــی و هم فراهم 

شدن شــکوفایی استعدادهای ورزشی 
بوده ایم. زورخانه بین المللی کرمان نیز 
آوردگاهی برای ورزشــکاران باستانی 

خواهد بود.«
ســلطانی فر همچنین به پیست 
کرمان اشاره می کند: »ساخت پیست 
دوچرخه سواری بیش از 20 سال قبل 
آغاز و عملیــات آن به دایلی متوقف 
شــده بود و در دو سال گذشته تاش 
ویژه ای صورت گرفت و امروز در اختیار 
مردم و ورزشــکاران و دوچرخه سواران 
و  گرفــت  قــرار  و کشــور  اســتان 
ان شــاءا... اســتان بعد از این می تواند 
میزبانی مســابقات ملی و بین المللی 
 را کــه در پیســت برگزار می شــود، 

داشــته باشد.« وزیر ورزش و جوانان با 
بیان اینکه اوضاع کلی ورزش اســتان 
کرمان در رشــته های مختلف مناسب 
اســت، ادامــه می دهــد: »امیدواریم 
نوجوانانی که در رده های پایه رشته های 
مختلف کار می کنند در آینده نزدیک 
به عضویت تیم های ملی  درآمده و اخبار 
بهتری از ورزش اســتان در سال های 

آینده بشنویم.«
او همچنین می گوید: »امیدواریم 
مدیریــت اجرایــی اســتان و مدیران 
نمایندگان  و  اجرایــی  دســتگاه های 
مجلس مانند قبل همکاری خود را در 
حوزه ورزش ادامه دهند و در لیگ های 
برتــر رشــته های مختلــف تیم های 

مناسبی از استان کرمان داشته باشیم 
 که موجبات عزت، غرور و نشاط مردم را 

فراهم کنند.«
در ایــن مراســم از مــدال آوران 
پاراآســیایی  و  آســیایی  بازی هــای 
 اســتان کرمان توســط وزیــر ورزش 

تقدیر شد.
در این مراســم پیمــان نصیری، 
ورزشــکار کرمانــی مــدال بازی های 
پاراآسیایی خود را به امیری خراسانی 
مدیرکل ورزش و جوانان استان کرمان 
تقدیم کرد و ایشــان بــه نمایندگی 
از جامعــه ورزش کرمان مــدال را به 
 مادر و همســر شــهید لنگــری زاده 

تقدیم کرد.

 پیدا شدن 2 کوهنورد مفقود شده 
در ارتفاعات شاه جهان اسفراین

رقابت 11 نفر برای انتخابات ریاست فدراسیون هندبال 

صاحیت مدیریتی 9 نفر تایید نشد

سلطانی فر: اوضاع ورزش کرمان خوب است

لیــگ برتــر والیبال بدون شــور و 
هیجــان خاصی دنبــال می شــود و در 
این شــرایط اســت که حرف های عادل 
بخصــوص  می شــود.  جالــب  غامــی 
 اینکــه حرف از واســکو می زنــد و افت 

والیبال ایران.
عادل که به تازگی همراه تیمش در 
جام باشگاه های جهان حضور داشته، ابتدا 
درباره پیروزی نه چندان آســان تیمش 
مقابل عقاب نهاجا در هفته یازدهم لیگ 

برتر والیبال می گوید: »ما این تجربه را در 
سال گذشــته نیز پس از بازگشت از جام 
باشگاه های جهان داشتیم. تیم ما حدود 2 
هفته در فضای مســابقات قهرمانی جهان 
بود و شــرایط خوبی نداشتیم. امسال هم 
چنین شــرایطی تقریباً به وجود آمد. ما 
در ست نخست، شــرایط خوبی نداشتیم 
و از لحاظ فنی، بــد بازی می کردیم ولی 
خوشــبختانه خیلی زود به شرایط آرمانی 
تیمی رســیدیم و برنده شدیم. در ورزش 
اگر جلوی ضعیف ترین تیم هم با شــرایط  
ایده آل  به میدان نروی، ممکن است بازی 

را واگذار کنی.«
غامی در مورد حضور تیم خاتم در 
مســابقات باشگاه های جهان و ۳ شکست 
متوالــی این تیــم توضیح قابــل تاملی 
می دهد: »نظر شــخصی من این است که 
والیبال ایران بعد از واسکو، راه خود را گم 
کرده اســت. ما بعد از واسکو، روز به روز 
افول کردیم و اان در اوج افول هســتیم. 
ما نیاز به کسی داریم که والیبال ایران را 
احیا کنــد. ما بازیکنان جوان و فوق العاده 
خوبــی داریم و کســی را می خواهیم که 

مثل واســکو، تیم را جمــع و جور کند. 
والیبال ایران نیاز به مدیر و سرمربی خوب 
و ســطح باایی دارد. والیبال ما از مربیان 
صربســتانی جــواب نمی گیــرد. والیبال 
کشورهایی مثل صربســتان و بلغارستان 
بــر پایه فیزیک بدنی اســت و والیبال ما 
هیچگاه، فیزیکی نبوده اســت. ما بازیکن 
210 ســانتیمتری نداریم که جهت بازی 
را یک تنه عوض کند. ما هر گاه یک تیم 
واقعــی با بازیکنان آمــاده درون و بیرون 
زمین بودیم، حریفان را شکســت دادیم. 
من تیم های باشــگاهی و ملی خودمان را 

در این شرایط نمی بینم.«
مدافع وسط تیم خاتم با بیان اینکه 
بازیکنان ایرانی از نظر فنی بســیار قابل 
هستند، می گوید: »می بینید که چه تعداد 
لژیونــر در لیگ های خارجی داریم. تعداد 
دیگــری هم از بازیکنــان ایرانی به دلیل 
قوانین محــدود کننده اروپــا نمی توانند 
خــارج از کشــور بازی کنند. مــا از نظر 
بازیکن و پشــتوانه، کمبود و محدودیتی 
نداریم. تنها مــوردی که والیبال ایران به 

آن نیاز دارد، یک مدیر قوی است.«

مراســم تودیع و معارفه سرپرســت 
جدید فدراســیون والیبال امروز با حضور 
مســووان وزارت ورزش و جوانان برگزار 

می شود. 
افشــین داوری با حکم وزیر ورزش 
و جوانــان به عنــوان سرپرســت جدید 
فدراســیون والیبال معرفی شده تا احمد 
ضیایی رییس فدراسیون والیبال به دلیل 
بازنشســتگی از ســمتش کنار برود. این 
موضوع حواشی زیادی را در پی داشت و 
حاا باید دید مراسم تودیع احمد ضیایی 
و معارفــه افشــین داوری امروز در محل 
فدراسیون والیبال چگونه برگزار می شود. 
افشــین داوری که روز جمعــه به عنوان 

انتخاب  والیبال  فدراســیون  سرپرســت 
شده تا قبل از مراسم امروز در فدراسیون 
حاضر نشده بود که دلیل این امر را برگزار 

نشدن مراسم معارفه اعام کرده بود. 
داوری دربــاره اینکه برای حضور در 
فدراسیون والیبال با احمد ضیایی صحبت 
کرده است یا نه؟ گفت: »در مورد مسائل 
و اتفاقات والیبال هیچ صحبتی با ضیایی 
نکرده ام. به دلیل برگزار نشــدن مراســم 
معارفه در فدراســیون هم حاضر نشــدم. 
البتــه آن زمانــی که به عنــوان مدیرکل 
توســعه ورزش حرفه ای و امور باشگاه ها 
مشغول به کار بودم چند بار برای پیگیری 
مسائل برخی باشــگاه ها به منظور حضور 

در رقابت های لیگ دســته یک با ضیایی 
برخورد داشتم اما به غیر از آن نه صحبتی 

و نه برخوردی با ضیایی نداشتم.« 
فدراسیون والیبال همانند فدراسیون 
فوتبال به یکی از فدراسیون های پرحاشیه 
در اجــرای قانــون منــع به کارگیــری 
باید  بازنشســتگان تبدیل شــده و حاا 
دید آیا بعد از حاشیه ســازی هایی که در 
روزهــای اخیر صورت گرفته و با توجه به 
اینکه حکم برکناری ضیایی از سوی وزیر 
ورزش و جوانــان صادر شــده، آیا احمد 
ضیایی، رییس سابق و بازنشسته والیبال 
امروز در این مراســم حضور پیدا می کند 

یا نه؟

معاونــت فرهنگی و توســعه ورزش 
همگانــی وزارت ورزش و جوانان درباره 
اجرایی شــدن قانون منع بــه کارگیری 
بازنشســتگان در ورزش می گویــد: »این 
قانــون نباید در ورزش عملیاتی می شــد 
زیرا امــکان دارد تبعــات مثبتی در پی 

نداشته باشد.«
عبدالحمید احمــدی درباره اجرایی 
شدن قانون منع به کارگیری بازنشستگان 
در ورزش و ترک فریبا محمدیان از پست 
معاونت ورزش امــور بانوان می گوید: »به 
اعتقاد من این قانون نمی تواند در ورزش 
تبعات مثبتی را به دنبال داشــته باشــد. 
مــا می توانســتیم ورزش را در این قانون 

مســتثنی بدانیم. فضای ورزش به عنوان 
یــک فضای اجتماعی نســبت به ســایر 
بخش ها متفاوت اســت و کســانی که در 
راس ایــن قانون قــرار می گیرند مجبور 
می شــوند پســت های خود را با توجه به 
تجارب خوبی کــه در اختیار دارند ترک 
کنند. مــا با اجرای این قانون ورزش را از 

تجارب آنها محروم می کنیم.«
او می گوید: »اجــرای این قانون در 
ورزش باید تبعات مثبتی داشــته باشــد 
اما شــاید آسیب هایی را نیز در پی داشته 
باشــد. ورزش با اجرای این قانون لطمه 
خواهــد خورد. ما در اثر اجرای این قانون 
افرادی را از دســت دادیم که طی سالیان 

سال بر روی آنها سرمایه گذاری کرده ایم 
و تجارب خوبی در ورزش برخوردار بودند 
که متاســفانه در زمان بازدهی از تجارب 
این افراد از حضورشــان محروم می شویم 
و این شــرایط خوبی را برای ورزش رقم 

نمی زند.«
برگزاری  دربــاره  همچنین  احمدی 
نشســت تخصصی دســتاوردهای ورزش 
در چهلمین سال پیروزی انقاب اسامی 
توضیح کوتاهــی می دهد: »فرصت خوبی 
برای مســووان ورزش کشــور اســت تا 
بتوانند درباره دســتاوردهای خود در 40 
سال صحبت کنند و موفقیت های خود را 

به نمایش بگذارند.«

والیبالایرانبعدازواسکوراهشراگمکرد

داوریامروزجایضیاییمینشیند

احمدی:قانونمنعحضوربازنشستگاننبایددرورزشاجراییمیشد
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نام »بهداد« بازنشسته در بین ورزشکاران برای آزمایش دوپینگ

یک فهرست بودار!

دوپینگ  آزمایش  گرفتن  موضوع  هرچند 
به صورت ســرزده از قهرمانان و ســتاره های 
ورزشی اتفاق و امری طبیعی است که همواره 
در ادوار مختلف چه قبل و چه بعد از مسابقات 
و یــا در اردوهــای آماده ســازی و یا حتی در 
محل سکونت ورزشکاران رخ می دهد، اما این 
موضوع یعنی حضور ســرزده افســران آژانس 
بین المللی مبارزه با دوپینگ برای وزنه برداری 
ایران خیلی خاطرات خوش و خوبی را به دنبال 
ندارد! دقیقا 13 سال پیش هم اتفاق مشابهی 
برای وزنه بــرداری در اردوی تیم ملی رخ داد 
که تقریبا باعث نابودی و سوخته شدن یکی از 
نسل های طایی وزنه برداری در آن برهه زمانی 
شــد. آن زمان هم افسران وادا به همین شکل 
به خاطر گزارشــی که به آنها شده بود، یکباره 

و بدون اطــاع قبلی در اردوی آماده ســازی 
تیم ملــی وزنه برداری حاضر شــدند و بعد از 
گرفتن آزمایش دوپینگ از وزنه برداران حاضر 
در اردوی تیــم ملی، با مثبت شــدن آزمایش 
9 وزنه بــردار ملی پوش اتفاقی تلــخ، غم انگیز 
و دردآور را بــا محرومیتــی ســنگین بــرای 

وزنه برداری و ورزش ایران رقم زدند.
البته مطمئنا شــرایط فعلــی وزنه برداری 
ایــران با آن زمان از هر نظر متفاوت اســت اما 
وقتی به یکباره افسران وادا در اردوی تیم ملی 
وزنه برداری حاضر می شوند و با اظهار بی اطاعی 
از موضوعی روشن و شفاف )بازنشستگی بهداد 
ســلیمی و خداحافظی او در بازی های آسیایی 
اندونــزی با دنیای قهرمانــی( از کادر فنی تیم 
ملــی و فدراســیون تقاضای گرفتــن آزمایش 
دوپینگ از ملی پوش بازنشسته کشورمان دارند، 

واقعا جای تعجب و سوال دارد؟!
نکته جالب تر این اســت که وقتی افســران 
وادا از زبان ســخنگوی فدراســیون وزنه برداری 
می شــنوند که بهداد بازنشسته است و قرار بوده 
توســط فدراســیون جهانی وزنه برداری نامش از 

فعال  ورزشــکاران  دوپینگ  کنتــرل  »حوضچه 
بین المللی« خارج شــود، کامــا از این موضوع 
اظهــار بی اطاعی کرده و معتقدند فدراســیون 
جهانــی تاکنون هیچ نامه ای به آنها دال بر اینکه 
بهداد ســلیمی به عنوان وزنه بردار بازنشســته از 
دنیای قهرمانی خداحافظی کرده ارائه نداده است!
با تمام این تفاســیر گویا افســران کنترل 
دوپینگ وادا بعد از شــنیدن گزارش سخنگوی 
همچنیــن  خصــوص،  ایــن  در  فدراســیون 
گفت وگوی تلفنی با بهداد ســلیمی که به خاطر 
برگزاری جشن تولد 29 ســالگی اش به زادگاه 
خود یعنی قائمشــهر ســفر کرده بود، گزارشی 
تهیه کردند و قرار شــد با اســتناد بر آن و بعد 
از گرفتن تاییدیه از فدراسیون جهانی بی خیال 
گرفتن آزمایش دوپینگ از وزنه برداری شــوند 
کــه دیگر با دنیای قهرمانی خداحافظی کرده و 

رسما اعام کرده که بازنشسته است.
به هر حال در همین راستا ماموران کنترل 
دوپینــگ وادا به صــورت ســرزده وارد ایران 
شــدند و پس از اینکه چند روز پیش از احسان 
حدادی، پرتابگر دیسک ایران آزمایش دوپینگ 

گرفتند، خیلی سرزده و بی خبر به سراغ اردوی 
وزنه برداران بزرگســال و جــوان ایران رفتند و 
طبق لیســتی که دستشان بود به صورت رندم 
از برخی چهره های از پیش تعیین شــده در هر 
دو رده سنی تقاضای آزمایش دوپینگ داشتند. 
این اتفــاق در حالی رخ داد که معموا تا پیش 
از این، ورزشــکاران قبل از مســابقات آزمایش 
دوپینگ انجام می دادند اما این بار فدراســیون 
جهانی و آژانس بین المللی کنترل دوپینگ بعد 
از مســابقات جهانی وزنه برداری ترکمنستان با 
حضور در اردوگاه تمرینی تیم ملی وزنه برداری 
کشــورمان اقدام بــه گرفتن نمونــه از برخی 
چهره های شــاخص و تحت مراقبت ویژه خود 

کردند.
هرچند حتی اگر وزنه برداران کشورمان به 
هر طریق ممکن ســعی در مخفی کاری در این 
باب داشــته و یــا از دادن آزمایش دوپینگ به 
افسران وادا به هر نحو ممکن شانه خالی کنند، 
در راســتای پروژه ای به نــام »آدامز« ماموران 
کنتــرل دوپینگ بر اســاس اطاعــات آدرس 
ورزشکاران به منزل ورزشکاران یا محل دیگری 
که معرفی شده مراجعه و به صورت قانونی اقدام 

به گرفتن آزمایش دوپینگ از آنها می کنند.
بر همین اســاس و با توجه به عدم حضور 
برخی چهره های فعال و عنــوان دار وزنه برداری 
ایران همچون سهراب مرادی، سعید علی حسینی، 
رضا بیرالوند، علی هاشــمی، سیدایوب موسوی 
و...، در نخستین اردوی تیم ملی بزرگساان قبل 
از اعزام به تورنمنت قطــرکاپ، ماموران وادا در 
زمان حضورشــان تنها موفق شــدند از کیانوش 
رستمی، محمدرضا براری از تیم ملی بزرگساان 
و نیــز محمد شــهاب انداز و محســن ایمانی از 
تیم جوانان به صــورت رندمی آزمایش دوپینگ 
بگیرند. البته قطعا اســامی وزنه بردارانی که وادا 
بــرای نمونه گیری از آنها به ایــران آمده بودند، 
اگرچــه در اردوی تیم ملی حضور نداشــتند اما 
قطعا در لیست اصلی افسران وادا باقی می مانند 
تا در مکان یا زمانی دیگر از آنها مجددا آزمایش 
دوپینــگ گرفته شــود. به هــر روی امیدواریم 
اگرچه این نمونه گیری به صورت ســرزده و غیر 
قابل پیش بینی برای وزنه برداری ایران رخ داد اما 
در نهایت پاسخ آزمایش اخذشده بخصوص برای 
چهره های جوان فعال در اردوی تیم وزنه برداری 
جوانان تبعات منفی و تاسف برانگیزی را به دنبال 
نداشته باشد، زیرا ما رقابت های گزینشی المپیک 
و در نهایت بازی های المپیک 2020 توکیو را در 
پیش داریم و تمام امیدمان در این رشته ورزشی 
به داشــتن تنها 2 ســهمیه باقی مانده در بخش 
مردان اســت. بنابراین اگر شــوک غیرمنتظره  
دیگــری بر پیکــر وزنه برداری ایران وارد شــود 
قطعا دیگر نمی توان خیلی به تکرار موفقیت های 

گذشته امیدوار بود.

ماموران وادا 
در اردوی 

وزنه برداری

افسران وادا با حضور ســرزده در اردوی تیم ملی وزنه برداری بزرگساان از ستاره های بازنشسته و فعال وزنه برداری ایران 
آزمایش دوپینگ گرفتند. البته این بار گویا ماجرای گرفتن آزمایش دوپینگ سرزده از برخی ملی پوشان عنوان دار وزنه برداری 
ایران اندکی با دفعات قبلی متفاوت و شبهه برانگیز است! زیرا درخواست اخذ آزمایش دوپینگ از بهداد سلیمی، فوق سنگین 
وزنه برداری ایران که در بازی های آســیایی 2018 اندونزی با دنیای قهرمانی رســما خداحافظی کرده است یا ستاره هایی 
که در اردوی آماده ســازی تیم اعزامی به تورنمنت )قطرکاپ( حضور نداشــتند مقداری بودار و عجیب به نظر می رســد.

رییس فدراسیون پزشکی ورزشی: 
 وادا به هماهنگی نادو

 نیاز ندارد
رییس فدراســیون پزشکی ورزشی معتقد 
اســت انجام آزمایش دوپینگ از ورزشــکاران 
دوچرخه ســواری  و  دوومیدانی  وزنه بــرداری، 
توســط افســران دوپینگ وادا اتفــاق جدید و 
عجیبی نیست. روز گذشته ماموران وادا به طور 
ســرزده در فدراسیون وزنه برداری حاضر شدند 
که بعد از این ماجرا حواشــی بــه راه افتاد که 
رییس فدراســیون پزشــکی ورزشــی به این 
حواشی پاسخ داد. دکتر غامرضا نوروزی درباره 
این حضور سرزده گفت: »طی چند روز گذشته 
افسران دوپینگ وادا با حضور در ایران و بدون 
هماهنگی با نــادو اقدام به انجــام آزمایش از 
قهرمانان صاحب نام رشته های دوچرخه سواری، 
دوومیدانی و وزنه بــرداری در محل تمرین و یا 
منــزل آنها کردند.« نــوروزی ادامه داد: »البته 
بــرای انجام آزمایش دوپینگ توســط وادا نیاز 
به هماهنگی با نادو نیســت و افســران کنترل 
دوپینگ وادا با توجه به پرونده ورزشــکاران که 
در فدراسیون جهانی موجود است، در طول سال 
و در خارج از مســابقات باید 3بار از ملی پوشان 
صاحب مدال آزمایش دوپینگ به عمل آورند.« 
نوروزی با اشاره به حضور بدون هماهنگی این 
مامــوران ادامه داد: »وادا بــرای اینکه بتواند از 
صحت سامت ملی پوشــان رشته های مختلف 
ورزشی اطاعات ازم را کسب کند، بدون هیچ 
اطاعــی و هماهنگی با نادو اقــدام به این کار 

می کند و این چیز تازه ای نیست.«

پاسخ دبیر تکواندو درباره بازنشستگی
احسنی افروز: نمی دانم 

می روم یا نه؟
محمد احســنی  افروز در مورد ماندن یا 
رفتنش از دبیری فدراســیون تکواندو به دلیل 
قانون منع به کارگیری بازنشســتگان، پاســخ 
عجیبی داد. نزدیک به ســه ماه است که قانون 
منع به کارگیری بازنشســتگان مطرح است و 
شاهد تغییرات زیادی در راس فدراسیون های 
ورزشی اعم از رییس فدراســیون ها و اعضای 
هیات رییسه  آنها هستیم. در این میان محمد 
احســنی ا فروز دبیر فدراســیون تکواندو نیز از 
جمله افرادی اســت که با توجه به بازنشســته 
بودن شامل این قانون می شود که باید از سمت 
خود کناره گیری کند اما هنوز این کار را نکرده 
است. او درباره دایلش برای ترک پست دبیری 
فدراسیون گفت: »در جریان صحبتی که انجام 
می دهید نیستم! چند روزی است که به دلیل 
مشــکات شــخصی در جریان اخبار نیستم 
و نمی دانم که باید بروم یا خیر. بازنشســته ام 
امــا در جریان رفتن یا ماندنم نیســتم.« طبق 
صحبت هــای موجود، پس از کنار رفتن محمد 
احســنی  افروز به احتمال زیاد آرش فرهادیان 
رییس فعلی ســازمان تیم های ملی، ســمت 

دبیری فدراسیون تکواندو را برعهده می گیرد.
 

مصاحبه

اگرچه این 
نمونه گیری به 
صورت سرزده 

و غیر قابل 
پیش بینی برای 

وزنه برداری 
ایران رخ داد 
اما امیدوارم 

پاسخ آزمایش 
اخذشده 

بخصوص برای 
چهره های 
جوان فعال 

در اردوی تیم 
وزنه برداری 

جوانان تبعات 
منفی و 

تاسف برانگیزی 
را به دنبال 

نداشته باشد

اشتباه خادم، استفاده از افراد ضعیف بود
رییس اســبق فدراسیون های کشتی و والیبال معتقد است رسول خادم 
زحمت زیادی برای کشــتی کشید اما افرادی را انتخاب کرد که قوی نبودند. 
محمدرضا یزدانی خرم با اشاره به تغییراتی که در فدراسیون ها انجام می شود، 
گفت: »در ورزش باید ثبات مدیریت داشــته باشــیم، رییس فدراســیون و 
مسووان ورزش باید حتماً 10 تا 15 سال ثبات داشته باشند. در کشورهای 
دیگر همین طور اســت و به دلیل همین حضور دائم شــان در فدراسیون ها و 
مراجع بین المللی پســت می گیرند، اما با مشــکاتی که در ورزش ما وجود 
دارد وقتی آن فرد می رود پســت جهانی اش هم از دســت می رود.« رییس 
اســبق فدراســیون های کشــتی و والیبال درباره تغییرات به وجود آمده در 
فدراســیون کشــتی ادامه داد: »خادم زحمت زیادی کشید و امکانات خوبی 
را به کشــتی آورد، از طرفی فشــار زیادی را هم تحمل کرد اما افرادی را که 
انتخاب کرده بود، قوی نبودند. از طرفی حضور او به عنوان رییس فدراسیون و 
سرمربی خوب نبود چراکه هر کدام شرح وظایف جداگانه ای دارند، شاید اگر 
4-3 مدیر خوب کنــارش بودند نتیجه بهتری 
می گرفت.« یزدانی خرم با اشــاره بــه اتفاقات 
رخ داده در فدراســیون والیبال گفت: »پروژه ای 
را که در آن زمان در تمام شهرســتان ها شروع 
کردیــم اســتعدادیابی و ســرمایه گذاری روی 
رده هــای پایه بود کــه با بدنســازی، تغذیه و 
آموزش، این ســرمایه ها را بــه تیم ملی اضافه 
کردیم. ســرمایه هایی بودند که باید برای آنها 
جایگزیــن انتخاب می کردند کــه نکردند، این 
پروژه باید ادامه پیدا می کرد که نشــد.« او در 
پاســخ به این ســوال که آیا ایجاد تغییرات در 
 فدراسیون های ورزشی و قانون منع به کارگیری 
بازنشســتگان، قانون خوبــی بود یا نه، ادامــه داد: »کار خوبی نبود، باید در 
اســتفاده از دیپلماســی ورزشــی برنامه بهتری ارائه می شد، یک کارشناس 
ورزش فردی عادی نیســت که راحت کســی را سر جایش بگذارند. 30، 40 
ســال زحمت کشــیده متخصص شــده، بنابراین به نظرم باید در این قانون 

تجدیدنظر شود تا از داشته های ورزش استفاده کنیم.«
 پیام جردن باروفس برای کشتی گیران حادثه دیده افغان
موفقیت از دل سختی ها حاصل می شود

پس از بازسازی سالن کشتی افغانستان که طی یک عملیات تروریستی 
منفجر شده و چندین کشــته داشت، جردن باروفس، قهرمان نامدار کشتی 
جهان پیامی به مناســبت بازگشایی این سالن داد. 14 شهریور ماه 9۷ گروه 
تروریســتی داعش در اقدامی وحشــیانه با حمله به یک باشــگاه کشتی در 
شــهر کابل، پایتخت افغانستان که با انفجار 2 بمب صورت گرفت، 2۶ نفر را 
کشت و باعث مجروح شدن 91 نفر شد. این جنایت داعش در حالی صورت 
گرفت که در میان کشــته ها و مجروحان این حادثه تروریستی تعداد زیادی 
از کــودکان نیز که در حال ورزش بودند حضور داشــتند. پس از راه اندازی 
کمپین خیریه توســط هومن توکلیان، مربی ایرانی -آمریکایی و سرپرست 
تیم کشــتی آزاد آمریکا برای بازسازی این باشگاه کشتی که جردن باروفس 
نیز از آن حمایت کرد، این باشگاه بار دیگر بازسازی شد و کشتی گیران افغان 
تمرینات خود را از سر گرفتند. جردن باروفس روز گذشته در پیامی خطاب 
به کشــتی گیران افغان ابراز امیدواری کرد کشتی گیران باشگاه میوند کابل 
هرچه ســریع تر در مســیر دنیای قهرمانی گام بردارند. او در پیام خود برای 
کشــتی گیران افغان آرزوی موفقیت کرده و گفته که بدانند همیشه موفقیت 

از دل سختی ها حاصل می شود.

برگزاری اردوی مشترک روس ها با تیم های ایران
اردوی مشــترک تمرینــی بین تیم های منتخب کشــتی آزاد نوجوانان و 
جوانان ایران و روسیه برگزار می شــود. با درخواست فدراسیون کشتی روسیه 
و موافقت فدراســیون کشتی، اردوی مشترک تمرینی بین کشتی گیران روسیه 
)تاتارســتان( و تیم های منتخب کشــتی آزاد نوجوانان و جوانان ایران روزهای 
22 تا 29 آذرماه در تهران برگزار می شــود. این خبر در حالی منتشر می شود 
که در روزهای گذشته درباره اختافی که بین فدراسیون کشتی ایران و روسیه 
به وجود آمده، بحث های زیادی به راه افتاده بود. ظاهرا عدم هماهنگی ازم در 
فدراسیون کشتی ایران هنگام برگزاری جام شاهد باعث سرگردانی تیم کشتی 

جوانان روسیه در فرودگاه و همین مساله موجب عصبانیت روس ها شده بود.

مصاحبه و خبر

رییس فدراسیون تکواندو:
منتظر بازگشت کیمیا نیستیم!

رییس فدراســیون تکواندوی کشورمان معتقد است که بازگشت یا 
خداحافظی کیمیا علیزاده با دنیای قهرمانی بستگی به خودش دارد.

ســید محمد پوادگر، رییس فدراســیون تکواندو با اشاره به اینکه 
19 ســال اســت تیم   ملی تکواندو مردان روی سکوی جهانی قرار دارد، 
می گوید: »ما طی این مدت همواره در بخش مردان عناوین اول تا سوم 

جهان را کسب کرده ایم و هیچ وقت از این سکو پایین نیامده ایم.«
پوادگر با اشاره به اینکه در بخش زنان به رغم تمام محدودیت هایی 
که وجود داشــت در حال  حاضر توانســته ایم در بازی های المپیک خود 
را مطرح کنیم، معتقد اســت: »یکی دیگــر از افتخارات ما حضور بانوان 
با حجاب اســامی در عرصه های جهانی، آســیایی و المپیک اســت. از 
ســال  2005   که مشــکل حضور زنان با حجاب اسامی در عرصه های 
بین المللی مرتفع شــد، نزدیک به 13 سال است که مانعی برای حضور 

دختران مســلمان در عرصه های بین المللی 
وجود ندارد و نســبت به ســایر فدراسیون ها 
در این زمینه پیشــتاز بوده ایم، به طوری که 
در تمامی صحنه ها زنان ما توانسته اند حضور 
فعالی داشته باشند و افتخار آفرینی کنند. این 
افتخار آفرینی به ویژه  در المپیک باعث شد تا 
ما بتوانیم برای نخستین بار مدال المپیک را 

در بخش زنان به خود اختصاص دهیم.«
پوادگر درباره آخریــن وضعیت کیمیا 
علیزاده و زمان بازگشت دوباره او به تکواندو 
می گوید: »کیمیا یک عمل جراحی داشت که 
بــا موفقیت انجام شــد و در حال  حاضر نیز 

مشــکل خاصی نــدارد. البته در آخرین ماقاتی که با او داشــتم درباره 
بازگشــت دوباره به تکواندو از او سوال کردم که کیمیا معتقد بود هنوز 
مشخص نیســت ولی قصد ندارد عرصه قهرمانی را ترک کند. امیدوارم 
دوباره شــاهد حضور کیمیــا علیزاده در عرصه هــای جهانی و المپیک 
تکواندو باشیم. هر چند که باید در این زمینه خودش تصمیم گیری کند. 
در حال  حاضر در بخش دختران ما پر ســتاره هستیم و شاهد موفقیت 
دختران خود در رقابت های المپیک جوانان بودیم بنابراین اینطور نیست 
که ما منتظر بازگشــت دوباره کیمیا علیزاده باشــیم. او باید خودش در 
این باره تصمیم بگیرد که آیا می خواهد در تکواندو حضور دوباره داشته 
باشــد یا خیر اما به  هر حال امیدوارم دوباره شاهد حضور وی در تکواندو 

باشیم.«
 

حضور تکواندوکاران ملی پوش در گرنداسلم چین
 مردانی و هادی پور با هزینه شخصی

 اعزام می شوند
آرمین هادی پور و سجاد مردانی به عنوان دو نماینده تکواندوی ایران در 
مســابقات گرنداسلم، روز دوشــنبه هفته جاری با هزینه شخصی عازم چین 

می شوند.
دومین دوره مســابقات گرنداسلم تکواندو 
21 تا 25 آذرمــاه 139۷ با حضور بهترین های 
تکوانــدوی جهان در دو گــروه مردان و زنان و 
در اوزان المپیکی به میزبانی شــهر »ووشــی« 
کشــور چین برگزار می شود که تیم ایران نیز با 
دو نماینــده در بخش مردان عازم این رقابت ها 

می شود.
بر همین اســاس آرمین هادی پور در وزن 
5۸- کیلوگرم و ســجاد مردانــی در وزن ۸0+ 
کیلوگــرم دو نماینده ایران هســتند که جواز 
حضــور در ایــن رقابت ها را دارنــد و به دلیل 

مشــکات مالی موجود برای فدراسیون های ورزشــی با هزینه شخصی روز 
دوشنبه 19 آذرماه راهی این کشور می شوند.

طبق برنامه، چهارشــنبه 21 آذرماه سجاد مردانی در مرحله یک هشتم 
نهایی به مصاف رقبایش می رود و روز پنجشــنبه 22 آذرماه آرمین هادی پور 
به عنوان دومین نماینده ایران روی شــیاپ چانگ می رود. رقابت های مرحله 
یک چهارم نهایــی روز جمعه، رقابت های نیمه نهایی روز شــنبه و مبارزات 

رده بندی و فینال هم روز یکشنبه هفته آینده برگزار می شود.

سرمربی تیم ملی بوکس معتقد 
است همه داشــته های بوکس ایران 
در مسابقات قهرمانی کشور به میدان 
می روند و استخوان بندی تیم ملی در 

این مسابقات مشخص می شود.
اکبر احدی در خصوص برگزاری 
کشــور  قهرمانی  بوکس  مســابقات 
می گویــد: »در مســابقات قهرمانی 
کشور نتیجه زحمات یکساله مربیان 
اســتان ها و باشــگاه ها داخل رینگ 
می رود تا نفرات برتر معرفی شــوند. 
بهترین هــای این مســابقات نیز به 
اردوی تیم ملی بوکس دعوت خواهند 
شد. البته فقط کسب مدال، ماک ما 
برای دعوت بوکســورها به تیم ملی 
بوکس نیســت، زیرا بوکســورهایی 
که شایســتگی فنی، فیزیکی و سنی 
حضور در تیم ملی را داشته باشند به 
اردو دعوت می شوند. از طرفی شاید 
بوکسوری در این مسابقات موفق به 
کســب مدال شود اما از لحاظ سنی، 
تکنیکی و فیزیکی بــرای وزن خود 
مناسب نباشــد، در این شرایط قطعا 

به اردو دعوت نمی شود.«
احدی در خصــوص اینکه علی 
مظاهــری از کادر فنی تیم ملی جدا 
تاکید دارد: »مظاهری  اســت،  شده 
از کادر فنــی تیم ملی جدا نشــده، 
اما از برخی مســائل ناراحت است و 
صحبت هایــی را نیز در این خصوص 
انجام داده که من نخواندم. مظاهری 
به من گفت کمی خســته شــده و 
گرفتاری هایــی نیز دارد که شــاید 
باعث شود در تیم ملی حضور نداشته 
باشــد. علی مظاهری ســرمایه ملی 
اســت و جدایــی او از کادر فنی تیم 
ملی نیز در اختیار خودش نیســت. 
بــرای مظاهری هزینه  ایران  ورزش 
زیــادی کــرده و در ورزش ایــران 
قهرمانانی مانند مظاهری بیشــتر از 
انگشتان یک دســت هم نیست. در 
این قضیه مظاهری باید منافع ملی را 
در نظر بگیرد و اختیار جدایی دست 
او نخواهد بود. مظاهری از کادر فنی 
جدا نخواهد شــد و در کنار تیم ملی 

می ماند.«

رییس فدراسیون بوکس انگلیس از 
رییس اتحادیه جهانی خواست استعفای 

خود را هرچه سریع تر بنویسد.
بعد از تعلیق موقت بوکس از سوی 
کمیته بین المللی المپیک )IOC( برای 
حضــور در المپیک توکیو، فدراســیون 
بوکس انگلیس از غفور رحیموف رییس 
فدراســیون جهانی بوکس خواست تا از 

ریاست این فدراسیون کنار برود.
کسپرهابز رییس فدراسیون بوکس 

انگلیس در نامه ای بــه اتحادیه جهانی 
بوکس نوشت: »ریاست این اتحادیه نیاز 
به فکر و اندیشه باز دارد. حاا وقت این 
است که به فعالیت های خود فکر کنید؛ 
اینکه آیا شــما می توانید به مشــکات 
مطرح شده از سوی IOC فکر کنید؟« 
اعام  انگلیس  بوکس  فدراسیون  رییس 
کــرد تعلیق بوکس از المپیک توکیو در 
توسعه این رشته نگرانی هایی را به وجود 

می آورد.

استخوان  بندی اصلی تیم ملی از 
دل قهرمانی کشور بیرون می آید

رییس فدراسیون جهانی  بوکس 
باز هم تهدید شد

سرمربی تیم ملی بوکس:

رزمی 
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بهــزاد کتیرایی روز پنجشــنبه  پس از 
مدت ها تحمل رنج و بیماری ناشی از حضور 
در جبهه های حق علیــه باطل، دار فانی را 

وداع گفت .
رییس  نخســتین  کتیرایــی  بهــزاد   
فدراســیون ووشــو بود و تنها کســی که 
به عنوان مســوول حراست ســازمان تربیت 
بدنی توانســت در دل ورزشی ها جا بگیرد. 
در بین جماعت حراســتی در ورزش هرگز 
نمی توان یک نمونه را پیدا کرد که توانسته 
باشــد با ورزشــی ها رابطه خوبی پیدا کند، 
اما بهــزاد کتیرایی یک حراســتی محبوب 
در بین ورزشــی ها بــود. او چنان خوش رو 
و بااخاق رفتار کرد که توانســت خیلی از 
اعضای جامعه ورزش را شیفته خودش کند. 

کتیرایی بعدها به عنوان رییس فدراســیون 
کاراتــه هم انتخاب شــد و همین اواخر هم 
برای ریاســت فدراسیون بوکس تاش کرد، 
امــا در نهایــت در روز انتخابــات از حضور 
در مجمــع انصراف داد. بهــزاد کتیرایی از 
جانبــازان ســرافراز هم بود که متاســفانه 
به دلیل فشــارهایی که به خاطر آسیب های 
زمان جنگ به او وارد شــد در نهایت بعد از 
مدت هــا تحمل درد و رنج، دار فانی را وداع 
گفت. با این حال مراسم تشییع او با حضور 
خیل عظیم عاقه مندان بــه ورزش برگزار 
شد و بســیاری از مدیران و ورزشکاران در 
مراسم تشییع بهزاد کتیرایی حضور یافتند 
که همین موضوع هم نشــان دهنده جایگاه 
و محبوبیــت کتیرایــی بود. روز گذشــته 

مراسم تشــییع پیکر بهزاد کتیرایی، رییس 
اسبق فدراســیون کاراته با حضور مسووان 
ورزش و بســیاری از روســای فدراسیون ها 
در ورزشــگاه شهید شــیرودی برگزار شد. 
در ابتدای این مراســم با حضور مســووان 
و اهالــی ورزش نماز میــت بر پیکر مرحوم 
بهزاد کتیرایی خوانده شــد، ســپس پیکر 
وی بر روی دســتان مردم تشییع شد تا در 
قطعه 29 بهشــت زهرا)س( در جوار شهید 
صیادشــیرازی به خاک سپرده شود. در این 
مراسم باشکوه، رضا صالحی امیری رییس و 
شاهرخ شــهنازی دبیر کمیته ملی المپیک، 
محمدرضا داورزنی معاون ورزش حرفه ای و 
عبدالحمید احمدی معاون توســعه ورزش 
همگانی و فرهنگی وزارت ورزش و جوانان، 

جعفر کاشــانی، ســعید فائقــی، مصطفی 
فدراسیون  رییس  شایســته  هاشــمی طبا، 
تنیس روی میز، کیهانی رییس فدراســیون 
رییــس  مظلومــی  محمــد  دوومیدانــی، 
فدراسیون نابینایان و کم بینایان، پورعلی فرد 
رییس فدراسیون بدنســازی، عباباف مدیر 
کل حراست وزارت ورزش و جوانان، ابطحی 
رییس صنــدوق حمایت از پیشکســوتان، 
علی نژاد رییس فدراسیون ووشو، رضا ایق 
دبیر فدراســیون کشتی، شعبانی بهار رییس 
فدراســیون تیراندازی با کمان، علی فتح ا...

زاده و واعظ آشــتیانی مدیران عامل ســابق 
عامل  مدیر  اســتقال، حمید گرشاســبی 
باشگاه پرسپولیس و امیرحسین فتحی مدیر 

عامل استقال حضور داشتند.

ایران  جودوی  قهرمان  پرافتخارترین 
یک روز پس از لغو محرومیت پنج ساله اش 
اعــام کرد که بــرای انتخابات ریاســت 
فدراســیون جــودو ورود می کنــد. آرش 
میراســماعیلی که پرافتخارترین ورزشکار 
از کناره گیری  ایران اســت، بعد  جودوی 
محمد درخشان از ریاست فدراسیون جودو 
به دلیل بازنشستگی، حاا مدعی شده که 
می خواهد برای حضور در انتخابات ریاست 
فدراسیون جودو ورود کند. این در حالی 
است که او 3 سال پیش به دلیل برگزاری 
بــد مســابقات جهانی کوراش از ســوی 
فدراســیون جهانی با محرومیت پنج ساله 
روبه رو شــده بود و حــاا یک روز پس از 
بخشــش این محرومیت از میل و رغبت 
خود برای ریاســت فدراســیون صحبت 
می کند. آرش میراســماعیلی ســه سال 
پیش نایب رییس فدراســیون جودو بود و 
در همان مقطع میزبانی از مسابقات جهانی 
کوراش را برعهده گرفت اما مشــکاتی که 
در آن میزبانــی بــه دلیل عــدم مدیریت 

صحیح بــه وجود آمده بود، باعث شــد تا 
اتفاقات بدی برای جودوی ایران رخ بدهد. 
بافاصله بعد از میزبانی ایران از مســابقات 
جهانی کوراش، فدراسیون بین المللی ورود 
کرد و آرش میراســماعیلی که مسوولیت 

برگزاری مســابقات را برعهــده گرفته بود 
را 5 ســال محروم کرد. حاا فقط یک روز 
پس از بخشــش این محرومیــت یک بار 
دیگر آرش میراســماعیلی مدعی شده که 
می خواهد برای انتخابات فدراسیون جودو 

ورود کند: »من هنوز به جمع  بندی نهایی 
نرســیده ام و اگر به جمع  بندی رســیدم و 
شــرایط مهیا بود بی میل نیستم که برای 
حضور در انتخابات ریاســت فدراســیون 

جودو شرکت کنم.«
 مدتی اســت برخــی از قهرمانان در 
ورزش ایــران فکر می کنند فقط با رییس 
شــدن می توانند به ورزش مــورد عاقه 
خود خدمت کنند. آرش میراســماعیلی 
هــم تصور می کند که حتمــا باید رییس 
شــود تا بتواند به جودو خدمت کند. این 
در حالی اســت که در بحث مدیریت هر 
زمــان ورود کرده با ناکامــی روبه رو بوده 
که نمونه بــارز آن همان داســتان نایب 
رییسی او در فدراسیون جودو و برگزاری 
مســابقات جهانی کوراش بود که به یک 
آبروریزی بزرگ تبدیل شد. ورزش جودو 
بخش های دیگری هم دارد که شــاید اگر 
میراســماعیلی در آن بخش ها ورود کند، 
بتواند موفقیت های بیشــتری را به دست 

بیاورد.

تشییع پیکر بهزاد کتیرایی با حضور مسووان ورزش

وداع با مدیر محبوب

وسوسه شدن یک روز پس از بخشیده شدن از سوی فدراسیون جهانی
میراسماعیلی: مایلم برای ریاست فدراسیون جودو ورود کنم

رضا عباسپور
Reza Abbaspour
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»بیایید در صلح جشن 
بگیریم« تیتر روزنامه 
مادریدی »مارکا« بود که به 
فضای حاکم بر هواداران 
دو تیم بوکا و ریور قبل 
از بازی در برنابئو اشاره 
داشت. سواری در 
رئال مادرید اجازه می دهد 
همه بازیکنان بازی کنند.

روزنامه »موندو دپورتیوو« 
چاپ بارسلونا، عکسی از 
مربیان بارسا و اسپانیول 
قبل از دربی دو تیم را 
کار کرد. والورده و روبی 
به رسم هر ساله مربیان، 
قبل از بازی دو تیم با هم 
در یک مراسم حضور پیدا 
کردند و عکس یادگاری 
گرفتند. »گل مانجوکیچ، 
برتری یووه در صدر را 
بیشتر کرد.«

»سوپر ماریو، سوپر یووه« 
تیتر روزنامه تورینی »توتو 
اسپورت« بعد از برد یووه 
مقابل اینتر با گل ماریو 
مانجوکیچ بود. سوژه دیگر 
جلد، درگذشت »جیجی 
رادیچه« در 83 سالگی 
بود. او مربی آخرین تیم 
تورینو بود که قهرمان 
سری »آ« شد.

در حالی که شایعات درباره 
آینده ژوزه مورینیو 
افزایش پیدا کرده، ژرژ 
مندز، مدیر برنامه های 
او ادعا کرد منچستر این 
مربی را اخراج نمی کند. 
روزنامه انگلیسی »دیلی 
استار« هم پیرو این حرف، 
تیتر زد: »ژوزه هیچ جا 
نمی رود.«

پپ گواریدوا، مربی 
منچسترسیتی تاکید کرد 
این تیم به دلیل شکستن 
قوانین مالی یوفا، جریمه 
نخواهد شد تا روزنامه 
انگلیسی »سان« تیتر 
بزند: »محرومیت اروپایی 
اتفاق نمی افتد«. لوکاکو 
هم از مورینیو ناراضی 
است و به دنبال رفتن از 
یونایتد است.
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پیشخوان

عشق کم نظیر طرفداران ریورپاته 
و بوکاجونیــورز گاهی باعــث تغییرات 
بزرگی در زندگی شخصی خیلی ها شده 

که برای دیگران قابل درک نیست. 
نیــکاس ماترا از اعضای باشــگاه 
هواداران بوکا در مادرید با روزنامه مارکا 
صحبت کرده: »آدم هایی را می شناســم 
که به خاطر بــوکا از همسرشــان جدا 
شــده اند چون به آنها گفته بودند بین 
بــوکا و همسرشــان یکــی را انتخاب 
کنند و آنهــا بوکا را انتخاب کردند.  این 
داســتان که هزاران نمونه از آن وجود 

دارد، تمام شــدنی نیست.  این روزها سر 
ما حســابی شلوغ است و روزانه 300 تا 
400 نفــر از آرژانتین تماس می گیرند. 
ازای  خیلی ها پیشــنهاد می کننــد در 
آمــدن به مادرید و رفتن به ورزشــگاه، 
ماشین خودشــان را بدهند. به خیلی ها 
گفته انــد اگر برای تماشــای بازی بوکا 
برونــد، اخراج می شــوند امــا اهمیتی 
نداده اند. عــده ای تمام پس انداز خود را 
برای بلیت خرج می کنند و حاضرند در 
باغچه خانه ها بخوابند.  این روزها مادرید 

تماشایی است.«

جــام  فینــال  جابه جایــی 
انتقــال آن به مادرید  لیبرتادورس و 
یک بار دیگر بحث خشــونت هواداران 
فوتبال آرژانتین را مطرح کرده. حمله 
دو هفته پیــش هواداران ریورپاته به 
اتوبوس بازیکنــان بوکاجونیورز مورد 
عجیبی در فوتبال آرژانتین به حساب 
نمی آیــد و خاطرات ســال 2015 را 

زنده کرد کــه بازیکنان ریــور مورد 
حمله هواداران بوکا با اســپری فلفل 

قرار گرفتند.
گــروه آرژانتینــی »فوتبــال را 
نجات بدهیــد« می گوید 328 نفر در 
مسابقات فوتبال جان خود را از دست 
داده اند که 92 نفــر آنها در یک دهه 

گذشته بوده است.

  شــهر میزبــان بــازی برگشــت 
فینال جــام لیبرتادورس تغییر کرده اما 
پلیس همچنان نگران خشــونت است و 
پیش بینی کرده 500،400 هوادار خشن 
و پردردسر برای تماشــای این بازی به 
مادرید آمده باشــند.  20 هزار بلیت به 
هر دو تیم اختصاص داده شده و انتظار 
می رود 10 هــزار نفر هــم از آرژانتین 
بیاینــد.  پلیس مادرید بــرای برگزاری 
این مسابقه و تامین امنیت آن با پلیس 

بوینوس آیرس همکاری می کند.

خوســه مانوئل رودریگــو اوربس، 
ســخنگوی پلیس مادریــد گفت: »ما با 
رعایت نــکات ریز امنیتی در فرودگاه ها، 
راه ها،  ایســتگاه های اتوبوس و مترو کار 
می کنیم تا افراد دردسرســاز و باسابقه 
را شناسایی کنیم. نمی دانم چقدر بلیت 
دارنــد اما  ایــن را می دانیم که بیشــتر 
آرژانتینی ها بــرای لذت بردن از فوتبال 
می آیند. باید اطمینــان بدهیم که این 
اقلیت خشــن جشــن فوتبال را خراب 

نمی کنند.«

عشق و جنون

 خشونت ویرانگر فوتبال آرژانتین

500،400 هوادار خشن

مورینیو: اگر منچسترسیتی 
همچنان خرج کند، کاهش 

فاصله با آنها دشوار است
ژوزه مورینیو گفته که اگر منچسترســیتی 
به خرج کردن ادامه بدهد، منچستریونایتد باید 

همچنان منتظر قهرمانی در لیگ برتر بماند.
تاکنــون   2012-13 فصــل  از  یونایتــد 
نتوانســته فاتح لیگ برتر شود و تیم مورینیو در 
این فصل هم اوضاع خوبی ندارد. منچستریونایتد 
فصل پیش 19 امتیاز کمتر از منچسترســیتی 
کســب کرد و مورینیو گفته که این روند ممکن 

است ادامه داشته باشد.
از او ســوال شــد که چقدر طول می کشد 
یونایتد دوبــاره قهرمان لیگ شــود و او گفت: 
»نمی دانــم. بســتگی بــه این دارد کــه چطور 
پیشرفت کنیم، اما بستگی به نحوه تکامل سایر 
تیم ها هم دارد. اگر آنهایی که بااتر از ما هستند 
بــه حرکت در همین جهت ادامــه بدهند و اگر 
جاه طلبی و ســرمایه گذاری آنها ادامه دار باشد، 

این یک مساله است.
مســاله دیگر این اســت که اگر آنها دست 
از ایــن کار بردارند یا قواعد بــازی جوانمردانه 
مالــی، آنها را متوقف کند، ما می توانیم فاصله را 
کمی کمتر کنیم.« هنگامی که از او ســوال شد 
آیا منچسترســیتی به دلیل خرج های فراوانش با 
جریمه روبه رو خواهد شــد یا نه، گفت: »دنیای 
فوتبال پر از گمانه زنی اســت و ما نمی دانیم که 
اینها درســت هســتند یا نه، کار من هم تحلیل 

اینها نیست.«
 

چگونه سوانزی برای 
تمدید قرارداد فابیانسکی 

فریب خورد
باشــگاه ســوانزی فریب پیشــنهاد جعلی 
بایر لورکوزن برای لوکاژ فابیانســکی، دروازه بان 
پیشــینش را خورد و قرارداد جدید و بهتری با 
او امضا کرد. این خبری اســت که فوتبال لیکس 
منتشر کرده است. فابیانسکی که در حال حاضر 
برای وســتهم بازی می کند، در تابستان 2014 
به صورت آزاد از آرســنال به سوانزی پیوست و 
قراردادی چهارساله امضا کرد. پس از آنکه او در 
فصل اول حضور در این باشگاه درخشید، آژانس 
اشپیلرات که مدتی بود با فابیانسکی کار می کرد، 
تصمیم گرفت از این اوضاع اســتفاده کند و پول 
به جیب بزند. فابیانســکی هفته ای 35هزار پوند 
دستمزد می گرفت اما اشپیلرات به دنبال آن بود 
که دستمزد او به 50 هزار پوند در هفته افزایش 
پیدا کند. در این صــورت، این آژانس در چهار 

فصل، 2. 2 میلیون پوند درآمد کسب می کرد.
اشپیلرات تصمیم گرفت فشار را بر سوانزی 
بیشتر کند. آنها یک ایمیل از سوی یوناس بولت، 
مدیر ورزشی بایر لورکوزن برای سوانزی ارسال 
کردند که در آن نوشــته شــده بود اگر برند لنو 
برود، آنها فابیانسکی را می خواهند. سوانزی هم 
تحت این فشــار قرارداد جدیدی با فابیانســکی 
امضا کرد. اخیرا اعام شده بولت هم در تابستان 

پیش رو از لورکوزن خواهد رفت.

خبر

ریورپاته-بوکاجونیورز؛  10هزار کیلومتر دورتر و 15 روز دیرتر

تـاسف و تـاثر

 10 هزار کیلومتر دورتر و با 15 روز تاخیر 
قرار است تکلیف قهرمان جام لیبرتادورس بین 
بوکاجونیورز و ریورپاته روشــن شود. خیلی ها 
ابراز ناراحتــی کردند، خیلی هــا گفتند بازی 
نمی کنیم و خیلی ها تهدیــد کردند به مراجع 
قانونی شــکایت می کنند امــا بازیکنان بوکا و 
ریور، بزرگترین رقبــای فوتبالی آرژانتین وارد 
مادرید شــدند و همــه تمهیــدات ازم برای 
برگزاری بازی برگشــت دو تیم اندیشیده شده 
است. هردو تیم پنجشنبه تمرین کردند؛ بوکا در 
زمین تیم ملی اسپانیا، اس روساس و ریور در 
زمین والده بباس رئال مادرید؛ بازیکنان روحیه 
خوبی داشتند، می خندیدند و شوخی می کردند 
و گاهی روی ســر و کــول یکدیگر می پریدند. 
حتی عده ای هوادار هم بیرون منتظر بودند که 
بعضی های شــان پرچم یا دفترچه ای برای امضا 
گرفتن در دســت داشتند هرچند یک دنیا آن 
طرف تر در بومبونرا برای بازی رفت دو تیم در 
یک جلسه تمرین عمومی ورزشگاه پر شده بود.
بازی برگشت به تعویق افتاد، دو بار، چون 
هــواداران ریور در حمله بــه اتوبوس بازیکنان 

بوکا برخی را مصدوم کردند. می توانســت بازی 
لغو یا به نفع بوکا اعام شــود اما نهاد حاکم بر 
 )CONMEBOL(فوتبال آمریــکای جنوبی

تصمیم گرفت آن را به اسپانیا منتقل کند.
هر فینالی در ســانتیاگوبرنابئو فوق العاده 
اســت بخصوص اگر پای کوپــا لیبرتادورس، 
باارزش ترین جام در فوتبال باشگاهی آمریکای 
جنوبی در میان باشــد. امــا وقتی بازیکنان دو 
تیم بعد از تمرین با خبرنگارها صحبت کردند، 
حســی از تاســف آشــکار بود. کارلوس توس 
مهاجم سابق منچستریونایتد و منچسترسیتی 
که حاا به کشــورش بازگشته و در بوکا بازی 
می کنــد، گفت: »فینال عجیبی اســت. اینکه 
بازی بوکا و ریور در مادرید برگزار شود، غریب 

است.«
فرانکو آرمانی دروازه بــان ریور هم گفت: 
»خیلی دوست داشــتیم بازی در خانه مان، در 
زمین خودمان و مقابــل هواداران خودمان که 
لیاقتش را داشتند، برگزار شود اما این تصمیم 

گرفته شده و باید در بازی نتیجه بگیریم.«
کنفدراســیون فوتبال آمریــکای جنوبی، 
مادریــد را به عنوان میزبــان بی طرف انتخاب 
کرد که بیشــترین جمعیت آرژانتینی خارج از 
این کشــور را در خود جــا داده و البته یکی از 

قطب های فوتبال به شــمار می رود. این شــهر 
در خــرداد ماه میزبان فینال لیگ قهرمانان نیز 

خواهد بود.
در عین حــال برای خیلی هــا این بازی 
مهم ترین مســابقه تاریخ آرژانتین محســوب 
می شــد و از دســت دادنش مایه شرمســاری 
ملی. اصا نامگذاری جام لیبرتادورس به خاطر 
کســانی اســت که با تاش و از خودگذشتگی 
توانستند استقال از کشــورهایی مثل اسپانیا 

در اوایل قرن نوزدهم را به دست آورند.
سانتیاگو ســواری مربی آرژانتینی رئال 
مادرید چهارشــنبه گفت: »متاسفانه این بازی 

اهمیتش را در قلب من از دست داده.«
بــوکا و ریور ابتــدا قبول نکردنــد. بوکا 
می گفت ریــور باید از خیر جــام بگذرد و آن 
را تقدیم کند، آنها می خواســتند پرونده را به 
دادگاه عالــی ورزش)CAS( ببرنــد و اگر در 
بازی امشــب نتیجه نگیرند، چه بسا این کار را 

انجام دهند.
ریور هم امتیــاز میزبانی که بوکا در بازی 
رفت از آن بهره برد را از دست داده و همچنین 
 CONMEBOL اگرچــه  مالی  ســودهای 
گفتــه خســارات را جبران می کنــد. رودولفو 
دی اونفوریو رییس ریور بــه ال پاییس گفت: 

»سیستم امنیتی به طور کامل و جامع شکست 
خورد و ریور قربانی آن شد.«

اما شــاید ســرخورده ترین افراد، هزاران 
هواداری هســتند که مجبور شــدند در خانه 
بماننــد هرچنــد تعــداد اندکــی توانســتند 

هزینه های این ســفر گران را بپردازند. گیرمو 
باروس اسکلوتو مربی بوکا باور دارد جبران این 
خســارت زمان می برد: »به زمان نیاز داریم. ما 
باید مسابقاتی در این سطح از کیفیت و هیجان 
را در آرژانتین برگزار کنیم تا نشان دهیم بزرگ 

شده ایم.«
20 هــزار بلیتی که به هواداران حاضر در 
اســپانیا و جاهای دیگر برای هر یک از دو تیم 
اختصاص داده شــده بود، طی چند ساعت به 
فروش رسید اما بخشی از پنج هزار بلیت برای 
ســاکنان آرژانتین همچنان در دسترس است؛ 
هزینه ها و شاید انگیزه ها آنان را متوقف کرده.

درون استادیوم، یک ردیف صندلی خالی 
به عنوان حائــل میان هــواداران دو تیم عمل 
می کند. بیرون، مسیر پاســئو دا کاستیانا که 
مرکز شــهر را به اســتادیوم متصل می کند، 9 
صبح بســته می شود در حالی که بازی به وقت 
محلی هشت و نیم شب برگزار می شود. حدود 
2500 پلیــس وظیفــه برقــراری امنیت را به 
عهده دارند. اگر بازی با آرامش به پایان برسد، 
CONMEBOL ادعــای موفقیــت می کند 
حداقــل به این خاطر کــه کمپانی های پخش 
تلویزیونــی توانســته اند بازی بزرگــی را برای 

مشترکان خود به نمایش بگذارند.
شــانس اســپانیا هم بــرای میزبانی جام 
جهانــی 2030 تقویت می شــود چون رقیبان 
جدی اش برای میزبانی این مســابقات اروگوئه، 
آرژانتین و پاراگوئه است. برای عاقه الیگا به 
برگزاری مســابقه در آمریکا هم ســابقه ذهنی 

ایجاد می شود.
ریــور و بوکا هــر یک برنده شــوند جام 
قهرمانــی را می گیرند و همراه بــا میزبان این 
مسابقه، رئال مادرید در جام باشگاه های جهان 
در امارات عربی متحده شــرکت می کنند. ریور 
همچنین در فصل بعد کوپــا لیبرتادورس هم 

شرکت می کند.
اما هر نوع شــادی با تاســف و تاثر همراه 
خواهد بود بــه خاطر فینالی که می توانســت 
متفاوت باشــد. اسکلوتو گفت: »ما باید امروز از 
این صحبت می کردیم کــه ریور و بوکا چطور 
آرژانتین را سرافراز کردند اما باز هم به خشونت 

باختیم.«
AFP :منبع

کنفدراســیون فوتبال آمریکای جنوبی برای تمام بازیکنان 
این منطقه که در الیگا حضور دارند، دعوتنامه ای برای تماشای 

این بازی فرستاده است. 
البته هنوز مشخص نیست چه تعداد از  این بازیکنان دعوت 
کنفدراســیون را قبول کرده و به این بازی می آیند، ضمن اینکه 
خیلی از تیم ها همزمان یا ساعاتی قبل از مسابقه خودشان بازی 

دارند و امکان حضور در ســانتیاگو برنابئو را ندارند. اما یک نفر 
که مهم ترین فوتبالیســت آرژانتین اســت و در حال حاضر در 
الیگا بازی می کند، به این مسابقه می آید؛ لیونل مسی، کاپیتان 
بارســلونا. او بعد از حضور در دربی کاتالونیا مقابل اسپانیول به 
مادرید می رود و یک باکس مخصوص برای او رزرو شــده است. 

گفته می شود رونالدو دعوت را رد کرده و به برنابئو نمی رود.

 مسی تماشاگر ویژه فینال لیبرتادورس

مادرید بــرای برگــزاری فینال کوپا 
و  تــاش می کند  بی وقفه  لیبرتــادورس 
آمــاده اســت از امتیازی بهــره ببرد که 
بوینوس آیــرس نتوانســت بخصــوص از 

دیدگاه اقتصادی. 
بر اســاس محاســباتی که شهرداری 
انجــام داده،  این بازی  پایتخت اســپانیا 
می تواند تــا 40 میلیون یورو برای مادرید 
گردش مالی داشــته باشد. تقریبا نیمی از 
 این مبلغ از طریــق فراهم کردن امکانات 
اسپانسرها  هواداران،  باشگاه ها،  برای  ازم 
و دیگر کسانی که به مادرید سفر می کنند 
بــه دســت می آیــد. 25 درصــد هم به 
رستوران ها و کلوپ ها می رسد که از انبوه 

هواداران اســتقبال می کننــد. 10 درصد 
نیز به فعالیت های مرتبط با گردشــگری 
اختصاص می یابد. بقیه نیز به اسپانسرها، 
آژانس های مسافرتی و شرکت های تجاری 

تخصیص داده می شود.
بــرای دریافتــن اهمیت ایــن اعداد 
باید توجه داشــت که میزبانی فینال لیگ 
قهرمانان در کاردیف برای اقتصاد ولز 50 
میلیون یورو گردش مالی داشــت و سال 
2016 در میان برای مســابقه مشابه این 

رقم 25 میلیون یورو بود.
مادرید بعد از هیاهوی بازی امشب که 
جهان فوتبال را متوجه خود کرده اســت، 

سود خوبی به دست خواهد آورد.

 یک فینال پرسود برای مادرید

موریســیو پوچتینو گفتــه که در 
تاتنهام راضی اســت و حــس می کند 
بــرای او ارزش قایــل هســتند. این در 
حالی اســت که گفته می شد او شاید به 

منچستریونایتد برود.
گــزارش شــده کــه تنهــا گزینه 
یونایتد برای جانشینی ژوزه مورینیو در 
تابســتان، پوچتینو است اما ژرژ مندس، 
ایجنــت مورینیو خبر رفتن این مربی از 
یونایتد را تکذیب کرده است و پوچتینو 
که شــایعه حضور او در رئال مادرید هم 
مطرح شــده بود، باز هــم گفته که در 

باشگاه فعلی اش راضی است.

از او ســوال شد که آیا تا زمانی که 
تاتنهام در نبرد قهرمانی ناموفق اســت، 
گمانه زنی ها درباره آینده او ادامه خواهد 
داشــت و او گفت: »نمی دانم. مهم ترین 
چیز این اســت که من اینجا کاما حس 
رضایــت دارم. به نظرم تاتنهام برای من 
ارزش قایل اســت. نمی دانم پاسخ شما 
چیســت اما من در تاتنهام خوشــحالم 
چون حس می کنم که من را شایســته 

این شغل می دانند.
زمانــی کــه دانیل لــوی )رییس 
باشــگاه( قرارداد ما را برای پنج ســال 
تمدیــد کرد، به این دلیل بود که در آن 
هنگام و آن دوران به این نتیجه رسیده 
بود که ما بهترین افراد برای هدایت این 
قایق و این باشگاه هستیم. این یعنی آنها 
بسیار برای ما اهمیت قایل شده اند. من 
نیاز ندارم بــه آنچه که اطرافم می گذرد 

گوش کنم.«
پوچتینــو در تاتنهــام منابع مالی 
محدودی در اختیار داشــته است. این 
باشگاه شــمال لندنی در تابستان حتی 
یــک خرید هــم انجام نــداد. پوچتینو 
افتخــار می کند که تیمش با این بودجه 
کم، در لیگ قهرمانان حضوری مســتمر 
دارد: »اینکه مرتبــا در جمع چهار تیم 

برتر باشــیم کار آســانی نیســت چون 
آرســنال، چلســی، لیورپول، ســیتی و 
یونایتد هستند و حاا اورتون و لستر یا 
تیم های دیگری هم هستند که بودجه ای 

در سطح ما دارند.
شاید آنها جایگاه ما را به عنوان هدف 
خود می بینند، چون زمانی که سرمایه یا 
بودجه را مقایسه می کنند، می بینند که 
ما در همان جایگاهی هستیم که اورتون، 
وستهم، ســاوتهمپتون، لســتر و فوام 
هستند. ما همچنین از نظر مالی خیلی 
با تیم های بزرگ مانند سیتی و یونایتد 
فاصله داریم اما از نظر امتیاز نســبت به 

سایر تیم ها به آنها نزدیک تریم.«
از او سوال شد چرا تیم هایی که در 
جمع این 6 تیم نیســتند برای راهیابی 
به لیگ قهرمانان مشکل دارند، حتی با 
آنکه در تابســتان مبالغ زیادی را صرف 
خریــد بازیکن کرده اند و او گفت: »این 
نشان می دهد که تنها با سرمایه گذاری 
نمی توانیــد کار را پیــش ببرید، چون 
20 تیــم هســتند که بــرای یک چیز 
می جنگند. شما باید سخت تاش کنید  
و فلســفه و متدولوژی خود را داشــته 
باشــید. به نظرم تاتنهام ایده روشنی از 

فلسفه اش دارد.«

پوچتینو: پیشنهاد تیم های دیگر؟ من در تاتنهام راضی ام!
 واکنش مربی تاتنهام به شایعه پیوستن به منچستریونایتد

  بوکا به CAS شکایت می کند
 )CAS(باشگاه بوکاجونیورز با تنظیم دادخواستی و ارائه آن به دادگاه عالی ورزش
خواســتار دریافت جام قهرمانی کوپا لیبرتادورس شــده بعد از آنکه خشــونت 
هواداران ریورپاته باعث به تعویق افتادن بازی برگشــت دو تیم شده است. بازی 
رفت دو تیم 20 آبان در زمین بوکا برگزار شــد که به تســاوی 2 بر 2 انجامید اما 
با حمله هــواداران ریور به اتوبــوس بازیکنان بوکا بازی دو بار بــه تعویق افتاد.

 )CONMEBOL(یک روز بعد از آنکه کنفدراســیون فوتبال آمریــکای جنوبی
از اعطای جــام قهرمانی به بوکا خــودداری کرد، این باشــگاه تصمیم گرفت به 
CAS شــکایت کند با آنکه 10 روز وقت داشــت. ادعای بوکا مستند به وضعیت 
مشابه 3 ســال قبل اســت که این تیم از جام لیبرتادورس بیرون انداخته شد به 
دلیــل آنکه هواداران این تیم بیــن دو نیمه بازی رفت مرحلــه یک چهارم نهایی 
 CONMEBOL با اســپری فلفل به بازیکنان ریــور حمله کردند. از دیــدگاه
تغییر اســتادیوم و گرفتن امتیاز میزبانی مجازات متناسبی برای ریورپاته است.

یک مقام باشــگاه بوکا که نخواسته نامش فاش شود، به رویترز گفت قهرمان شش 
دوره جام لیبرتادورس هر اتفاقی که در بازی امشب رخ دهد، این پرونده را پیگیری 
می کند و زمان ازم برای رسیدگی به آن را نیز دارد. البته روزنامه اوله آرژانتین نوشته 
اگر بوکا در بازی امشــب نتیجه ازم را بگیرد از پیگیری پرونده صرفنظر می کند.

سید علی بلندنظر
Ali Boland nazar

 دلیل مشکل اوزیل؛ پنج ساعت 
بازی کامپیوتری در هر روز!

یک پزشــک ورزشی برجسته گفته که مشــکات مسعود اوزیل از 
ناحیه پشت شاید به این دلیل است که او هر روز پنج ساعت وقت صرف 

بازی با کامپیوتر می کند.
ایــن بازیکن آلمانی چهار بازی اخیر تیمــش )تا پیش از بازی برابر 
هادرســفیلد( را از دست داده است. گفته می شود دلیل غیبت او مشکل 

از ناحیه پشت و کمر است.
طرفــداران آرســنال به پورتــال مخصــوص آمار بــازی ویدئویی 
»فورتنایت« مراجعه کرده اند که در آن می توان دید هر حســاب کاربری 

چقدر به این بازی پرداخته است.
 این پورتال نشان می دهد حساب کاربری اوزیل 5221 مسابقه انجام 
داده که هر کدام از بازی ها هم حدود 20 دقیقه به طول انجامیده است.

 این یعنی او در 72 روز، 1740 ســاعت 
بازی کرده اســت. بــه این ترتیــب آمار او 
می شود میانگین پنج ساعت بازی در هر روز.

اینگو فروبوز، پزشــک ورزشــی و استاد 
دانشگاه علوم ورزشــی کلن گفته که چنین 
حجمــی از بازی کردن ممکن اســت دوران 
ورزشــی اوزیل را تحــت تاثیر قــرار دهد: 
»بله، فورتنایت می تواند دلیل درد پشــت او 
باشــد. چند ساعت بی حرکتی برای بدن یک 
ورزشــکار حرفه ای بسیار سریع تر از یک فرد 
غیر ورزشــکار تبعات خود را نشان می دهد. 
دلیلش این اســت که ســاختار فیزیکــی بدن اوزیل کاما متناســب با 
تمرینات پرفشار شده است اما کســی که ورزشکار حرفه ای نیست، این 

مشکات را حس نمی کند.«

فابرگاس به خاطر همسرش به میان 
می رود؟

انتقال احتمالی سســک فابرگاس از چلسی به میان 
بستگی به نظر همسر او، دانیا سمان دارد.

میانی ها ماه هاست به دنبال این ستاره سابق 
آرسنال و بارسلونا هســتند. گفته می شود سمان 
دوســت دارد زندگی در میــان را تجربه کند، از 
سوی دیگر قرارداد فابرگاس 31ساله با چلسی هم 

در تابستان منقضی می شود.
چلســی قــرارداد جدیــد و کوتاه مدتی 
به فابرگاس پیشــنهاد داده امــا او تنها در 
شرایطی در استمفورد بریج خواهد ماند 
که قــرارداد بلندمدتی به او پیشــنهاد 

شود.
مذاکرات بر ســر قرارداد او به 
بن بســت رســیده و فابرگاس حاا 
ممکن اســت راهی میان شــود، 
به ویژه که ســمان تمایل زیادی به پیوستن او به 

میان دارد.
سران میان همچنین به این فکر کرده اند که 
او را در ژانویه با قیمــت 10 میلیون پوند بخرند تا 
اینکه تا تابســتان صبر کنند تــا او را به صورت آزاد 
به خدمت بگیرند، اما اوضاع تیموئه باکایوکو، هافبک 
چلســی که به صورت قرضی در میان بازی می کند 
بهبــود یافتــه و به این ترتیب ســران میان شــاید 

فابرگاس را در تابستان جذب کنند.
فابرگاس در این فصل تنها 11 بازی برای چلســی 
انجــام داده که تنها 4 دیــدار در لیگ برتر 

بوده است.

خبر

شیلی  به  سانچس 
برگشت

الکســیس ســانچس که از 
دیده،  آسیب  ناحیه همسترینگ 
به شــیلی برگشته است. بعید به 
نظر می رسد این بازیکن در ادامه 

سال 2018 بتواند بازی کند.
سانچس به ســانتیاگو پرواز 
کــرده و زیر نظر کادر پزشــکی 
تیم ملی شیلی به درمانش ادامه 

می دهد.
منچستریونایتد  مهاجم  این 
اخیرا در تمرینات یونایتد آسیب 
دیــده و احتمــاا بــرای مدتی 
از میادین خواهد  طوانــی دور 

بود.
یونایتد  ژوزه مورینیو، مربی 
تصویربرداری  او  »از  است:  گفته 
نکرده ایم اما این بازیکن باتجربه 
است و می داند که مصدومیتش 
چگونه اســت. همچنین از روی 
تجربــه   می گویم با دردی که او 
می کشــید و نحوه آسیب دیدگی 
او، احتماا مدت زیادی نمی تواند 
ایــن مصدومیت  بــازی کنــد. 
عضانــی مختصری نیســت که 
در عرض یک هفتــه یا 10 روز 

بازیکن آماده شود.«
 بــه این ترتیب ســانچس 
دســت کم پنــج بــازی بعدی 
دســت  از  را  منچســتریونایتد 
سانچس  می شود  گفته  می دهد. 
بــه دنبــال این اســت کــه از 
و  شــود  جدا  منچســتریونایتد 
امیدوار است که پاری سن ژرمن 
در ژانویــه برای خریــد او اقدام 
کند اما دســتمزد او 500 هزار 
پوند در هفته اســت و با توجه 
به مصدومیت اخیر او از ناحیه 

پاریسی ها  احتماا  همسترینگ، 
کاری بــرای جــذب او انجــام 

نخواهند داد.
برابر  یونایتد  بازی هــای  او 
فوام  و  آرســنال  ساوتهمپتون، 
را از دســت داده و برابر والنسیا، 
کاردیف ســیتی،  لیورپــول، 
به  بورنموث هم  و  هادرســفیلد 
احتمــال فراوان بــازی نخواهد 
یونایتد در  اینها دیدارهای  کرد. 

سال 2018 هستند.
سانچس در این فصل لیگ 
برتر تنها یک بار 90 دقیقه برای 
تیم بازی کرده است که آن هم 
در روز نخســت فصــل و برابر 
در  او  است.  بوده  لسترسیتی 
لیــگ 10 بار بــازی کرده و 
تنهــا یک گل زده و دو پاس 

گل داده است.
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 بروزوویچ بهترین بازیکن و مانجوکیچ زننده گل سرنوشت ساز در دربی ایتالیا

داستان دو کروات

ایــکاردی و  بــا آن کــه مائــورو 
کریســتیانو رونالدو در میدان بودند اما 
می دانستید که ماجرا به او ختم می شود. 
ماریو مانجوکیچ شاید بازیکنی تماشایی 
یا ســرگرم کننده نباشــد اما همیشه در 
فوق العاده  عملکــردی  بزرگ،  بازی های 

دارد.
یوونتــوس در نیمه اول دربی ایتالیا 
دچار مشــکل بود و اینتــر چند فرصت 
خوب به دســت آورد امــا به دلیل بازی 
هیچ کدام  کیه لینی،  جورجو  درخشــان 
از آنهــا نصیــب مائورو ایکاردی نشــد. 
کیه لینی هرگز نگذاشــت که ایکاردی از 
زیر نظرش خارج شود. این مدافع میانی 
را هرگز بــه اندازه فرانکو بــارزی، فابیو 
کاناوارو یا الساندرو نستا نستوده اند اما او 
در میان بزرگ ترین مدافعان تاریخ ایتالیا 

جای دارد.
کیه لینی حتی می توانست ادعا کند 
که بهترین بازیکن میدان است، البته اگر 
مارسلو بروزوویچ در خط میانی نراتزوری 

نبود. این بازیکن 26ســاله در نیمه اول 
ســلطه کاملی بر خط میانی داشــت. او 
در چالــش با بازیکنان حریف شــرکت 
و حمــات را آغاز می کــرد، و بدنش را 
بازیکنــان یوونتوس  مقابل شــوت های 

می گذاشت.
ضربــه رودریگو بنتانکــور به کرنر 
رفــت، در حالی که ســمیر هاندانوویچ 
هم مغلوب شــده بود اما بروزوویچ آنجا 
حاضر بود. ژوائو کانسلو یک پاس عالی به 
رونالدو داد. بروزوویچ باز هم حاضر بود. 
حتی می شــد انتظار داشت که بین دو 
نیمه به استودیو برود و عملکرد خودش 
در نیمــه اول را تحلیل کند، از بس که 

همه جا حضور داشت.
اما یوونتوس پــس از آن که توفان 
اینتر را مهار کرد، توانست بر بازی مسلط 
شود، که البته این تا حدی به دلیل یک 
نراتزوری  اشتباه لوچیانو اسپالتی، مربی 

بود.
ماتئو  توســکانی،  اهــل  مربی  این 
پولیتانــو را در حوالی دقیقه 60 تعویض 
کرد و جای او را به بورخا والرو داد. شاید 
هدف او این بود که کنترل بیشــتری بر 

خط میانی داشــته باشد اما این دیداری 
نبــود که این بازیکن اســپانیایی در آن 

حضور داشته باشد.
بازی با ســرعت صــد کیلومتر در 
ســاعت دنبال می شــد و والرو به  هیچ 
وجــه آمادگی حضور در آن را نداشــت. 
از ســوی دیگر، با برطرف شــدن خطر 
پولیتانو در سمت راســت، ژوائو کانسلو 
آزادی عمل بیشــتری برای حمله پیدا 
کرد. این بازیکن پرتغالی در آن ســوی 
میــدان حضور یافته بود و البته بازیکنی 
است که فقط به یک پایش متکی است 
اما تنها هشت دقیقه پس از آن تعویض 
سرنوشت ســاز بود که او توانست توپ را 

به روی پای راستش بیاورد.
کانســلو توپی خطرنــاک را به تیر 
دورتر فرســتاد، جایی که کوادو آساموا 

نتوانسته بود مانجوکیچ را مهار کند.
گفته می شود که مهاجمان اغلب در 
تیر دورتــر کمین کرده اند اما درباره این 
بازیکن یوونتوس نمی توان از اصطاحاتی 
مانند کمین اســتفاده کــرد. او در تیر 
دورتر شبیه آتش فشانی خاموش بود که 
هر لحظه ممکن است فعال شود و فوران 

کند و هر چیزی که در کنارش قرار دارد 
را نابــود کند. او همبازی ســابقش را با 
قدرت بدنی کنار زد و با ضربه ســر، گل 

پیروزی را به ثمر رساند.
ایــن بازیکن 32ســاله گل زن ترین 
امــا  نیســت  زمیــن  روی  مهاجــم 
او در  است.  سرنوشت ســازترین مهاجم 
همین تابســتان در نیمه نهایی و فینال 
جام جهانی گل زد، و در دو فینال لیگ 
قهرمانانی که حضور داشته هم گل زده 
اســت. مانجوکیچ فصل پیــش در خانه 
رئــال مادریــد دو گل زد و گل پیروزی 
برابر والنســیا در دو هفته پیش را هم او 
به ثمر رســاند. اگر بازی بزرگی در پیش 

باشد، ماریو خود را نشان می دهد.
در هنگامــی که ســوت پایان زده 
شــد، بــازی را می شــد در عملکرد دو 
کــروات خاصه کــرد. بروزوویچ و اینتر 
شــجاعانه بازی کردند و می توانند نکات 
مثبت بســیاری از این بازی برای آینده 
برداشت کنند. مانجوکیچ و یوونتوس هم 
از فرصت استفاده کردند و بیش از پیش 
اسکودتو را تحت محاصره خود درآوردند.
منبع: فوتبال ایتالیا

گابیمککی
Gabi McKay

یوونتوس به رکورد 
پاری سن ژرمن رسید

بهترین  رکــورد  با  یوونتوس 
شروع در میان پنج لیگ اول اروپا 
بعد از 15 هفته برابر شــد البته از 
زمانــی که پیروزی، ســه امتیازی 
شده اســت. بیانکونری با پیروزی 
یک بــر صفــر برابر اینتــر جمع 
امتیازات خود بعــد از 15 بازی را 
به 43 رساند چون تنها یک تساوی 
یک بر یک با جنوا داشــته و بقیه 
بازی هایش را برده به این ترتیب با 
پاری سن ژرمن  امتیازی   43 رکورد 
بعد از 15 بازی که در همین فصل 
به دســت آمد، برابر شــد. قهرمان 
فرانسه 14 بازی ابتدایی خود را برد 
امــا در دو بازی آخرش برابر بوردو 

و استراسبورگ به تساوی رسیده.
یوونتوس کــه با این پیروزی 
14 امتیــاز از اینتر پیــش افتاد، 
در مجمــوع 32 گل زده و 8 گل 
خورده اســت. ماریو مانجوکیچ هم 
کــه تک گل این بــازی را با ضربه 
سر شیرجه وار خود به ثمر رساند، 
مهره شــانس یوونتوس است و در 
هر 27 بازی که این مهاجم کروات 
در لیگ گل زده، تیمش به پیروزی 
رسیده. او ســابقه گلزنی به اتزیو، 
ناپولی، میــان و اینتر یعنی چهار 

تیم بزرگ دیگر ایتالیا را دارد.
در  هــم  یوونتــوس  دفــاع 
هفته های اخیر عالی بوده، این تیم 
بعد از آنکه در ســه بــازی متوالی 
لیگ گل خورد در چهار هفته اخیر 

کلین شیت کرده.
اینترمیــان هم در 10 بازی 
قبلــی خود در ســری A موفق به 
گلزنی شده بود که این روند پایان 

یافت.

ژوائو میراندا:
 اینتر نشان داد از یوونتوس 

چیزی کم ندارد
ژوائو میراندا، مدافع برزیلی اینتر می گوید 
که تیمش در دربی ایتالیا نشــان داده که از نظر 
قدرت فاصلــه زیادی با یوونتوس نــدارد و اگر 
قدر موقعیت هایش را می دانســت می  توانســت 

نتیجه ای بهتر بگیرد.
او پس از باخت یک بر صفر اینتر به شبکه 
تلویزیونــی این باشــگاه گفت: »این شکســت 
ســختی اســت چون ما در نیمه اول عملکردی 
بســیار قوی داشــتیم و چند موقعیت خوب را 
هم از دســت دادیم. یوونتوس تیم بزرگی است 
و از موقعیتی که به دســت آورد نهایت استفاده 
را برد تــا گل بزند. تفاوت میان ما و آنها هم در 
همین بود که آنها از موقعیت های شــان استفاده 
کردند و ما با وجود داشــتن موقعیت های بیشتر 
به گل نرســیدیم.« میراندا ادامــه داد: »با این 
حال مــا در این بازی نشــان دادیــم که اینتر 
همســطح یوونتوس اســت و فقط کافی بود که 

قدر موقعیت هایش را بهتر می دانست.«

لئوناردو بونوچی: 
خوش شانس بودیم که 
ضربه گالیاردینی گل نشد

لئوناردو بونوچی، مدافع یوونتوس می گوید 
تیمش خوش شــانس بــود کــه در جدی ترین 
موقعیــت گلزنی اینتر در دربی ایتالیا گل نخورد 
وقتی که روبرتو گالیاردینی توپ را به تیر دروازه  
بانوی پیر کوبید.  او به شــبکه اسکای اسپورت 
ایتالیــا گفت: »بازی های زیــادی مانده که باید 
انجــام دهیم و هر بــار ما باید ثابــت کنیم که 
آماده ایم مقابل هر تیمــی نتیجه بگیریم. فصل 
طوانی است و بازی های زیادی باید انجام دهیم 
و در اروپا هم وضعیت همین است اما این پیروزی 
یــک بار دیگر به ما اجازه می دهد بفهمیم که ما 
چقدر قدرتمند هســتیم و می توانیم هر تیمی را 
شکســت دهیم.«  بونوچی ادامه داد: »ایکاردی 
همیشــه در محوطه جریمه ما خطرناک بود اما 
مــا به خوبی توانســتیم او را کنترل کنیم. فقط 
یک بــار روبرتو گالیاردینی از چنگ مان گریخت 
و خوش شانس بودیم که او توپ را به تیر دروازه 
زد. در نیمه دوم اما ما به وضوح تیم برتر میدان 

بودیم و در بازی برنده می شدیم.«

ریوالدو: 
رونالدو باید توپ 

طا را می برد
تیم  سابق  ســتاره  ریوالدو، 
می گوید  بارســلونا  و  برزیل  ملی 
توپ طا  ردوبدل شدن  دوران  که 
میان کریســتیانو رونالدو و لیونل 
به  و  می کرد  پیدا  ادامه  باید  مسی 
جای لوکا مودریچ، امسال هم باید 
رونالدو تــوپ طا می برد. ریوالدو 
که خودش ســال 1999 توپ طا 
بتفیر  به ســایت  برده اســت  را 
این  خصوص  در  دادن  »نظر  گفت: 
است.  سختی  کار  همیشه  موضوع 
ســال 2018 برای لــوکا مودریچ 
آن  در  که  بود  فوق العاده  ســالی 
لیگ قهرمانان را برد و به کرواسی 
برای رسیدن به فینال جام جهانی 
کمــک کرد اما اگر مــن قرار بود 
برنده امســال توپ طا را انتخاب 
او  می دادم.  رونالدو  به  را  آن  کنم، 
فصل گذشــته کلی گل زد، لیگ 
قهرمانان را برد، یک گل استثنایی 
مقابل یوونتوس آن هم در خارج از 
خانه به ثمر رساند و در جام جهانی 
با 4 گلی که زد و هت تریکش  هم 
نشان  را  ارزش خود  اسپانیا  مقابل 
داد و به همین دلیل می گویم که او 
امسال  بازیکن دیگری  از هر  بیش 
شایســته بردن توپ طا بود. در 
مورد مســی هم باید بگویم که او 
نهایی  نامزد  سه  جزو  حداقل  باید 
قرار می گرفت. راستش من امسال 
برنده  کــردن  تغییر  برای  دلیلی 
نظرم  به  چون  نمی دیدم  طا  توپ 
هم کریســتیانو هم مسی فصلی 

فوق العاده داشتند.«

رونالــدوی برزیلــی می گوید میان 
دوران  در  او  کــردن  تمریــن  شــیوه 
بازیگــری اش و تمریــن کــردن همنام 
پرتغالــی اش از زمین تا آســمان تفاوت 
اســت و در واقع همین تفاوت به ستاره 
یوونتوس اجازه داده که تا 33 ســالگی 
به بازیگری در اوج ادامــه دهد. رونالدو 
نازاریــو در گفت و گــو با نشــریه گاتزتا 
دلواســپورت گفت: »من و کریستیانو از 
نظر پســتی که در زمین بــازی داریم با 
هم متفاوت هســتیم، همینطور از لحاظ 
درک مــان از بازی اگرچــه اان رونالدو 
می داند که چطور باید بیشــتر به مرکز 

متمایل شود و به عنوان یک مهاجم نوک 
بازی کند. او نسبت به من شیوه  متفاوتی 
برای رساندن خود به دروازه حریف دارد 
هرچند که هدف هــر دوی ما یک چیز 
بود.« رونالدو ادامه داد: »من فکر می کنم 
که شــاید هر دوی ما از نظر انگیزه برای 
به ثمر رساندن گل در یک سطح باشیم 
اما اینکه کریســتیانو در سن 33 سالگی 
هنوز در چنین شرایط فیزیکی قرار دارد، 
اتفاقی نیست. بازیکنان کمی هستند که 
بتوانند از بدن شــان طوری مراقب کنند 
که کریســتیانو مراقبت می کند و هنوز 
هم برای پیشــرفت انگیزه داشته باشند. 
مــن نمی گویم که شــیوه تمرینات من 
و کریســتیانو کامًا متضاد هم است اما 
قطعاً بــا هم متفاوت اســت. فرق من و 
کریســتیانو در این است که من تمرین 
می کردم چــون مجبور بودم تمرین کنم 
و او تمرین می کند چون عاشــق تمرین 
کردن اســت. با تمام اینها مقایســه من 
و کریســتیانو درست نیست چون دوران 
بازیگــری من و او 9 ســال با هم فاصله 
دارد و هــر کدام از مــا در زمان خودش 
متفــاوت بازی کرده اســت. نمی خواهم 
بگویم که شــرایط در زمان بازیگری من 
ســخت تر بود بلکه می خواهم بگویم که 
شــرایط دوران بازیگری من با شــرایط 

فعلی فرق داشت.«

رونالدو: من به اجبار تمرین 
می کردم و کریستیانو با عاقه

مصاحبه
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آلگری: اینتر یک نیمه برای ما مشکل ساز شد

 اسپالتی: هر چقدر یوونتوس هوشیارانه بازی کرد
اینتر ساده لوح بود

یوونتوس  مربی  آلگری،  ماسیمیلیانو 
بعد از پیروزی یک بر صفر خانگی تیمش 
مقابل اینتــر در دربی ایتالیا، اعتراف کرد 
که مردان او در نیمه اول بازی از ســوی 

حریف تحت فشار قرار گرفته بودند.
آلگری در پایان بازی به شبکه اسکای 
اســپورت ایتالیا گفت: »اینتر برای ما در 
نیمه نخست مشــکاتی را به وجود آورد 
وقتی که با ژوائو ماریو و روبرتو گالیاردینی 
دســت به حمله می زد. به همین دلیل ما 
برای بســتن فضای حرکت آنها مشکاتی 
داشتیم. البته موقعیت های خطرناک اینتر 
در نیمه نخست نتیجه اشتباهات بازیکنان 
خودمــان و لو دادن توپ بــود. من ماریو 
مانجوکیچ را به ســمت چپ بردم و پس 
از آن پائولــو دیباا بــه مراتب بهتر بازی 
کرد. ما هم از نظر کیفی و فشــار آوردن 
به حریــف وضعیت بهتری داشــتیم. در 
نیمه دوم ما عمًا بــه اینتر فرصت انجام 
هیچ کاری را ندادیم و چند موقعیت دیگر 

داشتیم.«
پولیتانو  داد: »متئــو  ادامــه  آلگری 
داشــت به ما فشــار می آورد و به همین 
دلیل مــن جای دو مدافع کناری مان را با 
هم عوض کردم تا حداکثر اســتفاده را از 

توانایی آنها ببریم و پوشــش مورد نیاز را 
داشته باشــیم. ژوائو کانسلو در نیمه اول 
مقابل پولیتانو کمی مشــکل داشــت. ما 
داریم روی ارتقای ســطح عملکرد دفاعی 
بازی او کار می کنیم امــا باید قبول کرد 
که او از این نظر هم خیلی پیشرفت کرده 
اســت. من امروز از بازیکنانم خواستم که 
کارآمد و تأثیرگــذار بازی کنند. در نیمه 
اول مــا با نیمــی از توانایی های مان بازی 

کردیم اما در نیمه دوم با صبر و حوصله و 
نظم بیشتر وضعیت مان بهتر شد. کانسلو 
بسیار خوب بازی کرد اما پائولو دیباا عالی 
بود. با این حال من باید داگاس کاستا را 
وارد زمین می کردم چون به سرعت او در 
کنار زمین نیاز داشتیم. ما می دانستیم که 
سرنوشــت لیگ امروز مشخص نمی شود 
اما با این حال نمی توانســتیم این بازی را 

ببازیم.«

لوچانو اســپالتی، ســرمربی اینتر پس از 
باخــت مردانش در خانه یوونتــوس از مردان 
خود به خاطر عدم ارائه یک بازی باثبات انتقاد 
کرد. اســپالتی در پایان بازی به شبکه اسکای 
اســپورت ایتالیا گفت: »بازی می بایســت به 
شیوه ای معین و با رویکردی ثابت انجام شود. ما 
باید می فهمیدیم که تحت فشار قرار می گیریم 
و بایــد 10 نفره دفاع کنیــم. در بخش زیادی 
از بــازی کارمان را خوب انجــام دادیم اما در 
برخی از مقاطع بازی بازیکنان ما نمی توانستند 
برداشت درستی از روند مسابقه داشته باشند و 
آن را درک کنند در حالی که یوونتوس هرگز 
در این زمینه دچار اشــتباه نشد. خب مسلماً 

اگر ما جلو می افتادیم وضعیت فرق می کرد اما 
ما در این بازی مرتکب کلی اشتباهات بچگانه 
شدیم. استفاده از موقعیت های گلزنی می تواند 
سرنوشــت بازی را رقم بزند اما ما در طول 90 
دقیقه نتوانستیم باثبات بازی کنیم.« اسپالتی 
افزود: »همیشــه یکی هست که بیش از اندازه 
آهسته حرکت می کند، زیاد حرف می زند و به 
اندازه سایر بازیکنان تیم تاش نمی کند. ما در 
اکثر دقایق بــازی خوب کار کردیم و به موقع 
به خط دفاع برمی گشتیم که این نشانه خوبی 
بود. متأسفانه یوونتوس بیش از اندازه هوشیار 
بود و ما ساده لوح. آنها راه تلف کردن 5 دقیقه 

از وقت بازی را بعد از هر خطا می دانند.«

مائورو ایکاردی، کاپیتان و بهترین گلزن 
این فصل اینتر در این بازی حتی یک شــوت 
هم نتوانست به سمت دروازه یوونتوس شلیک 

کند اما اسپالتی از عملکرد وی راضی بود.
ســرمربی ســابق رم دربــاره او گفــت: 
»ایــکاردی کاری که می بایســت انجام دهد 
را انجــام داد. او ســخت می دوید و راســتش 
را بخواهید نســبت به بازی هــای قبلی تاش 
بیشــتری برای پــس گرفتن تــوپ از حریف 
انجام داد و به خوبــی خودش را به هافبک ها 

می رساند.«
اسپالتی سپس گفت که راجا نایینگوان، 
هافبک بلژیکی اینتر بــه بازی بعدی این تیم 
در لیــگ قهرمانــان اروپا مقابــل پی اس وی 
آیندهوون نمی ر ســد. او گفــت: »نایینگوان 
برای بازی سه شنبه شب به موقع آماده نخواهد 
شــد. من در بازی مقابل یوونتوس هم وسینو 
را روی نیمکــت نشــاندم چــون او در ناحیه 
عضله چهارسر مشــکلی داشت و نمی توانست 
بــازی کند. در مورد او هم نمی توانم بگویم که 
قطعاً به بازی مقابل آیندهوون می رســد یا نه. 
ما در مورد او فقط به دســتور پزشــکان عمل 
کردیم و اجازه دادیم اســتراحت کند. با توجه 
به نبودن روبرتــو گالیاردینی و ژوائو ماریو در 
فهرســت بازیکنان ما در لیگ قهرمانان اروپا، 
من مجبور شدم بورخا والرو را مقابل یوونتوس 
بــه میدان بفرســتم تا در نیمــه دوم به متئو 
پولیتانو استراحت بدهم و برای بازی سه شنبه 

شب آماده بماند.«

ســان- هتل اوری یک هتل 5 ستاره شــیک است که از 
نظر امنیتــی رخنه ناپذیــر معرفی می شــود. مدیران این 
هتل به درخواســت باشگاه منچســتر، تیم امنیتی خود را 
تقویت هم کرده اند تا مشــکلی بــرای مورینیو پیش نیاید.

دیلی میل- ســتاره های منچستریونایتد در زمین تمرین این 
تیم، بــا کودکانی که بیماری های حاد دارنــد، دیدار کردند. 
این جزیی از برنامه »روز رویایی« بنیاد خیریه منچستر بود.

دیلی میل- یوسین بولت، 
قهرمان سابق دوهای 

سرعت دنیا، فیلمی از 
خودش منتشر کرده که 
با دوچرخه ثابت تمرین 

می کند. بولت موقع تمرین 
آنقدر عرق می ریزد که زیر 

دوچرخه اش آب زیادی 
جمع شده است. 

سان- تصاویری از داخل هتل اوری، محل اقامت مورینیو در شهر منچستر. آقای 
خاص از زمانی که مربی منچستر شده، دو سال و نیم است در این هتل زندگی 
می کند و تاکنون 769 هزار پوند خرج اقامتش در آن شده است. این 3 برابر 
قیمت یک خانه معمولی در انگلیس است که حدود 240 هزار پوندی می شود. 
در این هتل نقاشــی های اصل از هنرمندان معروف به دیوارها آویزان است. 

عکس نوشت

برنامه

 یکشنبه 18 آذر
لیگ برتر

نیوکاسل...................................................................................  ولورهمپتون 19:30
 

الیگا
ایبار.......................................................................................................  لوانته 14:30
........................................................................................  رئال مادرید 18:45 اوئسکا
رئال سوسیداد......................................................................  رئال وایادولید 21:00
رئال بتیس...................................................................................  رایووایکانو 23:15

 
A سری

...........................................................................................  فیورنتینا 15:00 ساسولو
امپولی..................................................................................................  بولونیا 17:30
.......................................................................................................  کیوو 17:30 پارما
اودینزه................................................................................................  آتاانتا 17:30
.....................................................................................................  اسپال 20:30 جنوا
میان...................................................................................................  تورینو 23:00

 
بوندس لیگا

ماینتس...............................................................................................  هانوفر 18:00
بوروسیامونشن گادباخ...........................................................  اشتوتگارت 20:30

 
لوشامپیونا

استراسبورگ.......................................................................................... کائن 17:30
لیل............................................................................................................ ریم 19:30
سنت اتین...........................................................................................  مارسی 23:30

 
فینال جام لیبتادورس

بازی برگشت
ریورپاته .........................................................  بوکاجونیورز 23:00

* بازی رفت 2 بر 2 مساوی شده است.
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مقابــل ماشین ســازی تبریز بازی 
اما در نهایت مساوی  انجام دادید  خوبی 

کردید.
 بله، بازی خیلی خوبی بود و واقعا حق 
تیم ما گرفتن 3 امتیــاز بود. ما موقعیت های 
خیلی خوبی داشــتیم اما متاســفانه روی 2 
اشتباه خودمان گل خوردیم و در نهایت بازی 

با تساوی به پایان رسید.
بعد از شکســت مقابل ســپاهان، 
کسب 3 امتیاز مقابل ماشین سازی خیلی 
می توانست به پدیده کمک کند اما آن را 

از دست دادید...
 3 امتیــاز ایــن بازی بــرای ما خیلی 
مهم بود. ماشین ســازی تیم بدی نیســت و 
بازیکنــان خیلی خوبی هم دارد. ما هم خیلی 
تاش کردیم و گل هم زدیم اما روی ضربات 
ایســتگاهی 2 گل خوردیم تا 3 امتیاز به یک 

امتیاز تبدیل شود.
در پایان بازی هــم اتفاقات زیادی 

افتاد.
 کدام اتفاقات؟! اتفاقی نبود.

بعد از بازی اتفاقات حاشیه ای زیادی 
افتاد که عجیب بود.

 اتفاق خاصی نبود. طبیعی اســت در 
هر بازی یکســری اتفاقــات می افتد که زیاد 
جدی نبــود. فقط این را بایــد بگویم که هر 
کســی باید حد و حــدود خــودش را بداند. 
اینکــه بازیکنی بخواهد بعــد از بازی پیراهن 
دربیاورد و بچرخاند که نمی شــود. این کارها 
مال زمانی اســت که تیم قهرمان می شود، نه 
اینکه مساوی کردید. ما هم بعد از بردهایمان 
به رختکن می رویم و آنجا 20 دقیقه شــادی 
می کنیم اما جلوی 20 هزار تماشاگر، پیراهن 

درنمی آوریم بچرخانیم.
هــدف  می کنــی  فکــر  خــب 

کنعانی زادگان از این کار چه بود؟
 دلیلــش را نمی دانــم. بهتر اســت از 
خودش بپرســید اما به نظرم کار درستی نبود 
و جز تحریک کردن تماشاگر چیزی به دنبال 
نداشــت که من همان جا هم به او گفتم این 

کار را نکند.
او گفتید؟ هیچ کس جز  به  شما چرا 

شما آنجا نبود؟
 من نزدیک ایشــان بودم و داشتم به 
داور خسته نباشید می گفتم که دیدم پیراهن 

را درآورده و می چرخانــد. من هم به او گفتم 
برو رختکن و هــر چقدر دلت می خواهد آنجا 

شادی کن.
به هر حال جو طوری شــد که برای 

داور هم مشکل پیش آمد.
 مــن دوســت نــدارم در مــورد داور 
اظهارنظــر کنم چــون آنها تــاش می کنند 
بهترین عملکرد را داشته باشند. در این زمینه 
جز کادر فنی، بهتر است کسی صحبت نکند. 
به هر حال ایشان )کنعانی زادگان( در آن زمان 

حرکت زشتی انجام داد.
منظورم این بود که همین حواشــی 
باعث شد داوران و کادر فنی ماشین سازی 

به سختی از زمین بیرون بروند.
 برای کادر فنی ماشین سازی مشکلی 
پیش نیامد و آنهــا به رختکن رفتند اما برای 
داورها مشــکل پیش آمد. بــه هر حال وقتی 
یکی بخواهد بی احترامی کند آدم باید جوابش 
را بدهــد. ما یاد نگرفتیــم و کادر فنی مان به 
ما یــاد نــداد، بی احترامی کنیم یــا پیراهن 
بچرخانیم. به خوبی می دانیم این حرکات برای 
خودمان بد اســت. آقای گل محمدی همیشه 

روی اخاق تاکید داشت.
فنی  کادر  نمی رســد  نظــر  به  اما 

حمایت  حرکات  این  از  هم  ماشین سازی 
کند.

 من در مورد ســرمربی، مربی و کادر 
فنــی ماشین ســازی نظر نمی دهــم. باز هم 
می گویم وقتــی بازیکنی گل می زند در زمین 
هر چقدر می خواهد شادی کند اما بعد از بازی 
نبایــد پیراهن را دربیاورد و بچرخاند. این کار 
درست نیست. طبیعی است آقای مهاجری هم 
نگفته که او چنین کاری کند. مهاجری در این 
شهر )مشهد( بوده و یک مربی دوست داشتنی 

و بااخاق است.
چــرا در این بازی نیمکت نشــین 

بودی؟
 بــرای نخســتین بار در ایــن فصــل 
نیمکت نشــین بودم. آن هم به خاطر اینکه 3 
روز تمرین نکردم. مــن دچار گرفتگی گردن 
شدم که نتوانستم تمرین کنم. به همین دلیل 
در ترکیب اصلی نبودم و مشــکل خاصی هم 

نیست.
بازی و حواشی آن، حاا  این  از  بعد 
را  خودتان  هفتــه  آخر  بازی  برای  باید 
آماده کنید؛ بازی مهم و حســاس مقابل 

استقال.
 بازی ســختی داریم چون اســتقال 

2 هفتــه خــوب نتیجه گرفته و بــه روزهای 
خوبش برگشته اما ما تاش می کنیم با دست 
پــر برگردیم. مــا با روحیه بــاا در این بازی 
به زمیــن می رویم و هدف این اســت که در 
رده های باای جدول بمانیم. این تیم ماســت 
که می تواند در مــورد ماندن در باای جدول 
تصمیم گیرنده باشد که تاش می کنیم بتوانیم 

3 امتیاز بازی با استقال را بگیریم.
چقدر امیدوار بــه قهرمانی تیم تان 

هستید؟
 اان درست نیست در مورد این مساله 
صحبت کنیم چون در 4، 5 هفته پایانی لیگ 
مشخص می شــود چه تیمی می تواند قهرمان 
شــود. به هر حــال اتفاقات زیــادی در یک 
فصل ممکن اســت بیفتد که شرایط را تغییر 
می دهد، اما ما تــاش می کنیم بازی به بازی 

پیش برویم و نتایج خوبی بگیریم.
مشکات مالی تیم تان حل شده؟

 بله، آقای سرآسیابی پیگیری می کند 
و آقای وطنخواه، مدیر عامل باشگاه هم تاش 
می کند مشــکات حل شود. امیدوارم شرایط 
خوب پیش برود و بتوانیم در بازی پنجشــنبه 
مقابل اســتقال هم خوب کار کنیم و پیروز 

شویم.

خلعتبری: جواب بی احترامی را یک نفر باید بدهد
درست نیست درباره قهرمانی پدیده حرف بزنیم

جنگ روانی در بازی 
سپاهان و پرسپولیس 

تاثیرگذار است

ســپاهان و پرســپولیس توانایی هــای 
ویژه ای دارند. ســپاهان با بازیکنان قدبلندی 
که دارد، روی شــروع مجددهــا و بخصوص 
پرتاب های اوت، خوب کار  می کند. پرسپولیس 
هم روند حرکتی خوبی در زمین ارائه می دهد 
اما بــا توجه بــه قدرتی که هــر دو تیم در 
خــط دفاع دارند، به نظرم شــرایط ســختی 
بــرای هم به وجــود می آورنــد، ضمن اینکه 
مدافعان هــر دو تیم  می تواننــد در حمات 
روی دروازه حریف  تاثیرگذار باشند. سپاهان 
تیمی اســت که بیشــتر رو به بازی مستقیم 
مــی آورد. این تیم با توجه بــه نفراتی که در 
اختیار دارد ســعی می کند با خطا گرفتن از 
حریف، از ضربات ایســتگاهی اســتفاده کند. 
از طرفی، پرســپولیس با توجه به هماهنگی 
خوب بازیکنانش، برنامه های بیشــتری برای 
انجام کارهــای ترکیبی دارد. بــا وجود این، 
پرســپولیس در فاز حملــه ای و بخصوص در 
اضافه شــدن نفرات کناری به بخش هجومی، 
دچار مشکاتی است. عاوه بر این، حساسیت 
جدول هــم  روی این بازی تاثیرگذار اســت. 
پرسپولیس با برد در این بازی، می تواند بااتر 
از سپاهان بایستد و ســپاهان هم با توجه به 
اینکه در خانه بازی می کند، می تواند با حضور 
هوادارانش فاصله اش را بیشــتر کند. در واقع 
هر دو  تیم یک  بازی مســتقیم و 6 امتیازی را 
پیش رو دارند که می توانند پس از انجام آن، 
با اطمینان خاطــر ادامه لیگ را دنبال کنند، 
ضمن اینکه در این بازی  دو نایب قهرمان آسیا 
با هم می جنگند و این مساله حساسیت ها را 
بــرای هواداران بیشــتر می کنــد و آنها تیم 
محبوبشان را برای رسیدن به موفقیت، بیشتر 
تهییج می کنند.  معتقــدم قلعه نویی و برانکو 
برنامه های خوبی برای تیم شان دارند. آنها در 
بیشــتر بازی ها موفق بوده اند که این موضوع 
را ثابــت می کند. هر دو مربی از نظر کار فنی 
می توانند عملکرد کاملی داشته باشند اما در 
ایــن بازی تیمی موفق می شــود که بتواند از 
اشــتباهات تیم مقابل ســود ببرد و استفاده 
کند. در واقــع تیمی که کمتر اشــتباه کند 
شانس بیشتری برای برنده شدن دارد. به نظر 
من در این بــازی جنگ مهاجمان و مدافعان 
بیشــتر است. طبیعی است که قبل از مسابقه 
توجه هــا را به ســمت داوری ببرند تا داوران 
با دقت بیشــتری عمل کنند. به نظر من این 
جنگ روانــی، با توجه به جایگاهی که هر دو 
تیم دارند بیشتر روی داوران و کمیته داوران 

تاثیرگذار خواهد بود.

دیدگاه

 با وجود اتمام مهلت بازنشستگان
کفاشیان در کمیته فوتسال 

حضور پیدا کرد
مناصب  در  بازنشســتگان  مهلت حضــور 
اجرایی و دولتی کشــور در تاریخ ۱5 آذرماه به 
اتمام رســید ولی بحث حضور بازنشستگان در 
ورزش و بخصوص فوتبال همچنان پیچیدگی های 
خــودش را دارد. مهدی تاج رییس فدراســیون 
فوتبال از پنجشنبه گذشته در فدراسیون حاضر 
نشده و همچنان منتظر است تا وضعیت خودش 
و چند عضو بازنشســته هیات رییســه از جمله 
علی کفاشــیان رییس کمیته و ســازمان لیگ 
فوتســال مشخص شود. هرچند تاج از حضورش 
در فدراســیون خــودداری کــرده و محمدرضا 
ساکت دبیرکل فدراسیون فوتبال هم از سمتش 
اســتعفا داده اما علی کفاشیان نایب رییس اول 
فدراسیون شــنبه هم در کمیته فوتسال حاضر 
شده است. کفاشیان با وجود اتمام مهلت حضور 
بازنشســتگان در مناصب دولتی، شنبه با حضور 
در ساختمان کمیته فوتسال به جلسات از پیش 
تعیین شده اش رسیده است. او پیش از ظهر هم 
در جلسه ای  ، المپیاد استعدادهای برتر را بررسی 
کرد. از سوی دیگر، کاظم سلیمانی دبیر سازمان 
لیگ فوتسال هم شنبه در کمیته فوتسال حضور 
داشــت اما عباس ترابیــان رییس کمیته فنی و 
توسعه فوتســال که او هم بازنشسته است و به 
تازگی از دوره های آموزشــی فوتسال در امارات 
بازگشته، شنبه در محل کار خود حضور نداشت. 
حضور کفاشــیان در کمیته فوتسال در شرایطی 
رخ داده که او معتقد اســت ســازمان لیگ یک 
نهاد دولتی نیســت و از بودجه های دولتی هم 
اســتفاده نمی کند، به همین علت حضورش در 
این پســت منافاتی با قانون منــع به کارگیری 

بازنشستگان ندارد.
 

سفر اروپایی تیم فوتسال 
ایران با دو برند

اعضای تیم فوتســال ایران در حالی برای 
برگزاری بازی تدارکاتی عازم اســلواکی شدند 
که همزمان از دو برند مختلف پوشاک متفاوت 
با تیم ملی فوتبال استفاده کردند. تیم فوتسال 
ایران هفته گذشــته یــک تورنمنت اروپایی را 
تجربه کرد و همراه با تیم روســیه به اسلواکی 
ســفر کرد تا دو بازی تدارکاتی انجام دهد. تیم 
فوتسال ایران در شرایطی به اسلواکی رفت که 
پیراهن و شــورت ورزشی بازیکنان از یک برند 
داخلی تهیه شده بود اما لباس گرم ملی پوشان 
و اعضــای تیم از شــرکتی بود کــه پیش از 
این حامی مالی فدراســیون فوتبــال بود. این 
آشفتگی پوششی در حدی بود که حتی بعضی 
از بازیکنان در جریان ســفر به اسلواکی، شلوار 
برند داخلی را بر پا داشتند ولی کاپشن آنها از 
شــرکت قدیمی حامی مالی تیــم ملی بود! به 
تمام این ناهماهنگی هــا باید این را هم اضافه 
کــرد که تیم فوتبــال ایــران از برند آدیداس 
استفاده می کند و تیم فوتسال از نظر پوششی 
کاما متفاوت با دیگر تیم زیر نظر فدراســیون 

فوتبال است.

 هفته شانزدهم لیگ یک
توقف آلومینیوم 

مقابل بادران
هفته شــانزدهم لیگ یک، شــنبه 
بــا برگزاری 3 بازی دنبال شــد که تیم 
بادران  آلومینیوم اراک در خانــه مقابل 
بازی داشــت اما به تساوی رضایت داد تا 
شانس رســیدن به رده سوم جدول را از 
دست بدهد. در این بازی ابتدا آلومینیوم 
از حریف خود جلو افتاد و می توانســت 
پیروز شــود اما در نیمــه دوم گل خورد 
تا بازی با تقسیم امتیازات به پایان برسد. 
در دیگر بازی مهم ایــن هفته، تیم های 
پایین جدولــی خونه به خونه بابل و مس 
رفسنجان هم به تســاوی رسیدند. نکته 
جالب این است که در هر 2 بازی، تیم ها 
اخراجی دادند. تنها پیروز روز اول هفته 
شــانزدهم لیگ یک، قشقایی شیراز بود. 
این تیم در مقابل کارون اروند خرمشهر 
نمایــش خوبی داشــت و توانســت به 

پیروزی خانگی یک بر صفر برسد.
 خونه به خونه بابل 2- مس رفسنجان 2

 -۱5( رســولی  حســین  گل هــا: 
پنالتی(، اســماعیل کیانــی )76( برای 
 ،)33( خان احمدی  محمد  خونه به خونه، 

علی مرزبان )38( برای مس
اخراج: اکبر صغیری از مس رفسنجان

 آلومینیوم اراک یک- بادران یک
گل ها: مهدی حســینی )36( برای 
آلومینیــوم، میثم مجیــدی )76( برای 

بادران
اخراج: میثــم آقایی از آلومینیوم و 

کریم اسامی از بادران
 قشقایی شــیراز یک- کارون اروند 

خرمشهر صفر
گل : مرتضی سنجابکی )65(

فوتسال

به خاطر درد 
گردن روی 

نیمکت نشستم

اتفاقات پایان بازی پدیده مشــهد و ماشین ســازی تبریز آنقدر عجیــب و زننده بود که زیبایی های فوتبــال این 2 تیم فراموش 
شــد. بعــد از پایان بازی، در حالی که 2 تیم داشــتند بــه رختکن می رفتند، محمدحســین کنعانــی زادگان، مدافع ملی پوش 
ماشین ســازی که در بازی با پدیده گل مســاوی تیمش را زده بــود، پیراهن خود را درآورد و چرخاند که این مســاله عصبانیت 
هواداران را به دنبال داشــت؛ مســاله ای کــه باعث شــد داوران و حتی کادر فنی ماشین ســازی تبریز به ســختی به رختکن 
بروند. نکته جالب این اســت که نخســتین کسی که به این مســاله واکنش نشــان داد محمدرضا خلعتبری، مهاجم پدیده بود. 
خلعتبری که ظاهــرا نزدیک کنعانی زادگان بــود، در مورد این اتفاقات، تســاوی در بازی با ماشین ســازی و... صحبت می کند.

 هفته شانزدهم لیگ یک
فینال نیم فصل در بوشهر

در روز آخر هفته شــانزدهم لیگ یــک تیم های اول و دوم جدول لیگ 
یــک به مصاف یکدیگر می روند و این مســابقه را می تــوان فینال نیم فصل 
نامید. در ادامه هفته شانزدهم یکشنبه )۱8 آذر 97( 4 بازی برگزار می شود. 
در حساس ترین مســابقه تیم صدرنشین شاهین شــهرداری بوشهر میزبان 
سرخپوشــان پاکدشت اســت. نبرد تیم های اول و دوم جدول لیگ می تواند 
یکی از جذاب ترین مســابقات لیگ یک را رقم بزند. شــاهین شهرداری یک 

امتیاز بیشــتر از شاگردان فرهاد کاظمی دارد و 
در صورت پیروزی در این مســابقه گام بزرگی 
به سوی قهرمانی نیم فصل برمی دارد اما پیروز 
شدن سرخپوشان پاکدشت، این تیم را به صدر 
می رساند. مساوی این دو تیم به سود سایر رقبا 
خواهد بود. گل گهرسیرجان اگرچه در رده سوم 
جدول لیگ ایستاده اما ظاهرا دچار حاشیه هایی 
شــده. این تیم به مصاف شــهرداری ماهشهر 
می رود؛ تیمی که در رده دوازدهم جدول است 
اما حریف سختکوشــی به حساب می آید. مس 
کرمــان تیــم چهاردهم جدول هــم به مصاف 

فجرسپاسی شــیراز خواهد رفت. دست نشان هفته گذشــته از داور مسابقه 
بسیار شاکی بود و باید دید می تواند تیم یازدهم جدول را شکست دهد یا نه. 
دو تیم کرمانی امیدوارند بازی شاهین و سرخپوشان پاکدشت برنده نداشته 
باشــد. اکســین البرز هم به مصاف تیم شــهرداری تبریز می رود. اکسین با 
مجتبی حسینی هفته گذشته بد بازی نکرد اما مدیران این باشگاه سختگیر 
و گاهی تنوع طلب به نظر می رســند! باید دید اکسین با حسینی می تواند به 

جمع مدعیان بازگردد یا دوباره شاهد تغییراتی در این تیم خواهیم بود؟!
برنامه بازی های باقیمانده هفته شانزدهم به این شرح است:

یکشنبه 97/9/18
اکسین البرز...................................................................................... شهرداری تبریز

ورزشگاه انقاب کرج، ساعت ۱4:00
 داور: وحید کیهانی، کمک ها: امید افخمی، هاشم خدابنده لو

مس کرمان.................................................................................. فجرسپاسی شیراز
ورزشگاه امام علی )ع( کرمان، ساعت ۱4:00

داور: فرهاد امینی، کمک ها: محمدعلی رضایی، حمیدرضا آذرنیاد
شهرداری ماهشهر......................................................................... گل گهر سیرجان

ورزشگاه شهدای ماهشهر، ساعت ۱4:30
داور: حسین زمانی، کمک ها: رحیم حاجیلو، عبدالعلی شکرگزار

شاهین شهرداری بوشهر...................................................... سرخپوشان پاکدشت
ورزشگاه شهید بهشتی بوشهر، ساعت: ۱4:30

داور: شاهو اصانی، کمک ها: عدنان پیروی، مرتضی هوشیار

لیگ یک

مریم ایراندوست، سرمربی تیم فوتبال 
بانوان ملوان بندرانزلی که از عملکرد تیمش 
در بازی هفته اول مقابل شهرداری سیرجان 
راضی اســت، دربــاره این بــازی و حضور 
دوباره ملوان در لیــگ فوتبال می گوید: »از 
اول می دانســتیم با برنامه های هفته اول و 
دوم قرعه ســختی داریم. تیمی که 2 سال 
و نیم نبــوده اان برای هماهنگی بیشــتر 
نیاز به زمان دارد. می دانســتیم شــهرداری 
سیرجان بازیکنان ملی پوش زیادی دارد اما 
همیشه ملی پوش داشــتن به معنای خوب 
بودن نیست. بازیکنان سیرجان با حضور در 
اردوهای تیــم ملی از نظر بدنی آماده بودند 
و اعتماد به نفس باایی داشــتند. سیرجان 
شــرایط خاص خــود را دارد. ایــن تیم در 

ورزشگاهی که تمرین می کند مسابقه برگزار 
کرد به همین دلیل با آن آشنا بود. هدف ما 
این بود دفاعــی کار کنیم و روی ضدحمله 
گل بزنیم که همین اتفاق افتاد. تساوی برای 
تیمی که 2 ســال و نیم نبــوده نتیجه قابل 
قبولی است. من از بازیکنانم راضی هستم.« 
ایراندوســت در مورد بازی هفته دوم 
مقابل ســپاهان و برتری 9 بر صفر این تیم 
مقابل آذرخش در هفته اول توضیح می دهد: 
»سپاهان با تیمی بازی داشت که شاید اگر 
ما هم بودیم می توانستیم در زمین خودمان 
همین نتیجه را بگیریم. تیم هایی که جدید 
وارد لیگ می شوند مشکل هماهنگی دارند. 
ممکن اســت در چنــد هفتــه اول چنین 

نتایجی را ببینید.«

شــهناز یاری ســرمربی تیم فوتسال 
بانــوان نامی  نو اصفهان ظاهرا از تســاوی 
مقابل تیم صدرنشــین حفاری اهواز راضی 
نیســت. یاری درباره تساوی 2 بر 2 مقابل 
حفاری در هفتــه هفدهم می گوید: »ما در 
حالی مقابل حفــاری قرار گرفتیم که چند 
مصدوم داشتیم. سارا شــیربیگی به دلیل 
مصدومیت دقایق کمی برای ما بازی کرد. 
در حالی که او باید اســتراحت می کرد به 
دلیــل کمبــود بازیکن مجبور شــدیم از 
شیربیگی دقایقی را اســتفاده کنیم. نیمه 
اول داوران به نســترن مقیمــی دو کارت 
دادند. وقتی فیلم بازی را نگاه کردم متوجه 
شدم این کارت ازم نبود. ما حتما این فیلم 
را به کمیته داوران هم ارسال می کنیم. ما 

در 5 دقیقــه پایانی بــازی پاورپلی کردیم 
امــا یا توپ هــا بیرون رفت  یــا دروازه بان 
مهار کرد. به همین دلیل امتیازها تقســیم 
شــد.« یاری که شــانس قهرمانی تیمش 
را بــاا می داند، ادامه می دهــد: »با وجود 
کاســتی هایی که ما از نظر بازیکن داشتیم 
اما بازی خوبی را شاهد بودیم. حفاری هم 
تیم خوبی است و بازیکنان ملی پوش زیادی 
دارد. البتــه لیگ با هــر نتیجه ای به پایان 
برســد 4 تیم برتر راهی پلی آف می شــوند 
به همین دلیل ما این شــانس را داریم که 
جــام قهرمانی را بگیریم. مــا در نیم فصل 
دوم نتوانستیم بازیکنی جذب کنیم اما در 
مرحله پلی آف باید ببینیم برنامه فدراسیون 

چیست.«

خیلی وقت است که شاهد بحث های 
عجیب حســین کعبی و خــداداد عزیزی 
هســتیم؛ بحثی که معلوم نیست قرار است 
به کجا برســد. این بحث به جز اینکه باعث 
ایجاد یکسری بی حرمتی ها شده، دستاورد 
دیگری برای فوتبال و بخصوص ســپیدرود 
رشت نداشته و ندارد. بعد از بحث هایی که 
چندی پیش به وجود آمده بود، حاا حسین 
کعبــی از مشــکات اول فصل ســپیدرود 
و نقــش خــداداد عزیــزی در آن صحبت 
می کند: »تیم ما ســقوط کند، بماند یا اگر 
قهرمان هم شــود من تا روز آخر همین را 
در مورد آن آقایــان می گویم. می توانید از 

هتل محل اقامت  آن آقایان بپرســید، پول 
قلیــان و چای آنها در یک مــاه 5 میلیون 
شــده بود. این پــول را هم علــی کریمی 
پرداخت کــرد. می توانید این را از هتل هم 
بپرسید، فاکتورش موجود است. آن آقایان 
دل شان برای مردم نمی سوخت، فقط آمدند 
پول بیت المال را ببرنــد. 800 میلیون هم 
گرفتند و در ســه بازی ۱0 گل خوردند.« 
همیــن صحبت ها کافــی بود تــا خداداد 
عزیزی هم اشاره عجیبی به گل تاریخی اش 
به استرالیا داشته باشد: »نمی دانم چرا گل 
من به اســترالیا خیلی هــا را ناراحت کرده. 
عده ای دلخــور و عصبانی اند که این گل را 

من زده ام. شــاید تصورشــان این بوده که 
خودشــان آن گل را بزنند.« خداداد ظاهرا 
زیاد دوست ندارد بحث ها ادامه داشته باشد 
و حتی در بخــش دیگری از صحبت هایش 
در رابطه با مصاحبه های اخیر حسین کعبی 
می گوید: »از مــن نخواهید جواب این فنچ 
را بدهم! من اصا دلــم نمی خواهد به این 
بچه فکر کنم، چه برسد بخواهم جوابش را 
بدهم که پر رو شــود.« با این صحبت ها به 
نظر می رســید بحث ها به گونه ای پایان پیدا 
کند اما انتخاب شــدن خداداد عزیزی برای 
مجری گری یک برنامه تلویزیونی باعث شد 
حاا کعبی به این مساله هم واکنش نشان 

تیره روزی های  مســبب  که  »آقایانی  دهد: 
سپیدرود و تیم مردمی رشت هستند، اان 
هم به دنبال برنامه در تلویزیون هستند. انگار 
نمی توانند بیکار بنشینند و این را بگویم که 
اگر قیافــه اش را آنجا ببینم دیگر تلویزیون 
ایران را نگاه نمی کنم. واقعا متاســفم برای 
آقایی که در مســابقه پیشکسوتان احترام 
ســتار همدانی را نگه نمی دارد و فحاشــی 
می کند؛ اما تلویزیون اینقدر ســیرک نشده 
که این آقا مجری اش شــود!« این بحث ها 
معلوم نیســت تا چه زمانی قرار است ادامه 
پیدا کند اما بدون شــک چیزی جز ضربه 

زدن به سپیدرود را در پی نخواهد داشت.

ایراندوست: هدف ما کار دفاعی و ضدحمله بود یاری: هنوز شانس قهرمانی داریم

اختافات خداداد و کعبی باا گرفت

شرایط فراهم شود پلی آف بازیکن می گیریم تیم های جدید مشکل هماهنگی دارند

 یک مشکل قدیمی و ضربه به سپیدرود

سجاد آشوری دو فصل پیش در پیکان 
شــاگرد مجید جالی بــود و هفته چهارم 
از این تیم کنار گذاشــته شــد تــا با عقد 
قراردادی راهی خونه به خونه بابل شــود. در 
بازی هفته پایانی نیم فصل اول، این بازیکن 
با تیم سابقش روبه رو شــد و با گل دقیقه 
87 سه امتیاز ارزشمند برای شاگردان جواد 
نکونام به ارمغان آورد. آشوری در مورد این 
گل می گویــد: »قطعا خیلی شــیرین بود 
چون تیم ما نیاز مبرمی به ســه امتیاز این 
بازی داشــت. این دومین گلم بود که اولی 
را مقابل ســپاهان زدم ولی داور آن پنالتی 
عجیب را گرفت تا بــازی را ببازیم اما خدا 

را شــکر این بازی داوری مشــکل خاصی 
نداشت تا از این بابت ضرر نکنیم.« مهاجم 
نســاجی درباره رویارویی بــا مجید جالی 
هم توضیــح می دهد: »من یک فصل کامل 
در پیکان بــازی کردم و فصل دوم تا هفته 
چهارم بازیکن پیکان بودم اما سرمربی تیم 
نخواست در پیکان بمانم و اان هم دوست 
نــدارم در مورد گذشــته صحبت کنم. من 
برای موفقیت تیم خودم تاش کردم و خدا 
را شــکر گل سه امتیازی را به ثمر رساندم. 
اان هم کاری به سرنوشت سرمربی حریف 
ندارم و نمی دانم چه اتفاقی قرار اســت در 

پیکان رخ دهد.«

عیســی آل کثیر مهاجم پیکان با اینکه 
گل های خوبی بــرای این تیم تا اینجای کار 
زده اما به خاطر نیمکت نشینی هایش ناراحت 
اســت و می خواهد از تیم جالی جدا شود: 
»مــن پیش از آنکه به پیــکان بیایم، هفت، 
هشت پیشنهاد داشتم که حتی برخی از آنها 
از نظر مالی دو برابــر پیکان بود اما با وجود 
این تصمیم گرفتم به این تیم بیایم و کمک 
کنــم. با اینکه گل می زنم اما از ابتدای فصل 
فقط چهار بازی در ترکیب ثابت تیم بودم و 
در اکثر بازی ها نیمکت نشــین بودم. همیشه 
به تصمیم ســرمربی تیم احترام گذاشــته و 
حتی وقتی هم بــرای دقایقی کوتاه به بازی 

می رفتم همه تاشم را می کردم تا گل بزنم. 
شرایط فعلی که در تیم دارم و نیمکت نشینی 
در روحیه من تاثیر بدی گذاشــته و تصمیم 
قطعی گرفته ام تا از پیکان جدا شــده و برای 
نیم فصل دوم به تیمی بروم که بازی کنم.«

 آل کثیــر درباره اینکه پیشــنهاد دارد 
یا نه، می گوید: »در حال حاضر ســه، چهار 
باشــگاه خواهان من هســتند و با توجه به 
اینکــه با پیکان قــرارداد دارم به زودی تیم 
جدیدم را به مسووان باشگاه معرفی می کنم 
چون همانطور که گفتم با شــرایط فعلی در 
نیــم فصل دوم نمی توانم بــه همکاری خود 

ادامه دهم.«

پیکان  هافبــک  نریمان جهان،  ســامان 
امیدوار است بعد از تعطیات نیم فصل تیمش 
به روزهای خوب برگردد. نریمان جهان که در 
بازی با نســاجی تاش زیادی برای گل زدن 
می کــرد اما موفق نبــود، می گوید: »نمی دانم 
چرا بدشانسی دست از سر ما برنمی دارد. گل 
دقیقه 87 حریف تنها موقعیت خطرناک شان 
بود که غافلگیر شــدیم و گل خوردیم. فقط از 
این ناراحتم که در یک صحنه موقعیت خیلی 
خوبی را از دســت دادم و اگر آن را گل کرده 
بودم، شاید بازی را می بردیم. اشتباهات فردی 
و بدشانســی ها به اضافه استرس رفته رفته در 

تیم ما اثرگذار شد و متاســفانه نتوانستیم به 
نتایج خوبی دســت پیدا کنیــم. کادر فنی و 
بازیکنان ما خیلی خوب کار کرده اند اما نتایج 
خیلی در شــأن ما نبوده.« هافبک پیکان در 
رابطه با جریمه اعضای تیم از سوی مدیرعامل 
پس از شکست مقابل نساجی توضیح می دهد: 
»این تصمیم به مدیریت مربوط است و ایشان 
باید تصمیم بگیرند. ما بازیکن هســتیم، وقتی 
در خوشی به همراه تیم هستیم در روزهای بد 
هم باید اســتوار باشیم. اگر عصبانی هم نبوده 
باشند این حق را دارند که بخواهند جریمه در 
نظر بگیرند. البته این را بگویم که در این نتایج 

همه مقصر هستند و خوب نیست فقط یک نفر 
را سیبل کنیم.« نریمان جهان درباره انتقاداتی 
که از مجید جالی می شود، می گوید: »اگر ما 
یک بازیکن هســتیم، یک سهم از شکست بر 
گردن ماست اما ســرمربی که مسوولیت 30 
بازیکن را برعهده گرفته فشار خیلی بیشتری 
را تحمل می کنند. ما هم این را می دانیم و به 
هیچ وجه نمی خواهیم ایشان مورد انتقاد قرار 
بگیرند. با اینکه تیم ما خیلی خوب بازی کرد و 
با پاس های موفق موقعیت سازی می کردیم به 
نتیجه نرسیدیم و امیدواریم در نیم فصل دوم 

پیکان جدیدی را ببینید.«

امین قاســمی نژاد هافبک پدیده مشهد 
که در بــازی این هفته مقابل ماشین ســازی 
تبریــز، باز هم گل زد، دربــاره این بازی مهم 
و حساس هفته پانزدهم می گوید: »قبل از هر 
چیز باید از تماشاگران پر شور مشهدی تشکر 
کنم که آمدند و ورزشــگاه را پر کردند و فقط 
شــرمندگی اش به ما ماند که نتوانســتیم سه 
امتیــاز را بگیریم و با خوشــحالی آنها را روانه 

خانه هایشان کنیم.«
 قاسمی نژاد با اشــاره به گل ضربه کرنر 
ماشین ســازی توضیح می دهد: »از چیزی که 
می ترسیدیم و بر روی آن تمرین کرده بودیم 

به ســرمان آمد و آنهــا از منطقه ای که نقطه 
قوت شان بود با جایگیری بد ما به گل رسیدند. 
وقتی از موقعیت استفاده نکنی همین می شود 
که افســوس گل هــای غیرمترقبــه حریف را 
می خورید.« هافبک گلزن پدیده با اشــاره به 
گل زودهنگام خود در دقیقه 3 بازی می گوید: 
»فکر می کنم سریعترین گل این فصل پدیده 
بود که واقعا برایش خوشــحالی نکردم. من دو 
ســال در ماشین سازی بودم و معتقدم کسانی 
که از تبریز به ورزشــگاه ما آمدند ماشــین را 
از ته دل دوســت داشــتند؛ انسان های پاک و 
بی غل و غشــی بودند که در تبریز با آنها آشنا 

شدم و به همین خاطر دلم نیامد شادی کنم.«
قاســمی نژاد درباره وقت تلف کردن های 
ماشین ســازی هم توضیح می دهــد: »اینکه 
برای بازیکنی که تازه بــه زمین آمده بود، به 
دروغ تابلــوی تعویض را باا بردند و به محض 

خروجش تعویض را لغو کردند نوبرانه بود.«
 قاسمی نژاد در مورد اتفاقات پایان بازی 
هم می گوید: »من به خاطر عصبانیت از آنچه 
در زمین رخ می داد، سریعا به رختکن رفتم اما 
بعدا در عکس ها دیدم برای گرفتن یک امتیاز 
از پدیــده، پیراهن درآورده بودنــد! نمی دانم 

برخی دنبال چه در این فوتبال هستند.«

آشوری: کاری به سرنوشت جالی ندارم

   آل کثیر: تصمیم قطعی گرفته ام که از پیکان جدا شوم

 نریمان جهان: نمی خواهیم جالی زیر انتقاد باشد

قاسمی نژاد: وقت کشی در تابلوی تعویض هم نوبر بود!
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امیر قلعه نویــی پیش از بازی تیمش 
»بازی های  می گوید:  پرســپولیس  مقابل 
سپاهان و پرسپولیس همیشه جذاب بوده 
و حساسیت خاص خودش را داشته است. 
خوشحالیم که دو تیم در بهترین شرایط با 
یکدیگر مسابقه می دهند. سپاهان هفته به 
هفته بهتر شده است و ما باز هم جای کار 
داریم. امیدوارم با یک بازی منطقی ســه 
امتیاز بازی با پرسپولیس را بگیریم، چون 
لیاقــت آن را داریم. در هــر صورت اینها 
حرف های بیرون از بازی اســت و واقعیت 
فوتبــال زمانی اســت که داور ســوت را 
می زند. فکر می کنم بعد بازی برابر پدیده 
بازیکنان به مرز خودباوری رسیده اند. تیم 
پرســپولیس هم تیم بزرگی است و مربی 
بزرگی هم دارد. این تیم بازیکنان بزرگی 
هم دارد و برخاف اینکه می گویند دست 
این تیم بسته است، من نظر دیگری دارم 
و معتقــدم اینگونه نیســت. آنها ۱2، ۱3 

بازیکن خوب دارند که چهار سال است با 
هم بازی می کنند، شاید خسته باشند اما 
از نظر کیفیت جزو تیم های خوبی هستند 
که تا فینال لیگ قهرمانان آسیا هم صعود 
کرده انــد.« او به احتمال بــازی تدافعی 
پرسپولیس اینطور واکنش نشان می دهد: 
»فوتبال دو ســاختار دفاعی و حمله دارد. 
هر کدام از این دو ســاختار هم برای یک 
تیم ازم اســت. مثال آن هم اســتقال 
خوزستان اســت، وقتی قهرمان شد. این 
تیم براساس ســاختار دفاعی و بسته نگه 
داشتن  دروازه اش قهرمان شد. ما هم برای 
بازی مقابل پرســپولیس دو هدف داریم، 
هدف اول پیــروزی در بازی و هدف دوم 
هم گل نخوردن است. در هر صورت برانکو 
براساس دارایی های تیمش یک »پلنی« را 
تا نیم فصل برای پرسپولیس ترسیم کرده 

است که باید به آن احترام بگذاریم.«
قلعه نویی اشاره ای به انتقادات برانکو 

از داوری هــا دارد: »من ارادت خاصی به 
برانکو دارم و ایشــان از دوستان نزدیک 
من است و در زمان حضورم در تیم ملی 
همــه تجاربش از تیم ملــی را در اختیار 
من گذاشــت که من همیشه از او تشکر 
می کنــم. ببینید همانطور کــه بازیکنان 
پرسپولیس خسته هســتند شاید برانکو 
هم خســته بوده اســت، چون ایشــان 
معمواً از این مصاحبه ها نمی کند. بیایند 
داوری هــا و هــر تیمی که ســود برده و 
ضرر کرده است را کارشناسی کنند. من 
اینجــا اعام آمادگی می کنم که ما و تیم 
پرسپولیس هرکدام بیشتر سود بردیم، از 
امتیاز مان کم کنند. اگر ما بیشــتر سود 
بردیــم از ما کم کنند و اگر آنها بیشــتر 
ســود بردند از آنها کم کنند. یقیناً شما 
بدانید که ســپاهان در این فصل حداقل 
شــش امتیاز از اشــتباهات داوری ضرر 

کرده است.«

سرمربی درباره داوری بازی ها معتقد 
است: »پاک ترین و بهترین قسمت فوتبال 
مــا داوران هســتند. آنها اشــتباه دارند، 
ولی اشتباهات شــان ســهوی است. آقای 
زاهدی فر یکی از بهترین داوران ماســت. 
همــه داوران ما خوب هســتند و همه در 

حد آقای فغانی مطرح هستند و ان شاءا... 
بســتری فراهم شــود که همه مثل آقای 
فغانی پیشرفت کنند. ما به داوری احترام 
می گذاریم. شــما ببینید بیشترین ضرر را 
ســپاهان از داوری کرده است اما بازهم به 

داوران احترام می گذاریم.«

قلعه نویی: هر تیم بیشتر از داوری سود برده از امتیازاتش کم کنند

منصورابراهيمزاده
كارشناسفوتبال

سميراشيرمردي
Samira Shirmardi
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از مدت هــا قبل نیز خبــر کنار 
رفتــن دو عضو هیات مدیره باشــگاه 
استقال به دلیل بازنشستگی به گوش 
می رســید که سرانجام این خبر تایید 
شد و جواب قراب و اکبر عباسی ملکی 
از هیات مدیره استقال استعفا دادند. 
این دو عضو هیــات مدیره البته 
کار آنچنان خاصی هم برای استقال 
انجام نمی دادنــد و عموما حضور آنها 
در نشست های هیات مدیره هیچ ثمره 

اقتصادی برای این باشگاه نداشت. 
بــا این حال ایــن دو عضو هیات 
مدیــره مدت ها در این ســمت مهم 
حفظ شــدند تا تنها به واسطه اجرای 
قانون بازنشستگی از هیات مدیره کنار 

گذاشته شوند. 
درباره جانشین های این دو عضو 
هیات مدیره از مدت ها قبل خبرهای 
گوناگونی به گوش می رســد و حتی 
برخی از مدیران شــاغل در لیگ برتر 
نیز تاش بسیاری در راستای رسیدن 
بــه هیات مدیره اســتقال از خود به 
خــرج داده اند و از طریق رســانه های 
نزدیک به خود شایعه حضور در هیات 

مدیره اســتقال را به راه انداخته اند 
اما هیچ یــک از این نام ها مورد توجه 
تصمیم گیران کان باشــگاه استقال 
نیستند و قرارشــده به زودی وزارت 
ورزش و جوانان در این راستا تصمیم 

بگیرد. 
بدون شــک حضور افــرادی که 
از لحــاظ اقتصادی صاحــب ایده ها و 
برنامه های تــازه باشــند می تواند به 
باشگاه استقال کمک کند و وضعیت 
بهتری را برای این باشــگاه به وجود 
آورد. البته جدا از این دو نفر باید یک 
عضو دیگر هم به هیات مدیره باشگاه 
اســتقال اضافه شود تا تعداد اعضای 

آن به عدد پنج برسد. 
در حال حاضر تنها امیرحســین 
فتحی و حسن زمانی به عنوان اعضای 
هیــات مدیره در باشــگاه اســتقال 
فعالنــد و 3 عضو دیگر بایــد به این 
هیات مدیره اضافه شــود. پیش تر نیز 
سیدرضا افتخاری، یکی از ضعیف ترین 
مدیــران تاریخ باشــگاه اســتقال از 
ســمت خود در هیات مدیره استقال 

استعفا داده بود.

 استقال در دیدار برابر سپیدرود 
موفق شــد برای نخســتین مرتبه در 
لیگ امسال به سومین برد پی در پی 
خود دســت پیدا کند و بیش از یک 

سوم دیگر مسابقات گل بزند. 
اســتقالی ها که فصــل را خوب 
شــروع نکردند، 12 امتیاز 4 مسابقه 
پایانی را هدف گذاری کرده بودند که 
حاا موفق به کسب 9 امتیاز شدند و 
برای پایان قابــل قبول در نیم فصل، 
نیاز به سه امتیاز دیدار با پدیده، رقیب 

مستقیم خود دارند. 
هر چند نیم فصل اول اســتقال 
خیلی ســخت شروع شد و با حذف از 

لیگ قهرمانان و جام حذفی بسیار تلخ 
و سخت شده بود اما حاا یک برد برابر 
پدیده می تواند اســتقال را به پایانی 
شــیرین در این نیم فصل برساند تا با 
توجه به دیدار رو در روی ســپاهان و 
پرسپولیس، آبی ها با کسب سه امتیاز 
رسما به جمع تیم های باانشین اضافه 
شــوند. استقال هم اکنون 6 امتیاز با 
صدر جدول و پدیــده فاصله دارد که 
یک برد در دیــدار رو در رو می تواند 
آبی هــا را به نیم فصــل دوم و رقابت 
با تیم های صدرنشــین امیدوار کند تا 
استقال در نیم فصل دوم لباس یک 

مدعی را بر تن کند.

پایان کار دو عضو هیات مدیره استقال

استقال یک پله فاصله تا باانشینی

  بعد از استعفای افتخاری

به یحیی بابت این تیم تبریک می گویم
فریبا:عیاراستقالمقابلپدیدهمشخصمیشود

بهتاش فریبا، عضو کمیته فنی باشگاه استقال درباره شرایط کنونی این 
تیم حرف هایی دارد: »پس از بازی مقابل ماشین ســازی گفتم درســت است 
که یک امتیاز گرفتیم اما روند رو به رشــد بازیکنان به خوبی دیده شد. ما در 
آن مســابقه موقعیت های خوبی داشــتیم و دو توپ به تیر دروازه زدیم. روی 
کاغذ بازی های آســان تری داشتیم و چون دیدار مقابل پدیده بازی آخر ما در 

نیم فصل شد، گفتم ما با ادامه این روند 12 امتیاز می گیریم.«
استقال بازی دشــواری با پدیده دارد. آیا آبی ها می توانند در این بازی 
به برتری برســند؟ فریبا درباره این تقابل می گوید: »به یحیی گل محمدی و 
تیمش تبریک می گویم. چند بازی پدیده را دیدم و واقعاً لذت بردم. بازیکنان 
این تیم به خوبی جمع می شــوند، شوت می زنند و سرعت دارند. فکر می کنم 
اگر گرفتاری مالی این باشگاه حل شــود، پدیده جزو تیم های مدعی خواهد 
بود. عیار ما مقابل پدیده مشــخص می شــود و باید در این بازی خودمان را 

نشان بدهیم.«
عضو کمیته فنی باشــگاه استقال با اشاره 
به پیروزی مقابل سپیدرود به حرف هایش ادامه 
داد: »تیم علی کریمی هم روز خوبی نداشــت و 
با از دســت دادن دفاع وسط تیم شان در بازی 
قبل، سپیدرود به هم ریخت. ما نیز چون به گل 
زودهنگام رسیدیم، پنج گل زدیم و می توانستیم 
گل های بیشــتری هم به ثمر برسانیم. شرایط 
روحی اســتقال خیلی خوب شده و منتظریم 
بازیکنان مصدوم نیم فصل به تیم اضافه شــوند. 
ما داریوش شجاعیان، محسن کریمی و مرتضی 
آقاخــان را داریم که در نیم فصل دوم می توانند 

برای استقال به میدان بروند.«
فریبا در خصوص اینکه استقال تاکنون مقابل تیم های پایین جدولی به 
برتری رسیده است، گفت: »درست است. بازی های لیگ برتر شرایط متفاوتی 
با هــم دارند. به این خاطر گفتــم 12 امتیاز که بازی بــا پدیده آخر برگزار 
می شــود. پیروزی در این سه مسابقه که روی کاغذ آســان تر بودند، شرایط 
روحی اســتقال را تقویت کرده و تیم می تواند سه امتیاز بازی با پدیده را به 

دست بیاورد.«
آیا جباروف به اســتقال باز می گردد؟ فریبا در این خصوص حرف هایی 
زد: »نظر شــخصی من این است که اســتقال مهاجم دارد. تبریزی مهاجم 
باتجربه ای اســت، سال گذشــته نفر دوم آقای گلی مسابقات را کسب کرد و 
در لیگ قهرمانان آســیا نیز بازی کرده است. روح ا... باقری خوب گل می زند 
و مهاجمان دیگری چون صیادمنش، محســن کریمی، شجاعیان و آقاخان را 
داریم. اســتقال بیشــتر به یک هافبک باتجربه بازیساز نیاز دارد تا پاس های 
آخــری را که با یک بغل پا تبدیل به گل می شــوند، بدهــد. چنین بازیکنی 
می توانــد به موقع وقت را تلف کنــد و به بازی عمق یا عرض دهد. ما به یک 
میاندار باتجربه نیاز داریم. ما جلســاتی در کمیته فنی خواهیم داشت و نظر 
خود را می گوییم. به نظر من جباروف می تواند خیلی به استقال کمک کند.«
فریبــا بروز تغییرات در نیــم فصل را قطعی دانســت: »در نیم فصل به 
احتمال زیاد، تغییراتی در فهرست تیم اعمال می شود و باشگاه می تواند چند 
بازیکن بین المللی جذب کند. به نظر من برای لیگ قهرمانان آسیا، نیاز زیادی 
به یک هافبک بازیســاز و یک مهاجم تمام  عیار داریم. اگر پدیده را شکســت 

دهیم، می توانیم در نیم فصل دوم به شکل یک مدعی ظاهر شویم.«
 

فتحیبهزودیباحسینیجلسهمیگذارد
سیدحســین حسینی مدتی است که از شــرایط خود در استقال ابراز 
نارضایتی می کنــد و هر از گاهی صحبت از رفتن می کند. در همین ارتباط، 
مدیرعامل باشگاه استقال قرار اســت در نیم فصل مذاکراتی را برای تمدید 
قرارداد این بازیکن انجام دهد و این دروازه بان جوان و ملی پوش را در تیمش 
ماندگار کند. البته باید منتظر ماند و دید حســینی چه واکنشــی نسبت به 
این پیشنهاد خواهد داشت. البته شاید هم به همین دلیل بود که در بازی با 
سپید رود شفر، حسینی را درون دروازه گذاشت تا به نوعی از او دلجویی کند 
و بحث رفتن این بازیکن را به ذوب کاما تکذیب کند اما آن چه در خصوص 
این بازیکن باید گفت این اســت که او از شرایطش در استقال راضی نیست 

و بدش نمی آید از این تیم برود.

مهر تایید کمیته فنی پای اخراج گرو و نویمایر

 همه موافق جدایی، شفر مخالف!

درحالی که وینفرد شــفر اصرار بسیاری 
به حفــظ الحاجی گرو و نویمایــر دارد و در 
مصاحبه های خود پی در پی از این دو بازیکن 
حمایت می کنــد اما هیچ یک از مســووان 
در باشگاه اســتقال در این خصوص با آقای 
ســرمربی هم  عقیده نیســتند و عاقه ای به 
تــداوم حضور ایــن دو بازیکــن خارجی در 

استقال ندارند.
هفته پیش بود که گفته شــد در نشست 
وینفرد شفر با امیرحسین فتحی ادامه حضور 
این دو بازیکن قطعی شده و گرو و نویمایر در 
استقال خواهند ماند. حتی گفته شد که زور 
وینفرد شــفر به کمیته فنی باشگاه استقال 
چربیده و به نوعی نظر او اعمال شده است اما 
ماجرا در روزهای اخیــر به گونه دیگری رقم 
خورده و اتفاقاتی درحال رخ دادن است که در 
نهایت منجــر به جدایی گرو و نویمایر خواهد 

شد.
ماجــرا این گونه پیش رفتــه که اعضای 
کمیته فنی باشــگاه اســتقال در تازه ترین 
نشســتی که با فتحی داشته اند به او گفته اند 
که هیچ یک از بازیکنان اســتقال جز این دو 
خارجی شایسته کنار گذاشته شدن از ترکیب 
اســتقال نیســتند و نباید دیگران را فدای 
بازیکنانی کرد که وجودشــان هیچ تاثیری در 

استقال نداشته.
شاید اینطور به نظر بیاید که امیرحسین 
فتحی در این داستان پشت وینفرد شفر است 

اما دقیقا برعکس است. 
امیرحسین فتحی نیز با تداوم حضور این 
دو بازیکن خارجی در اســتقال مخالف است 
و عاقه دارد به جای آنها بازیکنان دیگری به 

استقال ملحق شوند.
فتحــی اما در این راســتا هیچ اظهارنظر 
رســمی نداشــته و همواره در مصاحبه های 
خود درباره نقش کمیته فنی در آینده باشگاه 
استقال بخصوص نقل و انتقاات گفته است. 
فتحی بارها تاکید کرده فهرست ورود و خروج 
استقال باید با نظر اعضای کمیته فنی نوشته 

شود. 
البته او نقش شــفر را هم بسیار محوری 
می داند اما اساســا بــرای اینکــه خودش با 
سرمربی اســتقال بر ســر ماندن یا جدایی 
بازیکنان سرشاخ نشود و به نوعی تصمیم گیری 
در این خصوص را به عهده کمیته فنی بگذارد 
شــخصا درباره بازیکنان نظــری نداده و بارها 
اعام کرده کــه درباره جذب یا دفع بازیکنان 

کمیته فنی هم باید نظر بدهد.
در واقــع کمیته فنی یــک راه برای اعمال 
نظرات فتحی در بحث های فنی اســت تا هم او 
متهم به دخالت در کار شفر نشود و هم اینکه به 
واسطه نفوذ و مقبولیتی که اعضای کمیته فنی 
دارند حرفش را هم در برخی موارد به کرســی 

بنشاند.
ماجرای اخراج گرو و نویمایر یکی از اهدافی 
است که فتحی هم پنهانی آن را دنبال می کند 
و عمیقا دوســت دارد که این دو بازیکن در نیم 
فصل دوم در ترکیب استقال نباشند تا هم جا 
بــرای ورود 3 بازیکنی که با اســتقال تمرین 
کرده اند باز شود و هم اینکه شفر دیگر بهانه ای 
برای بازی دادن به این دو بازیکن نداشته باشد.
فتحی می داند که شــفر عاقــه زیادی به 
ایــن دو بازیکــن دارد اما از ســویی آنها هرگز 
نتوانســته اند به لحاظ فنی به اســتقال کمکی 

کنند. 

این وضعیــت در حالی ذهن همه از جمله 
سرپرســت باشگاه اســتقال را به شدت درگیر 
کــرده که هــر دو بازیکــن خارجی بــار مالی 
ســنگینی را به دوش استقال گذاشته اند و اگر 
قرار به جدایی باشد باید استقال مبلغی را هم 
به این بازیکنان بپردازد و آنها را با رضایت کامل 

از ترکیب استقال جدا کند.
ظاهــرا منابع مالی مختصــری برای جلب 
رضایت گرو و نویمایر نیز فراهم شــده تا این دو 
بازیکن در نیم فصل از اســتقال کنار گذاشته 
شــوند که مشخص نیســت آنها به دریافت این 
مبالــغ رضایت بدهنــد یا خیر؟ ! اما مســاله ای 
که ممکن اســت بیش از اینها برای اســتقال 
حاشــیه هایی را ایجاد کنــد، مخالفت احتمالی 

وینفرد شفر است. 
همــه می دانند که ســرمربی اســتقال از 
طریق پســرش عامل حضور گرو و نویمایر بوده 
و شدیدا دوستدار که این دو بازیکن با استقال 

ادامه دهند اما بــا اتفاقاتی که در روزهای اخیر 
افتاده و کمیته فنی هم به تاســی از خواســت 
پنهانــی فتحی پایــش را در یک کفش کرده تا 
گرو و نویمایر از استقال بروند به نظر می رسد 
که سرانجام سرمربی استقال هم با این جدایی 
موافقت کند و هر دو بازیکن را پس از تشریفات 

مالی و تسویه حساب از فهرست کنار بگذارد.
البته مشکل اســتقال برای بازگرداندن 3 
بازیکنــی که نیم فصل با آنهــا تمرین کردند با 
کنار گذاشــتن این دو بازیکن خارجی از میان 
نمی رود. استقال برای اینکه بازیکنانی همچون 
شجاعیان، کریمی و آقاخان را در لیست داشته 
باشــد، باید یک بازیکن دیگر را هم از فهرست 
کنار بگذارد تا جا بــرای ورود آن 3 بازیکن باز 

شود. 
این احتمال دور از ذهن نیست که استقال 
میثم تیمــوری را کنار بگــذارد و باید دید که 

مساله را چه طور حل می کند.

به باقری نحوه شوت زدن را یاد دادم
طاهری:شفرمانندپدر

مااست
 بعد از بازی استقال و سپید رود شفر 
از یــک نفر تعریف کــرد و او را عامل اصلی 
درخشش باقری در چند بازی اخیر استقال 
برای  اســتقال  آلمانی  دانست. ســرمربی 
نخســتین بار از طاهری دستیار ایرانی خود 
بابت کار مضاعف با باقری تشکر کرد. همین 
نکته باعث شــد تا طاهری روز گذشته زیر 
ذره بین رسانه ها رفته و مطبوعات ورزشی به 
سراغش بروند تا در این ارتباط با او صحبت 
کنند. مربی استقال قبل از هر چیزی بازی 
استقال و ســپید رود را اینطور آنالیز کرد: 
»با این پیروزی، روند رو به رشــد استقال 
ادامه پیدا کرد. بازیکنــان با تاش، تعصب 
و غیرت شــان ایــن نتیجه را رقــم زدند. با 
اینکه بازی در چمن مصنوعی برگزار شد اما 
بازیکنان بازی خوبی انجام داده و آن چیزی 
را که انتظار داشتیم، به نمایش گذاشتند.«

طاهری در خصوص اینکه شــفر پس 
از پایان بازی از او تشــکر کرد که با فرشید 
باقــری در تمرین ها اختصاصی کار می کند، 
اینطور می گوید: »باید از شــفر تشکر کنم 
که حس پدرانه ای نســبت به همه دارد. او 
مانند پدر دســت  همه را می گیرد و کمک 
و راهنمایــی می کند. از او تشــکر می کنم 
کــه چنین صحبتی درباره مــن انجام داده 
است. من مربی هستم و وظیفه ام کار کردن 
با بازیکنان اســت. همانطور که یاد داده اند 
چطور شــوت بزنم، من این کار را به نســل 
بعدی انتقال می دهم. مطمئنم باقری نیز به 
نســل بعدی خود یاد خواهد داد که چطور 

بهتر شوت بزنند.«
باقری  طاهری حرف هایش را در مورد 
اینطور ادامه داد: »به باقری گفتم تو هافبک 
کاملی هستی و اگر شوت زدن را یاد بگیری، 
بازیکنی شش دانگ می شوی. او عاقه نشان 
داد و پــس از تمرین ها ماند تا با هم تمرین 
کنیــم. نه تنها باقری، بلکــه دیگر بازیکنان 
نیز تاش بیشــتری از خود نشان می دهند. 
باقری شاگرد باهوشی است و زود یاد گرفت 
و توانســت در دو بازی اخیرمان ســه گل 

بزند.«

توافقشفاهیحنیفبا
استقال

باشــگاه  از  که  عمــران زاده  حنیــف 
اســتقال طلــب دارد به احتمــال زیاد به 
زودی با این باشگاه تسویه حساب می کند. 
مســووان اســتقال قول دادند در صورت 
رسیدن نخســتین پول به باشگاه طلب این 
بازیکن پرداخت خواهد شــد. این در حالی 
است که عمران زاده از باشگاه چک دریافت 

نکرده و توافق طرفین شفاهی بوده است.

استقال بی خیال سوپرجام نشده
پیگیریهایبیاثر

 این روزها خطیر معاون استقال 
پنهانــی و دور از چشــم همه در حال 
بررســی یکســری از امــور از جملــه 
جذب بازیکن اســت، البته مثل اینکه 
سوپرجام  بی خیال  اســتقالی ها  هنوز 
هم نشــده اند و همچنان پیگیر ماجرا 

هستند. 
خطیــر در خصــوص فعالیت های 
خود اینطور می گویــد: »دنبال تقویت 
تیم هستیم، ولی می خواهیم در آرامش 
کار هــا را دنبال کنیــم و امیدواریم با 
شکست پدیده نیم فصل را با خاطره ای 
خوب تمام کنیم. قرار اســت به زودی 
جلســه ای با حضور شفر و کمیته فنی 
برگزار کنیم تا نقاط ضعف را بررســی 
کرده و برای جذب بازیکن اقدام کنیم. 
پس از این جلسه فهرست ورود و خروج 
را اعام می کنیم و تیم ما به خودباوری 

رسیده است.« 
استقال  باشــگاه  ورزشی  معاون 
در مورد پیگیری های این باشــگاه در 
مورد رای سوپرجام می گوید: »در حال 
پیگیری هستیم و پا پس نمی کشیم و 
دنبال حق خود هســتیم. با قدرت این 

پرونده را پیگیری می کنیم.«

شفردرموردبازگشت
منتظریچهتصمیمی

میگیرد؟
پژمان منتظــری مدافع ملی پوش 
اســتقال از ابتدای ایــن فصل یکی از 
ثابت ترین بازیکنان ایــن تیم بود و به 
شــکلی تغییر ناپذیر در همه بازی ها به 

کار گرفته می شد. 
منتظری تا هفته نهم هم برای این 
تیم بازی کرد و به دلیل آسیب دیدگی 
از هفته دهــم از ترکیب آبی پوشــان 
بیرون رفت. بازی استقال و سپیدرود 
پنجمین دیداری بود که این ملی پوش 

در ترکیب تیمش حضور نداشت. 
بعــد از مصدومیت منتظری، زوج 
جوان دانشــگر - چشمی در قلب خط 
دفاعی آبی  پوشــان تشــکیل شــد که 
شــکل گیری این زوج مصادف شــد با 
تعداد گل هــای خورده  فاحــش  افت 

آبی پوشان. 
حال کــه منتظــری رفته رفته به 
شرایط بازگشت به میدان رسیده است، 
به نظر می رســد باتوجه به هماهنگی 
ایجاد شده بین دانشگر و چشمی، کار 
ساده ای برای بازگشت به ترکیب ثابت 
آبی پوشان نداشــته باشد. باید دید در 
بازی های آینده شــفر به چه شکلی از 

این 3 مدافع استفاده خواهد کرد.

مصاحبه

سوژه

مصاحبه

اردوگاه آبی

یک بازیکن 

دیگر هم کنار 

گذاشته می شود

ظاهرا منابع 
مالی مختصری 

برای جلب 
رضایت گرو 
و نویمایر نیز 
فراهم شده تا 
این دو بازیکن 
در نیم فصل از 
استقال کنار 
گذاشته شوند 
که مشخص 

نیست آنها به 
دریافت این 

مبالغ رضایت 
بدهند یا خیر؟ ! 

اما مساله ای 
که ممکن است 
بیش از اینها 
برای استقال 
حاشیه هایی 
را ایجاد کند، 

مخالفت 
احتمالی 

وینفرد شفر 
است. 

سکونشــین اســتقال این بار در رشت 
در ترکیــب اصلی قرار گرفــت و یکی از پنج 
گل اســتقال را نیز به ثمر رساند تا از شدت 
خوشــحالی اشک بریزد. جابر انصاری مهاجم 
استقال در خصوص بازی با سپید رود اینطور 
گفــت: »در هوای بارانی بــازی خوبی انجام 
دادیم و توانســتیم نتیجه خوبی نیز کســب 
کنیم. امیدوارم روند پیروزی های اســتقال 

ادامه داشته و هواداران از ما راضی باشند.«
مهاجم اســتقال در مورد اینکه پس از 
گلش به ســپیدرود، اشک ریخت، گفت: »در 

این مدت خیلی تحت فشــار بودم و دوست 
داشتم در این بازی گل بزنم. بازیکنان به من 

کمک کردند و از همه آنها تشکر می کنم.«
هافبک - مهاجم تیم فوتبال استقال در 
خصوص بحث قرار گرفتن نامش در فهرست 
خروج وینفرد شــفر گفت: »برای من جالب 
است که هر ســال در فهرست خروج هستم 
و این صحبت ها ادامه دارد. این حرف ها برای 
من دیگر تکراری شده است. یک بازی دیگر 
در نیم فصل در پیش داریم و تمرکزم را برای 

دیدار با پدیده گذاشته ام.«

برای دعوت شــدن بــه تیم ملی فقط 
یک جرقه کافی نیســت. باید استمرار هم 
داشــت. باید هفته به هفتــه روند صعودی 
داشــت و این ســیر را حفظ کرد. فرشید 
باقــری اکنون در اســتقال صاحب چنین 
وضعیتی اســت. نمایش او در یک ماه اخیر 
به وضوح این ماجرای شــیرین را به اثبات 
می رســاند. فرشــید در ترکیب استقال به 
یکی از مهره هــای کلیدی و تاثیرگذار بدل 
شــده، گل می زند و نقشــی محــوری در 
ترکیب آبی ها ایفا می کند. موقعیت ویژه ای 
که شــاید او را در صف مدعوین پوشــیدن 
پیراهــن تیم ملی هم قــرار دهد. گرچه در 
پست هافبک دفاعی بازیکنانی همچون امید 

ابراهیمی، سعید عزت اللهی، احمد نوراللهی 
و روزبه چشــمی نیز در صــف گزینه های 
مورد نظر کارلوس کی روش دیده می شوند 
اما فرشــید باقری هم در این سال ها نشان 
داده چیزی از ایــن گزینه ها کمتر ندارد و 
اگر با اعتماد مربیان تیم ملی مواجه شــود 
بدون شــک می تواند از پس بازی در پست 
حســاس هافبک دفاعی برآید. البته فرشید 
این روزها یک خط جلوتر از پســت هافبک 
دفاعی بازی می کند. خــودش در این باره 
می گوید: »مدتی اســت در پست جدیدی 
بــازی می کنم و کمی جلوتــر آمده ام و به 
دروازه نزدیک تر می شوم و طبیعتا موقعیت 
گلزنی بیشــتری برایم ایجاد می شــود. من 

سال ها به عنوان هافبک دفاعی بازی کرده ام 
ولی اان با تصمیم آقای شفر جلوتر از علی 
کریمی بازی می کنم و علی هافبک دفاعی 
اســت. ما کنار هم بازی نمی کنیم بلکه من 
جلوتر از علی بــازی می کنم و او به دروازه 
خودی نزدیک تر است. البته خیلی مواقع و 
به خاطر مســائل تاکتیکی جایمان را عوض 
می کنیم. خیلی خوشــحالم که توانستم از 
موقعیت هایم اســتفاده کنم ولی وقتی تیم 
به موفقیت می رســد تاش همه بازیکنان و 
اعضای کادر فنی اســت. مهم این است که 
روند رو به رشــد استقال ادامه دار باشد.« 
حرف های باقری نشان می  دهد که کی روش 
می تواند در دو پست روی وی حساب کند. 
اول هافبــک دفاعــی که باقــری تخصص 
بــازی در  بیشــتری روی آن دارد و دوم 
پست هافبک نفوذی؛ جایی که یک بازیکن 
باید بازیســازی را هم بلد باشد که فرشید 
باقری در بازی هــای اخیر تیمش به خوبی 
به همه ثابت کرده از چنین ویژگی بهره مند 
اســت. حال باید دید که کارلوس کی روش 
در مواجهــه با باقری چه تصمیمی می گیرد 
و آیــا این بازیکن آمــاده را به تیم ملی فرا 
می خوانــد یا در آســتانه دعــوت دوباره از 
بازیکنان جدید، چشم می پوشد بر توانایی ها 
و انگیزه های بازیکنی که عمیقا دوست دارد 

با تیم ملی به جام ملت ها برود.

 بعــد از جنجال هایــی که در راه 
خریــد مرتضی تبریــزی از ذوب آهن 
رقم خورد و باشگاه مجبور شد زیر بار 
هزینه میلیاردی این انتقال برود همه 
این تیم منتظر درخشــش  طرفداران 
فوق العاده مهاجــم همدانی با پیراهن 
شــماره 11 اســتقال بودنــد اما نه 
تنهــا این اتفاق رخ نــداد بلکه کار به 
جایی رســید که تبریزی از برنامه های 

تاکتیکی مربی آلمانی نیز خارج شد. 

درست در روزهایی که گمانه زنی ها 
در مــورد ترک احتمالی اســتقال از 
ســوی این بازیکن در زمستان به اوج 
خود رســیده بود، شــفر در نیمه دوم 
بازی با سپیدرود نزدیک به 30 دقیقه 
فرصت به تبریــزی داد تا توانایی های 

خود را نشان بدهد. 
در این دقایق تــا دل تان بخواهد 
مرتضی تبریــزی صاحب موقعیت گل 
شد اما هم بدشانس بود هم بی دقت تا 

یکی پس از این دیگری این فرصت ها 
از دست برود. 

اوضاع در آن دقایــق برای خرید 
میلیاردی آبی ها به قدری سخت پیش 
رفت که خود تبریــزی هم از اتفاقات 
رقم خورده به ســتوه آمــد. اتفاقاتی 
که ریشــه در آمادگی نداشتن روحی 
روانی مهاجم استقال داشت و به نظر 
می رسد او برای خروج از این بن بست 

نیاز به ریکاوری جدی دارد.

انصاری:هرسالدرفهرستخروجقرارمیگیرم

هشداربهکیروش:باقریراببین
فرشید معادات کارلوس را به هم می ریزد؟

ریکاوریروحیتبریزیرانجاتمیدهد؟

با حذف نام گرو و نویمایراز فهرســت مسافران رشــت و اصرار اعضای کمیته فنی باشگاه استقال به کنار گذاشتن این دو بازیکن و البته خواست پنهانی شخص 
فتحی به اخراج محترمانه این دو بازیکن به نظر می رســد باید پرونده این دو بازیکن را با اســتقال مختومه دانست. هرچند این احتمال وجود دارد وینفرد شفر 
که عمیقا به این دو بازیکن خارجی عاقه مند اســت، نسبت به این ماجرا واکنش هایی نشان دهد اما بعید است که سرمربی استقال به واسطه اجماعی که بر سر 
جدا شــدن این دو بازیکن از سوی مسووان فنی و مدیریت باشگاه وجود دارد، بتواند در این ماجرا پیروز شود. احتماا شفر نیز با این طرح موافقت خواهد کرد.

فتحی:ازاستعفایهیاتمدیرهبیخبرم

 امیرحســین فتحی سفرش به امارات 
جهت انجام امور مربوط به باشگاه را تکذیب 
کرده است: »من یک سفر کاما شخصی به 
امارات داشــتم و مربوط به کارهای باشگاه 
نبود، البته ما قصد تقویــت تیم را داریم و 
منتظر هستیم تا سرمربی تیم نظراتش را به 
باشگاه منتقل کند. اگر بازیکنی بی کیفیت 
باشــد و به کار استقال نیاید، با هماهنگی 
کادر فنــی او را از تیم کنــار می گذاریم. از 
طرف دیگر به فکــر ترمیم نقاط ضعف مان 
هم هســتیم تا تیمی در خور شأن استقال 
ببندیم. هم برای حضور مقتدرانه در آســیا 
و هم بــرای حرکت به ســوی قهرمانی در 
لیــگ برتر.« فتحــی در حالی کــه تاکید 
دارد اســتقال باید همچون همیشه ادوار 
درکــورس مدعیان قهرمانی باشــد درباره 
مخالفت خود با سیاســت های صداوســیما 
گفت: »بــه هر حال صدا و ســیما در حق 
باشگاه اســتقال کم لطفی کرده و مرتکب 
یک اشــتباه شده است، البته در این اشتباه 
عمــدی در کار نبوده و من هــم به دنبال 
عذرخواهی آنها نیســتم اما شــبکه سوم و 
شبکه خبر می توانســتند خیلی راحت این 
اشــتباه را تصحیح کنند. حداقل توقعی که 
باشــگاه اســتقال و هوادارانش دارند این 
اســت که خبر اصاح شود. این چیز زیادی 
نیســت.« ماجرای زمین تمرین اســتقال 
هنوز حل نشــده. فتحی درباره اینکه زمین 
تمرین اســتقال ســرانجام به کدام نقطه 
منتقل می شــود این پاســخ را داد: »هنوز 
بــه جمع بندی نهایی نرســیده ایم. ما چند 
ورزشــگاه را در نظر گرفته ایم که شــفر و 
اعضــای کادر فنی یکی از آنهــا را انتخاب 
کننــد. ورزشــگاه صنایع دفــاع هم جزو 
اســتادیوم های مد نظرما اســت تا ببینیم 
تکلیف چه خواهد شــد.« فتحی بازگشــت 
تیــام به اســتقال را غیرممکن دانســت: 
»تیام از استقال رفته و با یک باشگاه دیگر 
قرارداد دارد، اگر تیام شرایطش را داشت در 
استقال می ماند ولی او هیچ گونه آمادگی 
برای بازگشت به استقال ندارد و ما هم در 
این بین نمی توانیم او را جذب کنیم. مطمئن 
باشید اگر کوچک ترین تعاملی میان تیام و 
ما وجود داشــت، او در استقال می ماند اما 
در هر صــورت نمی توانیم ایــن بازیکن را 
برگردانیم چون او تحت قرارداد یک باشگاه 

دیگر اســت.« اگر در بازی با پدیده نتیجه 
خوبی حاصل شــود احتمال دارد که جرایم 
بازیکنان استقال کم شود. فتحی این خبر 
را تاییــد کرد: »منتظر هســتیم تا بازی با 
پدیده به اتمام برسد، اگر در پایان نیم فصل 
جایگاه خوبی داشته باشــیم، ممکن است 
10 درصد این جریمه بخشــیده شود. من 
به قولم نســبت به بازیکنان پایبند هستم و 
بازیکنان هم شــرایط و موقعیت ما را درک 
می کنند ولی مطمئن باشید از هیچ تاشی 
نمی کنم.«  کوتاهی  استقال  موفقیت  برای 
یــک نکته جالب در حرف های فتحی وجود 
دارد. او از اســتعفای دو عضو هیات مدیره 
ابراز بی اطاعی کرده است! فتحی می گوید: 
»مــن واقعا در این زمینــه اطاعی ندارم و 
بهتر اســت این موضوع را از وزارت ورزش 
اســتعام بگیرید چون ریاســت مجمع به 

عهده وزیر محترم ورزش و جوانان است.«

 سرپرست باشگاه استقال 
بازنشسته نیست

چنــد روزی هســت که موضــوع کنار 
گذاشــتن بازنشسته ها از ســمت های خود به 
بحــث اصلی تمــام حوزه هــا از جمله ورزش 
تبدیل شده اســت. در همین راســتا درباره 
بازنشستگی امیرحســین فتحی هم خبرهای 
گوناگونــی مخابره می شــود و حتی برخی از 
قطعی بودن بازنشســتگی او می گویند. شاید 
یکی از دایلی که باعث شده چنین خبرهایی 
درباره سرپرست باشگاه استقال مخابره شود 
سوابق کاری او در شهرداری است. طبق آخرین 
اطاعاتی که از وضعیت امیرحسین فتحی به 
دســت آمده او هنوز بازنشسته نشده و اکنون 
به عنوان مامور از شهرداری به باشگاه استقال 
منتقل شده اســت و مشکلی برای فعالیت در 
باشگاه اســتقال ندارد اما نکته ای که درباره 
امیرحســین فتحی قدری ابهــام ایجاد کرده 
درباره صدور حکم مدیرعاملی اش در باشــگاه 
استقال است. مهم تر از بحث بازنشسته بودن 
یا نبودن او باید به این نکته اشــاره داشت که 
چندی پیش گفته شد امیرحسین فتحی پس 
از جلســه مجمع در باشگاه استقال به عنوان 
مدیرعامل قطعی باشــگاه اســتقال برگزیده 
شده اما این حکم هنوز قطعی نیست و فتحی 
را بایــد همچنان به عنوان سرپرســت موقت 

باشگاه استقال خطاب کرد.
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 حضور آرش افشین در تمرینات 
فــواد و احتمال بــه کارگیری او در 
پســت مهاجم این تیم، مــا را به یاد 
انتخــاب پائولو دی کارمــوی برزیلی 
می انــدازد در پرسپولیســی که آن 
روزها افشین قطبی سرمربی اش بود.

لیگ هفتم بود که افشین قطبی 
مربیگری را در فوتبــال ایران تجربه 
می کرد. همان زمــان در میان همه 
موفقیت هایــی کــه کســب می کرد 
و محبوبیت هایــی کــه بــرای خود 
می خرید، یک نقطه ضعف بزرگ بود 
که منتقدان را به ســمت او حمله ور 
می کــرد. پائولــو دی کارمــو که به 
به پرســپولیس آمده  انتخاب قطبی 

بود، همان نقطه ضعف بزرگ بود.
همه نســبت به عملکرد بســیار 
ضعیف او انتقــاد می کردند و قطبی 
بــه هیچ کدام از ایــن نقدها توجهی 
نمی کــرد. دی کارمو اما آنقدر ضعیف 
بود که بعد از پرســپولیس حتی یک 
پیشــنهاد جدی هم نداشت و مجبور 
شد به کشــورش برگردد و در برزیل 
مغازه پرنده فروشــی باز کند. همان 
بازیکنــی که قطبــی او را آقای گل 
برزیل معرفی کرده بود و همه نقدها 
را به خاطــرش به جــان می خرید. 
قطبی امــا با انتخاب دی کارمو همان 
زمان نشــان داد که در انتخاب هایش 
کوچکتریــن وسواســی بــه خــرج 
نمی دهــد و بی هیچ چــون و چرایی 
به  بازیکنان  درباره  که  پیشنهادهایی 

او می شود را می پذیرد.
حاا قطبی به ایران بازگشــته و 
این بار با پذیرفتن آرش افشــین در 
تمرینــات این تیم، تعجــب همه را 
برانگیخته اســت. او با این کار نشان 
می دهد کــه همچنان هیچ چارچوب 
و معیاری برای انتخاب بازیکن ندارد 
که اگــر این طور بود پیــش از آنکه 
براســاس ذهنیت پیشــینش درباره 
افشین او را در تمرینات بپذیرد، قطعاً 
درباره اینکه در سال های اخیر در چه 
تیم هایی بازی کرده و چه عملکردی 
داشــته، تحقیــق می کرد و ســپس 

تصمیم می گرفت.
درســت اســت کــه همزمــان 
بــا مربیگــری افشــین قطبــی در 
پرســپولیس، آرش افشــین بهترین 
روزهــای فوتبالــی اش را در فــواد 
خوزســتان ســپری می کرد اما این 
استخوان  از شکســتگی  بعد  بازیکن 
نتوانست  پایش، دیگر هرگز  نازک نی 
آن مهاجم آماده همیشــگی شــود. 
ایــن مصدومیت کهنه هر بار که وارد 
مســابقات رسمی می شــود به سراغ 
افشــین می آید و مانع از این می شود 

که عملکرد خوبی داشته باشد.
با تصویری  انگار هنوز  اما  قطبی 
که از آرش افشــین در لیگ هفتم و 
هشــتم داشــته، او را برای پر کردن 
جای خالی مهاجم در تیمش انتخاب 

کرده است.
البتــه که هنوز باشــگاه فواد با 
افشــین قراردادی نبســته و او فعًا 
در تمرینــات این تیم حضور دارد اما 
حتــی انتخاب او برای اضافه شــدن 
به تمرینات از ســوی قطبی نشــان 
می دهــد که او در لیــگ ایران هنوز 
خود را به روز نکرده است و این اتفاق 
و تصمیم هــای بعــد از آن می تواند 
صدمات جــدی و جبران ناپذیری به 

فواد و خود قطبی وارد کند.
بعد از تجربه تلخ دی کارمو برای 
قطبی، او حاا باید با دید وسیع تری 
در زمینــه انتخــاب بازیکن تصمیم 
بگیرد. افشــین قطبی باید بداند که 
هوادارانــش در ایــران می خواهند او 
موفقیت هایش را در لیگ ایران تکرار 
کند، نه تجربه های تلخ و ضعف هایی 

که از یاد آنها نمی رود.
لیگ ایران، مربیانش، بازیکنانش 
و همــه جزییــات آن، نســبت بــه 
زیادی  تفاوت هــای  قبل  ســال های 
داشته و افشین قطبی برای موفقیت 
در این لیگ تحول یافته، نه تنها باید 
از سهل گیری های سابقش در انتخاب 
بازیکن فاصله بگیرد که ازم اســت 
چارچوب ها و معیارهای جدیدی هم 

برای خود تعریف کند.

دی کارموی جدید در راه فواد
صدمات به روز نبودن قطبی در ایران

الحاجی گرو از زمان پیوســتنش به 
استقال تهران و در حالی که نیم فصل اول 
لیگ برتر رو به پایان است، هنوز نتوانسته 
موفقیت چندانی به دســت بیاورد و طبق 
شنیده ها جدایی این بازیکن از استقال در 
نیم فصل قطعی اســت. هر چند که هربار 
حــرف از جدایی او از اســتقال به میان 
آمــده، در کنارش تأکید شــده که شــفر 
همچنان به او اعتقاد دارد اما ظاهراً شــفر 
هم بــرای اینکه جایگاه خــود را در میان 
هواداران از دســت ندهد، چــاره ای ندارد 

جز اینکه از خیــر گرو بگذرد.در این میان 
شــنیده می شــود گرو مذاکراتی با باشگاه 
سپاهان و امیر قلعه نویی داشته و سرمربی 
طایی پوشــان اصفهانی به شدت به جذب 
این مهاجم از اســتقال عاقه مند اســت. 
قلعه نویی پیش از این ســابقه این را داشته 
که بازیکنانی که در تیم های دیگر عملکرد 
خوبی نداشته اند را طوری به کار گرفته که 
بیشترین بهره را از آنها برده است. حاا هم 
احتمااً معتقد است که می تواند گرو را به 
بازیکنی که مورد نیازش هست تبدیل کند.

پرســتاره  نیمکــت  تصویــر 
استقال، بعد از پیروزی 5 بر صفر، 
از جالب تریــن و پربحث ترین  یکی 
تصاویری است که از هفته چهاردهم 
لیگ فوتبال به جای مانده است. در 
روزهایی که نیمکت خالی از بازیکن 
پرسپولیس دست به دست می شود 
و برانکــو تنها با 9 بازیکن اصلی اش 
در مسابقات حساس حاضر می شود، 
نیمکت استقال کلکسیونی است از 

ستاره های جوان و با تجربه.
سپیدرود،  مقابل  بازی  در  شفر 
مهــدی رحمتی، خســرو حیدری، 
پژمان منتظــری و مرتضی تبریزی 
با تجربــه را روی نیمکت در اختیار 

داشت.
بازیکنان جوانی  از سوی دیگر، 
مانند قائــدی، صیادمنش و آذری، 
در کنــار تیمــوری و محمدی مهر 
تــازه وارد در اختیار شــفر بودند تا 
استقال نیمکتی پر مهره در اختیار 

داشته باشد.
بازیکنانی که هرکدام می توانند 
در حکم یــک ناجی برای شــفر و 
تیمش باشند و اســتقال را نجات 
دهند. فقط اگر شفر بخواهد و برنامه 
درستی برای استفاده از آنها در سر 

داشته باشد.
این  اینکــه تصویر  نکته جالب 
نیمکــت پرمهره در حالی منتشــر 
شده که استقالی ها از ابتدای فصل 
بارهــا و بارها نتایــج ضعیف تیم را 
به حســاب دســت های خالی شفر 
می گذاشــتند و جدایــی مهره های 
تأثیرگذاری چــون تیام و جباروف. 
این در حالی اســت که همان موقع 
هم بســیاری از منتقدان بودند که 
بارها و بارها تأکید داشتند استقال 
بــه هیچ عنــوان تیم بــی مهره ای 

نیست.
حاا که اســتقال کــم کم از 

روزهــای بحرانــی اش فاصله گرفته 
و در مســیر موفقیت و نتیجه گیری 
قرار گرفته است، مهره های این تیم 
و پتانســیلی که در استقال نهفته 
است، خود را کم کم نشان می دهد. 
بــا این داشــته ها،  اســتقال 
فرصت تقویــت در نیم فصل را هم 
پیش رو دارد و شفر با کمی درایت 
و تیزهوشــی می توانــد تیمی برای 
رســیدن به قهرمانــی در نیم فصل 
دوم بسازد و انتظاری را که تا کنون 
نتوانســته برای هــواداران برآورده 
کند،  بااخــره در نیم فصل دوم به 

بار بنشاند.

حــذف آبــادان از جــام حذفــی و 
نارضایتــی شــدید هــواداران از وضعیت 
این باشــگاه، باعث شــده که سرپرســت 
فرمانداری ویژه آبادان در بیانیه ای رســماً 
خواســتار اســتعفای هیأت مدیره باشگاه 
صنعت نفت آبادان شود. اعام این موضوع 
از ســوی زین العابدین موسوی باعث شده 
که بحث رفتن علی عیســی زاده از باشگاه 
صنعت نفت آبــادان خیلی جدی تر مطرح 
شــود. همیشــه در پــس نارضایتی های 

اینچنینی، عیسی زاده از سمت مدیرعاملی 
باشگاه استعفا می کرد و هیأت مدیره این 
اســتعفا را نمی پذیرفت تــا مدیرعامل به 
فعالیتش ادامه دهد. این ســیکل همیشه 
ادامه داشــت و تغییراتی در جهت اصاح 

اوضاع به وجود نمی آمد.
حاا اما سرپرســت فرمانداری ویژه 
آبادان از هیأت مدیره باشــگاه خواسته به 
طور دسته جمعی استعفا دهند. این اتفاق 
باعث می شــود که مدیرعامل هم رفتنی 

باشــد و تغییرات گسترده ای در تعطیات 
نیم فصل انتظار صنعت نفت را بکشد.

ضمن اینکه گفته می شود بازی روز 
جمعــه صنعت نفت آبادان مقابل ســایپا، 
می توانــد حتــی آخرین فرصت باشــگاه 
صنعت نفت به سرجیو باشد اما با توجه به 
قوی شدن احتمال استعفای هیأت مدیره، 
وضعیت ســرمربی پرتغالی این تیم هم به 
بعد از تعیین تکلیف کادر مدیریتی باشگاه 

موکول خواهد شد.

الحاجی گرو شاگرد قلعه نویی می شود؟ 

چهره های روی نیمکت استقال را ببینید!

توصیه فرمانداری آبادان: استعفای هیأت مدیره صنعت نفت

تصویر شهر

در روزهایــی کــه آوردن پرچم ژاپــن به ورزشــگاه ها به یک 
اپیدمی تبدیل شــده، هواداران صنعت نفت آبــادان به احترام 
کرار جاســم هافبک عراقی خود، پرچم عراق به ورزشگاه بردند.

 علی دایی با همین هیجان و تکاپوی همیشــگی برای چهارمین 
قهرمانی جــام حذفی تاش می کند. ســایپا، صنعت نفت آبادان 
را شکســت داد و به مرحله نیمــه نهایی رقابت هــا راه یافت.

یوسف بهزادی که از هفته پنجم 
وارد ترکیب پدیده شده بود، تا 
پیش از بازی با ماشین سازی در هیچ 
مسابقه ای بیش از یک گل دریافت 
نکرده بود. البته که در چهار هفته 
پیش از آن هم پدیده از حریفانش 
بیش از یک گل نخورده بود. در بازی 
مقابل ماشین سازی اما بهزادی دو بار 
دروازه خود را باز شده دید تا برای 
نخستین بار در این فصل، پدیده در 
یک بازی دو گل دریافت کند.

 شاگردان برانکو برای بازی سپاهان دیروز به اصفهان رسیدند و در 
فرودگاه با فرهاد کاظمی برخورد کردند. دیدار با کاظمی به عنوان 
سرمربی سابق سپاهان و سرمربی فعلی پرسپولیس پاکدشت، آن هم 
پیش از بازی با سپاهان، اتفاق جالبی بود که در این عکس ثبت شد.

جام ملت هاي آسیا
دوشنبه 97/10/17

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

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

 ساعت 15:30
سه شنبه 97/10/25

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

بازي هاي تیم هاي همگروه ایران 
در جام ملت هاي آسیا

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

ساعت 18:00
شنبه 97/10/22

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

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

 ساعت 20:30

جام حذفی
مرحله یک هشتم

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

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

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

)روز بازی متعاقبا اعام می شود(

برنامه بازي ها 
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سپیدرود در دومین فصل حضورش 
در لیــگ برتر می توانســت باتجربه تر و 
محکم تر باشــد اما اتفاقات آغاز فصل و 
جدل های مالکیتی جانی برای سپیدرود 
باقی نگذاشت و بعد از آن هم علی کریمی 
نتوانســت تیمش را از بحران فنی نجات 
دهد و هفته به هفته اوضاع ســخت تر و 
وخیم تر شــد تا رسید به روزی که نباید 

می رسید: باخت خانگی با 5 گل.
علی کریمی اما خوش اقبال است که 
به لطف شــخصیت و جایگاهی که برای 
خود ســاخته مورد انتقاد قرار نمی گیرد، 
وگرنــه هر مربــی دیگری با ایــن نتایج 
نداشت. کریمی  چاره ای جز خداحافظی 
امــا با یک خوش اقبالی بــزرگ می تواند 
بــه کارش ادامه دهــد و می داند که اگر 
به جای 5 گل، به اندازه شــماره پیراهن 
ســابقش هم گل می خــورد بازهم حکم 

اخراج را نمی دید.

علی کریمــی در تیمــی مربیگری 
می کند که مالکیت شــفافی ندارد و در 
واقــع علی کریمــی را به عنــوان مالک 
می شناســند. هنــوز اداره کل ورزش و 
جوانــان گیــان درباره رونــد واگذاری 
ســپیدرود اطاعات شــفافی را منتشر 
نکــرده و هیچ کس نمی دانــد که مالک 
یا مالــکان فعلی بــا چه ســاز و کاری 
مالکیــت ســپیدرود را در اختیار دارند. 
در چنین باشــگاهی خیال مربی راحت 
اســت، می تواند ببازد و آب از آب تکان 
نخورد. عملکرد مالکان پیشین سپیدرود 
هم آنچنان ضعیف بوده که علی کریمی 
فعا می تواند به اعتبار نام خود رســانه ها 
و تماشــاگران را از وضعیــت راضی نگه 
دارد. او نه پولی بــرای خرید امتیاز یک 
تیــم لیگ برتــری پرداخت کــرده و نه 
همه بدهی ها را پرداخت کرده و نه روند 
پرداختش به بازیکنان منظم و چشمگیر 
بوده اما اوضاع نابســامان سپیدرود برای 
علــی کریمی این فرصت را ســاخته که 
با همین روش نیم بنــد نیز رضایت ها را 

مقطعی جلب کند، اگرچه معلوم نیســت 
در آینده با چه واکنش هایی مواجه شود.

علی کریمــی و همراهانش در گروه 
مالکیت ســپیدرود هنوز توضیح شفافی 
اداره  درباره مالکیت باشــگاه نداده اند و 
کل ورزش و جوانان نیز هنوز نام شخص 
یــا گروه مالکیت را شــفاف اعام نکرده 
و معلوم نیســت دلیل این پنهان کاری 

چیست؟
نکته جالب این اســت که سپیدرود 
توقع دریافت کمک از نهادهای شهری و 
اســتانی دارد، در حالی  که هنوز مالکیت 
قطعی این تیم مدیریت شفاف نیست. در 
ضمن اگر آنها به عنوان بخش خصوصی و 
بدون پرداخت پول برای خرید امتیاز یک 
تیم لیگ برتری، وارد این کارزار شده اند، 
چرا توان اداره مســائل مالی باشــگاه را 
ندارند و هر روز دنبــال کمک نهادهای 

دیگر هستند؟
ســپیدرود در ادامــه فصــل چــه 
سرنوشتی خواهد داشــت؟ آیا نهادهای 
شهری و اســتانی حاضر به کمک مالی 

به مالک یا مالکان ناشــناخته سپیدرود 
خواهند شــد یا این مالکیــت توان اداره 
مسائل مالی باشگاه را با همین هزینه های 

حداقلی خواهد داشت؟
بــه  نیم فصــل دوم  ســپیدرود در 
تغییرات فنی و نیروی انســانی نیاز دارد، 
هــم در زمینه بازیکن و هم کادر فنی اما 
ایــن تصمیمات را چه کســی می گیرد؟ 
هزینه هایــش را چه کســی می پردازد؟ 
کســی خبر دارد که در ســپیدرود چه 
کســانی به عملکرد کادر فنــی نظارت 
دارند و درباره ادامه همکاری آنها تصمیم 
می گیرند؟ چه کسانی استراتژی را برای 
خریدهای تازه در نقل و انتقاات تعیین 
می کنند؟ همه چیز در سپیدرود به علی 
کریمی ختم می شــود؟ آیا علی کریمی 
نمی داند که این روش مناسبی برای اداره 
یک باشگاه نیست؟ او که از زمین و زمان 
و در بســیاری موارد به درســتی انتقاد 
می کند، آیا منتقد این روند غیرشفاف در 

سپیدرود نیست؟
ســپیدرود با ایــن روند و بــا این 

باشــگاه  اداره  ســاز و کار عجیــب در 
هرگز بــه باشــگاهی صاحب ســاختار 
تبدیــل نمی شــود. علی کریمــی که تا 
ابد سرمربی ســپیدرود نیست. بعد از او 
قرار اســت چه اتفاقی رخ دهد؟ آیا این 
باشــگاه قدمی درســت برای یک روند 
پایدار در باشگاهداری برداشته و چیزی 
برای آینده اش می ســازد؟ ســرمایه گذار 
خصوصی که بــا هزینه ای کوچک مالک 
یک تیم در لیگ  برتر شــده، چه اثری از 
خود برای آینده به جا می گذارد؟ آجری 
روی آجر گذاشــته اند و سرمایه ای برای 
فردا ســاخته اند؟ همیشــه که نمی توان 
با صدور دســتور اعتراض تماشاگران به 
نهادهای شــهری و استانی برای دریافت 
کمک مالی، باشگاه را اداره کرد. اینها نیز 
می تواند دغدغه های ســپیدرود باشد، در 
کنار 5 گل خورده در خانه و قعرنشینی و 
احتمال بسیار باا برای سقوط. سپیدرود 
برای تبدیل شــدن به باشگاه، به اندیشه 
حرفه ای و درست و راه و روش شفاف در 

مالکیت و مدیریت نیاز دارد.

 مساله سپیدرود فقط ۵ 
گل خورده در بازی با استقال 
نیست. سپیدرود مساله های 
پیچیده تر و مهم تری دارد که 
بیش از این ۵ گل کمرشکن بوده 
و بعد از این نیز سپیدرود را با 
بحران مواجه می کند. اگر فیفا ۶ 
امتیاز از استقال خوزستان کسر 
نمی کرد، علی کریمی و تیمش 
حاا در پایین ترین نقطه جدول 
فقط می توانستند به یک موضوع 
فکر کنند: سقوط. اگرچه حاا 
نیز حتی پس از کسر ۶ امتیاز از 
یک قعرنشین دیگر، چیزی برای 
سپیدرود عوض نشده و همچنان 
سپیدرود از مهم ترین نامزدهای 
سقوط است. این واقعیت را نباید 
نادیده گرفت که تیم های پایین 
جدول مثل ذوب آهن، صنعت نفت 
و ماشین سازی به دلیل ساختار 
باشگاه شان شانس بیشتری برای 
بقا دارند و سپیدرود به این دلیل 
که ساختار و تشکیات شفافی 
ندارد، بیش از بقیه بی حساب 
و کتاب جلوه می کند و احتمال 
سقوطش بیش از بقیه است. 
نتایج نیز تا امروز همین را گواهی 
می دهد.

در انتقاد به روند غیرشفاف مالکیت

چرا علی کریمی منتقد سپیدرود نیست؟ 
شهر من رشت

:Mettinho
علی آقــا همین اان مبارزه با فســاد رو 
فراموش کن و بــرو کاس مربیگری ثبت نام 

کن.
 

آبی ترین عسل:
پرسپولیســی هایی که با برد یک بر صفر 
تیم علی منصوریان خودشــون رو کشته بودن 
اان کجان ببینن تیم علی کریمی شون 5 تایی 

شده؟
 

فاخته:
کاش می ذاشــتین جوهر پنج تای الســد 

خشک شه بعد علی کریمی رو مسخره کنید.
 

خانم توتی:
حاا این تیمی که اســتقالیا بابت بردش 

اینقدر خوشحالن شانس اول قهرمانیه دیگه؟
 

ممدصالح:
چطوری می شــه تاج شــامل قانون منع به 
بازنشستگان نمی شــه، فتحی نمی شه  کارگیری 
ولی مدیری که داره کارش رو درست انجام می ده 
باید بره. اون هم درست روز قبل بازی با سپاهان 
این تیم کم مشــکل و مصدوم داره که می خواین 

روحیه همین چند تا بازیکنم از بین ببرین.

:Amichak
فرشــید باقری توی 30 دقیقه از مجموع 

تبریزی و گرو تو لیگ بیشتر گل زد.
 

:ChrtNgoErf
علی کریمــی باید جادوگــری در زمینه 

مربیگری رو از شفر یاد بگیره.
 

اوا:
حاا دوست اســکرین شاتیای کارشناس 
داوری که هر بازی می گــردن ببینن خطایی 
چیزی به نفع پرســپولیس اعام شــده یا نه، 
بیان نظر کارشناسیشــون درباره خوردن توپ 

به دست باقری را اعام کنن.
 

استنیس:
کریمی، خداداد دیگر است.

 
آچاچار:

فیلیکس مــاگات: اگه علــی کریمی تو 
اروپا به دنیا می اومد، تو کوچه هم نمی ذاشتن 

مربیگری کنه.
مائوریتسیو: فرشید باقری. پست: هافبک 
دفاعی. 2 بازی: 3 گل. گادوین منشــا. پست: 

مهاجم. 1500 دقیقه: صفر گل
 

علی آقا:
جالبیش اینجاســت که این علی کریمی 
با این ســطح از مربیگری به کــی روش ایراد 

می گیره.
 

پسر کوچه پشتی:
اســتقال همــون تیمیه کــه بازیش با 
پدیده لغو می شــه تا از بحران خارج شه. مدیر 

بازنشستش هم عوض نمی شه.
 

شکور:
بازیکنــان تیم پرســپولیس، ضمن اعام 
مخالفــت با تغییرات بی جــا و تضعیف کننده 
در باشــگاه تهدیــد به اعتصــاب و خودداری 
از بازی با ســپاهان کرده اند. هــواداران هم با 
#نه-به-نبی  و  #نه-به-تغییرات  هشــتگ 
مخالفت خــود با هرگونه تغییــری در مقطع 
حساس کنونی را ابراز می نمایند. مسووان هم 

پرسپولیسی هستند!
 

:Ali
در حساس ترین مقطع فصل، در حالی که 
یــک مدیر باید به فکر جــذب بازیکن و حفظ 
آرامش تیمش باشــد، باید بــه فکر قانون منع 
به کارگیری بازنشستگی باشد. گرشاسبی مدیر 
موفقی بود، شکی نیست. برود خدا نگهدارش، 
ااقل مدیــری ایق به جای او بیاورید. #نه-

به-نبــی فریاد همه پرسپولیسی هاســت. پیدا 
کنید مانند گرشاسبی را.

شهر مجازی
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فرشاد كاس نژاد
Farshad Casnejad

شناخت مهاجری مخمصه بزرگ پدیده
 پدیده مشهد و در حقیقت پدیده این فصل رقابت های فوتبال کشورمان آخرین 
بازی نیم فصل اول را با تســاوی به پایان برد تا بعد از باخت به ســپاهان در حقیقت 
دومین تساوی شبهه باخت را هم مقابل تیم پایین جدولی ماشین سازی کسب کند 
چرا که معموا تیم های مدعی می کوشــند از نهایــت امتیاز بازی خانگی بهره ببرند 
تا در هفته های پایانی نســبت به دیگر تیم ها جا نمانند. باخت به ســپاهان و تساوی 
با ماشــین ســازی در دو بازی حساس و پایانی نیم فصل اول برای این تیم مشهدی 
ســقوطی مقطعــی را رقم زد. پدیــده در هر دو بازی، نمایش خوبی داشــت اما در 
رویارویی با سپاهان اسیر گل خورده زودهنگام شد و بعد از آن هر چه زد به در بسته 
خورد اما در رویارویی با ماشین سازی در مخمصه بزرگتری گیر کرد و در این بازی 
اتفاق تازه ای برای این تیم رخ داد و نتوانســت از گل هایش محافظت کند و احتمااً 
این به دلیل شــناختی بود که مهاجری از این تیم داشــت. حال به نظر می رسد که 
پدیده در بازی آخر با توپ پر ظاهر شود تا موقعیتش در صدر جدول را حفظ کند.

خبرکوتاه

خبرکوتاه

هفته پانزدهم
یکشنبه 97/9/18

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

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

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

ورزشگاه یادگار امام، ساعت 15:00

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

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

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

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

برنامه

سوژه یابی

9 گل
کی  روش استنلی سوارز )سپاهان(

8 گل
آنتونی استوکس )تراکتورسازی(

۵ 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 تراكتورسازی 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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ای اف سی به عنوان متحجرترین و عقب مانده ترین 
تشکیات فوتبالی در دنیا همیشه بیش از متن و 
فوتبال گرفتار حاشیه و ابی بوده است. انتخابات 
این نهــاد غیرمدنی در پیش اســت و ابی ها از 
مدت ها پیش آغاز شده. کنفدراسیون فوتبال آسیا 
روز دوشنبه به صورت رسمی فهرست نامزدهای 
انتخابات در کمیته های مختلف را منتشر خواهد 
کرد اما جنگ ریاســت بر این کنفدراسیون آغاز 

شده است.
ششم آوریل 2019 انتخابات جدید کنفدراسیون 
فوتبال آســیا برگزار می شــود تا نــه تنها رییس 
جدید و معاونانش در پنج کمیته اصلی انتخاب و 
معرفی شده بلکه شش نفر از اعضای مجمع اصلی 

کنفدراسیون نیز انتخاب و مشغول به کار شوند.
نکتــه جالبی کــه در گمانه زنی های رســانه های 
آسیایی به چشم آمد اینکه دو نامزد نهایی ریاست 
کنفدراسیون فوتبال آسیا از اان قابل پیش بینی 
هستند چون در کنار شیخ سلمان رییس کنونی از 
کشور بحرین از خلفان المریسی اماراتی به عنوان 
رقیب جدی رییس فعلی نام برده می شــود تا در 
روزهای باقی مانده تا انتخابات جنگی بزرگ میان 

این دو نامزد از حاشیه خلیج فارس رقم بخورد.
در ایــن میان باید منتظر ماند و دید فدراســیون 
فوتبــال ایــران از کــدام کاندیــدای ریاســت 
کنفدراســیون فوتبال آســیا حمایت خواهد کرد 
بخصوص که گفته می شود رابطه فعلی فدراسیون 
فوتبال با رییس بحرینی در ســطح بسیار خوبی 
قــرار دارد و هیچ بعید نیســت مهدی تاج رییس 
فدراســیون فوتبال نیز برای نایب رییســی شیخ 

سلمان کاندیدا شود تا جای کفاشیان را بگیرد.
 

فرشاد احمدزاده به امید حضور در فوتبال اروپا و 
انجام بازی های درخشان از پرسپولیس جدا شد و 
به لیگ لهستان رفت تا پیراهن اساسک وروساو 
را بپوشــد اما اوضاع آنطور کــه تصور می کرد، بر 
وفق مراد نبوده و هافبک ســابق پرسپولیس را در 

بحرانی عجیب گرفتار کرده.
احمــدزاده که در ابتدا یکــی از بازیکنان کلیدی 
اساسک وروســاو بود، حتی پیراهن شماره 10 
این تیــم را بر تن کــرد و در همــان هفته های 
نخســت نیز برای این تیــم گل زد اما هر چه که 
از فصل گذشــت، بیشــتر به نیمکــت ذخیره ها 
نزدیک شد. احمدزاده این فصل 13 بار در ترکیب 
اساسک وروســاو قرار گرفته و 739 دقیقه برای 
ایــن تیم بازی کرده. 10 بار به عنوان بازیکن ثابت 

و 3 بازی هم ذخیره.
 ایــن آمار بــرای هفته های نخســت اســت اما 

حــاا احمــدزاده جایــی در تفکرات ســرمربی 
اساسک وروساو ندارد و همین مساله باعث شده 
تــا او در بازی های اخیر این تیم کمتر مورد توجه 
قرار بگیرد. به 5 بازی آخر اساسک وروساو رجوع 

می کنیم؛ در لیگ لهستان و جام حذفی.
 ابتدا هفته پانزدهم مقابل گرونیک که با تســاوی 
2 بر 2 به پایان رســید. احمدزاده 90 دقیقه روی 

نیمکت نشست و فرصت بازی به دست نیاورد.
هفتــه شــانزدهم باز هــم این قصه تکرار شــد. 
اساسک وروســاو مقابل کراکوویــا کراکف قرار 
گرفت و دو تیم با تساوی یک بر یک زمین را ترک 
کردند. فرشاد احمدزاده باز هم مورد توجه تدیوز 
پاولفســکی قرار نگرفت تا فقط تماشــاگر نمایش 
هم تیمی هایش باشــد. هفته هفدهم و مقابل لژیا 
گدانســک، پاولفســکی 18 دقیقــه از احمدزاده 
اســتفاده کرد تا هافبک سابق پرسپولیس امیدوار 
به بازگشت و حضور در ترکیب اساسک وروساو 
شــود. این بــازی با نتیجــه 2 بر صفر به ســود 

گدانسک به اتمام رسید.
هجدهــم،  و  هفدهــم  هفته هــای  حدفاصــل 
اساسک وروســاو در جام حذفی بــازی کرد اما 
نتیجه ای جز شکســت یک بر صفــر مقابل میدز 

لجینیکا نصیبش نشد. در این بازی، باز هم شاهد 
حضور احمدزاده روی نیمکت بودیم تا پاولفسکی 
نشان بدهد اعتقادی به هافبک ایرانی اش ندارد. در 
هفته هجدهم لیگ لهستان نیز اساسک وروساو 
مقابــل لخ پوزنان با نتیجه 2 بر صفر باخت و طبق 
معمول بازی های اخیر خبری از فرشاد احمدزاده 

در ترکیب نبود.
 فرشــاد احمدزاده با تدیوز پاولفسکی به مشکل 
خــورده و دیگر جایی در تفکــرات این مربی 65 

ساله اما ناموفق ندارد.
پاولفســکی، ضعیف ترین  با  اساسک وروســاو 
نتایج ممکن را کســب کرده و در خطر ســقوط 
به دسته پایین تر قرار دارد. این تیم با کسب 17 
امتیاز از 18 بازی، در جایگاه ســیزدهم جدول 
رده بندی ایستاده. یعنی از جمله تیم هایی است 
که بــا ادامه همین روند، شــاید در پایان فصل 
ســقوط کند و دیگر در لیگ برتر لهستان جایی 

نداشته باشد.
پاولفســکی در خطــر اخراج قــرار گرفته و بعید 
نیست مدیران باشگاه اساسک وروساو او را کنار 
بگذارند و مربی جدیدی استخدام کنند. احمدزاده 
هم منتظر اســت تــا ببیند آیا تغییــری در کادر 

فنی ایجاد می شــود یا نه؟ در صورت ادامه حضور 
پاولفسکی، احمدزاده در نقل و انتقاات نیم فصل 
جدا می شــود و پیراهن تیم جدیدی را می پوشد. 
در غیر این صورت، او که با مدیران باشگاه ارتباط 
خوبــی دارد، در اساسک وروســاو می مانــد و 

همچنان برای این تیم بازی می کند.
در صورت جدایی، مقصد فرشــاد احمدزاده لیگ 
ایران است. پرسپولیس و برانکو عاقه ای به جذب 
احمدزاده ندارند اما تراکتورسازی مشتری پر و پا 
قرص اوســت. تیمی که تحت مالکیت زنوزی به 
فکر تقویت در نیم فصل اســت و برای این کار چه 
کسی بهتر از احمدزاده که هم باتجربه است و هم 

سابقه بازی در این تیم را دارد.
فرشــاد احمدزاده جز تراکتورســازی، پیشنهادی 
غیررسمی هم از استقال دریافت کرده. پیشنهادی 
که گویا اطرافیان باشــگاه به او داده اند اما به نظر 
نمی رســد احمدزاده با آن موافقت کند. هدف این 
هافبک، ابتدا ادامه حضور در اساسک وروســاو 
اســت. اگر این اتفاق رخ ندهد، شــاهد بازگشت 
احمــدزاده به لیگ ایران خواهیم بود. این بار نه با 
پیراهن پرسپولیس، بلکه تراکتورسازی که او را به 

سطح نخست فوتبال ایران معرفی کرد.

التماس برای وقت اضافه بیشتر!
نســتور ماسترو ســرمربی صربســتانی شــاغل در لیگ 
بلغارستان در اقدامی عجیب از داور خواست تا وقت اضافه 
بیشــتری برای تیمش بگیرد! داور بازی تیم های زســکا 
صوفیه و لودوگورتس در هفته هجدهم لیگ بلغارســتان 
دو دقیقــه وقت اضافه برای نیمــه دوم این بازی در نظر 
گرفت. پس از آن نستور ماسترو، سرمربی صربستانی تیم 
زســکا صوفیه که از تصمیم داور راضی نبود مقابل کمک 
داور به حالت چهار زانو نشست و التماس کرد تا دو دقیقه 
وقت اضافه بیشتر گرفته شود با این امید که شاید تیمش 
در این بازی خانگی شــانس پیروزی داشــته باشد! کمک 
داور چهارم با وجود التماس های ســرمربی زســکا صوفیه 
حاضر نشــد تا وقت اضافه بیشــتری برای نیمه دوم بازی 
بگیــرد. این بازی در نهایت با تســاوی یــک - یک پایان 
یافت تا لودوگورتس با 45 امتیاز همچنان صدرنشین لیگ 
بلغارســتان باقی  بماند و زسکا صوفیه 39 امتیازی در رده 

دوم جدول بایستد.
 

مربیان روسی برای سوریه
ســوریه قصد دارد تــا مربیان روســی را برای آموزش 
ورزشکاران کشورش جهت بازی های المپیک استخدام 
کند. موفق جمعه، رییس کمیته ملی المپیک ســوریه 
امیدوار اســت مربیانی از کشــورهای روسیه، باروس، 
چین و دیگر کشــورها به ورزشــکاران کشورش جهت 
آماده سازی شرکت در رقابت های المپیک کمک کنند. 
او معتقد است تا چند سال قبل مربیان خارجی از سفر 
به ســوریه جهت آموزش ورزشــکاران به خاطر شرایط 
سیاسی امتناع می کردند اما اان همه چیز تغییر یافته 
اســت. رییس کمیته ملی المپیک روسیه در این رابطه 
گفت: امیدوار هســتیم تا مربیانی از کشورهای روسیه، 
باروس، چین و دیگر کشــورها به ورزشــکاران سوریه 
جهــت شــرکت در رقابت های المپیــک کمک کنند. 
هم اکنون مربی اوکراینی تیم ملی وزنه برداری سوریه را 
آموزش می دهد و یک سرمربی آلمانی نیز در تیم ملی 
فوتبال کشورمان فعالیت می کند. موفق جمعه ادامه داد: 
کمیته ملی المپیک ســوریه امیدوار است تا مربیانی از 
روسیه و دیگر جمهوری های شوروی سابق را به خدمت 
بگیرد. ما تجربه زیادی در همکاری با اینگونه از مربیان 
داریم. در سال 1987 میادی 37 مربی از روسیه را در 
اختیار داشتیم که باعث موفقیت ورزشکاران سوریه ای 
در رقابت های بین المللی شدند. ما برای آموزش مربیان 
و داوران ورزش ســوریه نیز با فدراسیون های ورزشی و 
کمیته بین المللی المپیک نیز در همکاری هســتیم. در 
چارچوب برنامه همبستگی المپیک مهارت های مربیان 

ورزش سوریه بهبود خواهد یافت.
  

تساوی الهال و النصر در دربی ریاض
دو تیم مطرح پایتخت عربســتان در دربی مهم و سنتی 
خود به تســاوی رســیدند. در چارچوب هفته دوازدهم 
رقابت های لیگ عربستان، دیروز تیم های الهال و النصر 
دربی شــهر ریاض را مقابل هم برگزار کردند. این بازی 
که به میزبانی الهال برگزار می شــد، جدا از حساسیت 
معمول خود یک نبرد مهم برای صدرنشــینی و جنگ 
قهرمانی عربســتان محسوب می شد. بازی را تیم الهال 
بهتر شروع کرد و ستاره خارجی این تیم یعنی بافیتمبی 
گومیس تا دقیقه 18 دو بار دروازه النصر را باز کرد. این 
بازی تا اواخر نیمه دوم با همین نتیجه دنبال می شد تا 
اینکه نوبت به خارجی های تیم میهمان رسید. در دقیقه 
74 ژولیانو موفق شــد اختاف را به حداقل برســاند و 
تنها چهار دقیقه بعد عبدالرزاق حمدا... مراکشی حساب 
کار را به تســاوی کشــاند. نکته جالب درباره گل های 
تیــم النصر اینکــه هر دو گل روی پــاس یکی دیگر از 
ستاره های خارجی یعنی نورالدین آمرابات به ثمر رسید. 
در واپســین دقایق این بازی هم آنــدره کاریو مهاجم 
پرویی الهال که پــاس گل اول این تیم را داده بود، از 
ســوی داور آرژانتینی مسابقه اخراج شد. با این تساوی 
الهال با یک بازی کمتــر کماکان در صدر جدول قرار 
دارد و 29 امتیازی اســت. پشت سر این تیم هم النصر 

ایستاده که 26 امتیاز دارد.
 

شــاید مهم ترین و بهترین دســتاورد باشــگاه ها از رقابت های جام جهانی همان 
پاداش نقدی باشــد که فیفا به حســاب آنها می ریــزد. دوری قریب به دو ماهه 
بازیکنــان از تیــم برای هیچ باشــگاهی مطلوب نیســت و با خســتگی و حتی 
مصدومیت یک تهدید بزرگ برای آنها محسوب می شود که به نوعی سرمایه گذار 
اصلی در بیزنس فوتبال هســتند و به نوعــی ملکیت بازیکنان را در اختیار دارند 
و هیچ تاجری، هرگز ســرمایه خودش را در معــرض تهدید قرار نمی دهد با این 
وجود ویترین جام جهانی جایی است که شاید باشگاه ها با رغبت حاضر به حضور 
سرمایه ها و ستاره های شــان در آن باشند. چه آنکه عاوه بر اینکه این حضور به 
شــکل اتوماتیک ارزش و قیمت بازیکنان را بــاا می برد و به نوعی ارزش افزوده 
برای ســرمایه باشــگاه اســت، می توان با پاداش فیفا این غیبت و این دوری را 
راحت تر تحمل کرد. این شــرایط برای باشگاه های کوچکتر و کم بنیه تر از منظر 
مالی یک هدیه بزرگ و درخور توجه محســوب می شود و از همین رو برای این 
ردیف از باشگاه ها حضور بازیکنان در جام جهانی یک موهبت و یک امتیاز است.

با گذشــت نزدیک به 5 ماه از مسابقات جام جهانی، فیفا 184 میلیون پوند بابت 
خســارت یا جبران حضور بازیکنان باشــگاه ها در جام جهانی را در اختیار 416 
باشگاه قرار می دهد. نکته جالب اما اینجا است که حضور تیم های ملی از قاره های 
مختلف در رقابت های جام جهانی باعث می شــود برخی باشگاه های کوچکتر و از 
نظر مالی کم بنیه تر نیز بتوانند به واسطه حضور بازیکنانشان در جام جهانی پول 
خوبی از فیفا بگیرند. نمونه های جالب زیادی از جمله باشــگاه های ایرانی نیز در 
ایــن بین وجود دارند اما تیم های پرتغالی که بازیکنانشــان در جام جهانی بازی 
کرده انــد، در مجموع مبلغ 5/3 میلیون یورو خســارت از فیفــا دریافت کرده یا 
می کنند و در بین تیم هــای پاداش گیرنده نام تیم های کوچکی چون ماریتیمو، 

مادیرا، باریرنزه و فیرنسه به چشم می خورد.

در لیگ پرتغال بیشترین مبلغ به اسپورتینگ لیسبون تعلق گرفت که 1/78 میلیون 
یورو بابت حضور بازیکنانش خسارت می گیرد. بنفیکا با 1/53 و پورتو 1/48 میلیون 
یورو، ویتوریو گیمارش 0/209 میلیون یورو، ماریتیمو 0/168 میلیون یورو، فیرنسه 
0/118، باریرنزه 0/033 و در نهایت مادیرا با 0/017 میلیون یورو تیم هایی هستند 
که از قبل حضور بازیکنانشــان در جام جهانی خســارت می گیرند. اینکه بازیکنی 
مثل امیر عابدزاده باعث شــده تا تیمی کوچک مثل ماریتیمو بتواند درآمدی 168 
هزارداری از جام جهانی داشــته باشد برای فوتبال پرتغال آنقدر جالب توجه بوده 
که گزارش روزنامه مطرح آبوا با عکســی از امیر عابدزاده و با محوریت موفقیت او 
منتشر شده است. نکته ای که در این گزارش آمده، این است که لیگ برتر انگلستان 
با 33 میلیون یورو بیشترین دریافتی را از فیفا دارد. همچنین لیگ های اسپانیا 20 
میلیــون یورو و ایتالیا 15 میلیون یورو دریافتی داشــته اند. فوتبال پرتغال هم 5/3 
میلیون یورو را از فیفا گرفته و بخش مهمی از آن نصیب ســه تیم بزرگ می شــود. 
باشــگاه های فوتبال در ایران و یا به عبارت بهتر لیگ برتر فوتبال ایران در حدود 2 
میلیون یورو از فیفا دریافتی داشته اند در حالی که در آسیا لیگ های عربستان، ژاپن 
و کره جنوبی بیشــترین دریافتی را داشــته اند. استقال با دریافت حدود 750 هزار 

دار بیشترین دریافتی را داشته و پرسپولیس 570 هزار یورو درآمد داشته است.

امروز هم آنتن شــلوغی داریم. بازی سپاهان - پرسپولیس بازی معوقه هفته 12 لیگ برتر 
مهم ترین برنامه امروز اســت که راس ســاعت 16:10 روی آنتن خواهد رفت. از هفته 15 
الیگا اوئســکا - رئال مادرید ســاعت 18:45 از شبکه ورزش پخش می شود. فینال برگشت 
جام باشگاه های آمریکای جنوبی؛ لیبرتادورس میان ریورپاته - بوکاجونیورز نیز ساعت 23 

از شبکه ورزش روی آنتن خواهد رفت.

یک ســال پیش در چنین روزی جلد ایران ورزشی به دلخوری های وینفرد شفر اختصاص 
داشــت و با تیتر »شــفر ناراضی مثل کی روش« به آن پرداخت. در این مطلب می خوانیم: 
وینفرد شــفر خوشحال نیســت و روزهای غمباری را ســپری می کند. مرد منضبط آلمانی 
به شــدت نســبت به آینده کاری اش در فوتبال ایران بیمناک اســت و نمی داند در نهایت 
آیا می تواند پاســخگوی حجم عظیمی از توقعات مردمی باشــد یا نه. سرمربی با دیسیپلین 
ژرمن ها گرچه کوشــیده در تمام مصاحبه هایش جانــب احتیاط را در پیش بگیرد و درباره 
نقص ها و مشکات ســخت افزاری که همواره در استقال همراهش بوده صحبتی به میان 
نیاورد اما عمیقا از شرایط موجود ناراحت است و این موضوع را بارها با دور و بری هایش در 

میان گذاشته. موضوع جدایی او از استقال را باید جدی گرفت.
  

امیر حســین فتحــی سرپرســت باشــگاه 
استقال ظهر دیروز مجددا از ایرج دانایی فر 
یکــی از مفاخر فوتبــال ایران و باشــگاه 
اســتقال عیادت کرد. وی به همراه دکتر 
امین نوروزی معاونت پزشــکی این باشگاه 
در بیمارســتان رســالت حضور یافت و با 
دانایی فر، خانواده وی و پزشــکان معالج به 
گفت و گو پرداخت و در جریان شرایط این 

پیشکسوت نام آشنا قرار گرفت.
علــی فرزند دانایی فر که بــه همراه مادر و 
خواهرش از خارج از کشــور به تهران سفر 
کــرده، از حمایــت و پیگیری هــای مداوم 

آقایــان فتحی، دکتر نــوروزی و همچنین 
پیشکسوتان تشکر کرد. وی افزود: قرار است 
به زودی پدرم از بیمارستان ترخیص شود و 

در منزل به استراحت بپردازد.
فرزند دانایی فر اضافه کرد: به گفته پزشکان 
مقرر شــده عمل جراحی پیوند کبد انجام 
شود و احتماا در شیراز این جراحی انجام 
خواهد شــد. وی همچنین از تاش بی وقفه 
کادر پزشکی و پرســنل بیمارستان رسالت 
تشــکر و تاکید کرد: امیدوارم با دعای خیر 
مــردم، وضعیت پــدرم بهتر شــود و او را 

همچون گذشته سرحال و پرانرژی ببینیم.

پل اینس هافبک ســیه چرده متعلق به دوران 
طایی منچســتریونایتد نظر جالبی درباره پل 
پوگبــا هافبک یاغی و فرانســوی یونایتد دارد. 
اینس که خودش در دوران اوج یکی از بهترین 
هافبک هــای جزیره بــود و در همان پســتی 
بــازی می کرد که این روزها هافبک فرانســوی 
به میــدان می رود، پوگبا را یــک احمق خواند 
و مدعی شــد که بیشــتر هواداران از جدایی او 
خوشحال خواهند شد! پوگبا از ترکیب یونایتد 
در دیدار حساس مقابل آرسنال خط خورده بود 
و گفته می شود علتش، درگیری او با مورینیو در 
رختکن پس از دیدار با ساوتهمپتون بوده است. 
حال اینس که عضوی از تیم یونایتد بود که در 
ســال 1994، لیگ برتر و جام حذفی را کسب 

کرد، پوگبا را یک احمق خواند.
اینس در این باره گفت: پوگبا باید به یک بازیکن 
کاس جهانی تبدیل شود ولی او کاما متوسط 
است. اگر او فکر می کند که باید به زمین بیاید 
و کارهای احمقانه ای مثل دریبل های نمایشــی 
انجــام دهد و توپ را در نهایــت لو بدهد، یک 
احمق اســت. می توان مورینیــو را برای برخی 
مســائل مقصر دانست ولی نمی توان او را مقصر 

همه چیز دانســت. پل پوگبا به خودش کمک 
نمی کند و نیمکت نشــین شدنش تصمیم بسیار 
درســتی اســت. وی افزود: مهم نیست اسمت 
چقدر بزرگ است، هیچ کس آنقدر بزرگ نیست 
کــه در یونایتد به خاطر اســمش بــازی کند. 
می توانید تغییر رفتار هواداران را متوجه شوید، 
همینطور رویکــرد و رفتار آنها در مقابل پوگبا. 
خیلی بعید است هواداران یونایتد یک بازیکن را 
هو کنند ولی آنها از رفتار پوگبا خسته شده اند. 
هــواداران زیادی از یونایتدی ها نیســتند که از 

رفتن او خوشحال نشوند.

ایتالیایی ها  اســطوره مربیگری  آریگو ساکی 
یکی از بهترین مربیــان تاریخ فوتبال اروپا و 
ایتالیا است. ساکی درباره مربیان بزرگ حال 
حاضر فوتبال جهان نظــرات جالبی دارد. او 
گفــت: گواردیوا و ســاری از دیگــر مربیان 
بیشــتر شبیه به من هســتند. ما هر سه یک 
فلسفه را داریم و آن پیشرفت فوتبال و لذت 
بردن از آن است. ما به ارزش ها و اهداف واای 
فوتبالی فکر می کنیم. من عاشق همه مربیانی 
هستم که به دنبال پیشرفت فوتبال هستند. 
یــک مربی اگر چنین هدفی داشــته باشــد 
بســیار امیدوارانه فکر می کند و بدون شــک 
تجربه زیادی هم کســب خواهد کرد. ساکی 
دربــاره گواردیوا گفت: ســیتی با گواردیوا 
یک تیم بانظم اســت که موســیقی فوتبالی 
در آن موج می زند. اصا بعید نیســت که این 
تیم قهرمان لیگ قهرمانان اروپا شــود و تنها 
مشــکلی که دارند نداشتن تجربه زیاد است. 
او درباره ســاری گفت: ساری را از زمانی که 
در امپولی بود، می شناسم. از گالیانی خواستم 
که این مربی را به میان بیاورد اما برلوسکنی 
مخالفت کرد. فوتبال ایتالیا با رفتن ساری به 

انگلیس مربی بزرگی را از دســت داد. او یک 
معلم بزرگ اســت و تیم های تحت هدایت او 
زیبــا بازی می کنند. ســاکی در پایان درباره 
مورینیو هم گفت: مورینیو به همراه گواردیوا 
و ساری از مربیان بزرگ فوتبال جهان هستند 
اما تفاوت هایی با هم دارند. وقتی تیم مورینیو 
می بازد، همه می گویند کــه افکار او قدیمی 
اســت اما این درست نیســت. مورینیو مربی 
بزرگی است و صاحب سبک خاص خود است. 
او نتیجه را بیشتر از کیفیت و عملکرد دوست 
دارد اما گواردیوا و ساری مثل معلم هستند.

محمد صاح، ســتاره مصری لیورپول، با هت تریک برابر بورنموث با 10 گل خود را به صدر جدول گلزنان لیگ برتر رســاند. با توجه به مصدومیت 
در فینال لیگ قهرمانان برابر رئال مادرید بعد از برخورد با سرخیو راموس و سپری کردن یک جام جهانی ناموفق، محمد صاح با روحیه ای ضعیف 
به اردوی لیورپول بازگشــت و فصل هم برای او خیلی خوب آغاز نشــد اما در هفته های اخیر ستاره مصری درخشش فوق العاده ای در ترکیب مرسی 
سایدی ها داشته است. محمد صاح دیروز سه بار در استادیوم ویتالیتی موفق به گلزنی برابر بورنموث شد که گل اول او در موقعیت آفساید و روی 
ریباند شوت فرمینو، گل دوم با یک ضربه پای چپ زمینی و گل سوم با یک حرکت انفرادی فوق العاده و گذشتن از سد آسمیر بگوویچ به ثمر رسید 
تا او نقش مهمی در برتری 4 بر صفر لیورپول ایفا کند. از ابتدای فصل قبل تاکنون، تنها لیونل مسی با زدن 43 گل، بیشتر از محمد صاح 41 گله 

در پنج لیگ معتبر اروپایی موفق به گلزنی شده است.

استقال نه، احمدزاده در راه تراکتورسازی
پاولفسکیفرشادرانمیخواهد

168 هزار دار امیر در خزانه ماریتیمو
درآمدزاییعابدزادهبرایپرتغالیها

احمقی به نام پوگبا!
اظهارنظرعجیباینسدربارههافبکمنچستر

ساکی: گواردیوا و ساری شبیه من هستند
آنهامعلماند

سپاهان - پرسپولیس

پشتک به 
روزهای شاد

صاح یک قدم تا مسی

جنگ تمام عیار در ای اف سی
شیخسلمان-خلفانالرمیسی

خارج از گود

گزارش یک

گزارش دو

ذره بین تایم اوت

قاب روز

طنزیم

کامنت

روی آنتن

در چنین روزی

زبانخوش
برای اینکه متوجه بشــویم قرار است تعلیق 
با اســتاد »فکس به دستیان«  بشویم یا نه 
ارســال کننده اســناد و مدارک ســری 
فدراســیون های مختلف به محافل ورزشی 
بین المللی مصاحبه ای ترتیب دادیم که با هم 

می خوانیم:
  

 اســتاد ضمن عرض ارادت از شــما سوال 
می کنیم که آیا فوتبال ایران تعلیق می شود؟

 بعید نیســت که بشود. اگر قرار بود این برادران 
به زبان خوش بیایند بیــرون که می آمدند. وقتی 
هنوز به صندلی چســبیده اند یعنــی برای ماندن 
روی صندلی حاضرند تعلیق هــم بکنند اما روی 

صندلی بمانند.
به نظر شــما این صندلی چه خاصیتی دارد 
که آدم ها حاضرند فوتبال یک کشــور را به 

خاطرش تعلیق کنند؟
 بااخره خاصیت دارد دیگر. در فدراســیون که 
باشی دستت باز است. تیم ملی می رود جام جهانی 
حواله ماشین می دهند. می رود جام ملت ها با تیم 
می روی سفر. ویزا می گیری. سفر خارجی می روی. 
هر روز هم یک نماینده مجلس از یک شهر مختلف 
به شــما زنگ می زند و برای تیم شهرش التماس 
دعا دارد. هر روز از روزنامه های مختلف به شــما 
زنگ می زنند برای گرفتن اخبار پشــت پرده. تازه 
کلی هم خبر پشت پرده را از این و آن می شنوی. 

خاصه اینکه خیلی خوش می گذرد.
ســوالی که برای آحاد مردم پیش آمده این 
اســت که چرا وقتی در زمان شروع ریاست 
آقای تاج در فدراســیون، یک عالمه آدم از 
فدراسیون به بهانه بازنشستگی حذف شدند 
از تعلیق نکرد. چرا اان یک  کسی صحبتی 

دفعه همه یاد تعلیق افتاده اند؟
 دلیلش این اســت که آقای تــاج عمده آنها را 
دور و بر فدراســیون نگه داشــت ضمن اینکه آنها 
ارتباط ازم را نداشــتند. اینها امــا ارتباط ازم را 
دارند. خوبش را هم دارند. هم اینفانتینو را آوردند 
تهران هم شــیخ سلمان را. بااخره کلی برای آنها 

رای جور کرده اند. اان موقع رفاقت است دیگر.
به نظر شما تعلیق می شویم؟

 نمی دانم. ولی اگر کســی فکر کرده این عزیزان 
این صندلــی را به این راحتــی تحویل می دهند 

اشتباه کرده.
 چه پیامی برای بازنشستگان عزیز دارید؟

 ایــن صندلی ها را به دوســتی و محبت تحویل 
بدهید وگرنه تعلیق هم که بشــویم و فدراســیون 
جدیدی تشکیل شــود، باز هم از شــما استفاده 
نمی کنند. یعنی تهش باید بروید. به زبان خوش و 

با خاطره خوش بروید که بهتر است.

هومن جعفري
Houman Jafari
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