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ســید جال حســینی در پایان دیدار 
پرســپولیس و سپاهان در جمع خبرنگاران 
گفت: »بازی سختی بود، بچه های ما تاش 
زیادی کردند و توانســتیم یک بازی خوب 
انجام دهیم. می توانســتیم هر سه امتیاز را 

کسب کنیم.«
وی در مــورد تقدیری کــه از او قبل 
از شــروع بازی انجام شــد، گفت: »از امیر 
قلعه نویی، مســعود تابش و محمود کریمی 
تشــکر می کنــم. امیدوارم ســپاهان مثل 

همیشه موفق باشد.«
کاپیتان پرسپولیس در رابطه با اینکه 
چه اتفاقی باعث اخــراج کمال کامیابی نیا 
و کی روش شــد، گفت: »فکــر می کنم به 
همدیگر فحش دادند. کی روش از اول بازی 
خیلی فحش مــی داد و در یک صحنه هم 
مثل اینکه کمال عکس العمل نشــان داد و 

از زمین اخراج شد.«
وی در مــورد اینکه آیا پرســپولیس 
قهرمان می شــود، گفت: »ما بازی به بازی 
تاش می کنیم، شــاید برخی بگویند دیگر 
تکرار این حرف بس اســت اما خستگی به 
برخی از بازیکنان ما فشــار آورده اســت. 
امروز بچه ها تاش زیــادی کردند؛ چراکه 
می دانستیم شــرایط حساس است و با تیم 
مدعی ســپاهان بازی داریــم. خیلی خوب 

کار کردیــم و موقعیــت زیادی داشــتیم. 
باید بیشتر دقت  بازیکنان مان  فکر می کنم 
کنند و هــواداران هم کمتر در مورد برخی 
بازیکنان صحبت کنند که احساس می کنم 
برخی از وضعیت خودشــان در حال خارج 

شدن هستند.«
حسینی در رابطه با اینکه آیا تغییرات 
تأثیــر  پرســپولیس  کار  روی  مدیریتــی 
می گذارد، گفت: »از این ســوال شما تشکر 
می کنم. ما امسال دریافتی نداشتیم و یک 
موضوع در این بحث همین است. ما با این 
وجود تاش می کنیم و صحبت نمی کنیم، 
ولی باز هم هر روز یک ضربه به ما می زنند. 
این ضربات نهایی اســت که به پرسپولیس 
زده می شــود. امیدوارم هرچــه زودتر این 
بحث ها تمام شــود و تیم ما در آرامش کار 
کند. بچه ها اصا آرامــش ندارند، ما برای 
موفقیــت تیم خیلی تاش کردیم ولی یک 
روز خوب هم نداریم. هر روز مدیریت باشگاه 
و سیستم باشــگاه تغییر می کند. در حال 
رسیدن به نیم فصل هســتیم، همه تیم ها 
اول فصــل بازیکن گرفتنــد و می خواهند 
خودشــان را در نیم فصل تقویت کنند اما 
ما تقویت نشــدیم و اان هم بــا تغییرات 
مدیریتی زمانی وجود ندارد که باشگاه برای 

جذب بازیکن بخواهد فکر کند.«

صحنه منجر به اعام پنالتی به سود 
پرســپولیس تبدیل به ســوژه و جنجال 

بزرگ این بازی شده است. 
البته در این صحنه توپ به دســت 
کی روش خــورد اما قبــل از آن به نظر 
می رسید گادوین منشا روی خالد شفیعی 
خطا کرده است و سپاهانی ها بعد از بازی 
اعتــراض خــود را به ایــن صحنه اعام 

کردند.
دو کارشــناس داوری هم معتقدند 
علیرضا فغانی در این صحنه اشتباه کرده 
و باید خطای منشا را روی شفیعی اعام 
می کرد. مســعود عنایت می گوید: »من 
چنین اجــازه ای ندارم کــه درباره بازی 
اظهارنظر کنم اما فقــط این را می توانم 
بگویم که در صحنه پنالتی داور می بایست 
ابتدا خطای بازیکن پرســپولیس را روی 
بازیکن ســپاهان اعام می کــرد و بدین 

جهت پنالتی صحیح نبود.«
ســعید مظفــری زاده هــم گفــت: 
»کی روش اســتنلی با دســتانی باز که 
برای زدن ضربه ســر بااتر از سیدجال 
حســینی بلند شــده بود با برخورد توپ 
به دســتانش مرتکب خطای هند پنالتی 
شد. هر چند که قبل از این صحنه منشا، 
خالد شفیعی را شــارژ و روی او مرتکب 

خطا شد.«
حیدر ســلیمانی هــم همین نظر را 
دارد: »مــن فکر می کنــم فغانی در این 
صحنه دچار اشــتباه شــد و این صحنه 
پنالتی نبود چراکه پیش از اینکه اتفاقی 
در محوطه جریمه رخ دهد منشــا روی 
مدافــع حریف مرتکب خطا شــد و باید 
خطــای او را ابتدا اعام می کــرد البته 
من فکر می کنــم در ادامه در برخوردی 
که روی خط محوطه پنج  و نیم متر بین 
مدافع ســپاهان و علیپور رخ داد، فغانی 
باید پنالتــی اعام می کرد که اگر صحنه 
خطای منشا را زودتر اعام می کرد دیگر 
آن صحنــه هم پنالتی نبود، بنابراین فکر 
می کنم روی این صحنه داور دچار اشتباه 

شد.«
غامعلی همیراد هم می گوید: »ابتدا 
منشا خطا کرد و دســت مدافع سپاهان 
هم در حالت عادی قرار داشت و داور به 

اشتباه پنالتی گرفت.«
نــوذر رودنیــل هم همیــن نظر را 
دارد: »پنالتــی درســت بود امــا قبل از 
صحنه پنالتی منشا روی مدافع سپاهان 
مرتکــب خطا شــد کــه داور بــه دلیل 
 شــلوغی محوطه جریمه ایــن صحنه را 

ندید.«

پنالتی پرسپولیس درست نبود!هواداران کمتر در مورد بازیکنان صحبت کنند

تصمیمبرانکودرکمیتهفنیبررسیمیشود
گرشاسبی: حوصله کنید تا وزارتخانه تصمیم بگیرد

حمیدرضا گرشاســبی مدیر عامل باشــگاه پرســپولیس پس از تساوی مقابل 
ســپاهان در مورد اینکه وضعیت رفتن شــما قطعی شده یا نه، گفت: »بهتر است از 
وزارت ورزش و جوانان سوال کنید. من نمی دانم چه بگویم اما هنوز قطعی نیست.«  
گرشاسبی در خصوص شایعه تعلیق باشــگاه پرسپولیس به خاطر شرایط مدیریتی 
که برای وی ایجاد شده اســت، افزود: »پرسپولیس باشگاه بزرگی است، گرشاسبی 
خودش را آتش بزند بهتر از این اســت که این باشــگاه تعلیق شود. پرسپولیس ۴۰ 
 میلیون هوادار دارد و نباید این باشــگاه آســیب ببیند. البته این مساله شایعه است 
و این شــایعات جدی نیســت. همه نفرات باید خــود را فدای باشــگاه کنند. این 
داســتان ها نیست. کسی نباید برای ماندن به باشــگاه آسیب و خدشه ای وارد کند. 
همــه باید حوصلــه کنید تا وزارت ورزش و جوانان تصمیــم نهایی را بگیرد.« مدیر 
عامل پرســپولیس در مورد اینکه پرسپولیس در اصفهان هم بازنده نشد و همچنان 
بدون باخت اســت، گفت: »خوشحالم که اینطور شد. بازیکنان ما خوب بازی کردند 
اما متأســفانه از فرصت های گلزنی خود استفاده نکردند. به هر حال یک بازی دیگر 
مانده تا نیم فصل تمام شود و این چتر سنگین محرومیت جذب بازیکن برداشته شود 
و پرســپولیس نفس تازه می کشــد و نیم فصل را با شرایط جدیدی شروع می کند.«  
گرشاسبی در مورد اینکه او گفته نباید بازیکنانی که پرسپولیس را در شرایط سخت 
کنار گذاشتند به پرســپولیس برگردند، گفت: »من البته به این شدت چنین بحثی 
را مطرح نکردم. همه آنها بازیکنان کشــورمان هســتند. پرسپولیس شرایط سختی 
داشــت و لنگ لنگان آمد و برخی از این بازیکنان کمک نکردند اما باید بگویم برای 
جذب بازیکن در حوزه فنی تصمیمات با برانکو و کادر فنی است و هر تصمیمی که 
او بگیرد در کمیته فنی بررســی می شود و خواســته های کادر فنی را مورد بررسی 

قرار می دهیم.«

شنبه شب باید این مطلب را می نوشتیم؛ همان موقع که با سنگ دو کیلویی شیشه اتوبوس 
پرسپولیس را در اصفهان شکستند اما ماحظه بازی را کردیم که مبادا این تصور ایجاد شود که روز 
بازی مهم سپاهان و پرسپولیس برای تیم قلعه نویی حاشیه سازی شده. البته که این مطلب ورای 
سپاهان، استقال، پرسپولیس و تراکتور سازی و سایر تیم هاست بلکه نگاه ما به کل فوتبال ایران 

است.
شب مسابقه پرسپولیس با ســپاهان، عده ای که همیشه آماده شلوغ کاری و بلبشو هستند، 
شیشه اتوبوس پرسپولیس را شکستند و عکس آن هم در رسانه ها منتشر شد. همان ها احتماا در 
جریان بازی به زمین مسابقه ترقه -اصطاحا نارنجک دست ساز که در چهارشنبه سوری ها مرسوم 
بود- به پیست زیبای ورزشــگاه تازه  ساخت نقش جهان انداختند. این اتفاقات موجی از نگرانی را 
برای فوتبال ایران در این وضعیت خاص درست می کند. در کنار این افراد شلوغ کار و جنجال آفرین، 
هستند آدم های دیگری که برای فرستادن فیلم و گزارش این اتفاقات به ای اف سی غش می کنند و 

آماده نشسته اند تا مسائل فوتبال ایران را به خارج راپورت بدهند.
وقتی این اتفاقات در ورزشگاه نقش جهان و در مسیر حرکت اتوبوس پرسپولیس به هتل اتفاق 
می افتد، شک نکنید که در میان هواداران پرسپولیس هم حتما چند نفری هستند که بخواهند در 
بازی برگشت این حاشیه سازی را تافی کنند. یعنی باید از اان منتظر اتفاقات بازی برگشت باشیم 
که احتماا در کورس قهرمانی از حساسیت باایی برخوردار است. اگر خدای نکرده در تهران اتفاق 

ناگواری رخ دهد، چه کسی مسوولیت عواقب بعدی را برعهده می گیرد؟
یادمان نرفته جدال پرسپولیس و سپاهان در فصلی که منجر به قهرمانی پرسپولیس با افشین 
قطبی شد، پرتاب سنگ و ترقه های دست ساز در ورزشگاه فوادشهر چشم یک سرباز بی گناه را گرفت 
و تمام جذابیت های فوتبال را به کام ما تلخ کرد؛ آیا قهرمان شدن و بردن به قیمت فاجعه ای نظیر از 
دست دادن چشــم سرباز احمدی در اصفهان، لذت و جذابیتی دارد؟ اصا به چه کسی می چسبد 
که تیمش قهرمان شــود اما یک جوان بیست و اندی ســاله بی گناه، بینایی اش را از دست بدهد؟

اتفاقاتی که در لیگ ایران رخ می دهد، گاهی ظرفیــت مرگ آدم ها را هم دارد؛ وقتی از باای 
سکوها سنگ و آجر به سمت همدیگر یا به طرف زمین پرتاب می شود، اگر خدای نکرده این سنگ به 
سر کسی برخورد کند، احتمال کشته شدن یک انسان وجود دارد. در چنین شرایطی از همه آنهایی 
که در قبال یک مسابقه فوتبال مسوولیت دارند -  از پلیس گرفته تا مدیران و مربیان باشگاه ها- باید 
این قبیل اتفاقات را جدی بگیرند و اجازه ندهند که هولیگانیسم در فوتبال ایران چهره زشت خود 
را به نمایش بگذارد. اگر برای همه اهالی فوتبال این مساله به یک دغدغه جدی تبدیل شود، شکی 
نیست که بسیاری از این اتفاقات در نطفه خفه شده و کار به جای باریک نمی کشد تا آنهایی که برای 
ارسال مدارک منفی علیه ایران به فیفا و ای اف سی غش می کنند هم چیزی در دست نداشته باشند 
تا در مجامع بین المللی امنیت و آرامش ورزشــگاه های ایران را به چالش بکشــند تا خدای نکرده 

میزبانی بازی های مهم از دست فوتبال ایران برود.

بهانهدستکسیندهیم
سایه هولیگانیسم روی سر ورزشگاه های ایران سرمقاله

سعید زاهدیان
Saeed Zahedian
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 سپاهان، خوش شانس و فرصت طلب 

مقابل مدعیان

 سپاهان چیزی نمانده بود پرسپولیس را هم به سرنوشت استقال گرفتار 
کند و یکی از رقبای مســتقیمش در مســیر قهرمانی را یک بر صفر شکست 
دهد، ولی پنالتی دقایق آخر علیپور حکم به تســاوی دو تیم بدون شکســت 

لیگ برتر داد.
ســپاهانی ها که تــا آخریــن دقایق برنــده بودنــد، قطعــا نمی توانند 
از ایــن تســاوی راضــی باشــند، ولــی اگــر رونــد بــازی در 9۰ دقیقــه 
 را بررســی کنیــم، پرســپولیس برتــری نســبی داشــت و فرصت هــای 

بیشتری ساخت.
این ســناریویی است که در بازی های قبلی ســپاهان مقابل مدعیان هم 
دیده شــد و تیم قلعه نویی با وجود برتری نســبی حریفان توانســت امتیازات 

خوبی بگیرد.
در هفتــه پنجــم، تراکتورســازی هرچنــد هنــوز بــه هماهنگــی و 
انســجام فعلی نرســیده بــود مقابل ســپاهان برتری نســبی داشــت، ولی 
 ســپاهان تــا آخرین لحظات برنــده بــود و در نهایت بازی با تســاوی 2-2 

به پایان رسید.
ســپاهان در ورزشــگاه آزادی مقابــل اســتقال هــم حســابی تحت 
 فشــار بــود، ولــی در نهایت با تــک گل دقایق آخــر کی روش اســتنلی به 

سه امتیاز رسید.
سپاهان در نقش جهان توانســت پدیده را هم با همین نتیجه ببرد، ولی 
بازی در نیمه دوم کاما در اختیار تیم مشهدی بود و میزبان در زمین خودش 

فقط دفاع می کرد.
 

سپاهان:8امتیازاز4بازیبامدعیان
انتظار می رفت سپاهان مقابل پرســپولیس خسته و تحلیل رفته تیم برتر 
زمین باشــد، ولی این تیم میهمان بود که بازی را در اختیار داشت و بیرانوند 

قبل از گل حتی یک بار هم به دردسر نیفتاد.
ســپاهان از ۴ بازی مقابل مدعیان قهرمانی و رقیبان مستقیمش 8 امتیاز 
گرفته که کارنامه خوبی اســت، ولی در این دوئل ها کیفیت تیمی که شایسته 

قهرمانی باشد را به نمایش نگذاشته.
قلعه نویــی در ســپاهان اصــرار بــه اســتفاده از آرایــش 3-3-۴ دارد، 
ولــی خط میانی ســه نفره این تیم که از ســوی مهاجمــان چندان حمایت 
نمی شــود، در بازی های بزرگ توان برابری با خط میانــی پرتعدادتر حریفان 
را نــدارد و ایــن را در بازی های اخیر مقابل پدیده و پرســپولیس هم دیدیم. 
در ایــن بازی معموا کیانی یــا کومان در محاصره هافبک های پرســپولیس 
 بودنــد و اضافــه شــدن پورقــاز در نیمــه دوم هم کمکــی بــه تغییر این 

روند نکرد.

سربازاحمدیدرسعبرتنشد
جوان نارنجک ها در ورزشگاه نقش جهان

ماجرای ســرباز احمدی که در ورزشگاه فوادشــهر اصفهان بر اثر پرتاب 
نارنجک چشــم هایش را از دســت داد هرگز از یاد نبرده ایــم. ماجرای تلخی 
که تا ســال ها نقل محافل ورزشــی بود و بســیاری فقدان اهرم های بازدارنده 
کافــی و حضــور تماشــاگرنماها را علت بروز 
چنیــن حادثه ای دانســتند. آن اتفــاق با همه 
دردناکی هایــش این تصور را بــه وجود آورده 
بود که تماشاگران فوتبال اصفهان دیگر چنین 
رفتــاری را در ورزشــگاه های این شــهر تکرار 
نکنند تا خدای  ناکرده دیگر چشمی کور نشود 
اما نارنجک های متعددی کــه در جریان بازی 
سپاهان-پرســپولیس به داخــل زمین پرتاب 
شــد نشــان داد که هنوز خیلی ها از آن حادثه 
درس نگرفته انــد و بدون توجــه به عواقبی که 
ممکن اســت چنین رفتاری درپی داشته باشد، 
همچنان روی همان مدار غلط حرکت می کنند. به راستی اگر در جریان رقص 
نارنجک ها در ورزشگاه نقش جهان دوباره چشمی کور می شد آیا کسی پاسخی 

برای آن داشت؟
 

تکســیرا مربی تیم فوتبال ســپاهان در 
نشســت خبری بعد از دیــدار تیمش مقابل 
پرســپولیس گفت: »قبل از اینکه حرفی بزنم 
باید بگویم قرار نبود مــن اینجا بیایم. قرار بود 
سرمربی ما به اینجا بیاید اما متاسفانه شرایطی 
به وجــود آمد کــه او نیامد. بــازی را دیدید. 
هواداران مــا را دیدید که تا آخــر به ما کمک 
کردند. هــر دو تیم خــوب جنگیدند. فوتبال 
ایران به این شرایط نیاز دارد. در هر دو نیمه هر 
دو تیم خوب درگیر شــدند. هر کسی کمترین 
اشــتباهی می کرد بازنده بود. هر دو تیم کمتر 
اشتباه کردند. در نیمه دوم می توانستیم به گل 
برســیم اما پنالتی گرفته شد که توپ به دست 
بازیکن ما خورد امــا قبل از آن را آنالیز کنید تا 

ببینید خطا شد یا نه.«
تکســیرا در ادامه حرف هایش گفت: »به 
هر حال چیــزی از ارزش های ما کم نشــده و 
در جایگاه اول هســتیم. اان شــرایط طوری 
اســت که انگار یک تیم یک طرف است و ۱۵ 
تیم دیگر طرف دیگر هستند اما سپاهان هنوز 
زنده اســت. چه در خانه و چه بیرون از خانه که 

از ما حمایت می کنند و تــا آخر می جنگیم.« 
مربی تیم سپاهان درباره واژه سیرک که برانکو 
چند مــاه قبل گفته بود این واکنش را نشــان 
داد: »قبا دیدید یا شــنیدید. خودتان جواب 
خودتان را بدهیــد. اول صحبت هایم گفتم که 

مربی ما ناراحت اســت. بیاییــد این چیزها را 
پاک کنیم تا اختافات حل شود.«

میگوئل تکسیرا در پاســخ به این سوال 
که آیــا به کنفرانس خبری باید لقب ســیرک 
داد می گویــد: »مگر این حــرف را ما زدیم؟ با 

همه احترامــی که برای شــما قایلم فکر کنم 
اشــتباه متوجه شــدید. ما اینجا هستیم تا به 
شما احترام بگذاریم. برای احترام به شما اینجا 

هستیم چون شما برای ما مهم هستید.«
وی دربــاره اینکــه چرا بعــد از گلی که 
زدید عقب نشســتید هم این واکنش را نشان 
داد: »باید موضوعی را بگویم. شــما )خبرنگار 
سوال کننده قبلی( به همکاران تان بی احترامی 
کردید. آنها ســوال های خوبی درباره فوتبال 
می پرسند اما شــما این کار را نکردید. درباره 
ســوال همکار شــما باید بگویم بعد از گلی که 
زدیم، نه به خاطر خواســت بازیکنان یا مربیان 
بلکه به خاطر تیم حریف که به دنبال گل زدن 
بود و مهاجم اضافه کرد تیم عقب کشید. ما به 
همین دلیل باید عقب نشــینی می کردیم. این 
موضوع را باید بررســی کنیم. مربی همیشــه 
به بچه ها می گوید کــه وقتی گل می زنیم باید 
سریعا به دنبال گل بعدی باشیم. باید ذهنیت 
بازیکنــان را عوض کنیم. همیشــه این اتفاق 
نمی افتاد. اینطور نیست که ما نخواهیم، بلکه 

تیم حریف این اجازه را به ما نداد.«

تکسیرا: قلعه نویی ناراحت بود به نشست نیامد

 باقری دنیای جدیدی 
را تجـربه می کنــد

قدردانیشفرازمردیکههیچوقتدیدهنشد
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تمام نشده اند

ازباتیروف33سالهتامهدیتقوی31ساله
مسن های قهرمان تا 
ستاره های خانه نشین

محمدی: احترام قهرمانان را باید حفظ می کردیم

سورپرایزغامرضامحمدیبرایکشتیبادعوتدوبارهازیزدانیوتقوی

بازگشتطردشدهها

پرسپولیسازسپاهانبهتربود
نویدکیا: سپاهان شانس قهرمانی دارد

محرم نویدکیا در مورد تســاوی یک بر یک ســپاهان و پرسپولیس، گفت: » بازی 
خوبی را مشــاهده کردیم . اگر بخواهیم منطقی صحبت کنیم پرســپولیس   از سپاهان 
بهتر بازی کرد. نتیجه تســاوی در این مسابقه برای سایر حریفان و مدعیان ایده آل بود. 
بازی در نیمه اول چندان جذاب نبود اما در نیمه دوم شــرایط بهبود پیدا کرد.« وی در 
مورد درگیری هایی که در حاشــیه بازی به وجود آمد، این جمات را به زبان آورد: »این 
مسائل در مسابقاتی به این حساسی مثل دیدار پرسپولیس مقابل سپاهان طبیعی است . 
در مسابقات بزرگ این اتفاقات می افتد و نباید این مسائل را خیلی بزرگ کرد. بازیکنان 
تحت فشــار هستند و مشکات جزیی به وجود می آید.« کاپیتان سابق سپاهان در مورد 
اینکه آیا این تیم می تواند قهرمان شــود، می گوید: »سپاهان امسال شرایط خوبی دارد و 
با این صحبت هایی که مطرح شــده و قرار است 3-۴ بازیکن در نیم فصل جا به جا کنند، 
تیم بهتر هم می شــو د. ۴-۵ تیم اول جدول همه شانس قهرمانی دارند. برای تیم پدیده 

احترام قائل هستم و هر ۵ تیم باای جدول شانس کسب مقام قهرمانی  را دارند.«

 قانون
مانع 

بازگشت 
 تبریزی 
به ذوب

آقاخان باز هم حذف می شود؟

کریمیوشجاعیان
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گزینهسوموچهارماخراجازاستقالرامیشناسید؟

 بازی آخر
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درچارچوبدروازه

آرمن ساروخانیان
Armen Saroukhanian

جنگنبازهابهنفعمدعیان
 خط تیره  سپاهان و پرسپولیس 

در جدول دست نخورد

 برانکو: برای صحبت درباره مهدی طارمی 
10 روز دیگــر صبـــر کنیــد

سربازاحمدیدرسعبرتنشد

جوان نارنجک ها در 
ورزشگاه نقش جهان

اجماعکارشناسانداوری:سیدجال:برخیازوضعیتخودشاندرحالخارجشدنهستند

علیرضا بیرانوند بعد از تســاوی مقابل ســپاهان گفت: »بازی 
خوبی بود. پرســپولیس نشــان داد مدعی اول قهرمانی است و در 
زمین سپاهان با حضور این همه هوادار توانستیم بازی یکطرفه ای 
انجام دهیم که توپ و میدان را در اختیار داشــتیم. متأسفانه روی 
یک شــوت غافلگیر شدیم که هنوز هم نفهمیدم به چه شکلی زده 
شــد. حقمان نبود که این گل را دریافت کنیم و بعد از آن فشــار 
زیادی آوردیم. اگر توپ هایمان گل می شد با اختاف 3-2 گل آنها 
را شکســت می دادیم. فکر می کنم آنهایی که به ورزشــگاه آمدند 
راضی بودند و آنهایی که در تهران بودند و ســایر هواداران مان هم 

لذت بردند.«
او درباره اینکه بازیکنان پرســپولیس در خارج از تهران دچار 
مشــکل می شــوند، گفت: »این از بزرگی پرســپولیس است، به 
قول معروف اگر بزرگ نباشــید زیاد در مــورد ما حرف نمی زنند. 
پرسپولیس بزرگ است و بازیکنان آن هم بزرگ شده اند و مسائل 
خودش را به این شــکل نشان می دهد. شما ببینید علیه بازیکنان 
جوان ما شــعار ســر می دهند و پرچم کشــورهای دیگر را هم به 
ورزشــگاه می آورند. این از بزرگی تیم ما و هواداران مان اســت که 

کسی موفقیت آن را دوست ندارد.«

بیرانوند: توپ هایمان 
گل می شد
با اختاف می بردیم

در 4 سال اخیر، پرسپولیس بیشترین ضربه را از داوری خورده

پرسپولیس1 - 1 سپـاهـان
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برای ماندن پرســپولیس در جمع 
مدعیــان، دو پیــروزی یک گلــه برابر 
ماشین ســازی و ذوب آهــن کافی بود؛ 
پرسپولیســی کــه بعــد از دو قهرمانی 
متوالی، با دســت های خالی و از پشت 
پنجره بسته پا به لیگ هجدهم گذاشت 
و پیش بینی می شــد که اقتدار گذشته 
را نداشــته باشد. پرســپولیس پس از 
برگــزاری 13 بازی نســبت به 2 فصل 
گذشــته امتیاز کمتری دارد ولی هنوز 
جــزو مدعیــان اصلی قهرمانی اســت. 
پرســپولیس در این فصل به بردهای با 
حداقل اختاف قناعت کرده. این تیم در 
این فصل فقط یک بار پیروزی با تفاضل 
بیش از یــک گل را تجربه کرده )هفته 
دوم برابــر فواد( و 5 پیروزی دیگر این 
تیم تنها با اختاف یک گل بوده اســت. 
پرســپولیس بــا زدن 12 گل موفق به 
کسب 24 امتیاز شده و سرخپوشان در 
هر بازی که گل زدند، زمین را دســت 
خالی تــرک نکردند و به جــز بازی با 
صنعت نفت که با نتیجه تســاوی پایان 
یافــت، در بقیــه دیدارها بــه پیروزی 

رســیدند. در واقع تیم بــه ازای هر گل 
زده 2 امتیاز کســب کرده که در تاریخ 
لیگ برتر نســبت بی نظیری محســوب 
می شود. پیش از این در نخستین دوره 
لیگ فجرسپاســی به ازای هر گل زده 
1/8 امتیاز و استقال خوزستان در لیگ 
پانزدهــم 1/73 امتیاز به دســت آورده 
بودند. سبک بازی اقتصادی پرسپولیس، 
نشــأت گرفته از بضاعت کم این تیم از 
نظر تعداد مهره است و برانکو به خوبی 
توانسته تیمش را با این وضعیت تطبیق 
دهد. دســت بسته پرســپولیس باعث 
شــده تا این تیم کم گل بزند اما از نظر 
نتیجه گیری تفاوت چشــمگیری ایجاد 
نشــود. پرســپولیس که در هر 3 فصل 
گذشــته عنوان بهترین خط حمله لیگ 
را به خود اختصــاص داده بود، در این 
دوره به طور متوســط در هر بازی تنها 
یــک گل زده و با بهتریــن خط حمله 
لیگ فاصله زیادی دارد که باید ببینیم 
در نیم فصل دوم با اضافه شدن سروش، 
ترابی و شریفی سبک بازی اش را تغییر 

خواهد داد یا نه.

پرســپولیس این فصل بیشترین 
آســیب را از مصدومیــت مدافعانش 
دیده اســت. حســین ماهینی رباط 
صلیبی پاره کــرد تا در نیم فصلی که 
این تیم نمی تواند بازیکن بخرد، دست 
برانکو برای انتخاب جانشین او خالی 

باشد. 
این پایان بدشانسی های پروفسور 
نبود و در ادامه محمد انصاری بازیکن 
دوپســته اش هــم رباط پــاره کرد و 
بعد از آن شــایان مصلح مصدوم شد. 
مصدومیت هایــی که منجــر به بازی 
کردن شــجاع خلیل زاده مصدوم در 
بازی با ماشین سازی شد. از آن سمت 
در دفاع چپ و راســت پرســپولیس 
هــم بازیکنانــی غیرتخصصــی قرار 
گرفتند. محسن ربیع خواه با بازگشت 

بــه میادین، دیگر در پســت هافبک 
دفاعــی بازی نکرد و به ســمت چپ 
دفاع منتقل شد. آدام همتی هم دفاع 

راست این تیم بود. 
دو بازیکنی که تخصصی در این 
پســت ندارند و همــه منتظر تزلزل 
خــط دفاعی ایــن تیم بودنــد. حال 
آنکه شــاگردان برانکــو بخصوص در 
خطوط دفاع به بلوغ رســیدند و باید 
اعتراف کرد که در این پرســپولیس، 
مهره ها کلین شــیت را رقم نمی زنند 
چرا که پرســپولیس با هــر ترکیب 
دفاعــی قابلیت ایــن را دارد که گل 
برابر  بــازی  نخورد. پرســپولیس در 
ماشین ســازی و ذوب آهن با دو دفاع 
کنار غیرتخصصی، دو کلین شیت ثبت 

کرده و گل نخورده است.

هر گل، دو امتیاز

گل نمی خورند

پرسپولیس متخصص بردهای اقتصادی

عادت خوب چهره های جدید پرسپولیس

حلقه مفقوده پاس های پرسپولیس
در انتظار نیروهای کمکی

بعد از اوج گرفتن انگلیس در جام  جهانی 2018 روسیه و صعود این 
تیم به مرحله نیمه نهایی، چیزی که بیش از همه در تیم ســاوت گیت به 
چشم می آمد، تکیه بر ضربات ایستگاهی بود؛ تیمی که با همین تکیه گاه 
توانســت در جمع چهار تیم برتر جهان حضور پیدا کند و بعد از سال ها، 

یک انگلیس جذاب را نشان مان بدهد.
هر چنــد در آن زمان خیلی ها اعتقاد داشــتند انگلیس می تواند به 
فینال جام  جهانی هم راه پیدا کند اما یکی از کارشناســان اعتقاد داشت 
نبودن بازیکن فانتزی و تکنیکی بااخره به انگلیس ضربه خواهد زد. شاید 
اگر یک بازیکن فانتــزی در ترکیب انگلیس بود، این تیم رتبه ای بهتر از 

چهارمی و باخت در رده بندی به دست می آورد.
»نبــودن بازیکن فانتــزی در نهایت ضربــه اش را خواهد زد.« هنوز 
مشخص نیست که این جمله را می توان به عنوان یک قانون نوشت یا نه. 
تیم های زیادی هستند که در سبک بازی شان 
کوچک ترین احتیاجی به بازیکنان فانتزی و 
تکنیکی احساس نمی کنند و با همین روش 

هم موفقیت های زیادی به دست می آورند.
این قاعده اما شــاید برای پرســپولیس 
مفید نباشــد؛ تیمی که پیش از این، سبک 
بازی اش بر مالکیت توپ استوار بوده و به جز 
بعضــی از بازی ها مقابل حریفــان قدرتمند 
آســیایی، توپ و زمین را در اختیار داشــت؛ 
روندی که در این فصل هم با وجود از دست 
دادن نیمی از بازیکنانش باز هم آن را حفظ 
کــرده و در بازی های گذشــته به جز بازی با 

ذوب آهن بیشترین مالکیت توپ را نسبت به حریفان داشته است.
با این حال این مالکیت هنوز کمکی که باید و شــاید را به برانکو و 
شاگردانش نکرده. این را مرور گل های زده این تیم از ابتدای فصل نشان 
می دهد. گل هایی که کمترین اثر از خاقیت تیمی در آن دیده می شــود 
و نشان می دهد این تیم حلقه مفقوده میان فوتبال مالکانه و نتیجه یعنی 

بازیکن فانتزی ندارد.
پرسپولیس در این فصل تنها 13 گل وارد دروازه حریفان کرده که از 
این 13 گل فقط 3 گل این تیم با پاسکاری بازیکنان و با رد و بدل شدن 
بیش از 3 پاس به دست آمده است. گل اول مقابل فواد را بازیکنان بعد 
از 5 پاس وارد دروازه تیم اهوازی کردند و در بازی مقابل نســاجی هم با 

همین آمار به گل رسیدند.
یکی دیگر از گل های این تیم هم که روی پاســکاری به دست آمد، 
در بازی مقابل پیکان بود؛ 10 پاســی که 8تای آن را در محوطه جریمه 
خــودی به یکدیگر دادند و فقط دو پاس در محوطه جریمه حریف بود و 
در نهایت هم ضربه علیپور با اشــتباه شیخ ویسی وارد دروازه شد. این سه 

گل تنها گل هایی بودند که روی پاسکاری و کار تیمی به دست آمدند.
5 گل از روی ضربه ایســتگاهی، وابســتگی تیم برانکو را به ضربات 
شروع مجدد به خوبی نشان می دهد. گل دوم مقابل فواد با تنها سه پاس 
به دســت آمد و گل سوم روی حرکت انفرادی سیامک نعمتی و یک گل 
بدون پاس گل بود. ســه اشتباه فردی هم هدیه ای بوده از سوی حریفان 
به برانکو و تیمش. این آمار نشــان می دهد می توان گفت پرسپولیس اگر 
برای حمله کردن برنامه ای داشــته باشــد، ابزار ازم برای اجرای آن را 

ندارد.
اوضاع و شرایط پرسپولیس در این فصل آنقدر بد و نتایج آنها آنقدر 
خوب بوده که صحبت کردن از مشکل در این تیم کار بسیار سختی است. 
مهم تر از همه اینکه این روزهای سخت رو به پایان است و با اضافه شدن 
مهدی ترابی و ســروش رفیعی، آن حلقه مفقوده پیدا خواهد شد. فوتبال 
مالکانه پرسپولیس در کنار بازیکنان فانتزی می تواند این تیم را به شرایط 

آرمانی پیش از این برگرداند.
هــر چند این اتفاق و این پیشــرفت، ارزش نمایش هافبک های این 
تیم در نیم فصل اول را کم نخواهد کرد؛ هافبک ها و مهاجمانی که هنگام 
نیاز نشان دادند در حد یک بازیساز و بازیگردان برای پرسپولیس نیستند 
و برانکو نیازمند نیروهای کمکی اســت تا هرچه زودتر به او اضافه شده و 
تیم را از این کم موقعیتی و وابستگی به ضربات شروع مجدد نجات دهند 

و پرسپولیس دوباره تبدیل به تیم همیشگی برانکو شود.

کمیته انضباطی هم پشت سپاهان درآمد: 

دعواها تقصیر برانکو بود!
 اتوبــوس پرســپولیس هنــوز خیلی از 
فرودگاه اصفهــان فاصله نگرفته بود که مورد 
حمله قرار گرفت و در اثر پرتاب سنگ، یکی 
از شیشه های اتوبوس که سیدجال حسینی 
و مترجــم برانکــو روی صندلــی کناری اش 

نشسته بودند، خرد شد.
 اتفــاق عجیب تر اما در شاهین شــهر و 
مقابــل هتلی که پرسپولیســی ها رزرو کرده 
بودنــد، رخ داد. یک تجمع تقریبا هزار نفری، 
پرسپولیســی ها را مجبور کرد کمی دورتر از 
اتوبوس پیاده شــوند و در همان مسافت چند 
دقیقه ای تا هتل، در حالی که به درخواســت 
هــواداران بــرای گرفتن عکــس و امضا تن 
طرفداران  شــعارهای  شــنونده  می دادنــد، 

سپاهان هم بودند.
کار به جایی رســید که نیروهای پلیس 
برای دور کردن  آنها از گاز اشــک آور استفاده 
کردنــد و حتی بازیکنان پرســپولیس مدعی 
شــدند چند گاز اشــک آور هم به در محوطه 
هتل پرتاب شــد که آثــارش آنها را حتی در 
اتاق هایشان هم راحت نگذاشت. این ادعا را اما 
انتظامی شاهین شهر  حسین بساطی فرمانده 
رد کرد: »اســتفاده از گاز اشــک آور بیرون از 
هتل محــل اقامت پرســپولیس کاما کذب 
اســت. نیروهای به کار گرفته شده در محل 
اســتقرار این تیــم از باتجربه ترین نیروهای 
پلیس شاهین شــهر هستند و از گاز اشک آور 

هیچ گونه استفاده ای نکردند.«
بدتر از همه اما آسیب دیدگی آدام همتی 
بود که فاصله اتوبوس تــا هتل را لنگ لنگان 
پشت سر گذاشت و خودش هم نمی داند چه 
اتفاقــی برایش افتاد: »نمی دانم چه شــد اما 
یکدفعه یک مشت به صورتم خورد و یک لگد 

به پایم!«
همان موقــع بود که مدیر روابط عمومی 
پرســپولیس اعام کرد این تیم اگر تضمین 
جانی نداشــته باشد، برای بازی از هتل خارج 
نخواهد شــد که پاسخش را جهانگیر کریمی 
انتظامی اســتان  معاون اجتماعی فرماندهی 
اصفهــان داد: »طبــق روال همــه بازی های 
گذشــته و به صــورت ویــژه، تمهیدات ازم 
برای حفظ نظم و امنیت برگزاری ســپاهان و 
پرسپولیس در روز یکشنبه اندیشیده شده و 
هیچ نگرانی از این بابــت وجود ندارد. مردم 
فهیم اســتان اصفهــان همچون گذشــته با 
حضور پرشــور همراه با نظم و توأم با آرامش 
در ورزشــگاه حضور پیدا خواهنــد کرد و با 
رعایت ضوابط مشــکلی در ورزشــگاه وجود 

نخواهد داشت.«
پشت بندش باشگاه سپاهان هم یک بیانیه 
نوشــت و ادعا کرد کســانی را کــه به اتوبوس 
پرســپولیس حمله کرده اند، به عنــوان هوادار 
نمی شناســد و بــرای دســتگیری آنها تاش 
خواهــد کرد: »اخباری در مورد آســیب دیدن 
جزیــی اتوبوس تیم پرســپولیس در حاشــیه 
شهر اصفهان و مسیر ورودی اتوبان فرودگاه به 
داخل شهر در رسانه ها منتشر شده که به عنوان 
میزبان پرسپولیس در اصفهان ازم است تاکید 
کنیم اینگونــه رفتارها به هیچ وجه در قاموس 
هواداران فهیم ســپاهان جا نــدارد و از طریق 
مراجع ذی ربط پیگیری خواهیم کرد تا مقصران 

اصلی شناسایی شوند.«
جالب ترین واکنــش را اما از رییس کمیته 
انضباطی فدراسیون فوتبال دیدیم که به جای 
برخــورد با رفتارهای زشــتی کــه در اصفهان 
با پرســپولیس شــد، سعی داشــت تقصیرها 
را بینــدازد گردن پرسپولیســی ها. اســماعیل 
حســن زاده گفته: »باید قبول کنیــم اتفاقاتی 
پیش از بازی پرســپولیس و ســپاهان افتاده و 

رسانه ها هم نگرانی خودشان را دارند که خیلی 
به این موضوع پرداخته اند. شکسته شدن شیشه 
اتوبوس تیم پرسپولیس را نمی توان کتمان کرد 
اما باشگاه میهمان و هوادارانش هم باید خیلی 
مســائل را رعایت کنند. من با باشــگاه میزبان 
صحبت کردم و خبر دارم با اینکه از شکستگی 
شیشــه اتوبوس پرســپولیس ناراحت هستند 
و احســاس می کنند شــیطنت هایی شده، در 

تاشند میزبانی بسیار خوبی داشته باشند.«
این اما پایان داستان نبود و در ادامه، رییس 
کمیتــه انضباطی مصاحبه هفتــه پیش برانکو 
ایوانکوویــچ را عامل به وجود آمدن حاشــیه ها 
معرفــی کرده اســت: »خیلی راحــت بگویم، 
بخشی از این التهابات که نه تنها در این مسابقه 
بلکــه در تمام بازی ها به وجود می آید، ناشــی 
از رفتار بزرگ هــای تیم اعم از مدیریت و کادر 
فنی بوده است. اگر مصاحبه ها را بررسی کنید، 
متوجه می شوید ســرمربیان دو تیم سپاهان و 
پرسپولیس از جمله تیم هایی بودند که در مورد 
داوری به شــکل خیلی بدی اظهارنظر کردند. 
مثًا یکی از مربیــان گفته بود اگر داوری ها به 

ضرر ما نباشــد، فان تیم را شکست می دهیم، 
این نــوع صحبت کردن یک جــور گرادهی به 
ســکوها به حساب می آید و شــکی نیست که 
مصاحبه ســرمربیان و بزرگ ترهــا در به وجود 
آمدن حاشیه ها تأثیرگذار بوده. وقتی سرمربی 
با آن همه ســابقه چنین حرف هایی را به زبان 
می آورد، نمی شــود از یک جوان انتظار دیگری 

داشت. 
در هــر صــورت امیــدوارم همه مســائل 
انضباطی را رعایــت کنند. ما هم از این به بعد 
به مصاحبه هــای بعد از بــازی مربیان دقت و 
رسیدگی بیشــتری خواهیم داشت. یک مساله 
دیگر هم که چند وقتی اســت به وجود آمده، 
این اســت که وقتی دو تیم دیگــر با هم بازی 
دارند، به تیم سومی که اصًا آنجا حضور ندارد 

توهین می شود. 
به طور مثال در بازی سپیدرود و استقال 
در رشــت آوردن پرچم ژاپن و تیم کاشیما به 
ورزشــگاه چه ضرورتی داشــت؟! اینها مسائلی 
اســت که می تواند مربوط به مسائل غیرمسابقه 

باشد و باید حواس مان به آنها هم باشد.«

 پرسپولیس قول گرفت 
و هتل را ترک کرد

»با حملــه ای که به اعضای تیم شــد، 
در جلســه هماهنگی می خواهیم برای تامین 
جانی اعضای تیم تضمین های ازم داده شود، 
در غیر این صــورت برای بازی از هتل خارج 
نمی شویم.« این را مدیر روابط عمومی باشگاه 
پرسپولیس بعد از حمله به اتوبوس قرمزها در 
اصفهان به زبــان آورد و ادامه داد: »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، مســوولیت آن هم بر عهده ما نخواهد 
بــود. فوتبال در هیچ شــرایطی ارزش آن را 
ندارد که جــان آدم ها به خطر بیفتد. فوتبال 
برای لذت مردم و رقابت عادانه است. کری ها 
همیشه وجود دارد ولی این مسائل اصا قابل 
قبول نیست. این بار در شهر بودیم که چنین 
شــد و شیشه اتوبوس مانع از یک فاجعه شد. 
چه کســی می داند فردا چه چیزی انتظار ما 

را می کشد؟«
این اعتراض سپس به جلسه هماهنگی 
پیش از بازی با سپاهان کشیده شد؛ جلسه ای 
100 دقیقه ای که با اعتراض جدی نمایندگان 
باشگاه پرسپولیس نسبت به شرایط پیش آمده 
همراه بود. این طور که ســایت رسمی باشگاه 
پرســپولیس گزارش داده، نشست مدیران و 
هماهنگی پیش از بازی پرسپولیس و سپاهان 
شنبه شب با حضور نمایندگان سازمان لیگ، 
هیات فوتبال اصفهان، نمایندگان دو باشگاه و 
عوامل برگزاری مسابقه برگزار شد. این جلسه 
با توجه به اهمیت مباحث مطرح شــده بیش 
از 100 دقیقــه به طول انجامید در حالی که 
چنین نشست هایی ظرف 30 تا 40 دقیقه به 

پایان می رسد.
مصطفی قنبرپور، حسین خبیری و پندار 
خمارلو نمایندگان پرسپولیس در این جلسه 
بودند. مدیر روابط عمومی پرسپولیس درباره 
این جلســه گفت: »طبیعی است که امنیت 
جانی اعضای تیم پرسپولیس، مهم ترین بحث 
ما بود. در تمام دنیا همین اســت. امنیت یک 
مســابقه مقدم بر همه چیز است. ما از زمان 
ورود به اصفهان شرایط مناسبی را پشت سر 
نگذاشتیم و اگر از همین حاا هم هیچ اتفاق 
خاصی روی ندهد باز هم شــرایط عادانه ای 
حاکم نبود. خواســته ما قبل از هر چیز این 
بود که به هر ترتیبی که خودشــان می دانند، 
امنیت و آرامش کامل بازیکنان ما در ساعات 
باقی مانده اقامت در هتــل، انتقال از هتل به 
ورزشــگاه، داخل ورزشــگاه از لحظه ورود تا 
خروج و انتقال از ورزشــگاه تا فرودگاه تامین 
انتظامی و  باشــد. نمایندگان محترم نیروی 
یگان ویژه هم قول مســاعد دادنــد با اتخاذ 
تدابیــر ازم و در نظر گرفتن اســکورت در 
اطــراف اتوبوس، امنیــت ازم برقرار خواهد 

بود.«

کاشانی: طارمی حق 
بازگشت ندارد

باشــگاه  مســوول  خنثی تریــن 
پرســپولیس در ســال های اخیر، همین 
رییس هیات مدیره بود که حاا شــایعه 
بازگشــت طارمی او را هم بــه واکنش 
واداشته است. جالب اینکه جعفر کاشانی 
پیش تر از بازگشت طارمی و رضاییان به 
پرســپولیس حمایت کرده بود اما امروز 
او هــم در صف مخالفان این بازگشــت 
ایستاده و با تندی به شایعه حضور دوباره 
مهــدی طارمی در پرســپولیس واکنش 
نشان داده است: »به نظر من طارمی به 
پرسپولیس برنمی گردد چون به او اجازه 
بازگشت نمی دهیم. کسی که از خانه اش 
به آن شــکل می رود، کسی که خانه را با 
شوق رفتن ترک کرده و خانواده اش را در 
سخت ترین شرایط تنها می گذارد، دیگر 
نبایــد برگردد. ااقل تا وقتی من باشــم 
آن هایی که اینگونه از پرسپولیس رفتند، 

نباید بازگردند.«
البته آقای رییس مشــکلی با خرید 
بازیکن و تقویت تیم ندارد اما با بازگشت 
امثــال طارمــی موافق نیســت: »قطعا 
پرسپولیس باید در نیم فصل تقویت شود 
اما بازیکنانی باید به این باشــگاه بیایند 
کــه قــدر و ارزش پیراهــن و جایگاه و 
شــأن باشگاه را بشناسند و به آن احترام 
بگذارند. برای تقویت تیم، بازیکن جذب 
می کنیم اما قرار نیست کسانی که رفتند، 

به پرسپولیس برگردند.«
تغییر  دربــاره  همچنین  کاشــانی 
و تحواتــی که گفته می شــود به زودی 
در باشــگاه پرســپولیس اعمال شده و 
بازنشســته ها از مدیریــت این باشــگاه 
کنار می روند، گفتــه: »من هم از طریق 
رسانه ها این اخبار را شــنیده ام اما باید 
منتظر بمانیم تــا ببینیم این تصمیمات 
به کجا می رسد. در این رابطه قانون گذار 
باید صحبــت کند اما تــا جایی که من 
می دانــم، تبصره هایی هم وجود دارد که 
ما به راحتی مدیران باتجربه  و موفق مان 
را از دســت ندهیــم. آرزو می کنــم اگر 
اتفاقی هم قرار اســت بیفتد، از نخبگان 
کشــور برای اداره ایــن تیم های بزرگ 

استفاده شود.«
جالب، حمایت رییس هیات مدیره 
از تحویــل مدیریت باشــگاه بــه معاون 
گرشاســبی اســت: »واقعا نمی دانم چه 
تغییری رخ خواهــد داد اما درباره آقای 
عــرب باید بگویم ایشــان را از اداره کل 
تربیت بدنــی می شناســم. ایشــان یک 
آدم ورزشــی و مهمتر از آن یک انسان 
سالم است. در پاســخ به کسانی هم که 
می گویند او ورزشــی نیست، باید بگویم 
ایشــان در عالم ورزش بزرگ شــده و تا 
جایی که من می دانــم، آدمی بادانش و 

مدیری توانمند است.«

سوژه گزارش

مصاحبه

پرسپولیس 
در اصفهان 

تنها بود

بدتر از همه اما 
آسیب دیدگی 
آدام همتی 

بود که فاصله 
اتوبوس تا هتل 
را لنگ لنگان 

پشت سر 
گذاشت و 
خودش هم 

نمی داند 
چه اتفاقی 

برایش افتاد: 
»نمی دانم چه 

شد اما یکدفعه 
یک مشت به 
صورتم خورد 
و یک لگد به 

پایم!«

به پرسپولیس حمله شد اما هیچ کس پشت این تیم درنیامد. در عوض همه و حتی غیراصفهانی هایی که میزبانی سپاهان ربطی به آنها نداشت، علیه پرسپولیسی ها موضع 
گرفتند. استفاده از گازهای اشک آور تکذیب شد، باشگاه سپاهان در بیانیه اش پرتاب سنگ و شکسته شدن شیشه اتوبوس پرسپولیس را یک اتفاق جزیی خواند و ادعا 
کرد حمله وران به این تیم سپاهانی نبودند. بدتر از همه اینکه رییس کمیته انضباطی فدراسیون لزومی ندید با هواداران سپاهان برخورد شود. حسن زاده نه تنها برخورد 
با حمله وران به اتوبوس پرسپولیس را ازم ندانست، بلکه مثل وکیل مدافع سپاهان جلوی پرسپولیسی ها سینه سپر کرد و همه چیز را انداخت گردن برانکو و مصاحبه 
هفته گذشته اش. بعد از شنیدن صحبت های او شاید بتوان حق را به پرسپولیسی ها داد که می گویند فدراسیون با تمام ارکانش در جبهه مخالف آنها ایستاده است.

چنــد روز دیگر کــه محرومیت نقل و 
انتقااتی به پایان برســد، پرســپولیس هم 
می تواند مثل بقیه باشــگاه ها وارد بازار شود 
و هر بازیکنی را می خواهد، بخرد. این باشگاه 
حتی می تواند به جای دو بازیکن مصدوم خود 
هم بازیکن جدید جذب کند. محمد انصاری 
و حســین ماهینی دو بازیکن پرســپولیس 
هستند که به دلیل پارگی رباط صلیبی بعید 
اســت تا پایان فصل بتوانند برای پرسپولیس 
به میدان بروند. از سویی دیگر طبق آیین نامه 
نقــل و انتقااتی ســازمان لیگ، باشــگاه ها 

می توانند به جــای بازیکنان مصدوم خود )به 
هر تعداد که باشــند( در صورت تایید کمیته 
پزشکی فدراســیون فوتبال و مرکز ایفمارک 
مبنی بــر اینکــه مصدومان بــه مدت یک 
نیم فصــل نمی توانند به میدان بروند، بازیکن 
جدید جذب کنند. به این ترتیب در صورتی 
که مدیران و کادر فنی باشــگاه پرسپولیس 
تمایل داشــته باشند، می توانند نام ماهینی و 
انصاری را از فهرســت خــارج کنند که البته 
برانکــو گفته بود ماهینی چــون از فروردین 

برمی گردد، حذفش نخواهد کرد.

مدیر عامل باشگاه پرسپولیس بار دیگر 
نسبت به آینده شغلی خود اظهار بی اطاعی 
کرد. حمیدرضا گرشاسبی که صبح یکشنبه 
در اردوی پرسپولیس در اصفهان حاضر شده 
بود، به خبرنگاران گفــت: »من نباید به این 
ســوال ها جواب بدهم و اطاعــی هم ندارم. 
خودمان هم منتظر هستیم ببینیم چه اتفاقی 
می افتد. عزیزانی که این قانون را وضع کردند، 
همان طــور که مقــام معظم رهبــری نگران 
شــدند و دســتور اصاح قانون را دادند، باید 
بدانند عجوانه این قانــون را وضع کردند.« 

سوال بعدی این بود که پرسپولیس به دلیل 
دریافــت نگرفتن بودجــه دولتی، خصوصی 
است اما چطور شامل قانون منع به کارگیری 
بازنشستگان می شــود؟ گرشاسبی در پاسخ 
گفت: »پرسپولیس یک ریال نه کمک دولتی 
داشــته، نه بودجه دولتی. کمکی هم نشده. 
حتی یک بازی که بــه مجموعه های دولتی 
پرداخت می کنیم.  اجاره ســنگین  می رویم، 
پرسپولیس از هیچ کس کمک نگرفته و حتی 
بدهی هایــی را هم که برای خــودش نبوده، 

پرداخت کرده است.«

تســاوی بدون گل تیم ااهلــی برابر 
الرائــد در هفتــه دوازدهم لیگ عربســتان 
موجب نگرانی هواداران این تیم شده است. 
ااهلی که یکی از حریفان پرســپولیس در 
مرحلــه گروهی لیــگ قهرمانان آســیا به 
شــمار می رود، با بحران گلزنی مواجه شده 
و مصدومیــت و افت بازیکنــان خط حمله 
این تیــم هوادارانش را نگران کرده. جانینی 
تــاوارس مهاجم آفریقایــی ااهلی به دلیل 

مصدومیــت حداقل دو مــاه از میادین دور 
است و ناکامی خط حمله سبزپوشان بعد از 
این مصدومیت نگران کننده شده، آن هم در 
شــرایطی که عمر السوما مهاجم نامدار اهل 
سوریه از روزهای اوج خودش فاصله گرفته 
و عملکــردی ناامیدکننده در ترکیب ااهلی 
دارد. مهنــد العســیری مهاجم عربســتانی 
ااهلــی هم که به دلیــل تخلفات انضباطی 
یک ماه محروم بود هنوز نتوانســته آمادگی 

پیــش از محرومیت را به دســت بیاورد. به 
همین دلیل مســووان ااهلی با آقای گل 
لیگ دسته دوم عربستان به توافق رسیده اند. 
یک مهاجم آفریقایی از کشور چاد که شاید 
بتواند بخشی از مشکات را حل کند اما در 
نقــل و انتقاات زمســتانی احتمال جدایی 
عمر السوما و جذب مهاجمان بیشتری وجود 
دارد تا مشکل گلزنی خط حمله ااهلی حل 

شود.

با رضا  توافــق پرسپولیســی ها  خبر 
قوچان نژاد در حالی مطرح شده که برانکو 
اصا نام این بازیکن را در فهرست خریدش 
ننوشته و بعید است شرایط خانوادگی این 
بازیکــن هم فرصت حضــور در لیگ برتر 
ایــران را به او بدهد. این البته نخســتین 
بار نیســت که شــایعه پرسپولیسی  شدن 
قوچان نژاد را می شــنویم امــا مثل دفعات 
قبل، به نظر می رسد این بار هم همه چیز 

در حد همین شــایعه باقــی بماند چرا که 
برانکــو ایوانکوویچ عادت نــدارد به توصیه 
اطرافیانــش نظر خود را دربــاره بازیکنی 
تغییــر بدهد. هر چند ســکوت مدیرعامل 
باشــگاه پرسپولیس و واکنشــش به خبر 
قرمزپوش شــدن رضا قوچان نژاد احتمال 
جــذب این بازیکن را همچنــان زنده نگه 
می دارد. حمیدرضا گرشاسبی گفته باشگاه 
پرسپولیس ایق بهترین بازیکنان است اما 

حرفه ای نیســت کــه از اان راجع به رضا 
قوچا ن نژاد صحبت شود: »هنوز هیچ چیز 
معلوم نیســت. تا نیم فصل چند روز دیگر 
مانده و نه حرفه ای اســت و نه اخاقی که 
اســم بازیکنی مطرح شود ولی پرسپولیس 
باشگاه بزرگی اســت و مطمئن باشید در 
یارگیری هم موفق عمل خواهد کرد. البته 
فعا هیچ مذاکره ای در کار نیست تا شروع 

نقل و انتقاات.«

پرسپولیس می تواند به جای ماهینی و انصاری بازیکن جدید بگیرد

گرشاسبی: یک ریال هم از دولت پول نگرفتیم

هشدار به پرسپولیس: ااهلی مهاجم جدید خرید

سکوت پرسپولیس در مورد قوچان نژاد

 استقبال ویژه از برانکو ایوانکوویچ. شاید این هوادار سپاهان 
برای دلجویی از سرمربی پرسپولیس که شنبه شب با سنگ به 
اتوبوس تیمش حمله شده بود، این طور به استقبال او رفته است.

 عیــادت ماهینی از انصــاری. همین دو مــاه پیش بود که 
ماهینــی ربــاط صلیبی زانــوی چپش را به تیــغ جراحی 
ســپرد اما حــاا به عیــادت انصــاری رفته کــه دو روز 
پیــش زانــوی آســیب دیده اش را جراحی کرده اســت.

 دیدار و خوش و بش مدیرعامل پرسپولیس با هوادار معلول این تیم. گرشاسبی 
کــه می گفتند به اصفهان نخواهد رفت، صبح یکشــنبه خــودش را به اردوی 
پرسپولیس رساند و مورد اســتقبال پرسپولیسی های شهر اصفهان قرار گرفت.

 بعد از باشگاه پرســپولیس، این بار نوبت سپاهانی ها بود که 
از سیدجال حســینی تقدیر کنند. غیر از این بنر، باشگاه 
اصفهانی یکی از پیراهن های خود را هم با شماره 115 )تعداد 
بازی های ملی سیدجال( به کاپیتان پرسپولیس تقدیم کرد.

عکس نوشت

سال بیست و دوم | دوشنبه 19 آذر 1397 |  2 ربیع الثانی  10Dec 2018  | 1440 |  شماره 6088



3فوتبـــال ایـــران @iranvarzeshi

سال هاست از فقدان مدیران ورزشی 
و بااخص فوتبالی در راس فدراسیون 

فوتبال مان می نالیم و هر آنچه در ته 
مانده این دیگ بر صندلی ریاست فوتبال 

نشسته و رفته را با تمام اشکاات و 
ایرادهایشان می ستاییم و همچنان آرزو 

می کنیم کاش یکی از همان ها فوتبال 
را اداره می کرد و اینقدر عقب عقب 

نمی رفتیم.

ال کاسیکوی وطنی خیلی دیر داغ شد

صلح نبازها به نفع مدعیان
یکشــنبه 97/9/18، دیــدار معوقه 
از هفتــه دوازدهم لیــگ هجدهم، 
ساعت:16:10،  جهان،  نقش  ورزشگاه 

تماشاگر: ۴0 هزار نفر
سپاهان یک

گل: عزت ا... پورقاز )75(
پرسپولیس یک

گل: علی علیپور )88- پنالتی(
داور: علیرضا فغانی

کمک هــا: رضا ســخندان و محمد 
منصوری

-90 +2( کی روش  اســتنلی  اخراج: 
کامیابی نیــا  و کمــال    ســپاهان( 

)92-پرسپولیس(
بازیکن برتر: مهدی کیانی )سپاهان(

سپاهان
ایرانپوریان،  محمــد  نیازمنــد،  پیام 
عزت ا... پورقاز، ســیاوش یزدانی، ســعید 
آقایــی، مهــدی کیانی، حامــد بحیرایی 
)46- خالــد شــفیعی(، وادیمیر کومان 
)81- بختیــار رحمانی(، مهرداد محمدی  
انصاری(، سجاد شهباززاده،  )53- ساسان 

کی روش استنلی
سرمربی: امیر قلعه نویی

 
پرسپولیس

بیرانوند، سید جال حسینی،  علیرضا 
شــجاع خلیل زاده، سیامک نعمتی، شایان 
مصلح، کمــال کامیابی نیا، احمد نوراللهی، 
بشار رسن، امید عالیشاه )84- محمد امین 
اسدی()4+90- محســن ربیع خواه(، علی 

علیپور و گادوین منشا
سرمربی: برانکو ایوانکوویچ

 
بازی با دو حمله پرسپولیس و فوق العاده 
ســریع آغاز شد اما آن ســوی زمین کی روش 
اســتنلی با ضربه سر نخستین موقعیت نصف و 
نیمه تیمش را رقم زد تا مشخص شود بازی پر 

صحنه ای را شاهد خواهیم بود.
دقیقه 5 نشــده بود که ســپاهان دومین 
حمله اش را هم تدارک دید و به نخستین کرنر 
بازی رســید تا باز هم ضربه سر کی روش نشان 
دهد نیروی هوایی قلعه نویی از شــروع مسابقه 

کارش را آغاز کرده است.
بعــد از ده دقیقــه آرام و کــم برخــورد 
با یک ضربه ایســتگاهی موقعیت  پرسپولیس 
ساخت اما ارسال عالیشاه با دفع نیازمند همراه 
شــد در حالی که اگر ســر نوراللهــی به توپ 
می خورد شــاید دروازه میزبان باز می شد. بعد 
از این موقعیت دو کرنر نصیب ســرخ ها شد که 
کرنر دوم با اشــتباه مدافع سپاهان نزدیک بود 

کار دست این تیم بدهد .
بازی پرفشــار دو تیــم در میانه زمین و 

البته حساســیت بازی باعث شد موقعیت های 
زیــادی روی دروازه ها ایجاد نشــود. در حالی 
که ارســال های ســپاهانی ها مدام دفع می شد 
پرسپولیس با شوت منشا می توانست لحظه ای 
خــاص خلق کند اما ضربه ایــن مهاجم ناامید 

کننده بود.
دقیقه 27 ارسال منشا می توانست خطری 
برای پرســپولیس ایجاد کند اما باز هم خروج 
نیازمند موفق بود و خطری دروازه ســپاهان را 

تهدید نکرد.
دقیقــه 32 مهرداد محمــدی با حرکتی 
بــرای خودش  فوق العاده  موقعیتــی  تکنیکی 
ایجاد کــرد اما ضربه نهایی اش را بســیار آرام 
نواخــت و بیرانوند راحت توپ را گرفت. همین 
توپ در آن ســوی زمین با حمله سریع سرخ ها 
می توانست موقعیت گل باشد اما منشا به جای 

پاس به جلو، پاس به عقب داد.
دقیقــه 45 دو، ســه ارســال متوالــی 
پرســپولیس موقعیت هایی نصف و نیمه ایجاد 
کرد اما خط دفاع ســپاهان اشــتباه نکرد و در 
نهایــت نیمه اول بازی کمتــر از حد انتظار از 

سوی هر دو تیم به پایان رسید.
نیمه دوم با یک تغییر در ترکیب سپاهان 
و تغییــر آرایش این تیم همراه بود چرا که قلعه 
نویی اصا از مدل بازی تیمش رضایت نداشت، 
با این حال پرسپولیس نخستین موقعیت نصف 

و نیمه را ســاخت و شــوت محکم سیدجال 
از بــاای دروازه میزبان بیــرون رفت. لحظاتی 
بعد هم شــروع منشا و اشــتباه مهره تعویضی 
قلعه نویی باعث شــد تا منشــا با یک کات بک 
موقعیتی خوب برای عالیشاه بسازد که دخالت 
مدافع سپاهان این موقعیت را از سرخ ها گرفت.

دقیقه 57 و بعــد از چند دقیقه که بازی 
آرام گذشــت باز هم پرسپولیس در یک حمله 
همــه جانبه دو، ســه موقعیت خلــق کرد اما 
ضربات پــی در پی بازیکنان ایــن تیم با دفع 

مدافعان سپاهان همراه بود.
سه دقیقه بعد سپاهان هم یک ضربه کرنر 
به دست آورد که باز هم کی روش ضربه سرش 

را نواخت که در چارچوب نبود.
پرســپولیس کــه در نیمــه دوم بهتر و 
منسجم تر از حریفش عمل می کرد دوباره برای 

خلق موقعیت دو، سه تاش نافرجام داشت چرا 
که ارســال ها و ضربات نهایی بازیکنان این تیم 
بــا دفع موفق مدافعان میزبان همراه می شــد. 
شــوت های نوراللهی و علیپــور در دقایق 66 و 
67 موقعیت هایی بود که برای سرخ ها از دست 

رفت چرا که توپ به دروازه سپاهان نرسید.
دقیقه 72 ســپاهان در پی یک ضدحمله 
سریع موقعیت خطرناکی ساخت و پاس عرضی 
ساسان انصاری با ضربه نهایی شهباززاده همراه 
شد که ســیامک نعمتی مقابل توپ ایستادگی 

کرد.
لحظاتی بعد اوت دستی بلند سپاهانی ها 
با خروج بیرانوند همراه شــد اما توپ به بیرون 
از محوطه جریمه برگشــت تا عزت ا... پورقاز با 
شوتی استثنایی و فوق العاده محکم طاق دروازه 
پرسپولیس را فرو بریزد و سرخ ها را شوکه کند.

بعد از گل سپاهان، پرسپولیس که فرصت 
زیادی برای جبران نداشت جلو کشید و دقیقه 
80 بــا حمله ای همه جانبــه صاحب موقعیت 
شد اما شــوت نهایی بشــار دقیق نبود. حمله 
همه جانبه پرســپولیس در دقیقه 84 با شوت 
نوراللهــی و دفع نیازمند همراه شــد اما مقابل 
دروازه خالی علیپور و منشا باز هم ناکام ماندند 

و در کمال تعجب این موقعیت هم گل نشد.
دقیقه 85 باز هم کرنر پرسپولیس و دفع 
ســپاهانی ها نتیجه ای نداشت اما کرنر بعدی با 
ارســال بلند و خطای هند کی روش مواجه شد 
تا فغانی برای پرسپولیس پنالتی بگیرد. علیپور 
پشت توپ ایستاد و با ضربه ای محکم توپ را به 
تور چسباند تا پرسپولیس به گل مساوی برسد.

در وقت های تلف شــده که بازی پرتنش 
دنبال می شــد فغانی دو بازیکــن دو تیم را به 
خاطــر درگیری اخــراج کرد. دقیقــه چهارم 
وقت های تلف شده ســپاهان برای رسیدن به 
گل برتری جلو کشــید و بعد از اینکه شــوت 
کیانی گل نشــد یک ضربه ایستگاهی هم برای 

این تیم حاصل شد که نتیجه ای نداشت.
در نهایت تســاوی باعث شــد تا سپاهان 
به لطف تفاضل گل دوباره صدرنشــین شود اما 
استقال و پدیده هم رســما به جمع مدعیان 
آمدند تا بازی پایانی تیم ها فوق العاده حســاس 

شود.

فغانی گفت مگر فحش خطاست؟ 
کامیابی نیا: دو بازیکن 
سپاهان دقیقه 10 باید 

اخراج می شدند
کمال کامیابی نیا در مورد اخراجش در 
بازی با سپاهان، گفت: »آقای فغانی اگر قرار 
به اخراج بود شــما بایــد دقیقه 10 هر دو 
بازیکن خارجی سپاهان را اخراج می کردید 
چون آنها با زبان انگلیســی فحش می دادند 
و شــما هــم متوجــه این فحش ها شــده 
بودیــد. در نیمه اول چند بــار این موضوع 
را به شــما گفتم و حتــی یک بار کی روش 
اســتنلی به شجاع خلیل زاده فحش داد که 
وقتی بازیکن ما به شما گفت او فحش داده 
شــما گفتید مگر فحش خطا است؟ این را 

می توانید از خود خلیل زاده هم بپرسید.«
وی در پایــان گفــت: »اصــًا باورم 
نمی شــود داور در آن صحنــه به ما کارت 
قرمــز داده و من تصور می کردم می خواهد 
کارت زرد بدهد. به نظر من او خنده دارترین 
کارت قرمزی را که می توانست بدهد همین 
بود و در دقیقه 10 بازی باید هر دو بازیکن 

خارجی سپاهان را اخراج می کرد.«

حق ما ۳ امتیاز بود
شجاع: فقط آمده بودند 

به من فحش بدهند
شجاع خلیل زاده بعد از تساوی مقابل 
ســپاهان گفت: »خدا را شکر که توانستیم 
یک بازی خــوب را انجــام بدهیم. حق ما 
3 امتیاز بود و شــرایط بازی به شکلی بود 
که می توانســتیم برنده بازی باشیم.« وی 
افزود:  »داوری بازی هم داوری خیلی خوبی 
بود. در مــورد صحنه پنالتی هم بگویم من 
پشت ســیدجال حسینی بودم و دیدم که 
پنالتی اتفاق افتــاد به نظر من آقای فغانی 
درست سوت زد و پنالتی را خوب گرفت.« 
خلیل زاده در خصوص فحاشی های رخ داده 
علیــه او گفت: »از دقیقــه یک تا 90 بازی 
تیم شان را تشویق نکردند و فقط برای من 
به اســتادیوم آمده بودند. آنها قلبی من را 
دوســت داشــتند و فقط آمده بودند که به 
من فحاشی کنند! دست آنها هم درد نکند 
و از همین جا می گویم تمام فحاشــی هایی 
کــه به من کردند به خانــواده خود کردند. 
من دوســت تان دارم و بایــد بگویم همین 
هــواداران که به مــن فحــش داده اند به 
نویدکیا که اسطوره شــان است هم فحاشی 
کردند. یادم اســت در یک بــازی علیه او 
فحاشی کردند. وقتی علیه نویدکیا فحاشی 
می کنند چه انتظاری از من دارید.« وی در 
پایان گفت: »از مردم خوب اصفهان تشــکر 
می کنم که طی این سال ها جز خوبی از آنها 
ندیده ام و مطمئناً خدا جواب آنهایی که به 

من فحش دادند را می دهد.«

برای صحبت درباره طارمی 10 روز دیگر صبر کنید
برانکو: هیچ وقت دنبال فرار به جلو نبوده ام

برانکــو در نشســت خبری بعد از بازی با ســپاهان گفــت: »قبل از بازی 
وقتی قلعه نویی را دیدم به او گفتم که افتخاری اســت که ســرمربی سپاهان و 
پرســپولیس باشید و این دربی را در این جو برگزار کنید. اینها بازی هایی است 
که به خاطر آن کار می کنیم و در ورزش هستیم. چیزی که مهم است این است 

که بازی خوبی را دیدیم و هر دو تیم برای برد تاش می کردند.«
* بــه بازیکنانم افتخار می کنم و از تماشــاگران مان که امروز ما را حمایت 
کردند ممنونم. بازیکنان شــخصیت و اراده خود را نشــان دادند و نشان دادیم 
که شــخصیت تیم برنده را داریم، به طوری که از همان دقیقه اول به خودمان 
اعتماد داشتیم و در جو اصفهان مقابل یکی از بهترین تیم های ایران بازی خوبی 
انجام دادیم و به همین دلیل به بازیکنانم و نتایجی که گرفتند افتخار می کنم.

* من بعد از بازی بــا ذوب آهن درباره داوری حرف زدم، حرف حق را هم 
زدم. اشــاره من به بازی با ماشین ســازی بود که گل ما را مردود اعام کردند و 
حتــی بازی با ســایپا را مثال زدم اما وقتی از ســپاهان صحبت می کنیم، بارها 
گفته ام این تیم در 10 ســال اخیر بیشــترین قهرمانی را داشته و ما 3 دربی با 
اســتقال،  تراکتورسازی و سپاهان داریم. قلعه نویی دوست من است و تیم را با 
بازیکنان خوب تقویت کرده و بزرگترین رقبای ما همین سه تیم و پدیده هستند 

اما چه کسی گفته  که من از سپاهان حرف زدم؟
* نمی خواهــم به گذشــته برگردم امــا اعام کردم که در 4 ســال اخیر 
بیشــترین ضرر از داوری ها متوجه پرســپولیس بوده و مــا فقط داوری عادانه 
می خواهیم. داور امروز نشــان داد که بی جهت جزو 4 داور برتر دنیا نیست و با 
لیاقت نشــان داد که چطور قضاوت می کند. مطمئن باشــید اگر می باختیم هم 

همین حرف ها را می زدم.
* نیمه دوم توپی از وســط زمین جلو نیامد و حریف دفاع می کرد. طبیعی 
است که بازیکنان پرسپولیس خسته هستند چون آنها بیشترین بازی را نسبت 
به تیم های دیگر انجام داده اند، ولی فکر می کنم خودتان کاما دیدید که آیا آنها 

آمادگی بدنی دارند یا خیر.
* صحبت های من مربوط به 4-3 سال اخیر 
اســت و این صحبت )انتقاد به داوری( کلی بود. 
شما تا حاا شنیده اید من دنبال بهانه باشم؟ بعد 
از باخت به کاشــیما آمدم و گفتم که باختیم، آیا 
بهانه گرفتم؟ بعد از این بازی هم به مصاف سایپا 
رفتیم و 10 ساعت در راه رسیدن به ژاپن بودیم، 
آیا کسی بهانه آورد؟ آیا شــما مصاحبه های من 
را می خوانید؟ به نظر من خوب نخوانده اید. شــما 
کی دیدید ما به دنبال فرار به جلو یا بهانه باشیم. 
بازیکنان تیم من به دنبال نتیجه گرفتن هستند 

و ما می خواهیم فقط ببریم.
* به خاطر بازی خوب نیمه دوم بازیکنان تیمم را تحســین می کنم چون 
آنها واکنش ها و رفتارهایی نشــان دادند که تحسین برانگیز بود. ما وقتی با گل 
زیبای پورقاز عقب افتادیم، اطمینان داشــتیم که بازی را می بریم، درست است 
که یک نتیجه همیشــه واقع گرایانه به نظر می آید اما به نظرم تســاوی عادانه 
بــود چون ما مقابل بهترین تیم ایران بازی کردیم. در نیمه دوم یکی از بهترین 
بازی های پرســپولیس را شــاهد بودیم و بازیکنان ما چه از لحاظ روانی و چه از 
لحاظ بدنی در بهترین شــرایط بودند که بابت این موضوع به همه شــاگردانم 

تبریک می گویم.
* طارمی در حال حاضر بازیکن یک باشــگاه دیگر در قطر است. نمی دانم 
از او راضی هستند یا نه چون اخبار را دنبال نمی کنم و تماسی هم ندارم. هفته 
قبــل این موضوع را گفتم باز هــم آن را تکرار می کنم، طارمی بازیکن تیم ملی 
و یک فوتبالیســت ملی پوش است. او چند سال در جمع ما بوده و آقای گل هم 
شده است اما این مســاله فقط مربوط به من و باشگاه پرسپولیس نیست، بلکه 
مربوط به خود او و باشــگاه است. ضمنا اان زمان مناسبی برای پاسخ دادن به 
این سوال نیست و شــاید بهتر باشد 10 روز دیگر که بازی های نیم فصل تمام 

شد این سوال را بپرسید.
* شــجاع از ناحیه گردن و کمر مشــکل دارد و من از او ممنون هستم که 
بــا مصدومیت برای ما به میدان می رود. حتی امروز ربیع خواه قبل از بازی گرم 
کرد چون مطمئن نبودم که شــجاع امروز می توانــد بازی کند. او کل نیم فصل 
را بــا درد بازی کرده و با 200 درصد توانش بــرای تیم، هواداران و خانواده اش 

بازی می کند.

لیست قطر سه شنبه
پس از مســابقه حساس الســد و الدحیل که بیشترین سهم را در تیم ملی قطر 
دارند، فلیکس سانچز اســامی بازیکنان مد نظر خودش برای حضور در اردوی پیش 
از جام ملت های آسیا را اعام می کند. قطری ها پیش از آغاز مسابقات در چهار بازی 
تدارکاتی برابر تیم های ملی فوتبال اردن، قرقیزســتان، الجزایر و در نهایت تیم ملی 
ایران قرار می گیرند که هر چهار بازی در ورزشگاه بین المللی خلیفه برگزار می شود.

 
تاج با تاخیر به قطر می رود

جیانی اینفانتینو رییس فدراسیون جهانی فوتبال فیفا چندی پیش در نامه ای از 
مهدی تاج برای شرکت در اجاس توسعه مسابقات و مدیریت در فوتبال دعوت کرد. 
این اجاس در روزهای 12 و 13 دسامبر در کشور قطر برگزار می شود که مهدی تاج 
با توجه به نشستش با وزیر ورزش طی روزهای آینده به کشور قطر سفر خواهد کرد.

 
تایید صاحیت تاج 15 اسفند

بعد از ثبــت نام مهدی تاج در فهرســت کاندیداهای ریاســت کمیته اجرایی 
کنفدراســیون فوتبال آســیا روزنامه الرایه قطر امروز خبر داد که نامزدهای نامبرده 
در تاریخ 6 مارس )15 اســفند( رد یا تایید صاحیت می شــوند تا یک مانده به این 
انتخابات تبلیغات خود را آغاز کنند. گفتنی است این انتخابات در تاریخ 6 آوریل )17 

فروردین 98( در مالزی برگزار می شود.
 

ایران - قطر پشت درهای بسته
روزنامه العرب قطر خبر داد تمام بازی های دوستانه تیم ملی این کشور پیش از 
مســابقات جام ملت های آسیا 2019 امارات پشت درهای بسته برگزار می شود. قطر 
در چهارمیــن و آخرین دیدار تدارکاتی خود پیش از آغاز جام ملت های آســیا با تیم 

ملی کشورمان در ورزشگاه خلیفه دوحه بازی می کند.
 

بازی تیم ملی با تیم دسته دومی قطری
ســامی صاح الدین، ســرمربی تیم دســته دومی البدع قطــر در مصاحبه با 
رسانه های این کشور اعام کرد که تیمش در دیداری تدارکاتی در تاریخ 20 دسامبر 
)29 آذر( به مصاف تیم ملی ایران می رود. تیم البدع قطر در ســال 2015 تاســیس 

شده است و سه سال بیشتر از عمر این باشگاه نگذشته است.
 

شکوری نیامده می رود
در نشســت دیروز وزیر ورزش و جوانان با مهــدی تاج پیرامون این موضوع که 
شکوری طبق قانون نمی تواند در سمتش باقی بماند، بحث و تبادل نظر صورت گرفت 
و قرار اســت رییس فدراســیون فوتبال طی روزهای آینــده پیرامون این موضوع به 
جمع بندی نهایی رسیده و در مورد انتخاب دبیر کل جدید فدراسیون فوتبال تصمیم 

جدید اتخاذ کند.
 

مظفر و ناظم هم کاندیدا شدند
ایران با 9 نامزد، از ســایر کشــورهای آســیایی در عناوین برتر فوتسال جهان 
توسط سایت فوتســال پلنت پیش افتاده است. محمد ناظم الشریعه و شهرزاد مظفر، 
ســرمربیان تیم های ملی آقایان و بانوان فوتســال ایران نامزد کسب بهترین سرمربی 
جهان در سال 2018 شده اند. ناظم الشریعه هدایت تیم ملی آقایان ایران را در کسب 
مقام قهرمانی 2018 آسیا بر عهده داشت و مظفر به تیم ملی بانوان ایران برای کسب 
دومین قهرمانی متوالی آســیا کمک کرد.همچنین تیم های فوتســال مس سونگون 
ایران و تای سون نام ویتنام هم کاندیدای عنوان بهترین تیم های باشگاهی دنیا هستند.

 
رضایت استیلی از کیش

حمید اســتیلی مدیر تیم امید بعــد از بازدید 
از امکانــات کیــش گفت: »در ســفر دو روزه ای که 
به جزیره کیش داشــتم از کلیه امکانــات میزبانی، 
شرایط زمین تمرین و زمین مسابقه، سالن بدنسازی 
و ســایر موارد بازدید داشــتیم.همچنین ماقات و 
هماهنگی هایی با مســووان جزیره، صدا و ســیما و 
سایر بخش ها انجام شــد و هماهنگی های ازم را به 
عمل آوردیم. در خصوص پخش تلویزیونی دو مسابقه 
هم هماهنگی های اولیه صورت گرفت که ان شــاءا... 
در این زمینه هم مشــکلی نخواهیم داشت.«اردوی 
تیــم امید از 25 الی 30 آذرماه با انجام دو مســابقه 

تدارکاتی مقابل سوریه در روزهای 27 و 30 آذر در جزیره کیش برگزار می شود.

سالن کنفرانس

خبر

نقل قول

توافق احتمالی مسووان
اعضای هیات رییسه استعفا بدهند

تاج ماندنی شد و مجوز کار گرفت
در شــرایطی که دبیر کل فدراسیون فوتبال که مسوولیت اجرایی فدراسیون را 
به عهده دارد و پس از رییس فدراسیون بیشترین مسوولیت در اختیار اوست، استعفا 

کرده، استعفای اعضای هیات رییسه نمی تواند خواسته زیادی باشد.
بعــد از کش و قوس های فراوان و اختافی که بین فدراســیون فوتبال و وزارت 
ورزش و جوانان و کمیته ملی المپیک بابت بحث قانون منع به کارگیری بازنشستگان 
به وجود آمده بود، از ســاعت 8 صبح تا 11 دیروز جلسه ای بین مهدی تاج با مسعود 
ســلطانی فر، صالحی امیری رییس کمیته ملی المپیــک و محمدرضا داورزنی معاون 

وزیر ورزش برگزار شد.
در این نشســت ظاهرا تفاهم بین فدراسیون فوتبال و وزارت ورزش برقرار شده 
و مهدی تاج هم بعد از جلسه مثبت دیروز راهی اردوگاه تیم های ملی شد تا در دفتر 

کارش بعد از چند روز غیبت حاضر شود.
در عین حال سکوت سلطانی فر هم شکست و او در مصاحبه ای درباره فدراسیون 
فوتبــال و وضعیت بازنشســتگان آن گفت: »آقای تاج که تاش خوبی داشــت و از 
جانبازان دوران دفاع مقدس هســت با استفاده از ماده شصت قانون جامع ایثارگران 
می تواند به کار خود در فدراســیون ادامه دهد و این موضوع در حال پیگیری و انجام 
مراحل اداری و اجرایی اســت و در مورد ســایر بازنشستگان فدراسیون هم تغییراتی 
را در دبیر کلی شــاهد بودیم که جا دارد از زحمات دلسوزانه آقای ساکت تشکر کنم 
و درباره ســایرین هم بزودی مجمع عمومی فدراسیون فوتبال در چارچوب اساسنامه 
تصمیمــات مقتضی و قانونی را خواهد گرفت ولــی در هر صورت از همه انتظار دارم 

منافع ملی را رعایت کنند.«
یکی از موارد مطرح شــده در جلســه یکشــنبه موضوعی بود که مهدی تاج به 
آن اشــاره کرد. اینکه هنوز نامه ای در اختیار او قــرار نگرفته که بتواند به کارش در 
فدراسیون ادامه دهد و با توجه به این موضوع حق امضا ندارد. با این حال وزیر ورزش 
و جوانان به تاج اطمینان داد که تا چند روز آینده این نامه به دســت او می رسد و با 

توجه به این موضوع به کارش همچنان ادامه دهد.
در همین خصوص علی رغبتــی مدیرکل دفتر 
برنامه ریــزی وزارت ورزش و جوانــان گفــت: »در 
فدراســیون فوتبال در قســمت هایی از فدراسیون از 
جمله دبیرکلی تغییرات اتفاق افتاد؛ تنها مورد، مجوز 
موقتی بود که به تاج داده شــده است تا به پرونده اش 
رســیدگی شــود تا هر زمان که رســیدگی شد، اگر 
مثبت باشد به کارش ادامه می دهد و اگر منفی باشد 

تغییرات انجام خواهد شد.«
 موضــوع دیگری که در جلســه مهــدی تاج با 
ســلطانی فر، صالحی امیــری و داورزنی مطرح شــد، 
درباره اعضای بازنشســته هیات رییســه فدراسیون 
فوتبال اســت. در خصوص اعضای بازنشسته هیات رییسه فدراسیون فوتبال، مجمع 
باید تصمیم گیری کند که یکی از راه ها اســتعفای این افراد اســت. در شــرایطی که 
محمدرضا ســاکت به عنوان دبیرکل فدراسیون فوتبال استعفا کرده، این انتظار وجود 
دارد که کفاشــیان، بهاروند، اسامیان، اصفهانیان و طالقانی، اعضای بازنشسته هیات 
رییســه فدراسیون فوتبال هم اســتعفای خود را تقدیم مجمع کنند. در شرایطی که 
دبیرکل فدراســیون فوتبال که مسوولیت اجرایی فدراسیون را به عهده دارد و پس از 
رییس فدراسیون بیشترین مسوولیت در اختیار اوست، استعفا کرده، استعفای اعضای 

هیات رییسه نمی تواند خواسته زیادی باشد.
به نظر می رسد خروجی جلسه دیروز در وزارت ورزش و جوانان اینگونه باشد که 
اعضای بازنشسته هیات رییسه فدراسیون فوتبال به سمتی بروند که استعفای خود را 
تقدیم مجمع کنند تا مجمع در جلسه ای که اوایل دی ماه دارد، این موضوع را بررسی 
کند. از طرفی در صورتی که نامه ای از سوی فیفا به فدراسیون فوتبال برسد و رنگ و 
بوی تعلیق داشته باشد، فدراسیون فوتبال به فیفا پاسخ خواهد داد که مشکات حل 

شده تا این حساسیت های فدراسیون جهانی فوتبال نیز از بین برود.
در عین حال علی کفاشیان که از محتوای جلسه صبح سه شنبه بی خبر بوده در 
خصوص اینکه به نظر می رسد جلســه به شکلی پیش رفته که اعضای بازنشسته در 
فدراسیون باید هر چه زودتر سمت های خود را تحویل دهند، گفت: »من از جزییات 
جلســه خبر ندارم اما برای برون رفت از این شــرایط دو راه وجــود دارد. اول اینکه 
تکلیف خود تاج باید مشــخص شود که آیا می تواند مجوز ادامه کار را طبق ماده 60 
بگیــرد یا نه، اگر او این مجوز را بگیرد ادامه می دهد و بعد مرحله بعدی برای ســایر 
اعضای بازنشســته باید طی شود اما اگر او نتواند مجوز بگیرد داستان فرق می کند و 
در آن صورت یک راهکار وجود دارد. به دلیل اینکه فوتبال در مرحله حساسی به سر 
می برد دولت برای موضوع فوتبال استثنا قایل شود و مجوز موقت داده شود تا در این 
برهه ای که جام ملت های آسیا را در پیش داریم، آسیبی به فوتبال وارد نشود و پس 

از گذراندن از این مرحله تعیین تکلیف شود.«

گزارش
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حاا که مدیران با اهلیت فوتبال رو آمده اند

بعد از زلزله بازنشستگی: مدیر فوتبالی، نایاب تر از یشم

 »فوتبال را به فوتبالی ها بســپارید« یــا» فوتبال را در 
اختیار اهلش قرار دهید«. در تمام این ســال ها چند بار این 
جمــات یا چیزهایی شــبیه این را از زبان بــزرگان فوتبال 
آنهایی که به سیســتم فشــل و ناکارآمد مدیریت فوتبال مان 
نقد داشته اند شنیده اید؟ شاید همان لحظه بی درنگ نقدهای 
اینچنینی را تایید کرده و با فرد منتقد همراه شده اید که این 
مدیران غیرورزشــی و دور از فوتبال به درد اداره این سیستم 
پرهیاهو و پرحاشــیه نمی خورند و هر چه عقب ماندگی است 
تقصیر اینهاست. اندکی بعد و با کاویدن بیشتر در این موضوع 
پرسشی بزرگ جلوی رویتان سبز خواهد شد با این مضمون 
که »آیا مدیــران فوتبالی و کاربلد برای اداره فوتبال داریم یا 
تربیت کرده ایم؟« متاســفانه از دادن جواب »نه« شرمساریم 

اما واقعیت موجود شرمسارمان می کند.
سال هاســت از فقدان مدیران ورزشی و بااخص فوتبالی 
در راس فدراســیون فوتبال مــان می نالیم و هــر آنچه در ته 
مانده این دیگ بر صندلی ریاســت فوتبال نشســته و رفته را 
با تمام اشــکاات و ایرادهایشان می ســتاییم و همچنان آرزو 
می کنیــم کاش یکی از همان هــا فوتبــال را اداره می کرد و 
اینقدر عقب عقب نمی رفتیم. سال هاســت باشگاه هایمان را به 
مدیران نظامی و غیر فوتبالی ســپرده ایم که با سیاسی کاری، 
مراودات و رایزنی های رده باا در راس کار قرارگرفته اند و البته 
ناکارآمدی ها و ناکامی هایشــان آنقدر پررنــگ بوده که اندک 
کامیابی هایشــان زیر ســایه حضور دردناک شان در باشگاه ها 

به عنوان رکن اصلی فوتبال گم شده و از بین رفته است.
مدت هاســت از مدیران فدراسیون فوتبال دل بریده ایم و 
حاا که بحث قانون منع به کارگیری بازنشســته ها مطرح شده 
خشــنودیم که سرانجام این دایره بســته از یک جایی شکاف 
خــورده و مدیران چرخه معیوب مدیریت بســته فوتبال طی 
تمام این ســال ها کنار می روند. واقعیت را بگوییم؛ از چهره و 
مدل مدیریت تکراری اعضای هیات رییسه فدراسیون فوتبال، 
مدیران راس سازمان لیگ و بســیاری از باشگاه های دولتی و 
خصولتی بیزار شده ایم و دنبال راه تنفس تازه می گردیم. دنبال 
مدیران تازه نفس، علم گرا و متخصص که در عین اخاق گرایی 
کشتی فوتبال را تکانی دهند و به سیستم روتین و حرکت آرام 

و پیوسته اش قانع نباشند.
خشــنودیم که اصاح قانون منع به کارگیری بازنشسته ها 
و اصاحیه هایی که به تبصره ها و متمم ها وارد شــده بااخره 
تکانــی به این فوتبال خواهد داد امــا هنوز لبخند روی لبمان 
درست ننشســته که از خودمان می پرسیم چنانچه فان مدیر 
در راس فدراسیون فوتبال رفت یا بهمان مدیر صندلی ریاست 
باشــگاه پرطرفدار را رها کرد، گزینه مناســب جانشــینی اش 
کیســت؟ آیا اصا فرد یــا افرادی بــا معیارهای اســتاندارد 
مدیریت در فوتبال دم دســت مان داریــم؟ آیا با غرور در تمام 
چهره های فوتبالی و واکاوی رزومه کاری شــان می توانیم برای 
سپردن مهم ترین صندلی های فوتبال در باشگاه ها و بخش های 
اجرایی فدراســیون سازمان لیگ فردی را بیابیم که از حداقل 
اســتانداردها برخوردار باشــد و مدام نگران تغییرات دوباره و 

پیامدهایش نباشیم؟
متاســفیم که بگوییم با تدوین اساســنامه فوتبال و بعد 
از تعلیق دوازده ســال قبل، راه های ورود چهره های فوتبالی، 
علم گرا و متخصص که مدیریت و جنم در خون شان می جوشد 
را بســته ایم. قانونی که به شکلی هوشمندانه و زیرکانه تدوین 

شــده تا از مدیران چرخه معیوب فوتبــال حمایت کرده و به 
بســته بودن و چرخش این افراد شناخته شده اما ناموفق یا نه 
چندان موفق چهره هایی تکراری پیش رویمان بیاورد که انگار 
گریزی از ســازگاری با رفتار مدیریتی شان نداریم. قانونی که 
کمک کرده تا مدیران نظامی، سیاسی و هر آنچه که به فوتبال 
ارتباط ندارد در راس باشــگاه ها و نهادهای اداره کننده فوتبال 
حضور داشته باشند و فقط هر از چندگاهی صندلی هایشان را 

با هم تاخت بزنند!

به واســطه این قانون که نمی دانیم مشــابه خارجی اش 
هم وجود دارد یا نه و بر اســاس کدام اســتاندارد به اساسنامه 
فدراسیون مان راه یافته، فدراســیون فوتبال ایران حاا درگیر 
دعوایی زرگری اســت که اگر علی کفاشیان شیفته دوومیدانی 
رفت، مهدی تاج بیاید که به فواد و مشــتقاتش بیشتر از توپ 
گرد و جذابیت هایش عشق می ورزد یا اگر همین آقای تاج بنا 
به هر دلیلی رفتنی شــد، محمود اســامیان به میدان خواهد 
آمد که در حوزه صنعت به مراتب فرد شناخته شده تری است 

تا فوتبال.
قانون دست و پایمان را بسته و انتظار ورود اهالی فوتبال 
به این دایره محدود شاید انتظاری عبث و بی سرانجام باشد که 
پایانی هم ندارد اما از دل باگ های های این قانون و انتصاب های 
فدراسیون فوتبال، هستند چهره های فوتبالی و تازه نفسی که 
به بدنه مدیریت فدراســیون وارد شده و حاا نزدیک به دایره 
قدرتند. ابراهیم شــکوری، نیما نکیســا و میرشاد ماجدی سه 
نمونه دم دســت مان بــا فکرهای تازه و پشــتوانه آکادمیک و 
نزدیک به فوتبال و اهالی اش حاا مناصب مهمی در فدراسیون 
فوتبال گرفته و حداقل اینکه یکی شــان بــه لطف قانون منع 
به کارگیری بازنشسته ها به صندلی دبیرکلی نزدیک شده است.

با ایــن حال کماکان این پرســش به شــکل پررنگی 

مطرح می شــود که چرا فوتبالی ها به جایی نرســیده اند که 
شــعار »اداره فوتبال به دست اهالی فوتبال« محقق شده و 
دیگر اعتراض ها و نقدهای تکراری و منطقی در این خصوص 
را نشــنویم؟ چرا برای فوتبال مان محمد دادکان و داریوش 
مصطفوی new face نداریم؟ چرا برای رده باشگاه هایمان 
اولی هوینس و کارل هاینتــس رومنیگه مدل ایرانی اش را 
تربیت نکرده ایم؟ چطور بگریســتین هایی در بدنه مدیریت 
فوتبال ایران نداریم تا باشــگاه ها سر به خدمت گرفتن شان 
به اندازه ماجرای جذب ســتاره های درون میدان با هم دعوا 
کنند؟ چرا بزرگان فوتبال مان و آن عده از اهالی فوتبال که 
جنم مدیریت داشته اند و می توانسته اند در این حوزه بیشتر 
از نقدهای فنی شان اثرگذار باشند را رها کرده ایم و به مسیر 

درست نیاورده ایم؟
امروز که بحث اســتعفای دســته جمعــی اعضای هیات 
رییسه فدراســیون فوتبال و برخی از باشــگاه های بزرگ مان 
مطرح است حتی اگر قانون اساسنامه دست و پایمان را نبندد، 
چنــد مدیر فوتبالی می توانیم جایگزین افرادی امثال طالقانی، 
بهاروند، شیعی و ... کنیم؟ ایراد و کوتاهی از خود اهالی فوتبال 
بوده یا سیســتم آنقدر ناکارآمد بوده که مدیر فوتبالی تربیت 
نشــده و فرصتی برای رشد و نشان دادن توانایی هایش در این 

حوزه نداشته است؟
از کمبــود مدیر اهــل فوتبال و شــیفته فوتبال، صاحب 
اســتانداردهای ازم و آنچه در ســال 2018 کارآیی دارد رنج 
می بریم اما قرار اســت این خانه، تکانی بخورد. یک روز قانون 
منع به کارگیری بازنشســته ها و اصاحــات بنیادینش، حکم 
زلزله پیدا می کند و شکســت گسل ها فوتبالی ها را رو می آورد. 
شاید باید امیدوار باشــیم پس لرزه های بعدی منجر به تغییر 
اساســنامه، اعتماد به مدیران جــوان فوتبالی و از همه مهم تر 
بیداری اهالی فوتبال شــود تا بلکه شــکل و قیافه باشگاه ها، 
فدراسیون فوتبال، ســازمان لیگ و هر نهاد فوتبالی مان شبیه 
آن چیزی شــود که فرمول موفقیــت از دل آن بیرون می آید. 
بیداری اهالــی فوتبال را از این جهــت مهم ترین بخش برای 
رفرم در نظر گرفتیم چرا که باور داریم خاهای موجود فرصت 
ظهور و حضور پدیده های فوتبالــی در حوزه مدیریت فوتبال 
را فراهم خواهد کرد به شــرط آنکه زلزلــه اخیر، فوتبالی ها را 
از خواب طوانی بیدار کرده باشــد و همه آنهایی که احساس 
می کنند حرفی برای گفتن دارند جلوی ناامیدی هایشان نقطه 

پایان بگذارند.
*یشــم ســبز یکی از گران ترین و کمیاب ترین ماده های 

جهان است که قیمت بسیار هنگفتی دارد.

محمد قراگزلو
Mohammad Gharagozlou

پرسپولیس1 : 1 سپـاهـان

بوسه شجاع برای سپاهانی ها
در پایان دیدار و با ســوت علیرضا فغانی یکی از اعضای کادر فنی ســپاهان به 
سمت داور مســابقه رفت و به پنالتی گرفته شده برای پرسپولیس به شدت اعتراض 
کرد. زمانی که فغانی در حال خروج بود نیز، چند بوق هم به ســمت او پرتاب شــد. 
در همین حین شــجاع و بیرانونــد هم با واکنش های جالبــی از روبه روی هواداران 
سپاهانی رد شدند و خلیل زاده با بوسه ای که برای سپاهانی ها فرستاد، وارد تونل شد. 
برانکو هم برخی بازیکنان تیم را به ســمت ضلع شمالی نقش جهان برد تا از حضور 

هواداران شان تشکر کنند و سپس به عنوان آخرین نفر از دو تیم به رختکن رفت.
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بازگشتطردشدهها

خادم با قهرمانان لجبازی کرد

فاح:یزدانیوتقویتمامنشدهاند
پیشکسوت کشــتی آزاد ایران معتقد است 
کادر فنی و مدیریت ســابق فدراسیون کشتی به 
دلیل لجبازی با برخی از کشــتی گیران باتجربه 
و عنوان دار، باعث انزوا و محو شــدن آنها شــد. 
اکبــر فاح با توجه به دعوت از برخی چهره های 
نامدار کشــتی آزاد به نخستین اردوی تیم ملی 
ایــن کار غامرضا محمــدی را در دعوت از این 
نفرات تقدیر کرد: »خوشــبختانه شاهد تصمیم 
قشــنگ و روحیه بخش سرمربی تیم ملی بودیم 
که از نفراتی مثل رضا یزدانی، مهدی تقوی، سید 
احمــد محمدی و ... دعوت کرد تا در اردوی تیم 
ملی حضور یابند. طبیعتــا این نفرات می توانند 
خودشان تصمیم بگیرند که آیا می توانند دوران 
موفقیت آمیز خــود در تیم ملی را ادامه دهند یا 

خیر؟«
 فاح همچنین با انتقــاد از عملکرد خادم 
در استفاده از نفرات با تجربه تیم ملی ادامه داد: 
»ما در فدراســیون تحت ریاست رسول خادم به 
رغم اتفاقات و اقدامات سازنده و مطلوب، شاهد 
برخی تصمیمــات غیرمنطقی و نوعی لجبازی با 
قهرمانان هم بودیم. متاسفانه نتیجه این لجبازی 
به دور ماندن و محو برخی از ســتاره های کشتی 

انجامید که می توانســتند تا ســال ها برای ایران 
افتخارآفرینی کنند.«

مربی سازنده کشــتی گفت: »رسول خادم 
می توانســت به خوبی از ایــن نیروهای باتجربه 
و عنوان دار اســتفاده کند اما چنین نشــد و این 

چهره ها به رغم داشــتن چندیــن مدال جهانی 
و آســیایی و کوله باری از تجربــه از حضور در 
عرصه ملی محروم شدند. کشتی گیرانی مثل رضا 
یزدانی و مهدی تقوی به هیچ عنوان تمام نشده 
نبودند اما در اثر لجبازی مسووان کشتی مدتها 

از کشتی طرد شدند.«
 فــاح با اظهار امیدواری به بازگشــت این 
چهره ها از شرایط خوب این کشتی گیران گفت: 
»بــه جرات می توان گفت ایــن نفرات هنوز ۳۰ 
درصــد از توانایی های قبلی خــود را برای تکرار 
افتخــارات قبلی حفظ کرده اند و اگر خودشــان 
بخواهند می توانند دوباره با ارتقای سطح آمادگی 
روحی و جســمی خود بدرخشند. مهم این است 
کــه به آنان احترام گذاشــته شــده و غامرضا 
محمدی در حرکتی خــوب و قابل تقدیر از این 
چهره ها برای بازگشت به تیم ملی دعوت به عمل 

آورده است.«
قهرمان اسبق کشــتی جهان با بیان این که 
هیچ کــس حــق نداشــت، بــه دوران قهرمانی 
کشــتی گیران پایان بدهد، گفــت: »تجربه ثابت 
کرده هیچ مســوولی نمی تواند به دوران کشتی 
قهرمانان خاتمه دهد و این خود »کشتی« است 
که باید سرنوشــت این قهرمانان را تعیین کند. 
ما باید به قهرمانان خودمــان احترام بگذاریم و 
شرایط را طوری مهیا کنیم که خودشان تصمیم 
بگیرند بمانند یــا بروند. به عنوان یکی از اعضای 
خانواده بزرگ کشتی که دستی بر آتش مربیگری 
دارم، از غامرضا محمدی به عنوان سرمربی تیم 
ملی تشکر می کنم که شــرایط بازگشت برخی 
قهرمانان را مهیا کرد. اینکه با این چهره های ملی 
اینگونه برخورد شــد و با لجبازی آنان را مدتها 
از صحنه محو کردیم بــه هیچ عنوان منطقی و 

اصولی نبود.«
 او با اشاره به این که باید با این کشتی گیران 
با احترام برخورد می شــد، ادامــه داد: »مطمئنا 
قهرمانان ملی امروز همان مربیان فردای کشتی 
ما هستند که باید مسیر رفتن از دنیای قهرمانی 
به عرصه مربیگــری را به خوبی و با احترام طی 
کنند. این قهرمانان نباید با رفتار برخی مسووان 
و مدیران کشــتی از این رشــته زده شوند و با 
سرخوردگی و ناامیدی از این عرصه خداحافظی 

کنند.«

مــــوج خــــوب
برخاف رســول خادم که از بدو ورودش به کشــتی هر روز به تعداد 
مخالفانش اضافه شد، غامرضا محمدی از زمان ورودش به کشتی مدام 
بر تعداد موافقانش اضافه می کند. رسول خادم وقتی وارد کشتی شد 
بافاصله اقدام به برکناری کادر فنی تیم ملی کشتی آزاد کرد که چند 
ماه قبل نایب قهرمان جهان شده بودند و بعد از چهار سال کار کردن 
در یک قدمی رســیدن به بازی های المپیک بودند تا حاصل کار چهار 
سال زحمت کشــیدن خود را ببینند. این نوع تصمیم گیری باعث شد 
رسول خادم از همان روز نخســت با مخالفانی روبه رو شود. برخاف 
رسول خادم، غامرضا محمدی از بدو بازگشت به تیم ملی کشتی آزاد 
در حال دادن پالس های مثبت اســت و هر روز هم بر تعداد موافقان او 
اضافه می شــود. او عاوه بر دعوت از چهره های طرد شده کشتی روز 
جمعه بدون دعوت در جشــنواره نونهاان که در باشگاه کارگران و به 

همت اکبر فاح برگزار شــد، حضور پیدا کرد تا نشــان دهد که تمام 
کشتی برای او اهمیت دارد، نه بخش کوچکی از آن که بخواهند مدام 
از او حمایت کنند! او در حاشیه این مسابقات عاوه بر اینکه اکبر فاح 
را از نزدیک دید با محمدرضا طالقانی، عباس جدیدی، محمد طایی و 
عسگری محمدیان هم روبه رو شد و با آنها خوش و بش کرد تا حمایت 
آنها را هم در راهی که در پیش گرفته در پشــت سر داشته باشد. بعد 
از این حرکت خوب، او با اعام اســامی نفرات دعوت شده به اردوی 
تیم ملی یک موج خــوب دیگر را به راه انداخت تا این بار با دعوت از 
همه نامداران و ستاره های کشتی میزان مخالفان خود در کشتی را به 
حداقل برســاند و با این دو کار خوب و مهم یک موج خوب در کشتی 
به راه بیفتد. این تفاوت بزرگ خادم و محمدی در شروع کار در کشتی 
اســت که به مرور زمان در نتیجه گیری هم خودش را نشان می دهد.

محمدی روی کشتی گیران فراموش شده 
حساب باز کرده

غامرضا محمدی، سرمربی جدید تیم ملی کشتی آزاد ایران همان گونه 
که در دوران قهرمانی اش بسیار زیرک، باهوش و چااک بود، در کار مربیگری 
هم بسیار زیرک، توانا و باهوش است. او هنر سرمربیگری و مدیریت تیم ملی 
را خیلی خوب بلد است. جمع و جور کردن تیم ملی کار سختی است و شاید 

هر مربی نتواند از عهده آن خوب برآید و این خیلی مهم است. 
البته در کشــتی بحث رقابت در همه زمینه ها از جمله سرمربیگری تیم 
ملی همیشه وجود داشته و این طبیعی است اما بهتر است آنهایی که به رغم 
شایســتگی هایی که داشتند ولی سرمربی تیم ملی نشدند، در کادر فنی تیم 

ملی با غامرضا محمدی همکاری کنند. 
همه ما وظیفه داریم به محمدی کمک کنیم تا او این بار ســنگین را به 
ســرمنزل مقصود برساند. روس ها و آمریکایی ها قهرمانان زیادی دارند که از 
بین آنها فقط یک نفر سرمربی تیم ملی می شود ولی بقیه آنها فارغ از داشتن 
مدال های جهانی و المپیک، خود به عنوان مربی در کادر فنی به سرمربی تیم 

ملی کشورشان کمک می کنند.
غامرضا محمدی یکی، دو روز پیش ۳5 کشتی گیر را به اردوی نخست 
تیم ملی دعوت کرد که در بین آنها تعدادی از کشــتی گیران نامدار و مطرح 
هم دیده می شــدند که به هر دلیلی فراموش شده بودند یا اینکه به حساب 
آورده نمی شدند. هر سرمربی نگاه و دیدگاه خاص خود را دارد و با نگاه و تفکر 
خود، کشــتی گیرانی را به اردو دعوت می کند. به اعتقاد من دعوت تعدادی 
از کشــتی گیران مطرح و نامدار که در یکی، دو ســال گذشته به اردو دعوت 
نمی شدند یا کمتر دعوت می شدند، کار بسیار خوب و پسندیده ای است. قطعا 
محمدی روی کشتی گیرانی چون حسن رحیمی، سیداحمد محمدی، مهدی 
تقوی، رضــا افضلی، بهمن تیموری، امید حســن تبار، حمیدرضا زرین پیکر، 
محمدجواد ابراهیمی، رضا یزدانی، یدا... محبی و... حســاب باز کرده که آنها 
را مجددا به اردوی تیم ملی دعوت کرده اســت. این کشتی گیران فکر نکنند 
که محمدی با دعوت به اردو به آنها شانس مجدد داده، بلکه همه اینها جزو 
ســرمایه های اصلی کشتی این کشــورند و محمدی پی برده که آنها حتما 

چیزی در چنته خود دارند که باید به اردو دعوت شوند.
ســن کشتی گیرانی مثل حسن رحیمی، ســیداحمد محمدی و مهدی 
تقــوی اکنون بااتر رفته و برای همین در یکی، دو وزن بااتر از قبل به اردو 
دعوت شده اند. به نظر من با توجه به باا رفتن سن آنها بهتر است در همین 
وزن های مورد نظر کشتی بگیرند و من به عنوان قهرمانی زجرکشیده به خاطر 
وزن کــم کردن های زیاد به هیچ وجــه به آنها توصیه نمی کنم که وزن خود 

را کم کنند. 
آنها در وزن های بااتر باروحیه تر و شاداب تر از گذشته می توانند کشتی 
بگیرند. در مورد »رضا یزدانی« در وزن 97 کیلوگرم هم می گویم او همچنان 
بهترین کشــتی گیر حال حاضر این وزن در ایران است. او چند سال اخیر با 
بدشانســی های زیادی از جمله مصدومیت روبه رو شد که وی را از مدال های 

المپیک دور کرد. 
یزدانی همچنان قابل احترام اســت و شــاید بتواند برای کشتی ما بار 
دیگر افتخار و مدال جهانی بیاورد. در مورد پسرم »محمدحسین محمدیان« 
هــم که در وزن 97 کیلوگرم از ســوی غامرضا محمدی به اردوی تیم ملی 
دعوت شده اســت، ترجیح می دهم زیاد صحبت نکنم، همچنان که هیچ گاه 
در جلسات شورای فنی، طرفداری او را نکرده و همیشه سکوت اختیار کردم. 

می خواهم محمدحسین خودش حقش را بگیرد.
در هــر صورت محرومیت محمدحســین طبق قانــون اتحادیه جهانی 
کشتی و وادا، اوایل تیرماه سال آینده به پایان می رسد اما فدراسیون کشتی 
برای رفع محرومیت باقی مانده او زودتر از زمان مقرر مشــغول نامه نگاری با 
اتحادیه جهانی کشــتی و آژانس بین المللی مبارزه با دوپینگ )وادا( است تا 
او بتواند تا دو، ســه ماه آینده در رقابت های داخلی و خارجی کشتی شرکت 

کند و برای همین به اردوی تیم ملی دعوت شده است.
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نخســتین اردوی تیم ملی کشتی 
آزاد بــا توجه به دعــوت تعدادی از 
ملی  تیم  مطرح  و  نامدار  کشتی گیران 
عاقه مندان  همه  برای  سورپرایزی  به 
به کشتی تبدیل شد. غامرضا محمدی 
با عمل بــه همان وعــده قبلی خود 
که در نخســتین روزهــای حضورش 

در کادر فنــی تیم ملــی داده و 
گفته بود با شــروع اردو همه  

قهرمانان را بــه اردوی تیم 
نشان  می کند،  دعوت  ملی 

به رویه  داد که می خواهد 
اخیر  سال های  نادرست 
کشــتی که با یک باخت 

خانه  بــه  را  کشــتی گیر 
تمام  را  او  و  می فرســتادند 

شــده معرفی می کردند، پایان بدهد و 
راه جدیدی را در کشــتی شروع کند. 
این کار محمدی یعنی احترام گذاشتن 
به قهرمانی که ســال ها برای باا رفتن 
پرچم ایــران تاش کرد؛ اتفاقی که در 

دوره رسول خادم هرگز دیده نشد.
کشــتی ایــران راه و روش جدیدی را 
در پیش گرفته اســت. بعد از به بن بســت 
رســیدن برنامه های رسول خادم در کشتی 
حاا غامرضا محمدی تاش دارد با همان 
روش قبلی خود تیم جدیدی را بســازد. در 
ایــن روش غامرضا محمدی بــا دعوت از 
همه کشــتی گیران طرد شده به اردوی تیم 
ملی ســعی دارد که آنها را در کنار جوانان 
قرار بدهد و یک نســل جدید را بسازد. در 
این روش برای معرفی کشــتی گیر جدید، 
قدیمی هــای تیم ملی را بیــرون نمی کنند 
بلکه جوانان را در کنار ســتاره های کشتی 
قرار می دهند و فضــای رقابتی را به وجود 
می آورند. این یعنی حفظ احترام ستاره هایی 
که احساس می کنند توانایی کشتی گرفتن 
را دارند و البته کار کردن روی نفرات جدید 

در تیم ملی کشتی آزاد.
 

تلفیقیازجوانانوستارهها
غامرضا محمدی برای این اردو از ۳5 
کشــتی گیر دعوت به عمل آورده که از این 
جمع تعدادی از کشتی گیران سال های اخیر 
هستند و تعدادی هم کشتی گیرانی هستند 
که از تیم های نوجوانان و جوانان به اردوی 
بزرگســاان دعوت شــده اند. به طور مثال 
مهدی تقوی، رضا یزدانی، حســن رحیمی، 
بهنــام احســان پور، ســیداحمد محمدی 
و کمیــل قاســمی از جمله کشــتی گیران 
نامــداری هســتند که بعضا در ســال های 
اخیر هــر یک به بهانــه ای از تیم ملی دور 
ماندند اما حاا به دعوت غامرضا محمدی 
به تیم ملی بزرگســاان رسیده اند. در کنار 
این نفــرات چهره های جوان و آینده دار هم 
حضور دارند؛ علیرضا سرلک، ایمان صادقی، 
بیابانی،  امیرحســین مقصــودی، پیمــان 
امیرحسین کاووسی، محمد نخودی، یونس 
امامــی، احمد بذری، عبــاس فروتن، امین 
طاهری و حسین شــهبازی از جمله نفرات 

جوانی هستند که به 
اردوی تیم ملی دعوت 

شــده اند. ایــن همــه 
کشــتی گیر خــوب در 
اردوی  مرحله  نخستین 
نکته  این  آماده ســازی 
که  می شــود  متذکر  را 
کفگیر کشــتی ایران به 
ته دیگ نخورده و هنوز 
را  کشــتی گیرانی  هم 
دارد که اگر برنامه ریزی 
صحیح و اصولی وجود 
داشته باشد، بتوانند به 

موفقیت برسند.
 

مهدیتقویو
حسرتازدست
رفتنزمان

در بیــن نفــرات 
بــه  شــده  دعــوت 
ملــی  تیــم  اردوی 
ســتاره هایی  نــام 
از  که  می شــود  دیده 
خود  دوره  استثناهای 
بودند امــا با مدیریت 
رســول خــادم هرگز 
بیایند  کنار  نتوانستند 
و همین باعث شــد تا 

آنها سال های طایی کشتی خود را از دست 
بدهند. اان مهدی تقوی ســی و یک ساله 
است اما وقتی آخرین بار دوبنده تیم ملی را 
به تن کرد 25 ســاله بوده؛ رفت و برگشتی 
که شش سال طول کشید. یا رضا یزدانی که 
۳4 ساله اســت و او هم برای آخرین بار در 
المپیک ریو به میدان رفت. او در ســال های 
گذشته انواع و اقسام مشکات را پشت سر 
گذاشــت اما در این بین دیدن نام تقوی در 
بین نفرات دعوت شــده به اردوی تیم ملی 
یک حســرت بــزرگ را در ذهن ها تداعی 
می کند. حســرتی که حاصل از دست دادن 
زمان توسط کادر فنی قبلی است. تقوی این 
شش سال را کجا بود؟ چرا او در 25 سالگی 
از کشتی طرد شــد؟ تقوی برای مسابقات 

جهانی 2۰15 در فینــال انتخابی تیم ملی 
مغلوب حسن یزدانی شد اما همان موقع او 
26 یا 27 ســاله بوده، چرا او را به حال خود 
رها کردند؟ البته سوال درباره مهدی تقوی 
بسیار است و حتما هم درباره تقوی، رسول 
خادم باید پاســخی برای ارائه کردن داشته 
باشد. چرا تقوی که در سال 2۰11 قهرمان 
جهان شــده بود، در المپیک 2۰12 لندن 
نتوانســت به مدال برسد و چرا 2۰ روز قبل 
از اعزام به المپیک لندن مربیان تیم ملی با 
او درگیر شدند؟ چرا او بعد از المپیک لندن 
خوب هدایت و حمایت نشــد تا حاا بعد از 
شش ســال او را در اردوی تیم ملی ببینیم 
در حالــی  که به جای دو مدال طای جهان 
می توانســت 6 مدال طا داشته باشد. چه 
کسی پاسخگوی هدر رفتن این زمان است؟

 
دوریازاشتباهاتخادم

غامرضــا  کار  خوبی هــای  از  یکــی 
محمــدی این اســت کــه همه را بــه یاد 
تصمیمات اعضای شورای فنی و کادر فنی 
تیم ملی کشــتی آزاد در سال های گذشته 
می انــدازد. یادآوری نکاتــی آزاردهنده اما 
مهم که نشــان می دهد غامرضا محمدی 
قرار نیست همین روش را تکرار کند. سال 
2۰14 و بعد از مســابقات جهانی ازبکستان 
وقتی رضا یزدانی در مصاف با کشــتی گیر 
دوپینگی ترکیه شکســت خورد، موجی به 
راه افتاد که یزدانی تمام شده است و باید به 
خانه برود. این موج را رسول خادم و اعضای 
انداختنــد. تصمیمی  شــورای فنی به راه 
احساسی که بعدها درباره خیلی های دیگر 

هم تکرار شد اما نکته قابل توجه این بود که 
همین رضا یزدانی تمام شده دو سال بعد با 
آشیل پاره راهی المپیک ریو شد! این روند 
عجیــب درباره خیلی هــای دیگر هم تکرار 
شد؛ مهدی تقوی، یونس سرمستی، پیمان 
یاراحمدی، امیر محمدی و خیلی های دیگر 
که جــوان بودند اما با ســلیقه کادر فنی و 
شــورای فنی مهر تمام شده به پیشانی آنها 

خورد.
 

چرارسولبهحقشنرسید؟
یکی از اشــتباهات بزرگ رسول خادم 
همین بود که احساســی و بعضی مواقع هم 
با لجبــازی تیم خــود را انتخاب می کرد و 
حاصل همین نوع تفکرات باعث شد تا او در 
نهایت نتواند در کشــتی به آنچه که حقش 

بود، برســد. در کشتی خیلی از قهرمانان به 
خاطر لجبازی و تصمیمات احساسی زودتر 
از آنچه که حقشان بود، توسط رسول خادم 
به طور مستقیم و یا غیرمستقیم خانه نشین 
شدند و شــاید همین باعث شد تا خادم در 
کشــتی زمین بخورد. اگر لجبازی رســول 
خادم در راه برگــزاری انتخابی تیم ملی با 
آن روش غلط نبود، شــاید حمید سوریان، 
امید نوروزی و قاســم رضایی در کشــتی 
فرنگی و مهــدی تقوی، رضا یزدانی، کمیل 
قاسمی، حسن رحیمی، مسعود اسماعیل پور 
و سیداحمد محمدی اان چند مدال جهانی 
بیشتر داشــتند. این روند دیگر نباید تکرار 
شــود و دعوت کردن از همه کشتی گیران 
این نوید را می دهد که کشتی با همدلی کار 

خود را پیش می برد.

سورپرایزغامرضامحمدیبرایکشتیبادعوتدوبارهازیزدانیوتقوی

نگاه روز

عسگری محمدیان
 پیشکسوت کشتی

بازگشتتقویویزدانیرا
بهفالنیکمیگیریم

محمدی: احترام قهرمانان را 
باید حفظ می کردیم

سرمربی تیم ملی کشتی آزاد هدف از دعوت برخی 
از ســتاره های طرد شده کشــتی به اردوی تیم ملی را 
احترام گذاشتن به آنها و زحماتی که در سال های اخیر 
کشــیدند، عنوان کرد. غامرضا محمدی در همین باره 
گفت: »مهدی تقوی و رضا یزدانی از بهترین های کشتی 
ایران بودند که در چند ســال گذشــته از تیم ملی دور 
شــدند. این چهره ها می توانند با اضافه شدن به اردوی 
تیم ملی هم انگیزه نفرات جوان را افزایش بدهند و هم 
این که اگر دیدند که از شــرایط روز کشتی دور هستند، 
خداحافظی خوب و در شــان خودشان را داشته باشند. 
حال این خودشــان هســتند که تصمیم می گیرند که 
می توانند در خدمت تیم ملی باشند و یا این که با دنیای 

قهرمانی خداحافظی کنند.«
ســرمربی تیم ملی کشتی آزاد همچنین ادامه داد: 
»برخــی از نفرات دعوت شــده بــه اردوی تیم ملی از 
کشتی گیران تیم ملی نوجوانان هستند که چنین اتفاقی 
در کشتی بی سابقه است. حال تصور کنید نوجوانی مثل 
مقصودی و یا ســرلک با دیدن چهره ای همچون مهدی 

تقوی تا چه اندازه می تواند انگیزه پیدا کند.«
محمدی همچنین گفت: »خدا را شکر می کنم که 
این کار بازخورد خوبی در جامعه داشت و همه به خوبی 
از این اتفاق استقبال کردند. امیدوارم با بازگشت همدلی 
به کشــتی تیم ملی کشتی آزاد بتواند روند خوبی را در 
کشــتی شــروع کند و بتواند از فضایی که در سال های 
اخیر پیدا کرده خارج شود.« سرمربی تیم ملی همچنین 
درباره غیبت مصطفی حسین خانی و عزت ا... اکبری در 
اردوی تیم ملی گفت: »مصطفی حسین خانی هم درگیر 
لیگ جهانی اســت و هم این که بایــد اندکی به او زمان 
بدهیم تا بتواند از فشــار مســابقات خارج شود. عزت ا...

اکبری هم به تازگی ازدواج کرده و نیاز اســت که مدتی 
در کنار خانواده خود باشــد و بعد بــه اردوی تیم ملی 

اضافه شود.«

ازباتیروف33سالهتامهدیتقوی31ساله
مسن های قهرمان تا ستاره های خانه نشین

شــاید یکی از ایرادهــا به تصمیم اخیر غامرضا محمدی این باشــد که 
کشتی گیرانی را به اردوی تیم ملی دعوت کرده که باای  ۳۰ سال دارند. ۳۰ 
به بااهایی که مدت زمان زیادی شانس حضور در تیم ملی را از دست دادند. 
این ایراد در حالی به تصمیم سرمربی جدید تیم ملی وارد است که این روزها 
ورزش حرفه ای ســن را ماک نمی داند. بررسی نتایج مسابقات جهانی امسال 
در کشــتی آزاد هم به وضوح نشــان می دهد که این کشــتی گیران با همین 
شــرایط سنی هم امسال می توانستند به مدال برسند. 8 کشتی گیر امسال در 
مسابقات جهانی بوداپست به مدال رسیدند که ۳۰ یا ۳۰ به باا سن داشتند. 
از بونه رودریگز و فرانکلین کاســتیلو کوبایی گرفته تا تیموراز فریف اسپانیایی 
کشتی گیرانی بودند که ۳۰ به باا سن داشتند اما طا و برنز مسابقات جهانی 
را کســب کردند. وقتی این کشتی گیران می توانند به مدال برسند چرا مهدی 
تقوی  یا رضا یزدانی نتوانند؟ بونه رودریگز از کوبا متولد 198۳ است که با ۳5 
سال سن توانست به مدال طای وزن 61 کیلوگرم برسد و نام خود را به عنوان 
مسن ترین کشــتی گیر این دوره ثبت کند و حاا رضا یزدانی با ۳4 سال سن 

چرا نباید به این مهم فکر کند؟
مهــدی تقوی در وزن 74 کیلوگرم در حالی بــه اردوی تیم ملی دعوت 
شــده که جردن باروفس به عنوان چهره شــاخص این وزن که امسال به مدل 
برنز رســید، سی ســاله است و نخســتین طای خود را در مسابقات جهانی 
2۰11 در حالی کســب کرد که مهدی تقوی آخریــن طای جهانی خود را 
در وزن 66 کیلوگرم به دســت آورد. البته در وزن 74 کیلوگرم امســال یک 
کشــتی گیر جوان روسی به نام زائوربک سیداکوف به مدال طا رسید که 22 
ســاله اســت. آدام باتیروف روس که برای تیم ملی بحرین کشتی می گیرد و 
از هم دوره های مهدی تقوی اســت در وزن 7۰ کیلوگرم امسال به مدال نقره 
رســید. او متولد 1985 است و ۳۳ ساله اســت و این یعنی اینکه او در حالی 
مدال نقره را به دســت آورد که دو ســال از مهدی تقوی بزرگتر است اما در 
اینجا مهدی تقوی به عنوان کشــتی گیری که تمام شده به خانه فرستاده شد! 

آن  هم 6 سال پیش در حالی  که او 25 ساله بوده است.
مهم ترین نمونه این دوره از مسابقات جهانی پرویز هادی است که در ۳۰ 
ســالگی به نخســتین مدال جهانی خود رسید. پس می توان گفت سن ماک 
نیســت، انگیزه و برنامه ریزی مهم است که باید دید کدام یک از کشتی گیران 

مسن دعوت شده به اردوی تیم ملی از آن برخوردار هستند.
 

سیسالههایقهرمان
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روزهای جدید برای ستاره های کشتی

در بین ۳5 نفری که برای نخســتین مرحله اردوی تیم ملی کشتی آزاد 
دعوت شــده اند نام چهره هایی چون ســیداحمد محمدی، حســن رحیمی و 
کمیل قاسمی هم دیده می شود؛ چهره های مدال آور کشتی در سال های اخیر 
کــه یک بار دیگر این فرصــت را پیدا کرده اند به ترکیــب اصلی تیم ملی در 
مســابقات جهانی برسند. البته هنوز به طور دقیق مشخص نیست که وضعیت 
این کشتی گیران چگونه است اما به نظر بهترین فرصت برای این کشتی گیران 
است تا دوباره دوبنده تیم ملی را کسب کنند. احمد محمدی بعد از مسابقات 
جهانی 2۰15 که به مدال برنز رســید این بار هم می تواند در اوزان 7۰ یا 65 
کیلوگرم به روی تشــک برود؛ اوزانی که امســال کشــتی ایران در آنها دچار 
مشــکات زیادی بود و هرگز کشتی گیران جانشــین نتوانستند خودی نشان 
بدهند. حســن رحیمی هم یــک وزن بااتر رفته که این هــم می تواند یک 
تصمیم خوب برای این ســتاره کشتی ایران باشد. روزهای جدیدی در انتظار 
این کشــتی گیران است و حتما با درخشــش این کشتی گیران باز هم کشتی 

ایران می تواند اعتماد به نفس خود را به دست بیاورد.

کشتی گیرانی که باای 30 سالگی هم صاحب مدال های جهانی شدند
در طــول تاریخ کشــتی 
آزاد و فرنگــی دنیــا، تعــداد 
کشتی گیرانی که در سن باای 
۳۰ ســال صاحــب مدال هــای 
جهانی شــدند، کم نیست و در چهار 
و پنج دهه گذشته می توان به نام های 

مطرحی اشاره کرد.
به عنــوان مثــال باید از ســتاره 
موحــد«  »عبــدا...  چــون  بزرگــی 
کشتی گیر شاخص و سرشناس کشتی 
آزاد ایــران و دارنده پنج مدال طای 
جهان و مدال طای بازی های المپیک 
196۰ مکزیکوسیتی در وزن های 7۰ 

و 68 کیلوگــرم نام برد که نخســتین 
مدال طای جهان خود را در سن 28 
سالگی و در مسابقه های جهانی 1968 
منچســتر انگلیس به دست آورد. در 
واقع موتور قهرمانی موحد از سن 28 
سالگی به اصطاح تازه راه افتاد و دور 
خود را آغاز کرد. در واقع موحد تا سن 
۳۳ ســالگی برای ایران از میدان های 
جهانی و المپیک مدال آوری کرد، آن 
هم مدال هایی از جنس و رنگ طا. در 
همان دوران، قهرمانانی چون »محمود 
آتــاای« از ترکیه، »اینــو ولچف« و 
»اســماعیل یوســینف« از بلغارستان 

که از رقیبــان عبدا... موحد بودند، در 
ســن باای ۳۰ سال برای کشور خود 

مدال های جهانی می گرفتند.
»علیرضــا  پهلــوان  زنده یــاد 
ســلیمانی« هم در ســن ۳۳ سالگی 
قهرمانــی  در مســابقه های کشــتی 
ســال 1989 جهان در شهر مارتینی 
سوییس صاحب مدال طای وزن فوق 

سنگین کشتی آزاد شد.
»فردیــن معصومــی« دارنده دو 
مدال نقره و برنز کشتی آزاد جهان در 
وزن فوق ســنگین در سن باای ۳۰ 
سال به مدال نقره مسابقه های جهانی 

2۰۰9 هرنینگ دانمارک دســت پیدا 
کرد.

در چند دهه اخیر هم می توان به 
همچون  خارجی  کشتی گیران  اسامی 
والنتین  آمریــکا،  از  بومگارتنر  بروس 
بلغارستان، زنده یاد اصان  از  یوردانف 
بیک خادراتسف، ماخاربک خادارتسف، 
و  فادازیف  آرسن  بلوگازوف،  سرگئی 
لری خابه لوف از روسیه اشاره کرد که 
توانستند تا ســن باای ۳۰ هم برای 
کشــور خود صاحب مدال های جهانی 
و برخی از آنها حتی صاحب مدال های 

المپیک شوند.

محسن وظیفه
Mohsen Vazifeh
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از نبود آب تا تغییر غیرقانونی تایم مسابقه
اتفاق های عجیب در جریان بوکس قهرمانی کشور

در  رغبتــی  علــی 
حاشــیه مراســم تودیع و 
رییس  و  سرپرست  معارفه 
والیبال  فدراسیون  پیشین 
از روالــی که وزارت ورزش 
می کند  دفاع  گرفته،  پیش 
دخالتی صورت  می گوید  و 

نگرفته است.
دفتــر  مدیــرکل 
برنامه ریــزی وزارت ورزش 
و جوانــان تجربــه اش در 

ارتباط بــا تعلیق فوتبال را بــه کار می گیرد و با 
اطمینان خاطر از نبود مشــکل جدی در ارتباط 
با والیبــال می گوید: »حرف هایی کــه نهادهای 
بین المللی می زنند این است که اگر دولت دخالت 
کند فدراسیون تعلیق می شود اما دولت در مورد 
فدراسیون والیبال چه دخالتی داشته است؟ هیچ 
دخالتی نداشته است. این تصمیم توسط مجلس 
گرفته شده اســت و طبق قانون ازم ااجراست؛ 
پــس دولت هیچ دخالتی نــدارد. این موضوع به 
روشــنی برای مســووان ورزش جهان توضیح 

داده شــده است و مشکلی 
ندارد؛  بابت وجــود  این  از 
پس مساله به خاطر دخالت 
دولت نیست بلکه به خاطر 
که  است  اشتباهی  انعکاس 
ممکن است به سازمان های 
بین المللــی انجــام شــده 

باشد.«
می دهد:  ادامه  رغبتی 
»دولت تنهــا مجری قانون 
اســت و ایــن تصمیم در 
مجامع بین المللی قابل دفاع است و مشکلی ایجاد 
نخواهد کرد. 3 نفر از دوستان به دنبال استفاده از 
راهکارهــای قانونی بودند و امیدوار بودیم بتوانند 
از قانون استفاده کنند اما وقتی نتیجه ای حاصل 

نشد مجبور به انتخاب سرپرست شدیم.«
او ادامــه می دهد: » مجموعــه ای از قوانین 
وجود دارد که دست مجریان قانون را بسته است. 
قوانین کشــور ازم ااجرا است، نه تنها ما که در 
تمام کشــورهای دنیا قوانین ملی باید اجرا شود؛ 

در ایران هم همین موضوع وجود دارد.«

احســان  تمرینی  برنامه 
برای  تفتیان  حدادی و حسن 
سال پیش رو مشخص نیست 
و این دو ورزشــکار بر اساس 
برنامــه خودشــان کار را جلو 
می برند. البتــه مجید کیهانی 
می گویــد در نشســتی کــه 
دوشنبه برگزار می شود، درباره 
تصمیم گیری  موضــوع  ایــن 

می شود.
فدراســیون  رییــس 

دوومیدانی ابتدا درباره شــرایط تیــم ملی دوومیدانی 
می گوید: »دوشــنبه، جلســه ســازمان تیم های ملی 
دوومیدانی برگزار می شود و در مورد تیم های نوجوانان، 
جوانان و بزرگســاان تصمیم می گیریم. در این جلسه 
مشــخص می کنیم که چه کسانی ملی پوش هستند و 

تحت پوشش قرار می گیرند.«
رییس فدراســیون دوومیدانی دربــاره وضعیت 
حســن تفتیان و احســان حدادی می گوید: »در مورد 
تفتیان باید بگویم که شــرایطش اباغ شــده و باید به 
اردو بیاید. البته در نشســت دوشــنبه بیشتر شرایط 

تفتیان را بررســی و ســپس 
نتیجه نهایی را اعام می کنیم. 
در ارتبــاط بــا حــدادی هم 
همینطور. در جلســه سازمان 
تیم هــای ملی وضعیــت او را 
روشن می  کنیم. درباره احسان 
حــدادی با صالحــی امیری، 
المپیک  ملــی  کمیته  رییس 
هم جلسه ای داشتیم، ان شاءا... 
موضــوع حــدادی هــم حل 

می شود.«
او در پاســخ به این ســوال که آیا مربیان داخلی 
برای ملی پوشــان انتخاب شــده اند، می گوید: »مربیان 
داخلی مشخص اند. هر کسی که قرار است به تیم ملی 
دعوت شــود، نامش اعام و به اردوی تیم ملی دعوت 
می شود. مربیان همه ورزشکاران مشخص اند. مشکات 
مالی که برای همه بخش های کشــور از جمله ورزش 
پیش آمده، برنامه های فدراسیون ها را تحت تاثیر قرار 
داده و در همین راســتا است که فدراسیون دوومیدانی 
نمی تواند مثل قبل هزینه های داری برای ورزشکاران 

داشته باشد.«

تکلیف حدادی و تفتیان امروز مشخص می شود رغبتی: اطاعات اشتباهی به نهادهای بین المللی داده شد

پیگیر  کــه  اغلب کســانی  تقریبــا 
مسابقات و نتایج کسب شده در بازی های 
آســیایی 2018 اندونزی بودند، از طریق 
رســانه ملی و پخش مســتقیم مســابقه 
بهداد ســلیمی در دســته فوق سنگین 
دیدنــد که ملی پوش شایســته ایران بعد 
از درخشــش در مسابقه دســته 105+ 
کیلوگرم و هت تریک طایی در جاکارتا و 
نیز تاریخ بازی ها، کفش هایش را به نشانه 
خداحافظی با دنیای قهرمانی از پا درآورد 
و با بوسیدن تخته مسابقه رسما با دنیای 
قهرمانی خداحافظــی کرد اما تازه بعد از 
اینکه افسران کنترل دوپینگ وادا )آژانس 
بین المللی مبــارزه با دوپینگ( به صورت 
ســرزده برای گرفتن آزمایش دوپینگ از 
لیستی که در دســت داشتند به اردوگاه 
و درخواســت  آمدنــد  آزادی  تمرینــی 
از بهداد را داشتند، مشخص  نمونه گیری 
شد که فدراسیون وزنه برداری ایران هیچ 
حرکــت مثبتی در خصوص ارســال نامه 
مکتوب غیرفعال شــدن بهداد ســلیمی 
به فدراســیون جهانی وزنه برداری ارسال 

نکرده است. 
یعنی اگر بخواهیم به خوشبینانه ترین 
شکل ممکن این موضوع را ببینیم اینطور 
می توان گفت که مســووان فدراســیون 
وزنه برداری خیلی داستان را جدی نگرفته 
و با ســاده عبور کردن از کنار ماجرایی به 
ایــن مهمی بــا غیرفعال اعــام نکردن 
ســلیمی در حوضچه جهانــی دوپینگ 
ستاره   شــرایط  بین المللی،  فدراســیون 
وزنه برداری ایران را بــرای ادامه فعالیت 
در عرصه مربیگــری داخلی و بین المللی 

اندکی به مخاطره انداخته اند.
 

چرا نامه بازنشستگی سلیمی 
مکتوب نشد

بهداد ســلیمی در بازی های آسیایی 
2018 اندونزی، به صورت رسمی و خیلی 
جــدی با دنیــای قهرمانــی و وزنه زدن 
خداحافظی کرد و اتفاقا در مصاحبه های 
بعد از مسابقه خود در اندونزی و یا حتی 

در بازگشــت به ایران، خیلی واضح اعام 
کرد که دیگر تمایلی برای ادامه وزنه زدن 
ندارد و می خواهــد در بخش هایی دیگر 
)مدیریتی یا فنی( به رشته تخصصی خود 

خدمت کند. 
حال ســوال ما از رییس فدراسیون 
وزنه بــرداری به عنوان فردی متخصص در 
این رشته که سابقه طوانی مدیریتی در 
وزنه برداری چه در سیســتم داخلی و چه 
بین المللی دارد،  در عرصه های مختلــف 
این اســت که چرا شما با این همه تجربه 
و تخصص در این رشــته و دانستن چم و 
خم هــای قانونی همان موقع بعد از اینکه 
مطمئن شــدید بهداد سلیمی دیگر قصد 
بازگشــت به دنیای قهرمانــی و تیم ملی 
را ندارد از این وزنه بردار نخواســتید که با 
تنظیم یک درخواست کتبی و امضای این 
تعهدنامه دست فدراسیون وزنه برداری را 
برای پیگیری موضوع بازنشستگی اش باز 

بگذارد؟
آیا به سرانجام رساندن پرونده ای به 
این سادگی برای سیســتم مدیریتی که 
پیش از این بارها مدعی کسب کرسی های 
فدراســیون جهانی  ارزشــمند  و  مهــم 

وزنه برداری بوده واقعا کاری دشوار و انجام 
نشدنی است؟ اصا مگر رییس فدراسیون 
وزنه بــرداری همین چند وقت پیش چند 
مرتبه با بهداد سلیمی به صورت خصوصی 

جلسه نداشته تا از ســتاره  فوق سنگین 
وزنه برداری ایران که بــا دنیای قهرمانی 
خداحافظی کرده در پست های مدیریتی 
و فنی تیم های ملی وزنه برداری اســتفاده 
کند؟ پس مطمئنا هیچ توجیهی از سوی 
فدراســیون وزنه بــرداری در این باب که 
خود ورزشکار مقصر این وضعیت است و 
ما از قطعی شــدن خداحافظی او مطمئن 

نبودیم، پذیرفته نمی شود زیرا اگر رییس 
فدراســیون وزنه بــرداری از خداحافظی 
قطعی بهداد بــا دنیای قهرمانی اطمینان 
نداشــت؛ هیچ وقت دنبال این نمی رفت 
که بهداد سلیمی را برای پذیرفتن سکان 
هدایت فنــی و ســرمربیگری )تیم های 
نوجوانــان و جوانان( مجاب کند. بنابراین 
مقصر اصلی در این سهل انگاری و کوتاهی 
بابت ارسال نکردن نامه بازنشستگی بهداد 
سلیمی به فدراسیون جهانی وزنه برداری 
مجموعه مدیریتی فدراسیون وزنه برداری 
اســت. البته خود بهداد هم وقتی تصمیم 
گرفته که رســما و به صــورت قطعی با 
دنیــای قهرمانی خداحافظــی کند باید 
هر طور شــده پیگیر موضوع ارسال نامه 
فدراســیون جهانی  به  بازنشســتگی اش 
وزنه بــرداری و خروج اســمش از جمع 
ورزشــکاران فعال در سیستم بین المللی 
آدامز می بود، تا حاا اینطور به هم ریخته 

و ناراحت نباشد.
 

مشکلی از جنس مصائب سهراب
اگــر کمی بــه عقــب برگردیم، در 
ابتدای شــروع به کار سیســتم مدیریتی 

فعلی فدراســیون وزنه بــرداری ماجرای 
بازنشستگی سهراب مرادی بعد از خاتمه 
دوره محرومیتــش تقریبــا موضوعی بود 
مشــابه به همین اتفاقی کــه برای بهداد 
ســلیمی رخ داد. البتــه ماهیت موضوع 

مقداری با یکدیگر متفاوت است. 
آن زمان ســهراب مــرادی که دوره 
محرومیتش تمام شده بود و قصد داشت 
دوبــاره روی تخته مســابقه بازگردد، به 
دلیــل بازنشســتگی از سیســتم کنترل 
فدراســیون جهانی خارج شده  دوپینگ 
بود و چون وزنه بردار غیرفعال اعام شده 
بود، نمی توانســت مسابقه بدهد. آنجا هم 
دقیقا عکــس این وضعیتی که هم اکنون 
برای بهداد سلیمی ایجاد شده است، برای 
ســهراب مــرادی رخ داد. البته مدیریت 
فعلی فدراســیون با تمــام ادعاهایی که 
در خصوص اشــراف بر قوانین بین المللی 
داشــت، دیرتر از زمانی کــه باید از اصل 
موضــوع مطلع شــد و هم اینکــه بعد از 
اطاع یافتــن از اصل ماجرا به قدری دیر 
وارد عمل شــد که اگر همراهی و رایزنی 
برخی مدیــران کمیته ملــی المپیک و 
وزارت ورزش و جوانــان نبــود، قطعا کار 

سهراب مرادی گره می خورد.
حاا هم شــرایط بهداد چیزی شبیه 
به وضعیت قبلی ســهراب مرادی است. با 
این تفاوت که ســهراب مرادی آن زمان 
دنبــال این بود که بازنشســتگی اجباری 
که ندانسته درگیرش شده بود را برطرف 
کند و به عنوان ورزشــکار فعال شناخته 
شود اما بهداد ســلیمی امروز درگیر این 
موضوع شــده که دیگر قصد ادامه حضور 
در عرصــه بین المللــی ورزش در قامت 
ورزشــکار را ندارد اما به رغم خداحافظی 
رسمی از دنیای قهرمانی هنوز فدراسیون 
وزنه برداری ایران او را به عنوان وزنه بردار 
معرفی  فدراســیون جهانی  به  بازنشسته 

نکرده است. 
بنابرایــن بهداد همچنــان به عنوان 
یک وزنه بــردار فعال در سیســتم آدامز 
)کنترل جهانی دوپینگ( به شمار می رود 
و هر لحظه ممکن اســت ماموران آژانس 
بین المللی مبارزه با دوپینگ برای گرفتن 
آزمایــش دوپینگ، در خانه یا محل کار و 
یا هر جایی که آدرســش را داشته باشند 
سروقت او بیایند، مگر اینکه ظرف همین 
چند روز و بعــد از اتفاقی که در اردوگاه 
تیم ملی وزنه برداری رخ داد، مســووان 
فدراسیون وزنه برداری سرانجام بعد از این 
همه مدت به هوش آمده و برای ارســال 
نامه بازنشستگی و غیر فعال شدن رسمی 
و مکتوب بهداد سلیمی در سیستم جهانی 

وزنه برداری سریعا دست به کار شوند.

درخواست بازنشستگی بهداد در فدراسیون جهانی ثبت نشد
سهل انگاری مسووان وزنه برداری درخصوص پیگیری نامه بازنشستگی سلیمی

حاا هم شرایط بهداد چیزی شبیه به وضعیت 
قبلی سهراب مرادی است. با این تفاوت که 

سهراب مرادی آن زمان دنبال این بود که 
بازنشستگی اجباری که ندانسته درگیرش 

شده بود را برطرف کند و به عنوان ورزشکار 
فعال شناخته شود اما بهداد سلیمی امروز 

درگیر این موضوع شده که دیگر قصد ادامه 
حضور در عرصه بین المللی ورزش در قامت 

ورزشکار را ندارد

پایان هندبال قهرمانی زنان آسیا
کره چهاردهمین کاپ را 

به خانه برد
هفدهمیــن دوره مســابقات هندبال 
قهرمانی زنان آســیا از ۹ تا 18 آذرماه در 
کوماماتوی ژاپن برگزار شــد و با قهرمانی 
تیم کره جنوبی به پایان رســید.  در فینال 
این رقابت ها تیم کــره جنوبی 30 بر 25 
تیــم ژاپن را از پیش رو برداشــت تا برای 
چهاردهمین بار قهرمان این قاره شــود و 
چهاردهمین کاپ قهرمانی خود را به خانه 
ببرد که البته این چهارمین طای متوالی 
تیم هندبال زنان کره در آســیا است. ژاپن 
نیز برای سومین ســال پیاپی در رده دوم 
این قاره ایســتاد.  در مسابقه نیمه نهایی 
نیز چین موفق شــد بــا نتیجه 2۷ بر 21 
تیم قزاقســتان را شکســت داده و در رده 
سوم بایستد. این مســابقات با حضور 10 
تیم برگزار شــد که در نهایت کره جنوبی، 
ژاپن و چین اول تا ســوم شدند. تیم های 
قزاقســتان، اســترالیا، ایران، هنگ کنگ، 
هند، ســنگاپور و نیوزیلند در رده چهارم 

تا دهم ایستادند.
 

تکرار ششمی توسط زنان ایران
 در جریان ایــن رقابت ها تیم هندبال 
بانوان ایران نیز در رده ششــم ایستاد. تیم 
ملی ایــران در دور مقدماتی این بازی ها با 
تیم های ژاپن، قزاقستان، استرالیا و نیوزیلند 
در گروه اول قرار داشــت که برابر تیم های 
قزاقستان )۴1 بر 2۶(، استرالیا )2۹ بر 2۴(، 
ژاپن )31 بر 8( شکســت خورد و برابر تیم 
نیوزیلند )38 بر 1۹( به پیروزی دست یافت 
و با عنوان تیم چهارم جدول برای کســب 
رتبه پنجم تا هشــتم بــه رقابت خود ادامه 
داد. در این مرحله شاگردان مرضیه یوسف، 
هنگ کنگ را با نتیجه 1۹ بر 1۷ شکســت 
دادند و در مسابقه نهایی برابر تیم استرالیا 
30 بر 25 مغلوب شدند تا برای دومین بار 
در تاریخ حضورشــان در مسابقات قهرمانی 
آسیا در رده ششم قرار گیرند. پیش از این 
تیم هندبال زنان ایران در ســال 2015 نیز 
در رده ششــم ایســتاده بود و این بهترین 
کشورمان  زن  هندبالیســت های  رده بندی 
در این قاره اســت. رتبه هفتــم )2008 و 
201۷(، رتبه هشــتم )2010( و رتبه نهم 
)2012( از دیگر عناوین تیم هندبال بانوان 

کشورمان در قاره آسیا است.

فرجی دوباره به 
فدراسیون کاراته 

بازگشت
محمد صادق فرجی رییس سابق 
فدراســیون کاراته که جزو روســای 
بازنشسته محسوب می شود، دیروز در 

دفتر کار خود حضور پیدا کرد.
در اجرای قانون منع به کار گیری 
بازنشســتگان مصوب مجلس شورای 
اسامی، با حکم مســعود سلطانی فر 
وزیر ورزش و جوانان، محسن آشوری 
به عنوان سرپرســت فدراسیون کاراته 
تا زمان برگزاری انتخابات ریاست این 
فدراسیون منصوب شد. البته با توجه 
به اینکه محمد صــادق فرجی رییس 
فدراســیون کاراتــه مشــمول قانون 
بازنشستگی شده  بود در اوج موفقیت 
کاراته ناچار به خداحافظی از ریاست 

این فدراسیون شد.
فرجی نزدیک به دو سال رییس 
فدراســیون کاراته بود که سرانجام 
هفته گذشته اســتعفای خود را به 
و جوانان  وزارت ورزش  مســووان 
ارائه کــرد و خداحافظی زودهنگام 
و تلخــی را با مدیریت فدراســیون 
کاراته داشــت. شــنید ه ها حاکی از 
آن است که فرجی دیروز )یکشنبه( 
برای آخرین بار در فدراسیون کاراته 
حضور پیــدا کرد و پــس از جمع 
کردن تمام لوازم شــخصی خود با 
تمــام کارمندان و همکاران خود در 
ایــن فدراســیون خداحافظی کرده 
است. در حال حاضر محسن آشوری 
به عنوان سرپرست و دبیر فدراسیون 
کاراته مســوولیت این فدراسیون را 

برعهده دارد.

سوژه

خطر، پیش 
روی بهداد 

سلیمی
 اگرچه با خداحافظی ظاهری بهداد ســلیمی در بازی های آســیایی 2018 مسووان فدراســیون اینطور وانمود کردند که سلیمی 
بازنشسته شده و در سیستم کنترل دوپینگ بین المللی دیگر ورزشکار به شمار نمی رود اما با حضور سرزده افسران کنترل دوپینگ 
در اردوگاه تیم ملی و درخواست آنها برای گرفتن آزمایش دوپینگ از بهداد، معلوم شد که فدراسیون وزنه برداری ایران هیچ  حرکت 
مثبتی در خصوص پیگیری مکتوب و رسمی نامه بازنشستگی سلیمی و ارسال آن به فدراسیون جهانی وزنه برداری انجام نداده است!

درخشش ستاره های کاراته ایران در لیگ جهانی
پورشیب و میعاد طایی شدند

 مهدی زاده برنزی
میعاد یاری، ذبیح ا... پورشیب و امیر مهدی زاده 3 نماینده شایسته کاراته 
کشــورمان با برتری مقابل رقبای قدرتمند خود به ترتیب صاحب مدال های 
طــا )دو مدال( و یک برنز در اوزان ۶0-، 8۴- و ۶۷- کیلوگرم لیگ جهانی 

سری آ چین شدند.
در آخرین روز از لیــگ جهانی کاراته وان 
ســری آ چین، ذبیح ا... پورشیب در فینال وزن 
8۴- کیلوگــرم به مصاف ایگــور چیخامارف از 
قزاقســتان رفت و با نتیجه 2 بر صفر به برتری 

رسید و صاحب مدال طا شد.
پورشیب پیش از رســیدن به فینال ابتدا 
چیو هانســین از چین تایپــه را ۶ بر صفر برد. 
ســپس به مصاف ریکیتو شیمادا دارنده طای 
جوانان جهان و برنز امیدهای آسیا از ژاپن رفت 
و بــا نتیجه یک بر صفر به برتری رســید. او در 
چهارمین مبارزه پس از تســاوی 3 بر 3 مقابل 

محمــد احمد رامادان دارنده نقره امید های جهان از مصر برنده تاتامی شــد 
و در دیدار پنجم 3 بر صفر جینچائو چن از چین را شکســت داد و به نیمه 
نهایی رسید. پورشیب در مبارزه نیمه نهایی مقابل الکساندر علی اف از روسیه 
دارنده 2 نقره لیگ های جهانی به تســاوی یک بر یک رسید و برنده تاتامی 

شد. در این رقابت ها 11۷۶ کاراته کا از 80 کشور حضور دارند.
همچنین میعــاد یاری در دیدار فینــال وزن ۶0 -کیلوگرم مقابل آرای 
صمدان از ترکیه نفر اول رده بندی جهان قرار گرفت و پس از تساوی صفر بر 
صفر در وقت قانونی مبارزه با رای داوران در هانتی پیروز شد و به مدال طا 
رسید. یاری در مبارزات روز گذشته خود ابتدا میلتون بوسیرون از فرانسه را 
5 بر 2 برد، ســپس با نتیجه ۶ بر 2 هو لی از هنگ کنگ را مغلوب کرد. در 
ســومین مبارزه 3 بر صفر ژنوس استفانوس از یونان را مغلوب کرد. در بازی 
چهارم مقابــل بروس داگاس برزیلی دارنده مدال هــای طا، نقره و 2 برنز 
جهان با نتیجه ۴ بر 3 به برتری رســید. بازی پنجم یاری مقابل کریم آبوئیتا 
از مصر بود که موفق شــد این کاراته کا را که عنوان نایب قهرمانی امیدهای 
جهان را در کارنامه داشت 5 بر 3 شکست دهد و به نیمه نهایی راه یابد. یاری 
در نیمه نهایی مقابل صدرالدین سایماتوف ازبکستانی دارنده عنوان قهرمانی 
امیدهــای جهان قرار گرفت و پس از تســاوی صفر بر صفر با رای داوران در 

هانتی برنده شد و به فینال راه یافت.
 امیر مهدی زاده در نخســتین حضورش در وزن ۶۷ -کیلوگرم به مدال 
برنز لیگ جهانی کاراته وان سری آ چین دست یافت. مهدی زاده که نخستین 
حضور خود در وزن منهای ۶۷ کیلوگرم را تجربه می کرد در جدول شــانس 
مجدد ابتدا استفان جوسیچ از صربستان را پس از تساوی صفر بر صفر با رای 
داوران در هانتی برد. سپس ســانگوت مونتن از تایلند را 2 بر صفر شکست 
داد. در سومین مبارزه مقابل محمد شهریاری دیگر کاراته کای کشورمان قرار 
گرفت و پس از تســاوی 3 بر 3 در مســابقه برنده تاتامی شد. مهدی زاده در 
بازی چهارم خود علیرضا شیرصفت را 8 بر ۴ برد و به مدال برنز رسید. او در 
مبارزات قبلی خود در دور نخســت با نتیجه 11 بر 5 از ســد فرانچسکو دی 
اونو فریو از ایتالیا گذشت. مهدی زاده در دور دوم نیز یک بر صفر مقابل بوران 
براک از کرواسی پیروز شد. مهدی زاده در سومین مبارزه پس از تساوی صفر 

بر صفر مقابل وینیسیوس فیگوئرا از برزیل با رای داوران بازنده تاتامی شد.
عاوه بر این، در وزن ۶0- کیلوگرم، محمد شایگان در جدول شانس 
مجدد ابتدا ماتیاس گومز از اســپانیا را پس از تساوی ۷ بر ۷ شکست داد. 
در دومین مبارزه مقابل دانیل رودریونوف از اســتونی در حالی که 5 بر ۴ 
از حریفش پیش بود، هانســوکو شد تا بازنده تاتامی باشد. در وزن منهای 
۷5 کیلوگرم، آرش علی نژاد 3 بر یک نتیجه را به رودریگز ابانز از اســپانیا 
واگــذار کرد و از دور رقابت هــا کنار رفت و در وزن به اضافه 8۴ کیلوگرم، 
مهدی عاشــوری در جدول شانس مجدد ۴ بر صفر نتیجه را به لوکا کاستا 
از بلژیک واگــذار کرد و از دور رقابت ها کنار رفت. در همین وزن کوشــا 
تیموری نیز 2 بر صفر مقابل لوکا کاســتای بلژیکی شکست خورد و حذف 
شــد. همچنین در وزن 50- کیلوگرم بانوان ســحر شیروانی در نخستین 
مبارزه جدول شــانس مجدد 3 بر صفر مقابل باباروا از ازبکستان شکست 
خورد و از دور رقابت ها کنار رفت و در وزن ۶8+ کیلوگرم شــبنم واحدی 
در مبارزه مقابل ایزابا رودریگرز از برزیل 5 بر صفر نتیجه را واگذار کرد و 

از گردونه رقابت ها کنار رفت.

گزارش

رقابت های بوکس قهرمانی کشــور 
چــه در زمانــی کــه افشــین داوری، 
سرپرســت این فدراســیون بــود، چه 
حاا که ثوری، رییس فدراسیون شده، 

نکته های قابل توجهی داشته و دارد.
بعد از اینکه در دوره قبل قهرمانی 
کشــور و زمانــی کــه افشــین داوری 
سرپرست فدراسیون بود، زمان مسابقات 
بوکس تغییر کرد و بوکســورها دقایق 
کوتاه تری با هم مســابقه دادند تا زودتر 
مســابقات تمام شــود. حاا با گذشت 
مدتی و ورود فــردی که از خانواده این 
رشته اســت، باز در جریان رقابت های 
کشــوری اتفاق های عجیبــی می افتد. 
رقابت هــای بوکــس قهرمانی کشــور 
بزرگساان، با هدف انتخابی تیم ملی از 
1۷ آذر به میزبانی خوزستان آغاز شده 
اما این رقابت ها در آرامش دنبال نشده 
و حواشــی قابل تاملی داشــته است. از 
نبود کادرفنی تیم ملی بوکس و حاضر 
نشــدن در ســالن مســابقات گرفته تا 
اعتــراض برخی تیم ها به نحوه برگزاری 
و امکانات سالن، همگی نشان از شرایط 
نــه چندان خوب بوکــس و رقابت های 

کشوری دارد.
ضمــن  گل محمــدی  عیســی 
انتقــاد از نحــوه برگــزاری رقابت های 
بوکس قهرمانی کشــور بزرگســاان به 
ایســنا می گوید: »متاســفانه مسووان 
فدراســیون به هیچ عنوان نتوانسته اند 
شــرایط خوبی را حتی از نظر امکانات 
اولیه برای برگزاری این رقابت ها فراهم 

کنند. سوال این است که چرا بچه های 
مردم و نمایندگان بوکس کشــور را به 
جایی برده اند که سرویس های بهداشتی 
قابل اســتفاده ندارد؟ برخــی تیم ها به 
دلیــل عدم برگزاری مناســب رقابت ها 
اعتراض هــای خــود را با ترک ســالن 
مسابقات اعام کرده اند که گویا با تهدید 
مسووان فدراسیون مجبور به بازگشت 
شده اند. رقابت های روز نخست از ساعت 
21 شــب شنبه آغاز شده و تا ساعت ۴ 
بامداد روز یکشــنبه ادامه داشته است. 
تصمیماتی که بــه معنای واقعی زیر پا 
گذاشتن قانون فدراسیون جهانی )آیبا( 
اســت. امیدوارم این مشــکات سریعا 
اتفاقات بدتری  برطرف شود تا شــاهد 

نباشیم.«
او همچنین درباره اعضای کادرفنی 

تیم ملی بوکس بزرگساان نیز می گو ید: 
»مسابقات انتخابی تیم ملی بزرگساان 
در حال برگزاری اســت امــا خبری از 

کادرفنی نیست.«
اما حمیــد قبایی زاده سرپرســت 
برگــزاری رقابت های بوکــس قهرمانی 
کشور نیز می گوید: »به هر حال همیشه 
در روز نخست مســابقات شاهد برخی 
مشــکات هســتیم که البته همیشــه 
در بوکس وجود داشــته است! یکی از 
خوابگاه ها مشــکاتی از نظر آب داشت 
که دلیل آن سوختن پمپ آب بود ولی 
کســی عمدا این کار را نکرده است. از 
نظــر امکانــات در خوابگاه ها مشــکل 
چندانی وجود ندارد و تنها یک خوابگاه 

ضعف هایی دارد که برطرف می شوند.«
 او همچنین در پاسخ به این سوال 

قهرمانی  بوکــس  رقابت های  که چــرا 
کشور تا ســاعت ۴ بامداد طول کشید، 
ایــن توضیح را می دهــد: »به هر حال 
مسابقات، روز نخست خود را پشت سر 
گذاشــت و این مشکات طبیعی است! 
ولی نباید آنها را بزرگ کرد چرا که 30 
سال اســت رقابت ها در بوکس ایران به 

این شکل برگزار می شود.«
بوکــس  رقابت هــای  سرپرســت 
قهرمانی کشــور در پاسخ به این سوال 
که گویــا زمــان برگــزاری دو مبارزه 
یک بوکســور نیز کمتــر از حد معمول 
در قانــون آیبــا اســت و قرار نیســت 
وزن کشــی های روز دوم برگزار شــود؟ 
توضیــح عجیبی می دهــد: »فاصله دو 
مبارزه یک بوکسور باید 12 ساعت باشد 
که ســعی می کنیم آن را رعایت کنیم 
اما، یک مسابقه معمول بوکس از شروع 
تا پایانش 15 دقیقه طول می کشــد و 
این یعنی ما در هر ساعت می توانیم تنها 
چهار مبارزه برگزار کنیم. اگر بخواهیم 
همه چیز را به دقــت انجام دهیم باید 
دو هفته رقابت های قهرمانی کشــور را 

برگزار کنیم.«
او در مــورد ناراحتی برخی تیم ها 
از شــرایط میزبانی و ترک کردن سالن 
رقابت ها نیز می گوید: »تیم ها نمی توانند 
ســالن رقابت ها را ترک کنند و کســی 
جایی نمــی رود. چنیــن اعتراض هایی 
اما خوشــبختانه  همیشــه وجود دارد 
روابط در بوکس دوستانه است و آنها را 

برطرف می کنیم.«

ایران  مــدال آور  تکواندوکار  بانوی 
در المپیــک ریو، به دلیــل مصدومیت 
رقابت های قهرمانی جهان 201۹ را نیز 

از دست داد.
 رقابت هــای تکوانــدوی قهرمانی 
جهان 201۹، ســال آینده و به میزبانی 
شــهر منچستر کشــور انگلیس برگزار 
می شــود و قرار اســت تیم ملی ایران 
نیز در ایــن رقابت ها حاضر شــود اما 
خبرهای رســیده حاکی از آن است که 
کیمیا علیزاده تنها بانوی مدال آور ایران 
در مسابقات جهانی و المپیک به دلیل 
جراحی که بر روی زانــوی خود انجام 

داده، نمی تواند به همراه تیم ملی عازم 
این رقابت ها شود. پیش از این نیز قرار 
بود کیمیا علیزاده در بازی های آسیایی 
2018 جاکارتا روی شــیاپ چانگ برود 
که به دلیل مصدومیــت )پارگی رباط 
صلیبــی پای چپ( ایــن رقابت ها را از 
دســت داد و حاا با توجه به پشت سر 
گذاشتن دوران نقاهت پس از جراحی، 
نمی تواند در رقابت های قهرمانی جهان 

هم مبارزه کند. 
علیزاده پس از بازی های آســیایی 
ازدواج کــرد و باید دید چــه زمانی به 

ورزش قهرمانی بازمی گردد.

وزیر ورزش و جوانان هدف کاروان 
ورزشــی ایران را کسب بهترین نتیجه 
در بازی هــای المپیک توکیو می داند و 
بــه برنامه ریزی، نظارت و حمایت برای 
حضــور قدرتمندانه ایــران در المپیک 
توکیو و کسب نتیجه ای تاریخی تاکید 
می کند. وزیر ورزش و جوانان برگزاری 
منظم جلســات ســتاد عالی بازی های 
المپیک و پارالمپیک را مورد تاکید قرار 
می دهد و می گوید: »با برگزاری منظم 
جلسات از این پس نظارت ویژه ای هم 
صورت خواهد گرفت تا با ایجاد شرایط 
بهتر در زمینــه حمایت های مختلف از 

رشــته های پر امید کاروان قدرتمندی 
را با نظــارت قوی راهی المپیک توکیو 

کنیم.«
اینکــه  بیــان  بــا  ســلطانی فر 
هدف گذاری ما کســب بهترین نتیجه 
اســت،  توکیو  المپیک  بازی هــای  در 
ادامه می دهد: »جلســات این ستاد تا 
پایان ســال مرتبا برگزار خواهد شد و 
در هر جلســه هم یک یا دو فدراسیون 
مورد تحلیل و بررسی قرار می گیرند و 
در قالب یــک برنامه 1۶ ماهه ؛ نظارت، 
حمایت و هدایت کاروان ایران را دنبال 

می کنیم.«

وزارت ورزش در حالی در روز تعطیل 
اقدام به برکناری احمد ضیایی از ریاســت 
فدراســیون والیبال کرد که به نظر می رسد 
این اقدام هم دردســرهایی را برای ورزش 
کشــور ایجاد کند. ضیایی و همکارانش در 
هیات رییســه فدراسیون والیبال روز شنبه 
سکوت کردند اما ســاعاتی مانده به جلسه 
معارفه سرپرســت جدیــد، واکنش هایی از 
ســوی این افراد انجام شــد. ابتدا اعضای 
هیات رییسه فدراســیون والیبال با انتشار 
نامه ای سرگشــاده به وزیر ورزش و جوانان 
خواهان لغو اباغ افشــین داوری شــدند.  

اعضای هیات رییســه در نامه ای سرگشاده 
خواســتار رعایــت مــاده 13 اساســنامه 
از ســوی وزارت  فدراســیون های ورزشی 
ورزش و جوانان شــدند. در ایــن ماده به 
صراحت اعام شــده در صــورت غیبت یا 
رییس  نایب  فدراســیون،  رییس  استعفای 
فدراسیون عهده دار امور اجرایی فدراسیون 
اســت. اعضای هیات  رییســه متقاضی لغو 
اباغ آقــای افشــین داوری و صدور اباغ 
بعد  فدراســیون هستند.  نایب رییس  برای 
از انتشــار این نامــه بود کــه ضیایی هم 
تاکید کرد که اســتعفا نداده است. با وجود 

شــرایطی که پیش آمــده و تقاضای هیات 
رییسه فدراســیون والیبال اما دیروز جلسه 
به عنوان سرپرست  داوری  افشــین  معارفه 
جدید فدراسیون والیبال برگزار شد. جلسه 
والیبال  فدراسیون  معارفه سرپرست جدید 
از ساعت 1۴ دیروز )یکشنبه( با حضور علی 
رغبتــی، مدیر کل دفتــر برنامه ریزی وزیر 
ورزش و جوانان، سعید درخشنده، روسای 
برخــی کمیته ها و برخــی از اعضای هیات 
رییسه فدراســیون والیبال برگزار و افشین 
داوری به عنوان سرپرست جدید فدراسیون 

والیبال معرفی شد.

وزارت  تمــام شــلوغی های  در ابه ای 
ورزش در ارتباط با موضــوع فوتبال و اجرای 
قانون منع به کارگیری بازنشســته ها، ســتاد 
عالی بازی های المپیک تشــکیل جلسه داد تا 
موضوعــات مربوط به اعــزام کاروان ایران به 

المپیک توکیو مورد بررسی قرار گیرد.
یکــی از موضوعات مهمی کــه در این 
نشســت مورد توجه بوده، مسائل اقتصادی و 

نحوه »هزینه کرد« برای این رویداد است.
ســید رضا صالحی امیری، رییس کمیته 
ملی المپیک در این جلســه می گوید: »ستاد 
عالی بازی های المپیــک و پارالمپیک مرجع 

تصمیم گیرنده در خصوص نحوه آماده سازی و 
حضور قدرتمندانه در بازی های المپیک است 
که با هماهنگی کامــل بین وزارتخانه، کمیته 
ملی المپیک و فدراســیون ها می توانیم زمینه 

موفقیت کاروان ورزشی ایران را رقم بزنیم.«
»موفقیت  می دهد:  ادامه  امیری  صالحی 
تاریخــی کاروان ایران در بازی های آســیایی 
هــدف اصلی تمامــی تصمیم گیــران ورزش 
کشــور است و با وزارت ورزش و جوانان کاما 
هماهنگ هســتیم و با کمک فدراســیون ها 
در ســتاد بازی های المپیک هر دو هفته یک 
بار برنامه آماده ســازی فدراســیون ها را رصد 

می کنیــم.« صالحی امیــری همچنین تاکید 
می کند مدیریت هزینه برای کســب مدال در 
بازی های المپیک هم باید بر اســاس شرایط 
اقتصادی کشور به بهترین شکل ممکن محقق 
شــود. رییس کمیته ملــی المپیک همچنین 
فضای رســانه ای به منظــور افزایش همدلی 
و حضــور قدرتمندانه کاروان ورزشــی ایران 
را مــورد تاکید قــرار داد: »آنچه اهمیت دارد 
نقش رســانه برای حضور موفق کاروان ایران 
چشمگیر است به همین دلیل باید با استراتژی 
مشخص فضای رسانه به افتخارآفرینی کاروان 

ایران کمک کند.«

کیمیا علیزاده قهرمانی جهان را هم از دست داد

سلطانی فر: نظارت ویژه ای روی فدراسیون ها داریم

درخواست قابل تامل هیات رییسه والیبال از وزارت ورزش

سهم ویژه اوضاع اقتصادی در برنامه ریزی برای المپیک

رضا عباسپور
Reza Abbaspour
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 »شاه مسی« تیتر درشت 
روزنامه »موندو دپورتیوو« 
چاپ بارسلونا بود که 
نوشت، مسی در دربی 
نمایش کاملی داشت، دو 
گل روی ضربه ایستگاهی 
به اسپانیول زد و یک 
پاس گل هوشمندانه برای 
دمبله فرستاد. »نخستین 
باخت برای پپ، لیورپول 
صدرنشین«.

 »لیورپول، داریم 
می آییم« تیتر روزنامه رمی 
»کوریره دلو اسپورت« بعد 
از برد 4 گله ناپولی مقابل 
فروزینونه بود.« آنچلوتی 
از همین حاا به فکر اروپا 
است: سه شنبه دفاع برابر 
قرمزها کافی نیست«. »رم 
خنده دار« هم به تساوی 
رم مقابل کالیاری اشاره 
داشت.

 »به نام جیجی« تیتر روزنامه 
تورینی »توتو اسپورت« بود. 
میان و رم دیشب در حالی 
بازی کردند که جیجی رادیچه، 
بازیکن سابق میان و مربی 
که تورینو را برای آخرین 
بار قهرمان ایتالیا کرد، چند 
روز پیش درگذشت و این 
مسابقه می توانست فرصت 
خوبی برای بزرگداشت او 
باشد.

 هفته نامه »ساندی 
تایمز« انگلیس روی جلد 
ورزشی اش، تصویری از 
شادی بعد از گل داوید 
لوییز را کار کرد و با 
تیتر »سرانجام شکست 
خوردند« به باخت سیتی 
در بازی با چلسی اشاره 
کرد. صاح هت تریک کرد 
تا لیورپول را به صدر 
جدول بفرستد.

 »قاتل سیتی« تیتر هفته نامه 
انگلیسی »آبزرور« بود 
که نوشت، لوییز و کانته با 
گل های شان، تیم پپ گواردیوا 
را از جایگاه بلند و مطمئنش 
به پایین کشیدند. هت تریک 
صاح هم کلوپ را به صدر 
جدول فرستاد. رشفورد هم 
برابر فوام ثابت کرد، قدرت 
آتشبارش قوی است و خیال 
مورینیو راحت شد.

ریک شارما
Rik Sharma
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پیشخوان

ارنستو والورده مربی بارسلونا به تمجید 
از کاپیتــان خود لیونل مســی پرداخت که 
برای نخســتین بار بعد از 21 سال در میان 
ســه بازیکن اول جهان قــرار نگرفت: »لئو 
می توانــد قفل هر مســابقه ای را بــاز کند. 
خیلی خوب اســت که می توانیم از بازی اش 
لذت ببریم چون ما در دورانی تکرارنشــدنی 
هســتیم. اگر یک نفر باشد که بتواند از روی 
ضربات ایستگاهی هت تریک کند، قطعا خود 
او اســت اما این چیزی است که به ذهنش 
خطور نمی کند. نمی دانم دیگران باید جواب 
بدهند که چرا مســی در رده بندی بهترین 
بازیکنان جهان پنجم شد. واقعا عجیب است 

که به بهترین ها رای می دهند و او نیست.«
کمــک داور ویدئویــی اجــازه نــداد 
اســپانیول به وسیله اســکار دوارته یکی از 
گل ها را پاســخ بدهد و والورده خوشــحال 
بــود: »ما خیلی خــوب بودیم بخصوص در 
نیمــه اول. آنها می خواســتند از ســرعت 
بازیکنانشــان اســتفاده کنند. بــه هر حال 
خوشــحالم که دروازه را بسته نگه داشتیم 

و فرصــت زیادی به آنها ندادیم. اســپانیول 
فصل خوبی را ســپری می کنــد بخصوص 
در خانه برای همین ارزش این ســه امتیاز 
بیشــتر اســت. گاهی بعضی تیم ها برابر ما 
موقعیت های زیادی به دســت می آورند اما 
خوشحالیم که راحت بردیم و فرصت زیادی 
به حریف ندادیم.« صعود بارســلونا به عنوان 
تیــم صدرنشــین گروه B لیــگ قهرمانان 
قطعی شده اما نتیجه بازی خانگی فرداشب 
با تاتنهام برای اینتر اهمیت دارد. تیم لندنی 
باید برنده شود یا نتیجه بهتری از بازی اینتر 
با پی اس وی آیندهــوون بگیرد تا به همراه 
کاتاان هــا به مرحله حذفی بــرود. والورده 
تصمیمی برای اســتراحت دادن به مســی 
و دیگران نگرفته: »بایــد ببینیم، ما به این 
رقابت هــا احترام می گذاریــم و می خواهیم 
مســابقه را ببریم، تیمی را انتخاب می کنیم 
که بتواند برنده شود و به فکر منافع بارسلونا 
و نه اینتر هستیم.« بارسلونا بعد از میزبانی 
تاتنهام در بازی فرداشب لیگ قهرمانان، در 

لیگ با لوانته بازی می کند.

 اســپانیول در 19 بــازی آخــرش 
برابر بارســلونا در لیگ نتوانسته به پیروزی 
برســد. این تیم برای چهارمین بار پیاپی به 
همسایه پرقدرت خود باخت. اسپانیول برای 
نخستین بار بعد از شــش سال و نیم چهار 

باخت متوالی در الیگا داشته. 
 عثمــان دمبلــه در 8 بــازی آخر 
بارســلونا در رقابت های مختلف روی هشت 
گل تاثیر مســتقیم داشته، او سه گل زده و 
پنج پاس گل داده. او در 19 بازی رســمی 

این فصل 8 گل زده.
 بارســلونا از روی ضربات ایستگاهی 
11 گل در ایــن فصــل زده و در الیــگا 

رکورددار است. 
 لوییــس ســوارس در 9 بازی الیگا 
با اســپانیول 8 گل زده، رئال مادرید و رئال 
بتیس با 9 گل رقبای محبوب او محســوب 

می شوند. 
 لیونــل مســی در کنــار ادن آزار 
چلسی و سوسوی میان با هشت پاس گل 
در این فصــل در میان پنج لیگ اول اروپا 

رکورددار است.  
 مسی و کریستیانو رونالدو دو ضربه 
ایســتگاهی را در یک بازی به دیگو لوپس 
گل کرده اند، اولی مقابل اسپانیول و دومی 

مقابل ویارئال. 
 مســی برای نخســتین بار در یک 
بازی الیگا دو ضربه ایستگاهی را گل کرد. 
مســی با دو گلش در این بازی نخستین 
بازیکنی اســت که در 13 فصــل متوالی 
تعداد گل هایش دورقمی می شــود. مسی 
در 17 بازی برای بارســلونا در رقابت های 
مختلــف این فصل 17 گل و 10 پاس گل 

داشته.

والورده: دوران مسی 
تکرارنشدنی است

نکات آماری دربی کاتالونیا

پیامد تساوی مقابل تیم 9 نفره کالیاری
دی فرانچسکو در آستانه اخراج از رم

جیم پالوتا، رییس باشگاه رم آماده برکناری اوزه بیو دی فرانچسکو، مربی 
تیمش است اما گزینه های محدودی برای جانشینی او در اختیار دارد.

رم در بازی این هفته خود برابر کالیاری دو بر صفر پیش بود اما در حالی 
که تیم حریف 9 نفره شده بود گل تساوی را از آنها دریافت کرد و بازی دو بر 
دو شد. دی فرانچسکو پس از تساوی مقابل کالیاری گفت که مسائل تاکتیکی 
ربطی به نتیجه نداشته است: »تیم ما در 70 دقیقه اول بازی تاش کرد که 
کار حریف را تمام کند اما چیزی که من را عصبانی می کند دیدن اشتباهات 
مبتدیانه ای اســت که چنین وضعیت های مســخره ای را می سازد. من حتی 
نمی خواهم درباره تاکتیک ها صحبت کنم، چون بازیکنانی اینجا هســتند که 
تجربــه باایی دارند و همین باعث می شــود چنین شــرایطی غیرممکن به 
نظر برســد. شما در دقیقه پایانی بازی مقابل یک تیم 9  نفره نمی توانید گل 
بخورید اما تیم ما نتوانست توپ را تحت کنترل نگه دارد. چنین چیزی واقعا 

ممکن نبود.«
اما پالوتا از اوضاع عصبانی است و آماده آن 

است که تصمیم مهمی بگیرد.
تنهــا دو عامــل اســت که باعث شــده 
دی فرانچســکو در جایگاهش بمانــد. یکی از 
آنها مونچی، مدیر ورزشــی رم اســت که گفته 
اگر مربی تیم برکنار شود، او هم از تیم خواهد 
رفت. مشــکل دیگر هم این اســت که مربیان 

مناسبی پیدا نمی شوند که پالوتا به رم بیاورد.
تنهــا گزینه هــای پالوتا، پائولو سوســا و 
وینچنتزو مونتا هســتند که هر دو نفر اخیرا 
ســوابق مربیگری خوبی نداشــته اند. سوسا در 
فیورنتینا و تیانجین کوانجیان عملکرد ناموفقی داشــت و از هر دو باشــگاه 

زود اخراج شد. مونتا هم در میان و سویا شرایط مشابهی را تجربه کرد.
رویای رم حضور آنتونیو کونته اســت امــا او درگیر یک پرونده حقوقی 

سنگین با چلسی است و دستمزد او در هر حال بسیار باا خواهد بود.

خبر

سوژه

 سیمئونه: 
انتظار نداشته باشید 

همیشه ببریم
به  دیگر  بــرد  یــک  اتلتیکومادریــد 
دســت آورد اما یک بازیکــن دیگرش هم 
به فهرســت مصدومان این تیم اضافه شد 
و همین موضوع ناراحتی دیه گو ســیمئونه 
را به همراه داشــت. ســرمربی آرژانتینی 
روخــی بانکــو با اشــاره بــه مصدومیت 
لــوکاس هرناندس، تأکید کــرد که تیم او 
تیم پرمهره ای نیســت پس نمی توان از آن 
انتظار داشت که همه بازی هایش را ببرد. او 
گفت: »بازیکنان من دارند کار بزرگی انجام 
می دهند. ما بازیکنــان زیادی نداریم پس 
با ایــن وضعیت آنطور که لوئیس آراگونس 
می گفــت ، رقابت کردن و بــردن و بردن و 
دوباره بردن کار آســانی نیســت. ما باید با 
شــرایطی که برای مان پیش آمده اســت 
بسازیم. من امیدوارم که مصدومیت لوکاس 
خیلی جدی نباشد و او در کوتاه ترین زمان 
ممکــن به جمع مــا برگردد.« ســیمئونه 
ادامه داد: »دیه گو گودین و فیلیپه لوییس 
پیش از این به جمع ما برگشته اند، اگرچه 
استفان ساویچ به خاطر محرومیت بازی  مان 
مقابل بروژ را از دســت می دهد. بعضی از 
بازیکنان مــان برمی گردنــد و برخی دیگر 
می توانیم خوشحال  غایب هستند. حداقل 
باشیم که همه آنها همزمان با هم مصدوم 

نشده اند و غایب نیستند.«
ســیمئونه با ابراز رضایــت از عملکرد 
تیمش در نیمه اول مقابل آاوس ادامه داد: 
»بازی سختی مقابل یک تیم آماده داشتیم 
که خوب کار می کند و می داند چطور بازی 
کند. در نیمه اول خیلی خوب بودیم و هر 
زمانی که به ســمت محوطــه جریمه آنها 
می رفتیم، خطرساز ظاهر می شدیم. آنها در 
نیمه دوم با سانترهای شــان کار را برای ما 
سخت کردند اما با اضافه شدن فرانسیسکو 

مونترو به ترکیب مان، وضعیت بهتر شد.«
ســیمئونه در تمجید از نیکا کالینیچ 
زننــده گل اول اتلتیکومادریــد هم گفت: 
»مــن قبًا هم گفته بودم که ما گزینه های 
زیادی برای خط حمله مان داریم. کالینیچ 
هم یکی از آنهاســت کــه دارد خوب کار 
می کند. او از موقعیت هایش نهایت استفاده 

را می برد.«

مصاحبه

آنچلوتی: مقابل 
لیورپول اتوبوس 
پارک نمی کنیم

که  گفت  آنچلوتــی  کارلــو 
ناپولی در مقابل لیورپول اتوبوس 
پارک نخواهد کرد. او همچنین به 
بازگشــت فوزی غام به میادین 

اشاره کرد.
غــام در نوامبر 2017 دچار 
پارگی رباط صلیبی شــد و از آن 
هنگام تاکنون بازی نکرده بود اما 
در جریان برد چهار بر صفر مقابل 
فروزینونه، به میادین برگشــت و 
دو پاس گل به آرکادیوش میلیک 

داد.
»سه شــنبه  گفت:  آنچلوتی 
تصمیم گرفتم کــه به غام بازی 
بدهــم. این بــازی خطرناکی بود 
و از آن دام های همیشــگی است 
کــه ممکــن بــود در داخل آن 
بیفتیم، به ویژه پیش از بازی لیگ 

قهرمانان.«
و  دروازه  در  مــرت  الکــس 
امین یونس کــه به عنوان بازیکن 
جانشین به زمین رفت، نخستین 
بازی خــود با پیراهــن ناپولی را 
تجربــه کردنــد. آنچلوتی گفت: 
»آنهایی که نخســتین بازی شان 
را انجام دادند یا امروز به میادین 
چرا  تشویق شوند،  باید  برگشتند 
که آنها می دانســتند چطور باید 
منتظــر بماننــد، آماده شــوند و 
زمانی که خواسته شد، با آمادگی 

به میدان بروند.
ما حاا می توانیم به فکر بازی 
با لیورپول باشــیم اما باید تاش 
کنیم که خونسرد باشیم و تمرکز 
خــود را حفظ کنیم. ما با ذهنیت 
مناســبی بــازی خواهیــم کرد. 
بازیکنان در شرایط خوبی هستند 
و چنــد نفر هم امروز اســتراحت 

کردند.
مهم اســت که در بــازی با 
لیورپــول بــا روش مثبتی بازی 
کنیــم و تاش کنیم کــه ابتکار 
عمــل را به دســت بگیریم اما ما 
روش دیگری هم بلد نیســتیم. ما 
عادت نداریم اتوبوس پارک کنیم 
و نبایــد هم در ایــن بازی چنین 

کاری انجام بدهیم.«

فوتبــال ایتالیا- اتزیــو در یکــی از عجیب ترین دیدارهــای فصل، در 
خانه با ســمپدوریا 2-2 مســاوی کرد. دو تیم تا دقیقه 90، 1-1 مســاوی 
بودنــد، در دقیقه 91 بازیکن ســمپدوریا اخراج شــد، ایموبیله در دقیقه 
95 گل دوم اتزیــو را زد و ســاپونارا در دقیقــه 98 بازی را به تســاوی 
کشــید. ســیمونه اینتزاگی، مربی اتزیــو گفت: »در 25 ســالی که در 
فوتبال بوده ام، چنین چیــزی ندیده ام. این واقعا ورزش عجیبی اســت«.

 از سر راهش کنار بروید!

مسی دیوانه است

 آشــکارا لیونل مسی، برنده پنج توپ 
طا، از اینکه در رده بندی بهترین بازیکن 
جهــان و توپ طای 2018 پنجم شــده، 
خوشــش نیامده یا شــاید هــم اظهارات 
اســطوره برزیلی، پلــه ناراحتش کرده که 
گفته بود ایــن آرژانتینی فقــط با یک پا 
شــوت می زند و فقط یک کار بلد اســت. 
هرچه بود شماره 10 بارسلونا عصبانی بود 
و تمام ناراحتی اش را در دربی کاتالونیا بر 

سر اسپانیول بخت برگشته خالی کرد.
مســی دو ضربه ایســتگاهی عالی زد 
و یــک پاس گل به عثمــان دمبله داد به 
عاوه لحظات فوق العاده دیگری که در این 
بازی به وجود آورد تا بارســلونا در کورنیا 
ال پرات 4 بر صفر تیم همسایه را شکست 
دهد. او دقیقه 17 با یک ضربه مهارناپذیر 
دروازه دیگــو لوپس را باز کرد. دریبل های 
او روی پــاس گل به مهاجم فرانســوی به 
تنهایی شایســته تحســین بود. بعد از آن 
زیاد طول نکشــید که شــمه جدیدی از 

جادوی خــود را رو کرد و به ضلع ســوم 
مثلث MSD یعنی لوییس سوارس پاس 
داد که ضربــه او را تیرک دروازه برگرداند 
هرچند مهاجم اروگوئه ای بعدا جبران کرد. 
در نیمه دوم یک ضربه ایستگاهی دیگر که 
دوباره دروازه بان سابق رئال مادرید را محو 
کــرد. این دهمیــن گل او از روی ضربات 
شروع مجدد در سال 2018 در رقابت های 

مختلف و نهمین در الیگا بود.

شاید خودش اعتراف نکند اما تردیدی 
نیســت که حوادث یک هفته اخیر انگیزه 
مضاعفی به مسی برای دربی داد. در یکی 
از معدود مواردی که در پاس اشــتباه کرد 
نزدیک به 40 متر به عقب برگشت تا توپ 
را پس بگیرد و این اتفاقی اســت که کمتر 

نمونه اش را سراغ داریم.
دیاریو اســپورت چند ساعت قبل از 
بازی گزارش داد مسی هنوز نتوانسته فرم 

خارق العاده خود را در ورزشــگاه اسپانیول 
به نمایش بگذارد کــه در آن تنها دو گل 
زده اما با این بازی اســتثنایی پاسخ خوبی 
داد و آمار گلزنی اش برابر دیگر تیم بزرگ 
کاتالونیا را به 19 رســاند؛ کاری که هیچ 

بازیکن دیگری نتوانسته انجام دهد.
مسی بیرون زمین زیاد حرف نمی زند، 
گاهــی در برنامه های تبلیغاتی و گاهی در 
مصاحبه هــای مفصلــی کــه در آرژانتین 
انجام می دهد بنابرایــن جای تعجب نبود 
کــه به رده بندی توپ طا اشــاره ای نکرد 
امــا با پایــش هرچه می خواســت-همان 
پای چپی که پلــه گفته بود- گفت و تیم 
روبی را به یک شکست تحقیرآمیز محکوم 
کرد. اگرچه بارســلونا از صعــود به عنوان 
صدرنشــین گروه B لیــگ قهرمانان اروپا 
مطمئن شده اما تعجب نکنید اگر در بازی 
سه شــنبه با تاتنهام دوباره همینطور بازی 
کنــد و خودش را در عرصه جهانی یک بار 

دیگر ثابت کند.
مسی دیوانه است و هر بدشانسی که 

سر راهش قرار بگیرد، تاوانش را می دهد.
مترجم: سیدعلی بلندنظر

 آلبا: توپ طا دروغ است
خوردی آلبــا بعد از پیــروزی برابر 
اســپانیول گفت تــوپ طــا در تعیین 
بهترین بازیکن جهان دچار اشــتباه شده: 
»ما خیلی خوشــحالیم به خاطر بازی مان 
چه از نظر هجومی و چه دفاعی. توپ طا 
یک دروغ اســت چون لئو مسی بهترین 
بازیکن جهان است و این چیزی است که 
در 12 یا 14 سال اخیر بوده و او با فاصله 
بهتریــن بازیکن جهان بوده. بازیکنانی در 
سال هایی عملکرد خیلی خوبی داشته اند 
امــا این جایزه به بهتریــن بازیکن جهان 
می رســد نه کسی که جام برده چون جام 

را تیم ها می برند.«
او دربــاره قرارداد جدید با بارســلونا 
هم گفت: »نمی دانم، کار را به نمایندگانم 
سپرده ام. نمی خواهم خودم را درگیر این 
مسائل کنم، تمرکزم روی فوتبال است.«

 
روبی درباره مسی:

چیزی به آنچه همه دنیا 
دید، اضافه نمی کنم

خوان فرانسســک فرر ملقب به روبی 
مربی اســپانیول بعد از باخــت 4 بر صفر 
برابر بارســلونا گفت: »شکســت بدی بود، 
کنیم، گل های  مقاومت  نتوانســتیم خوب 
اول و ســوم به مــا ضربه زیــادی زد و در 
مجموع بازی به نفع مــا پیش نرفت. هیچ 
وقت نتوانستیم آنطور که می خواهیم بازی 

کنیم.«
تیم روبی چهار باخت متوالی در الیگا 
داشته: »روزهای سختی را سپری می کنیم، 
فکر می کنــم باید زود این بازی را فراموش 
کنیم، صفحه را ورق بزنیم و بررســی کنیم 
که چــه کارهایی را می توانیــم بهتر انجام 
دهیــم. نمی توانم بگویم بحــران اما از 12 
امتیاز صفــر گرفته ایم. مقابل بارســلونا و 
سویا شکستمان قابل توجیه است اما باخت 

خیلی بدی برابر ختافه داشتیم.«
وقتی از روبی درباره بازی مسی سوال 
کردند، گفت: »چیز زیادی نمی توانم اضافه 
کنم به آنچه همه دنیا دید.« او درباره سطح 
بازی بارسلونا هم گفت: »از نظر فنی دیگر 
باعث شــگفت زدگی نمی شــوند اما قدرت 
بدنی شــان در برخوردها و نبردهای تک به 

تک واقعا عالی است.«

جیدون سانچو زننده گل پیروزی 2 بر 
یک بوروسیا دورتموند مقابل شالکه در دربی 
روهــر، گل حیاتی خود را به روح مادربزرگ 
فقیدش تقدیم کــرد. مادربزرگ پدیده این 
فصل زردپوشان وســتفالن پنج شنبه هفته 
پیش درگذشت و به همین دلیل او تمرینات 
آن روز دورتموند را از دست داد. حتی مایکل 
زورک، مدیر ورزشی باشگاه دورتموند هم از 
ســانچو خواست در صورتی که از نظر روانی 
آماده نیســت در خانه شالکه به میدان نرود. 
سانچو اما در ترکیب اصلی تیمش قرار گرفت 
و با یک حرکت فردی استثنایی گل پیروزی 
تیمش را زد. به این ترتیب او به نخســتین 
انگلیسی و جوان ترین گلزن تاریخ دربی روهر 
تبدیل شد. سانچو که 18 سال و 13 روز سن 
دارد، رکورد ارس ریکن، اسطوره دورتموند 
را که ســال 1995 در ســن 19 سالگی در 
دربــی گل زد را شکســت. ســانچو پس از 
بازی به ســایت بوندس لیگا گفــت: »برای 
خانواده من این گل به معنای همه چیز بود. 
متأســفانه مادربزرگ من فوت کرده است و 
حاا می خواهــم این گل را به روح او تقدیم 
کنم. من خوشــحالم که توانستم این گل را 
بزنم و به تیمم برای کسب سه امتیاز کمک 
کنم.« لوســین فاوره، ســرمربی دورتموند 
هم تأکید کرد که ســانچو به اصرار خودش 
به میدان رفته اســت. سانچو پس از گلزنی 

دســتش را بوسید آن را روی آسمان گرفت 
و در حالی که اشک در چشمانش حلقه زده 
بــود روی زمین افتاد و بــا دلداری و کمک 
هم تیمی هایــش دوبــاره روی پاهای خود 
ایســتاد. فاوره در پاسخ به این سوال که چرا 
به سانچو با شرایط روحی که داشت میدان 
داد، گفت: »این هفته بــرای جیدون هفته 
سختی بود. او 18 ساله است و مادربزرگش 
را هم از دست داده است. او تنها روز جمعه 
از لندن برگشته بود اما واقعاً انگیزه داشت که 

در این بازی حضور داشته باشد.« 
سانچو در دیداری که پیروزی دورتموند 

باعث شد این تیم در فصل جاری بوندس لیگا 
شکست ناپذیر بماند، پنجمین گل فصل خود 
و نخســتین گلش در دربی را به ثمر رساند. 
هافبک دورتموند  رویــس  مارکو  همچنین 
در ایــن فصل بوندس لیــگا 9 گل زده و 6 
پاس گل داده اســت و تنها سباستین هالر 
از اینتراخت فرانکفورت در به گل رســیدن 
تیمش بیشــترین نقش را داشــته اســت. 
دورتموند با این پیروزی در آســتانه کسب 
عنوان قهرمانی نیم فصل قرار گرفت. سانچو 
در این بازی 43 فرار داشت که 13 تا بیشتر 

از دومین نفر بود.

   سانچو: گلم در دربی را به روح مادربزرگم تقدیم می کنم

نیکو کواچ ســرمربی تیم فوتبال 
بایرن مونیخ می گوید که متوقف کردن 
استفاده از آرایش چرخشی برای میدان 
دادن به بازیکن نیمکت نشین این تیم 
ثمر بخش بوده و گواه آن هم پیروزی 3 
بر صفر مردان او در دربی منطقه باواریا 

مقابل نورنبرگ بوده است. 
بایــرن مونیخ با پیــروزی مقابل 
نورنبرگ به رده دوم جدول بوندس لیگا 
صعــود کرد اما در فاصلــه 9 امتیازی 
بوروســیا دورتموند صدرنشــین باقی 
ماند. این ســومین بــرد متوالی مدافع 
عنــوان قهرمانی بوندس لیگا در تمامی 
رقابت ها بود و به نظر می رسد که حفظ 
ترکیب اصلــی تیم بعد از روند ضعیف 
ابتدای فصل که شــامل باخت 3 بر 2 
مقابــل دورتموند می شــد، به کواچ و 

شاگردانش کمک کرده است. 
کواچ گفت: »وقتی برنده می شوید 
بخصــوص اینجــا در بایــرن مونیخ، 
می توانید کمی آرامش داشــته باشید. 
من اکنون 5 ماه اســت کــه اینجا در 
بایرن مونیخ کار می کنم و در این مدت 
چیزهای زیــادی را دیده ام و تجربیات 
فراوانی کسب کرده ام. من می خواهم با 
حفظ این روند به پیشرفت تیم کمک 

کنم.«

کواچ 47 ســاله که بعــد از کنار 
گذاشــتن آرایش چرخشــی )مگر در 
مورد مصدومیت یا محرومیت بازیکنان 
اصلی( تیمــش روند خوبی را در پیش 
گرفته اســت، بعد از تماشای نخستین 
کلین شــیت باواریایی ها از 30 شهریور 
گفت: »ما اجــازه ندادیم هیچ توپی از 
خط دفاعی مان رد شــود و دو بار هم 
توپ را به تیر دروازه زدیم. خوشــحالم 
که ســرانجام توانســتیم دروازه مان را 
بسته نگه داریم و به خاطر دریافت گل 

تمرکزمان از بین نرفت.«
باواریایی ها در دربی آمار  پیروزی 
مهمی داشــت از جمله اینکه ناکامی 
376 دقیقــه ای روبرت لواندوفســکی 
برای گلزنی در بازی های خانگی بایرن 

مونیخ در بوندس لیگا به پایان رسید. 
حــاا او در 50 بــازی از تمــام 
بازی هایی که در بوندس لیگا انجام داده 
دو گل بیشتر زده است و در این زمینه 
تنها از گرد مولر و یوپ هاینکس )51 

بازی( پایین تر قرار دارد.

 کواچ: کنار گذاشتن آرایش چرخشی به نفع ما بود

مسی: خوش شانس بودم
لیونل مسی بعد از درخشــش در برد 4 بر صفر بارســلونا در زمین اسپانیول 
تاش کرد ســهم خــودش را انــدک جلوه دهــد. او کــه دو گل زیبا روی 
ضربات کاشــته زد، گفت: »خب، من بــرای ضربات ایســتگاهی از قوانینی 
تبعیــت می کنم و گاهی خوب پیــش می رود خیلی وقت ها هم می شــود که 
ضرباتم گل نمی شــود. خوش شــانس بودم که دو ضربه پیاپی من گل شــد.«
پیروزی بارسلونا را با سه امتیاز اختاف در صدر جدول قرار داد: »پیروزی در زمین 
اســپانیول در این فصل ارزش زیادی دارد. ما خوش شانس بودیم که زود به گل 
رسیدیم و این گل روند بازی را عوض کرد بعد از آن از هر جهت بهتر از حریف بودیم.«
مســی به دمبله پاس گل دوم تیم را داد و باور دارد بازیکن جوان فرانســوی 
ابــزار موفقیــت در بارســلونا را دارد: »خیلی خوب اســت، می خواهد بازی 
کند، مســابقه خوبی داشــت، یک گل زد و مهــم بود. ما به او نیــاز داریم.«



7 ورزش جهــــان
 صاح پس از هت تریک مقابل بورنموث:

جایزه بهترین بازیکن میدان را به میلنر بدهید

محمــد صــاح حاضر نشــد جایزه 
بهتریــن بازیکــن مســابقه لیورپــول و 
بورنموث را دریافت کند و آن را به جیمز 
میلنر، همبازی اش داد. صاح در این بازی 
هت تریــک کرد و تعداد گل هایش در این 

فصل لیگ برتر را به 12 رساند.
این دومین هت تریک او برای لیورپول 
از زمان آمدنش به این تیم بود اما او حس 
می کرد که میلنر که پانصدمین بازی اش 
در لیگ برتر را انجــام داد، برای دریافت 
این جایزه شایســته تر اســت و به همین 

دلیل گفت که جایزه را به او می دهد.
او گفــت: »اینکه این طــور گل بزنم 
اصا بد نیســت. ما صدر جدول هســتیم 
و ســه گل هم امروز زدم. کلین شیت هم 
کردیم. این همه چیزی است که می توانم 

بگویم.
انتظارات من بسیار باا است اما من 
می دانم که انتظــارات دیگران هم از من 
بسیار باا اســت. همانطور که قبا گفتم، 

مهم تریــن چیز این اســت کــه در صدر 
جدول هســتیم و می توانیم همه بازی ها 

را ببریم.
من باید به میلنــر تبریک بگویم. او 
دوران ورزشــی فوق العاده ای داشته است. 
او امروز شایســته این عنوان بود. دوران 
ورزشی او عالی بوده و امیدوارم که با هم 
جامی به دست بیاوریم اما من این جایزه 

را نمی پذیرم.«
ادی هــاو، مربــی بورنموث هم پس 
از بــازی گفت که صــاح یکی از بهترین 

بازیکنان دنیا است.
یورگــن کلوپ با این نظــر او موافق 
بود و از صاح ســتایش کرد که روی یک 
گلش، با آن که اســتیو کوک تاش کرد 
خطای بدی روی او انجام دهد، روی پای 
خود ایســتاد و گل زنی کرد. کلوپ گفت: 
»به نظرم ادی هاو یکی از بهترین مربیانی 
اســت که تاکنون دیده ام. چطور می توانم 

حرف دیگری درباره او بزنم؟

زمانی که در فوتبال هســتید، نیاز به 
بازیکنی دارید تا کار را تمام کند، و کاری 
که صاح بــا دو گلش در نیمه دوم انجام 
داد اســتثنایی بود. مــن در حال حاضر 
بازیکنان زیادی را نمی شناسم که بتوانند 

این دو گل را بزنند.
گل اول او در نیمه دوم در واقع باید 
خطا اعام می شــد اما او می خواست گل 
را بزنــد و به همین دلیــل روی پاهایش 
ایستاد و توپ را وارد دروازه کرد. ضربه او 
فوق العاده نبود اما واقعا غافلگیرکننده بود. 
گل سوم او هم همینطور. اینکه ما چطور 

این گل را ساختیم خیلی خوب بود.
هیچ کس نباید از اینکــه او با وجود 
تاش برای خطا، روی پای خود ایســتاد 
غافلگیر شود. اشتیاق او به گل زنی آشکار 
اســت، و این بسیار به ســود ماست. من 
قبل از اینکه ماجرا برایش درســت کنند 
شنیدم که گل اول او آفساید بوده اما کار 
او واقعا درخشــان بود. مــن ذهنیت او را 

دوست دارم.«
این پیروزی باعث شــد لیورپول در 
هفته شــانزدهم لیگ برتر بــه 42 امتیاز 
برســد که ایــن بهترین آغــاز تاریخ این 

باشگاه در این مسابقات بوده است.
کلوپ گفــت: »فکــر می کنم چند 
ســال پیش گفتم که ما باید تاریخ خود 
را بنویســیم. این رکورد مهم اســت اما 
مهم ترین چیز دنیا نیست. مهم ترین چیز 
این نیست که رکوردی که 30 سال پیش 
ثبت شده بود را بشکنیم. مساله این است 
که من می خواهم تا جــای ممکن موفق 
باشــیم. هیچ کس نمی داند این کار چقدر 
دشــوار اســت و بازی در این لیگ چقدر 
ســخت اســت. من چند بار گفته ام، 42 
امتیاز را معموا در آوریل کسب می کردم، 
نه حاا در دســامبر. این آمار عالی است. 
استثنایی اســت. پســران شایسته همه 
ستایشی هستند که از آنها می شود چون 

آنها در هر متر از زمین جنگیدند.«

گل- فرانــک ریبری در برد بایرن برابر نورنبرگ نخســتین 
گلــش در ایــن فصل بونــدس لیــگا را به ثمر رســاند.

دیلی میل- آدام اانا در بازی با تیم ســابقش شانس نیاورد 
و وقتی به عنوان بازیکن ذخیره برای لیورپول به زمین رفت، 
با جفرســون لرما از بورنموث برخورد کرد و سرش شکست 
و بــه 4 بخیه نیاز پیدا کرد. البته او تــا پایان در زمین ماند.

دیلی میل- منچسترسیتی تا قبل از بازی با چلسی، در لیگ 
برتر کا 12 دقیقه از حریفان عقب افتاده بود و در بقیه دقایق 
مســابقاتش، یا با رقیب مساوی بود یا از آن پیش افتاده بود.

ESPN- تیم آتانتا 
یونایتد در دومین 
فصل حضورش در 

 )MLS( لیگ آمریکا
توانست قهرمان این 
رقابت ها شود. آتانتا 

در بازی نهایی 2 بر 
صفر بر پورتلند غلبه 

کرد.
مربی آتانتا، مارتینو 

است که سابقه کار در 
بارسا را دارد.

دیلی میل- 
خوان ماتا در 
برد منچستر 
برابر فوام، 

هم پنجاهمین 
گلش در لیگ 

برتر را زد و هم 
پنجاهمین پاس 

گلش در لیگ 
برتر را ثبت 

کرد.

ESPN- جوزف مارتینس بهترین بازیکن این فصل لیگ آمریکا شد. ستاره 
25 ساله آتانتا، گل اول فینال را زد و پاس گل دوم را داد تا سومین بازیکن در 
تاریخ رقابت ها شود که در بازی پایانی هم گل می زند و هم پاس گل می دهد.

دیلی میل- گل اول چلسی برابر سیتی روی نخســتین ضربه شان به سمت دروازه 
حریف به ثمر رسید، در دقیقه 44:02.

آرسنال به دنبال 
فروش اوزیل در 

ژانویه
آرسنال به دنبال آن است 
که مســعود اوزیل را در ژانویه 
با قیمت 25 میلیــون پوند به 

فروش برساند.
آلمانی در  بازیکــن  ایــن 
نتوانسته جایی  اخیر  هفته های 
در ترکیب تیم اونای امری پیدا 
کند و آرســنال بدون او فرمی 

درخشان داشته است.
که  حاضرند  آرســنالی ها 
این بازیکــن را با قیمتی پایین 
بفروشــند تا مجبور نباشند که 
دســتمزد 350 هــزار پوند در 

هفته ای او را بپردازند.
اینتر به خرید این بازیکن 
بازیســاز عاقه دارد و در حال 
را  بخــت  بیشــترین  حاضــر 
ایــن بازیکن دارد.  برای خرید 
 30 بازیکن  ایــن  نماینده های 
ســاله، از جمله موتلو، برادر او 
قرار اســت در روزهــای آتی با 

اینتر مذاکره کنند.
اوزیل در پنــج بازی اخیر 
آرســنال بازی نکرده و در حال 
حاضر به دلیل مشکل از ناحیه 
پشــت، دور از میادین است. او 
در بازی با هادرزفیلد هم غایب 
بــود امــا در توییتــی حمایت 
خــود را از تیمش اعام کرد و 
نوشــت: »بله! سه امتیاز و روند 
بود  کارتــان خوب  دارد.  ادامه 

توپچی ها.«
اخیرا تصویری از بازیکنان 
آرسنال منتشر شده که سه روز 
پیش از آغاز فصــل گاز خنده 
مصــرف می کنند و این هافبک 
ســابق رئال مادرید هم در آن 

تصاویر حضور دارد.
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 امری: نمی گذاریم 
ماجرای گاز خنده حواس 

بازیکنان را پرت کند
اونای امری، مربی آرسنال گفته اجازه 
نمی دهد فیلمی کــه از بازیکنانش در یک 
میهمانی پخش شده است باعث پرت شدن 
حواس تیم شــود. در این فیلــم، بازیکنان 
آرسنال گاز خنده مصرف می کنند. امری پس 
از برد یک بر صفر در خانه مقابل هادرزفیلد 
از تیمش ســتایش کرد. لــوکاس توریرا در 
دقیقه 82 گل پیروزی بخش آرسنال را زد و 
به این ترتیب روند شکست ناپذیری  آرسنال 
به 21 مســابقه رســید. اخیرا سان تصاویر 
بازیکنان آرســنال را منتشــر کرده که در 
تابستان، در یک میهمانی نیتروس اوکساید 
مصــرف می کردند. باشــگاه بیانیه ای صادر 
کرده و در آن آورده که بازیکنان باید مراقب 
مسوولیت هایشان باشند اما امری گفته است 
که همه چیز باید در داخل باشگاه حل شود: 
»شاید شــما درباره مشکلی خارج از باشگاه 
صحبت می کنید اما من، باشگاه و افراد آن، 
می توانیم به صورت داخلی درباره اش صحبت 
کنیم و به این ترتیب هیچ حواس پرتی شکل 
نخواهد گرفــت. من نمی خواهم حواس تیم 
پرت شــود و امروز هم فکر می کنم که همه 
بازیکنان تمرکزشــان را روی بازی گذاشته 
بودنــد.« توریــرا روی پــاس پیــر امریک 
اوبامیانگ با یک ضربه قیچی زیبا گل برتری 
را به ثمر رساند. این دومین گل او در عرض 
یک هفتــه بود و او در دربی شــمال لندن 
مقابــل تاتنهام هم گل زده بود. امری گفت: 
»او بازیکــن باکیفیتی اســت و بازیخوانی 
تاکتیکــی او در لحظــات هجومی و دفاعی 
عالی اســت. او ذهن و پاهای بسیار سریعی 
دارد. او می توانــد در کارهــای دفاعی هم 
خیلی خوب باشــد و مانند این بازی و بازی 
قبلی، می تواند به محوطه جریمه برود و گل 
هم بزند.« شکودران موستافی در این بازی 
به دلیل مصدومیت از ناحیه همســترینگ 
زمین را ترک کرد. ســه روز پیش هم راب 
هولدینگ، مدافع آرسنال دچار پارگی رباط 
شد. موستافی و سوکراتیس پاپاستاتوپولوس 
در ایــن بــازی کارت زرد گرفتند و به این 
ترتیب در دیدار هفته بعد برابر ساوتهمپتون 
محروم خواهنــد بود. به این ترتیب امری با 
بحران در دفاع مواجه است. اما ناچو مونریال 
که از مصدومیت همســترینگ رهایی یافته 
بود به عنوان بازیکن جانشین به زمین رفت 
و لوران کوشــیلنی هم برای نخســتین بار 
در ایــن فصل روی نیمکت نشســت. امری 
اما خوشــبین اســت: »نمی دانم که هفته 
بعد چطور بــازی خواهیم کــرد اما در هر 
حال بازیکنان ازم را داریم. امروز اســتفان 
لیشت اشــتاینر هم در پســت مدافع میانی 

بازی کرد.«

مائوریتزیو ســاری سرمربی چلسی 
پــس از پیروزی 2 بر صفر شــاگردانش 
در خانه مقابل منچسترســیتی در هفته 
شــانزدهم لیــگ برتر انگلیــس، به آنها 
توصیه کرد کــه در همه بازی های لیگ 
و مقابــل تیم های کوچکتــر هم همان 
انگیزه ای را برای کســب پیروزی نشان 

دهند که در این بازی نشان دادند.
لندن  آبی های  ایتالیایی  ســرمربی 
کــه تیمش نخســتین شکســت فصل 
لیگ برتر را به منچسترســیتی تحمیل 
کرد، گفــت: »تیم ما از نظر انگیزشــی 
مشــکاتی دارد. در چنین بازی هایی اما 
انگیزه دادن به بازیکنان آســان است که 
این به دلیل ســطح باای حریف است. 
در طــول فصل هم اما شــما باید همین 
قــدر مقابــل تیم های کوچکتــر انگیزه 
داشته باشد. به عنوان مثال بازی بعدی ما 
مقابل برایتون است و آن بازی هم مانند 

بازی امشب سه امتیاز خواهد داشت. ما 
به ثبات، انگیزه و اراده بازیکنان مان نیاز 
داریم وگرنه ممکن اســت ما فقط برای 
بردن بازی های بزرگ تاش کنیم و آنها 
را ببریــم و بعد در بازی هــای کوچکتر 
بازنده باشــیم.« ساری درباره استفاده از 
ادن آزار به عنــوان مهاجــم نوک کاذب، 
تاکتیکی که برای نخســتین بار در فصل 
جاری به کار بســت، هم گفت: »ما ادن 
را برای نخســتین بار در این پست قرار 
دادیم و مــن فکر می کنم کــه در 20، 
25 دقیقه اول بــازی ما در نیمه حریف 
از نظــر دفاعی عملکرد چنــدان خوبی 
نداشــتیم. با این حال خوشبختانه ما در 
نیمه خودمان خوب دفاع می کردیم و به 
تدریج پرس مان را افزایــش دادیم. آزار 
در ابتدا مشکاتی داشــت اما به تدریج 
بازی اش بهتر شد. شاید حق بود که یک 

گل هم بزند.«

باخت  که  گواردیوا می گویــد  پپ 
منچسترسیتی در خانه چلسی ربطی به 
نبود بازیکنان غایــب و مصدوم این تیم 
ندارد. سیتی در حالی با نتیجه 2 بر صفر 
در اســتمفوردبریج تن به شکســت داد 
که در این بازی ســرخیو آگوئرو و کوین  
دبروینــه را در اختیار نداشــت. با قبول 
این شکســت، روند بــدون باخت مردان 
گواردیوا در این فصل لیگ برتر به پایان 
رسید. او اما حاضر نشد برای توجیه این 
باخت بهانــه بیاورد و گفت: »همیشــه 
وقتی تعــدادی از بازیکنان ما نیســتند 
ایــن اتفاق می افتد. زمانی که ما می بریم 
هیچ کســی از من دربــاره بازیکنانی که 
در اختیار ندارم سوالی نمی پرسد. بدون 
شک من ترجیح می  دادم که در این بازی 
آگوئرو، کویــن و مندی و همه بازیکنان 
را در اختیار می داشــتم امــا آنهایی که 

در زمیــن بازی بودند هم عملکردشــان 
فوق العــاده بود. اگر کســی می تواند به 
من اطمینان دهد که با حضور بازیکنان 
غایب ما می توانســتیم بازی را ببریم به 
من بگوید. هیچ کســی نمی  داند اگر آنها 
بودنــد چه اتفاقی می افتــاد.« گواردیوا 
ادامه داد: »حاا احساس من، با شناختی 
که از حریف دارم، این است که عملکرد 
مــا فوق العاده بود. مــن فکر می کنم که 
حتی فصل گذشــته که ما در اینجا بازی 
را بردیم، به اندازه بازی امشب خوب کار 
نکردیــم و عملکردمان در این بازی بهتر 
بود. فصل گذشــته اما کوین بود و حفظ 
تــوپ می کرد و گل هــم زد. بازی تمام. 
مــا امروز تا حدودی خأ او را احســاس 
کردیم. در بازی های بعدی بهتر خواهیم 
شد اما تا ماه فوریه چند بازی سخت در 

لیگ و اروپا خواهیم داشت.«

 ساری: باید مقابل تیم های کوچک 
مانند بازی با سیتی انگیزه  داشته باشیم

پپ:این باخت تقصیر مصدومان نیست

مصاحبهعکس نوشت

@iranvarzeshi

قبل از بــازی با منچسترســیتی 
مربی چلســی  مائوریتزیو ســاری،  از 
پرســیدند می دانــد چطــور باید تیم 
شکســت ناپذیر صدرنشــین را ببرد و 
او پاســخ داد: »نمی دانــم، باید از یک 
نفر دیگر بپرســید، من همه بازی هایم 
را به پپ گواردیــوا باخته ام!« اما این 
رکورد از بین رفت بعــد از پیروزی 2 
بر صفر برابر هواداران پرشور حاضر در 

استمفوردبریج.
 البته شاید هنوز هم ساری نداند 
تیمــش چطور حریفــی را برده که به 
قول داوید لوییز، مدافع میانی چلسی، 

بهترین تیم اروپاست.
نیمه اول در حال سپری شدن بود 
و تیم غرب لندنی حتی یک شــوت در 
چارچوب نداشت ضمن اینکه میهمان 
67 درصد مالکیت تــوپ را در اختیار 

داشت. 
نگرانی در ورزشگاه به اوج رسیده 
بــود. ادن آزار، پــدرو و ویلیــان برای 
نخســتین بار در ترکیــب اصلــی قرار 
گرفتند بدون اینکه مهاجم نوک داشته 
باشــند. الیویه ژیــرو روی نیمکت بود 
و آلوارو موراتــا روی نیمکت هم نبود؛ 

هیچ امیدی به چلسی نبود.
ناگهان ســر و کله انگولــو کانته 
پیدا شد؛ بازیکنی که همیشه به خاطر 
نداشــتن تاثیرگذاری ازم در یک سوم 
دفاعی رقبا مورد انتقاد قرار می گرفت. 
روی یــک ضدحمله خوب با پاس آزار 

به منطقه ای مناسب، هافبک فرانسوی 
زهرش را ریخت به جان ادرســون که 

قبل از آن آزمایش نشده بود.
پاس آزار ششمین پاس تیم ساری 
در یک سوم دفاعی سیتی تا آن دقیقه 
بود و این نشان از برتری مطلق سیتی 
در نیمه اول داشــت. این گل جو بازی 
و هواداران را تغییر داد و آنها هم مثل 
بازیکنان باور کردند که می شود سیتی 

را شکست داد.
تیم پپ گواردیــوا در نیمه دوم 
هــم برتر بود اما چلســی مشــارکت 
بیشــتری در حمله پیدا کرد و موجی 
از خوش بینی ایجاد شــد تا اینکه گل 
دوم هم از یک منبع غیرمحتمل دیگر 

به دست آمد. 
لوییــز متهــم بود کــه ذهنیتش 
ضعیف شــده و قــدرت رهبری تیم را 

از دست داده. این زمزمه ها در گوشش 
بود که روی کرنر آزار برتری تیمش را 

دوبرابر کرد.
سیتی شــاید فوتبال خیلی خوبی 
را ارائــه کرد بخصــوص در نیمه اول، 
اما بازی چلســی بر اســاس پرسینگ 
هوشــمندانه بود و البته ســاری ُدگم 
از نظــر تاکتیکی بــه تغییر آری گفت 
و تیمش جواب گرفت. او می دانســت 
تیمــش برابر ســیتی شانســی برای 
حفظ مالکیت توپ نــدارد بنابراین به 
بازیکنانش دســتور داد عقب بنشینند 
و هــر وقت و هر طــور می توانند روی 

ضدحمات به حریف ضربه بزنند.
سزار آسپیلیکوئتا قرارداد جدید را 
با 90 دقیقه توی جیب گذاشتن لروی 
سانه جشــن گرفت ضمن اینکه لوییز 
خطرناک ترین بازیکن چلسی در حمله 

بود که با پاس هــای بلند خود از دفاع 
برای سیتی دردسرهای زیادی درست 
کرد. آزار، ویلیان و پدرو بیشــتر تابع 
نظــم بودند تا تاش بــرای خاقیت و 
عالی پرس کردند؛ این پاسخی بود که 
بعد از نمایش ضعیــف دو هفته پیش 
برابــر تاتنهــام و باخت 3 بــر یک در 

ویمبلی دادند.
برای یک شب، »ســاری بال« را 
کنار گذاشــتند چون مربی 59 ســاله 
ایتالیایی در زمــان مربیگری ناپولی و 
پنجه در پنجه انداختــن با گواردیوا 
درس هــای زیادی آموخــت و تیمش 
هر دوبار شکست خورد. چلسی بیشتر 
»کونته بال« بود و به روزهایی شباهت 
داشــت که با مربی ســابقش، آنتونیو 
کونته بدون داشتن توپ جان می کند.

در پایان، نتیجه فوق العاده ای برای 
چلســی و نتیجه ویران کننده ای برای 
سیتی رقم خورد، چون ساعتی قبل از 
مســابقه، صدر جدول لیگ برتر را به 
لیورپول داده بودند که برد درخشان 4 
بر صفر در زمین بورنموث را به دســت 

آورده بود.
 رکورد شکست ناپذیری سیتی به 

همراه این حس از بین رفته.
تیم  نشود،  پرت  حواســتان  البته 
پپ گواردیوا بعد از 38 هفته احتماا 
امتیازات بیشــتری از چلســی کسب 
می کنــد اما حداقل ســاری بــه بقیه 
تیم های لیگ برتر نشــان داد می توان 
تیم فوق العــاده گواردیوا را برد، برای 

همین باید از او و تیمش تشکر کرد.
منبع: سایت گل

ژوزه مورینیــو گفتــه که پــل پوگبا 
باید به ســطح ذهنیت تیم برسد تا بتواند 
را پس  جایگاهــش در منچســتریونایتد 

بگیرد.
پوگبا، ملی پوش فرانســوی در جریان 
برد چهار بر یک مقابل فوام در اولدترافورد 
روی نیمکت بود و به میدان نرفت. او چهار 
روز پیش هم در بازی با آرسنال در ترکیب 

ثابت قرار نگرفت.
مورینیــو پس از آنکــه تیمش فوام 
را در هم کوبید، گفت: »بازیکنانم نشــان 
دادند زمانی که اتحاد داشــته باشــند و 
همه با تمام توان بازی کنند، به چیزهای 

مثبتی می رسند.«
پوگبــا در چهار بازی اخیر یونایتد در 
سه بازی در ترکیب ثابت قرار نگرفته است. 
از مورینیو ســوال شــد که پوگبا باید چه 
کاری انجــام دهد تا به جایگاهش برگردد 

و او گفــت: »او باید با همان ذهنیتی بازی 
کنــد که تیم دارد. پــل می تواند بازیکنی 

رویایی باشــد. او پتانســیلش را دارد که 
بازیکنی فوق العاده باشد. او مقابل والنسیا 

)در بــازی چهارشــنبه( در ترکیــب قرار 
خواهد گرفت و بــازی فوق العاده ای پیش 
رو دارد تــا در آن به میدان برود و به همه 

نشان بدهد که چقدر خوب است.«
مورینیو بــه این ترتیــب در بازی با 
فوام از نمانیا ماتیــچ و آندر اررا در خط 
میانــی اســتفاده کــرد. او در پنج دقیقه 
پایانی بازی یک هافبک به زمین فرســتاد 
که پوگبا نبود، بلکه اســکات مک تامینی 
بــود. مورینیو درباره حضــور ماتیچ و اررا 
در میدان گفت: »گاهی تیم شــما از نظر 
جایگیری خوب است، آماده پرس است و 
شــوق آن را دارد که پرس انجام دهد. به 
نظرم ماتیچ و اررا ذهنیت واقعا قدرتمندی 
دارند. روش بازی آنها همین اســت، اینکه 
در بااترین ســطح بازی کنند و بازیکنانی 
که جلوتر بازی می کردنــد هم در همین 

زمینه خوب بودند.«

مورینیو: پوگبا باید ذهنیت بهتری پیدا کند تا به ترکیب برگردد

متشکریم چلسی!
ساری نشان داد منچسترسیتی را هم می شود برد

نزار کینسا
Nizaar Kinsella

برنامه

دوشنبه 19 آذر
لیگ برتر

اورتون...............................................................................................  واتفورد 23:30
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9 iranvarzeshi@فوتبـــال ایـــران

علی کریمی ســرمربی 
از  ســپیدرود رشــت کــه 
تیمش  شکســت ســنگین 
اســتقال خیلــی  مقابــل 
می گوید:  اســت،  ناراحــت 
»ایــن نخســتین باخت ما 
نبــوده و آخرین شکســت 
ما هم نخواهــد بود. من در 
زمان بازیگری هم در سطح 
چنین  باشــگاهی  و  ملــی 
شکست هایی را تجربه کردم 

اما باخت با هــر نتیجه ای تلخ اســت و باید از آن 
درس گرفــت. مقصر این باخت کادرفنی اســت و 
حتما  ما به عنوان مســوول فنی تیم اشــکااتی در 
کارمان داشــتیم که باید آنهــا را برطرف کنیم. ما 
تمام تاش مــان را می کنیم با کســب نتایج بهتر 
در نیم فصــل دوم باعث خوشــحالی  هواداران مان 
شــویم.« کریمی با اشــاره به واکنش بعضی ها در 
فضای مجازی بعد از پایان بازی با اســتقال، ادامه 
می دهد: » همانطور که گفتــم کادرفنی مقصر این 
باخت است اما برای آن عده ای که شکست ما خیلی 

باید  بوده  جالب  برای شــان 
بگویم که من تازه در اول راه 
اما می دانم  مربیگری هستم 
با  که بزرگترین مربیان دنیا 
در اختیار داشــتن بازیکنان 
بزرگ و امکانــات کافی هم 
مربیگری شــان  دوران  در 
را  شکســت هایی  چنیــن 
متحمل شده اند. به هر حال 
آخرالزمان نشــده و زندگی 
ادامه دارد و فقط باید از این 
شکست ها درس گرفت.« سرمربی سپیدرود درباره 
جدایی و جذب بازیکنان جدید، می گوید: »ما قبل 
از پایان نیم فصل فعالیت مان را برای جذب بازیکن 
آغاز کردیم تا بافاصله با پایان بازی ها مذاکرات مان 
را با بازیکنان پیگیری کنیم. ما در نیم فصل اول به 
تعدادی از بازیکنان فرصت زیادی دادیم اما متاسفانه 
نتوانســتند به لحاظ فنی انتظارات را برآورده کنند. 
طبیعی است همانطور که بازیکنان حق دارند تیم و 
مربی خود را انتخاب کنند، کادرفنی هم این حق را 

برای خودش قایل است.«

سرمربی  تقوی  محمد 
معتقد  تبریز  تراکتورسازی 
اســت از زمانی که تیمش 
برگشته،  مدعیان  جمع  به 
شده.  ســخت  بازی هایش 
تقوی درباره بازی این هفته 
خوزســتان  فواد  مقابــل 
»یکشــنبه  می گویــد: 
نخســتین جلســه تمرین 
بازگشــت  از  پس  تیم مان 
بازیکنــان ملی پوش بود و 

خوشــبختانه بچه ها تا حد زیادی به لحاظ بدنی 
و روانی آماده هســتند. می دانیم بازی سختی با 
فواد داریم، نــه تنها این مســابقه، بلکه اعتقاد 
دارم از چند هفته گذشته که ما به جمع مدعیان 
بازگشــته ایم، همه مســابقات مان سختی خاص 
خــودش را دارد. خوشــبختانه بچه هــا هم این 
موضوع را به خوبی می دانند.« تقوی درباره شرایط 
تراکتورسازی ادامه می دهد: »یکشنبه بیشتر روی 
مســائل هوازی کار کردیم و تمرینات سخت مان 
از دوشنبه آغاز می شــود. مهمترین موضوع این 

اســت که ما نمی دانیم این 
هفتــه با چه تیمــی بازی 
داریم، درســت است فواد 
در چهارده هفته گذشــته 
بــا یک فلســفه و تاکتیک 
خاصــی بــازی کــرده  اما 
قطعاً در این هفته این تیم 
بــا آمدن ســرمربی جدید 
داشــت.  خواهد  تغییراتی 
نگران نیستیم و اعتقاد دارم 
مرحله ای  به  تراکتورسازی 
رســیده که نبایــد برایش فرق کنــد مقابل چه 
تیمی بازی می کند اما همین ناشناخته بون فواد 
ممکن است روی کار ما تأثیر بگذارد. خوشبختانه 
به جایی رسیده ایم که نه تنها به تیم فواد، بلکه 
به پرسپولیس، استقال و سپاهان و دیگر تیم ها 
کاری نداریم و سعی می کنیم چیزی که خودمان 
بلدیم را در زمین پیاده کنیم. در شرایط بازی هم 
ممکن است تغییراتی داشــته باشیم اما در حال 
حاضر تمام تمرکزمان روی تیم مان است تا خود 

را برای بازی روز جمعه آماده کنیم.«

کریمی: آخرالزمان نشده و تازه اول راه مربیگری هستم تقوی: بازی با تیم ناشناخته فواد سخت است

چطور  تبریز  ماشین سازی  اوضاع 
اســت؟ ظاهرا تیم را یک هفته تعطیل 

کردید.
 بلــه، بااخره نیم فصــل اول با همه 
ســختی ها و مشــکاتی که داشــتیم تمام 
شــد. از شــانس من، به جز بــازی با نفت 
مسجدســلیمان، در هفته هایی که من بودم 
با تیم های اول تا هفتم جدول بازی داشتیم 
که این مســاله کار را خیلی سخت کرد اما 
بچه ها همت و غیرت کردند و بازی خوبی به 
نمایش گذاشتند. مثا در بازی با پدیده، 4، 
5 بازیکن ما تازه از مصدومیت برگشــتند و 
بازی کردند. این مساله البته به تاش کادر 
پزشــکی برمی گردد که جای تشکر دارد. به 
هر حال نیم فصل را آبرومندانه تمام کردیم 
و بــرای نیم فصــل دوم 4، 5 بازیکن جذب 

می کنیم تا بهتر کار کنیم.
 حتما مذاکره با بازیکنان مورد نظر 

را شروع کردید.
 بله، مذاکرات را شروع کردیم که باید 

ببینیم نتیجه آن چه می شود.
دروازه بان  دنبــال  بــه  احتماا   
هســتید. در چه پســت های دیگری 

بازیکن می گیرید؟
 بلــه، ما نیاز به یک گلر داریم که در 
کنار دخسوس باشد. یک بازیکن برای خط 
دفاع و یک مهاجــم هم می خواهیم. خدا را 
شکر در خط هافبک مشــکل نداریم چون 
محسن یوسفی می رسد، ضمن اینکه مشکل 

مالی نداریم و باشگاه حمایت می کند.
 در بازی مقابل پدیده تیم تان خیلی 
خوب کار کرد و یک امتیاز ارزشمند از 

تیم سابق تان در مشهد گرفتید.
 بــازی خیلی خوبی بــود. قبل از هر 
چیــز می خواهم از تماشــاگران و باشــگاه 
پدیده به خاطر مراســم تقدیر، تشکر کنم. 
من 3 ســال در پدیده و 7 ســال در مشهد 
کار کــردم که بــه خاطر بازگشــت به این 
شهر خیلی خوشــحال بودم. امیدوارم مربی 
شایســته و نماینده خوبی برای این شهر در 
جاهای دیگر باشــم. این کار باشگاه پدیده 

برایم ارزشــمند بود. در کل روز خوبی بود 
و تنها نقطه تاریــک آن پایان بازی بود که 
اصا قابل تایید نیســت. در روزی که بازی 
زیبایی انجام شد و 2 بار عقب افتادیم و آن 
را جبران کردیم، نباید آن اتفاقات می افتاد.

چرا آن اتفاقات افتاد؟
 دلیلش را نمی دانم اما من آن حرکت 
را تایید نمی کنم و اتفاقــا با کنعانی زادگان 
برخورد کردم. البته او داشت می رفت سمت 
تماشــاگران تبریزی که به ورزشــگاه آمده 
بودند و می خواست پیراهنش را به آنها بدهد 
اما برداشت بدی از آن حرکت شد و حاشیه 
زیادی ایجاد کرد. به هــر حال این حرکت 
زشــت بود و حتی اگــر می بردیم هم نباید 
انجام می شــد، چه برسد به تساوی. در کل 
از هواداران تبریزی که ما را تنها نگذاشتند 
تشــکر می کنــم و البته باز هــم می گویم 

اتفاقات پایان بازی را تایید نمی کنم.
به  باعث شــد  اتفاقات هم  همین 

سختی از زمین بیرون بروید؟
 نه، مشــکل خاصی نبود. به هر حال 
هواداران عصبانی بودند و نســبت به حرکت 

کنعانی زادگان واکنش نشان دادند.

ماشین سازی  برای  اول  فصل  نیم   
به پایان رسید. در کل شرایط نیم فصل 

اول را چطور می بینید؟
 امســال یک مقدار به لحاظ شرایط 
بازی ها شاهد بی نظمی بودیم. سازمان لیگ 
قبــا بازی ها را مرتب برگزار می کرد اما این 
فصل هــم در لیگ برتر و هــم جام حذفی 
شاهد یکسری بی نظمی ها هستیم. مثا یک 
تیم 14، 15 روز اســتراحت داشــت و بقیه 
تیم ها بازی می کردند یا اینکه در جام حذفی 
بازی نیمه نهایی انجام شد اما هنوز در طرف 
دیگر جدول بازی یک چهــارم پایانی باقی 
مانده. این بی نظمی ها خوب نیست و فوتبال 

را به عقب  برد.
یعنی مخالف تعطیات بودید؟

 نه، در مورد تعطیات بحثی نیســت 
امــا بازی ها نبایــد اینقدر بی نظــم برگزار 

می شد.
این  از  زیــادی  بخش  حال  هر  به 
اتفاقات، برای برنامه های تیم ملی بود. 
در جام  بتواند  ایران  تیم  می کنید  فکر 

ملت های آسیا به موفقیت برسد؟
 آرزوی همه ماســت کــه تیم ملی 

موفق باشــد. امیدواریم وفاق و همدلی در 
تیم ملی زیاد و تنش دور شــود. اول از همه 
انسجام و تمرکز شــدیدا ازم است که باید 
در این رابطه باشــگاه ها کمک کنند؛ اینکه 
انسجام برگردد و شــرایط به بهترین شکل 
مهیا شــود تا تیم ملی بــا قوت و قدرت در 

جام ملت ها بازی کند.
ملی  تیم  قهرمانی  به  امیدوار  پس 

در جام ملت ها هستید؟
 قهرمان شــدن خیلی سخت است و 
ابــزار می خواهد. نیاز به امکانات، تدارکات و 
بازی های دوستانه دارد که در مورد بازی های 
دوستانه خیلی ضعیف عمل شد با این حال 
امیدواریم تیم ملی مثل جام جهانی با غیرت 
خود بتواند به موفقیت برســد. جام ملت ها 
تورنمنتی اســت که بازی های زیادی ندارد 
و مطمئن هســتیم تیم ملی بــا غیرت این 
تورنمنت را شروع می کند و به پایان می برد 
که امیدواریم حاصل آن قهرمانی باشــد. ما 
به لحــاظ بازی های تدارکاتــی از تیم های 
درجه 2 آسیا هم عقب بودیم اما امیدواریم 
غیرت ایرانی به کمک تیم ملی بیاید و باعث 

قهرمانی اش شود.

مهاجری: نقطه تاریک بازی با پدیده، اتفاقات پایانی آن بود

مهربان: روز خوب 
د خسوس به ما خورده بود!

حســین مهربان مهاجــم پدیده 
مشــهد در بــازی این هفتــه مقابل 
تبریــز هــم یک گل  ماشین ســازی 
ارزشــمند زد امــا طولی نکشــید که 
حریــف بازی را به تســاوی کشــاند. 
مهربان با اینکه بدشانســی تیمش این 
بود که روز خوب دخســوس به پدیده 
خورد، درباره این بازی می گوید: »اگر 
موقعیت هــای گل ما فقط در این یک 
بــازی را بشــمارید، حوصله تان ســر 
مسلمی  موقعیت های  خصوصا  می رود 
که با بی تمرکزی از شش قدم به بیرون 
رفت و توپ هایی که دخســوس از زیر 
طاق دروازه درآورد.« مهاجم پدیده که 
در این بازی دومیــن گل پدیده را به 
ثمر رســاند، ادامه می دهد: »واقعا گلی 
که زدم حیف شد. ما مستحق بردن در 
این بازی بودیــم و واقعا به امتیازاتش 
هــم احتیــاج داشــتیم امــا وقتی از 
موقعیت استفاده نکنی باید صبر کنی 
ببینی که بازی چه سرنوشتی را برایت 
رقم خواهــد زد.« حســین مهربان با 
بیــان اینکه بازی بســته و اتاف وقت 
ماشین ســازی چیز غیرعــادی  نبوده، 
می گویــد: »این هم جزئــی از فوتبال 
است. ماشین ســازی بعد از گل، کاما 
عقــب رفت و فضاهــا را گرفت. با این 
حال ما در چنین شرایطی کم موقعیت 
درست نکردیم اما روز عالی دخسوس 
بــه ما خــورده بود و هر چــه زدیم را 
گرفت.« مهربان کــه این فصل تبدیل 
به بازیکــن کلیدی یحیی گل محمدی 
شــده، ادامه می دهد: »خدا را شــکر 
آقایحیی به من اعتماد کامل دارد و من 
هم سعی ام را می کنم که جواب اعتماد 
ایشــان را در زمین بدهم و هیچ موقع 
از تاشم دست برنمی دارم. تا اان سه 
گل برای پدیده زده ام و ان شاءا... تاش 
می کنم در بازی باقی مانده و نیم  فصل 
دوم آمــار گل هایــم را افزایش دهم.« 
مهاجم جوان پدیده از نوع بازی تیمش 
در این فصل ابراز خوشــحالی می کند 
و می گوید: »بازی  که ما می کنیم یک 
بازی کاما ساده، تک ضرب و دو ضرب 
و به دور از تعلل و ریســک است. فکر 
می کنم تنها تیمی هســتیم که اینقدر 
روان بازی می کنیم کــه البته حاصل 
تاش بچه ها و کار فنی آقایحیی است. 
رمز موفقیــت ما اعتماد بــه همدیگر 
است و همین موضوع پدیده امسال را 
متفاوت کرده. در بازی با ماشین سازی 
که نبایــد امتیاز از دســت می دادیم 

حسرت خوردیم.«

مصاحبه

کفاشیان در سوپر جام 
لیگ فوتسال

بازی تیم های آذرخــش بندرعباس و 
ســوهان محمد قم در حالــی دیروز برگزار 
شد که مســووان ســازمان لیگ فوتسال 
به هرمزگان ســفر کردند. بازی سوپر لیگ 
فوتسال بین تیم های آذرخش بندرعباس و 
ســوهان محمد قم عصر یکشنبه از ساعت 
16 در هرمزگان برگزار شد. علی کفاشیان 
به همراه کاظم ســلیمانی با حضور در این 
اســتان ضمن دیدار با مدیــرکل ورزش و 
جوانان اســتان هرمزگان و بحث و بررسی 
بندرعباس،  در خصوص مشکات آذرخش 
باشــگاه های  بــا حضور  برگزاری جلســه 
فوتسال در جهت انجام یک کاس مدیریتی 
فوتســال، عصر یکشــنبه بازی سوپر لیگ 
فوتسال بین تیم های آذرخش بندرعباس و 

سوهان محمد قم را نظاره کردند.
 

کفاشیان: به دنبال 
استقال فوتسال هستیم

علی کفاشیان رییس کمیته فوتسال 
و نایب رییس فدراسیون فوتبال به همراه 
کاظم ســلیمانی دبیر کمیته فوتسال با 
مدیران تیم های فوتسالی هرمزگان دیدار 

کردند. 
کفاشــیان رییس کمیته فوتسال و 
کاظم ســلیمانی که برای تماشای بازی 
آذرخش و ســوهان محمدسیمای قم به 
بندرعباس ســفر کردند، قبــل از بازی، 
با مدیــران تیم های فوتســالی اســتان 
هرمزگان بــه گفت وگــو پرداختند. در 
این دیدار ابتدا مدیران تیم های فوتسالی 
مشکات خود را با رییس کمیته فوتسال 
درمیان گذاشتند و سپس کفاشیان گفت: 
»نگاه ویژه ای همیشــه به فوتسال دارم و 
به دنبال آن هستم که فوتسال روی پای 
خودش بایســتد. وقتی آمدم فوتسال را 
دست گرفتم تنها یک اتاق داشت و یک 
نفــر صفر تا صد کارها را انجام  می داد اما 
اان اینگونه نیســت و فوتســال خودش 

مستقل شده.« 
کفاشیان با اشاره به جایگاه فوتسال 
در ایــران ادامه داد: »فوتســال در ایران 
پایگاه بسیار خوبی دارد و این پایگاه خوب 
باعث شــده در جهان حرف های زیادی 
داشته باشیم. واقعا خیلی خوشحال شدم 
در اســتان هرمزگان اینقدر به فوتســال 
بها داده می شــود و با تمام  مشــکاتی 
کــه داریــد در پایه بســیار خــوب کار 
می کنید. ضمن اینکه هرمزگان در پایه ها 
در کشــور قهرمان می شــود که بســیار 
فوتسال  متاسفانه  است.  خوشحال کننده 
در رده های پایه در آسیا جایگاهی ندارد 
و بیشتر ســرمایه گذاری ها روی تیم های 
بزرگساان است که باید به دنبال آن بود 
که در فوتسال هم مثل فوتبال در سطح 

آسیا تیم های ملی داشته باشیم.«

مدیرعامل باشگاه بادران 
تهران مدعی شد:

مدیرعامل آلومینیوم 
عامل حمله لیدرها

حاشــیه  بدون  یک  لیــگ  انگار 
نمی تواند برگزار شــود. بعد از حواشی 
هفته های گذشــته حاا نوبت به بازی 
آلومینیوم اراک و بادران تهران رسید. 
بادران  باشگاه  مدیر  ایزد ســیف ا... پور 
مدعی شد مدیرعامل باشگاه آلومینیوم 
اراک به دو لیدر تیم خود دســتور داد 
که به هواداران بادران حمله کنند: »با 
شــروع نیمه دوم با نام بردن اســم، به 
خانواده من فحاشــی کردند که ربیعی 
هم از هواداران آلومینیوم درخواســت 
کــرد توهین هــا را متوقــف کننــد. 
می خواهــم بدانــم گناه خانــواده من 
چیست؟ اواســط نیمه دوم و با اخراج 
میثم آقایی بازیکن آلومینیوم از زمین، 
تماشــاگران این تیم به داور دشــنام 
دادند. پس از پایان مسابقه هم دو لیدر 
آلومینیوم پس از صحبت با دهشــمند 
وارد  آلومینیوم(،  باشــگاه  )مدیرعامل 
بخش تماشــاگران بادران شــدند و با 
چاقو به آنها حملــه کردند. این اتفاق 
به دستور دهشمند افتاد و ما فیلم های 
ایــن اتفاقــات را در اختیــار مراجع 
ذی صاح قــرار می دهیم. این ماجرا با 
دخالت نیروی انتظامی خاتمه یافت.« 
ســیف ا... پور با اشاره به شکسته شدن 
شیشه های خودرویش در حاشیه بازی 
می گویــد: »پس از اینکه از ورزشــگاه 
خــارج شــدیم، دیــدم شیشــه های 
خودروی من را با ســنگ شکسته اند و 
جالب است که تنها دهشمند در اراک 

خودروی من را می شناخت!«

فوتسال

حرکت 

کنعانی زادگان 
زشت بود

 ماشین ســازی تبریز این فصل شروع خوبی نداشت و نتوانست آنطور که باید کار کند و چند بار شکست خورد. این نتایج باعث شد 
مدیریت باشگاه دست به تغییر و تحول در کادر فنی بزند. با این اتفاق، به نظر نمی رسید ماشین سازی شرایط چندان خوبی پیدا کند اما 
این تیم با رضا مهاجری به روزهای خوبش برگشت و توانست نتایج خوبی بگیرد. ماشین سازی با رضا مهاجری تنها یک شکست و آن 
هم مقابل پرسپولیس داشت و در بقیه بازی ها امتیازات ارزشمندی گرفت تا از قعر جدول به رده یازدهم برسد. مهاجری که در آخرین 
بازی نیم فصل اول مقابل تیم سابقش بازی داشت، درباره این بازی مهم، حواشی آن، وضعیت نیم فصل اول، تیم ملی و... صحبت می کند.

خیلی وقت اســت که خبر می رسد 
باشــگاه  مدیرعامــل  درویــش  رضــا 
ســایپا گزینه اول مدیرعاملی باشــگاه 
پرســپولیس اســت. درویــش در مورد 
شایعه جانشــینی او به جای حمیدرضا 
گرشاســبی می گوید: »من هم شنیده ام 
کــه گرشاســبی بــه خاطــر مشــکل 
بازنشستگی احتمال دارد از پرسپولیس 
برود امــا امیدوارم موانــع حضور او در 
پرسپولیس برداشته شود و این مدیر که 
زحمات زیادی برای پرسپولیس کشیده 
در ایــن تیم بماند. بــا من هم صحبتی 
برای حضور در پرســپولیس نشده. من 
به باشــگاه ســایپا تعهــد دارم و تاش 
بازیکنان  با جذب  می کنیم در نیم  فصل 
جدیــد تیم را تقویت کنیــم تا نماینده 

خوبی بــرای ایران در لیــگ قهرمانان 
آسیا باشــیم.« درویش هم مثل خیلی 
دیگر از مدیران باشگاه های لیگ برتری، 
نسبت به داوری ها گایه دارد: »با وجود 
اینکه ما در این بازی بردیم اما باز هم از 
داوری گایه داریم چون در بازی حذفی 
مقابل صنعت نفت داور دو پنالتی برای ما 
نگرفت و پنالتی حریف هم مشکوک بود. 
در یک صحنــه توپ در محوطه جریمه 
به دســت مدافعان صنعت نفــت آبادان 
خورد و تغییر مســیر داد و در صحنه ای 
دیگر هم سلیمانی مهاجم ما در 1۸ قدم 
سرنگون شد که پنالتی اعام نشد. داور 
همچنیــن در دادن کارت های زرد دوم 
آبادان مماشات  بازیکنان صنعت نفت  به 

می کرد.«

باشــگاه  مدیرعامل  آذری  ســعید 
ذوب آهن، نگران شــرایط ایــن تیم در 
پایان فصل اســت. او فکــر می کند در 
صورت تداوم ایــن روند، ذوب آهن فقط 
می تواند جزو 10 تیــم برتر قرار بگیرد. 
آذری که این روزها به مقایســه شرایط 
مالی ســپاهان و ذوب آهــن می پردازد، 
درباره این مســاله می گویــد: »قهرمان 
شدن ســخت اســت اما قهرمان ماندن 
ســهامداران  کــه  اول  روز  ســخت تر. 
ذوب آهــن صحبت می کردند باید اطاع 
می داشــتند که ذوب آهن باشگاه بزرگی 
اســت. نمی خواهم توپ نتیجه نگرفتن 
تیم را بــه زمین دیگــران بیندازم ولی 
خواستم یادآوری کنم که بعد از بازی با 
نساجی در هفته اول پیش بینی می کردم 

این اتفاقات می افتد.« مدیرعامل باشگاه 
ذوب آهن معتقد اســت این تیم نیاز به 
تقویت دارد: »بنده پیش بینی کرده بودم 
که ذوب آهــن تا نیم فصــل دچار افت 
می شــود چون سال های قبل هم همین 
اتفاق افتاده بود ولی به این شدت نبود. 
به هر حــال اگر این بودجــه که دنبال 
اصاحش هم نیســتند، بیشــتر نشود، 
اتفاق جالبی بــرای تیم رقم نمی خورد. 
اگر برای نیم فصل دوم نیازهای علیرضا 
منصوریان را مرتفــع نکنیم و بازیکنان 
باکیفیتــی نگیریــم، در بهترین حالت 
تیم ما می تواند جزو 10 تیم لیگ باشد. 
البته بعضی از ســهامداران گفته بودند 
که برایشان اول یا هشتم شدن در لیگ 

فرقی ندارد!«

هافبــک  مهــدوی  محمدرضــا 
سپیدرود رشت که از شکست سنگین 
مقابل استقال همچنان ناراحت است، 
درباره این بــازی می گوید: »روز بدی 
را مقابل اســتقال پشت سر گذاشتیم 
در حالــی که بهتریــن روز حریف بود. 
بــد بازی کردیم و آنچه از ما خواســته 
شــده بود در زمین اجرا نشد.« مهدوی 
با اشــاره به دایل این شکســت ادامه 
می دهد: »مشــکل خاصی نداشــتیم و 
همه چیز مثل همیشه بود. با این حال 
نتوانســتیم برنامه های خود را در زمین 
اجــرا کنیم و تیم مان از  هم گسســته 
بود. واقعیت این اســت کــه فکرش را 

نمی کردیم بازی به این ســمت و ســو 
برود. اســتقالی ها خیلی خوب شروع 
کردند و بعــد از گل اول آنها، تیم ما از 
هم پاشید. استقال آنالیز بهتری از تیم 
ما کرده بود. البتــه ما هم آنها را آنالیز 
کرده بودیــم ولی با تغییراتی به میدان 
آمدند. آنها طوری بازی تک ضرب انجام 
می دادند که انگار چند ســال است در 
این زمین و این آب و هوا بازی کرده اند. 
در واقع آنها مــا را غافلگیر کردند و ما 
افتضــاح بودیم.« هافبک ســپیدرود با 
اشــاره به مصدومیت زیاد بازیکنان این 
تیم می گویــد: »تیم ما مصــدوم زیاد 
داشــت. من با وجود اینکه بازی کردم 

از ناحیه پشــت زانو درد داشــتم. پویا 
نزهتی هم مصدوم بــود. چند مصدوم 
دیگر هم داشــتیم که اصا نتوانستند 
بازی کننــد. دلیل مصدومیت بازیکنان 
مــا چمن مصنوعی اســت. ما در آب و 
هوای خوب گیان زمین چمن طبیعی 
حتــی بــرای تمرین هــم نداریم. این 
موضوع فشار زیادی برای بازیکن ایجاد 
می کند و همــه اغلب گرفتگی داریم.« 
محمدرضا مهدوی با اشــاره به احتمال 
کنار گذاشتن برخی بازیکنان سپیدرود 
از این تیم در نیم فصل توضیح می دهد: 
»وقتی تیم به این شکل می بازد باشگاه 
هم حــق دارد جریمه کند و هم اینکه 

نیاز  بازیکنان کــه ســرمربی  برخــی 
ندارد را از فهرســت خارج کند و شاید 
من هم یکــی از خط خورده ها باشــم. 
نمی شود حدس زد که در ذهن علی آقا 
)کریمی( چه خبر است. ما بازیکنان با 
هم همدل هستیم. از این رو نمی توانم 
فکر کنم چه نفراتی جدا می شوند. قطعا 
تصمیماتی که گرفته می شود مربوط به 
یک بازی نیســت. بدون شک  عملکرد 
تیم را بررســی کردند و بر اساس نیاز 
تیــم تغییــرات را صــورت می دهند. 
امیدوارم در نیم فصل دوم ســپیدرود با 
هر بازیکنی نتیجه بگیرد و تنها نماینده 

گیان در لیگ برتر حفظ شود.«

درویش: صحبتی برای حضورم در پرسپولیس نشده آذری: شش ماه قبل این  روزها را می دیدم

مهدوی: شاید یکی از خط خورده های سپیدرود باشم

پیمــان بابایی مهاجم ماشین ســازی 
تبریــز در بازی مقابل پدیده مشــهد یک 
گل زیبا زد تا مانع شکســت تیمش شود. 
بابایــی درباره شــرایطش و گلــی که زد، 
می گوید: »بــه کمک خدا شــروع خوبی 
داشتم ولی یک بدشانسی مرا از تداوم این 
شــروع خوب محروم کرد. بــا کمک کادر 
پزشــکی تیم توانستم در آخرین بازی های 
نیم فصــل به ترکیب تیم برگردم. تاشــم 
این بــود که با گلزنی نیم فصــل اول را به 
پایان برســانم. لطف خدا شامل حالم شد 
و در حســاس ترین بازی ایــن چند وقت 
اخیر، توانســتم برای تیمم گل بزنم. بسیار 

خوشــحالم که نیم فصل را با گل به پایان 
رســاندم. تاش خواهم کرد تا با روحیه ای 
باا در نیم فصل دوم تعداد گل های بیشتری 
را برای تیمم به ثمر برسانم و روزهایی که 
نبودم را جبران کنم.« مهاجم ماشین سازی 
با بیان اینکه برای این پایان خوب از جان 
مایه گذاشــتند، ادامه می دهد: »برای رقم 
زدن این پایان خوب از جان مایه گذاشتیم. 
از حضــور در چنیــن تیمی کــه با وجود 
مشکات بســیار، همدلی و رفاقت در آن 
موج می زند بسیار خوشحالم و امیدوارم در 
نیم فصل دوم با خرید بازیکنان خوب، نقاط 

ضعف مان پوشش داده شود.«

محمد عباس زاده مهاجم تیم نساجی 
یک ماه دیگر می تواند به تمرینات تیمش 
بازگــردد. عبــاس زاده مهاجم نســاجی 
مازنــدران در جریان بازی این تیم مقابل 
ســپیدرود رشت در هفته چهاردهم لیگ 
برتر، از ناحیه همسترینگ پای خود دچار 
مصدومیت شــد و به همیــن دلیل هم 
بازی تیمش مقابل پیکان را از دست داد. 
عباس زاده پس از انجام MRI و مشخص 
شدن میزان مصدومیتش، زیر نظر پزشک 
تیم نساجی مراحل درمان خود را سپری 
می کند و تا حدود یک ماه دیگر و بهبودی 
کامل می تواند به تمرینات تیمش برگردد. 

بــا این وجود با توجه بــه تعطیلی حدود 
50 روزه مســابقات لیگ برتر، عباس زاده 
می تواند از ابتــدای نیم  فصل دوم تیمش 
را در مســابقات همراهی کند و مشکلی 
از این بابــت ندارد. عبــاس زاده کاپیتان 
نساجی مازندران که محبوب ترین بازیکن 
این تیم به حساب می آید، در فصل جدید 
شــانس خوبی نداشــت و بعد از چند بار 
نیمکت نشــینی، وقتی به ترکیب برگشت 
مصدوم شــد تا مدتی از میدان دور شود. 
البته این مساله بدون شک کمک می کند 
محمد عباس زاده با انگیزه بااتری به تیم 

برگردد و به نساجی کمک کند.

تراکتورسازی تبریز و سپاهان اصفهان 
دو باشــگاه مدعی قهرمانی لیــگ برتر به 
 دنبال جذب عیســی آل کثیر مهاجم پیکان 
هســتند. عیســی آل کثیر که در این فصل 
فقــط 4 بــازی در ترکیب ثابــت پیکان به 
میدان رفتــه تا اان 5 گل هــم برای این 
تیم به ثمر رسانده اما نیمکت نشینی هایش 
ادامــه دارد. به این ترتیب آل کثیر به دنبال 
جدایــی از پیکان اســت و قصــد دارد در 
نیم فصــل دوم بــه تیم دیگری بــرود تا به 
نیمکت نشینی هایش پایان دهد. آل کثیر در 
مصاحبــه ای به صراحت اعام کرد به دنبال 

جدایی اســت و حتی چند پیشنهاد خوب 
هم دریافت کرده اما کمتر کسی ذهنش به 
سمت تراکتورسازی و سپاهان می رفت. حاا 
خبر می رســد در بین 3، 4 پیشنهادی که 
به آل کثیر رســیده، پیشنهادهای سپاهان و 
تراکتورســازی تبریز جدی تر از دیگر تیم ها 
است. این پیشــنهادها در حالی انجام شده 
که عیســی آل کثیر تا پایان فصل با پیکان 
قرارداد دارد و مجیــد جالی باید در مورد 
ماندن یــا رفتنش تصمیم بگیــرد. معموا 
جالی مانع رفتن هیچ بازیکنی نمی شود اما 
باید دید با شــرایطی که پیــکان این روزها 

پیدا کــرده، آیا او با رفتن عیســی آل کثیر 
موافقت می کند یا نــه. پیکان در هفته های 
گذشته شکست های تلخی متحمل شد که 
با این مســاله، بحث رفتن مجید جالی از 
پیکان هم به گوش رسید. البته شنبه جلسه 
فوق العاده باشگاه پیکان تشکیل شد که در 
آن جلســه، جالی در مورد مشکات تیم و 
دایل شکست ها صحبت کرد. گفته می شود 
در این جلســه هیات مدیــره برنامه مجید 
جالــی برای نیم فصــل دوم را هم گرفتند 
که این مساله نشان می دهد احتمال ماندن 

جالی در پیکان بیشتر از قبل شده.

اروین  آنتونــی اســتوکس و لــی 
تراکتورســازی  خارجــی  مهاجمــان 
همچنــان غایــب هســتند و وضعیت 
همکاری خود را با این باشــگاه مشخص 
نکردند. اســتوکس و اروین بعد از اتمام 
هفته دوازدهم لیگ برتر از ایران رفتند و 
هنوز به تمرینات تیم خود  بازنگشته اند. 
این دو بازیکن در حالــی ایران را ترک 
کردند کــه با تراکتورســازی قراردادی 
2 و 4 ســاله دارند و در شرایط موجود 
نمی توانند به عضویــت تیم دیگری در 
بیایند. بــا این وجود اخیــرا خبرهایی 

مبنی بر حضور اســتوکس در تمرینات 
یک تیم دسته دومی از اسکاتلند مطرح 
شد. باشگاه تراکتورسازی نگرانی از این 
بابت ندارد و همچنان موضع قبلی خود 
که از ســوی مالک و مدیرعامل باشگاه 
اعام شد را در مورد این 2 بازیکن دارد. 
به این ترتیــب تا زمانی کــه بازیکنان 
تغییر رفتار ندهند امکان همکاری وجود 
ندارد و تراکتورســازی این حق را برای 
خود قایل اســت که با پیگیری از طریق 
مراجع ذیصاح داخلی و خارجی حقوق 
قانونی خود را اســتیفا کند. با توجه به 

قرارداد این دو بازیکن با تراکتورسازی و 
اینکــه حضور در تیم بعدی نیازمند اخذ 
رضایت نامه و صدور ITC از سوی باشگاه 
تراکتورســازی است، اخبار پیوستن این 
بازیکنان به تیم هــای دیگر فعا در حد 
شایعه است. باشگاه تراکتورسازی موضع 
صبــر را در مورد ایــن دو بازیکن اتخاذ 
کرده و اقدامات بعدی را منوط به رفتار 
این بازیکنان می داند. مدیرعامل باشگاه 
تراکتورســازی حتــی از امــکان تغییر 
موضع باشگاه در صورت تغییر رفتار این 

بازیکنان هم سخن گفته بود.

بابایی: برای این پایان خوب از جان مایه گذاشتیم

عباس زاده یک ماه دور از تمرینات نساجی

از جلسه هیات مدیره پیکان تا پیشنهاد تراکتور و سپاهان به آل کثیر

سکوت تراکتور در برابر شایعه حضور استوکس در تیم اسکاتلندی
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سميرا شيرمردي
Samira Shirmardi

لیگ نباید اینقدر بی نظم باشد

 شاگردان فرهاد کاظمی به صدر رسیدند
هفته شــانزدهم لیگ یک یکشنبه با انجام 4 بازی مهم به پایان رسید. 
در مهمترین بازی این هفته، تیم صدرنشین شاهین شهرداری بوشهر میزبان 
سرخپوشان پاکدشــت بود که این بازی با نتیجه عجیبی به پایان رسید. در 
ابتدا تیم میزبان از حریف جلو افتاد و نیمه اول را به ســود خود به پایان برد 
اما در نیمه دوم شــاگردان فرهاد کاظمی توپ و میدان را در اختیار گرفتند 
و نــه تنها گل خــورده را جبران کردند، بلکــه گل دوم را هم زدند تا پیروز 
این بازی 6 امتیازی شــوند و بــه صدر جدول برســند. در دیگر بازی مهم 

این هفته گل گهر ســیرجان دیگر مدعی صعود 
به لیگ برتر که در هفته های اخیر نتایج خوبی 
نمی گرفت، موفق شد شــهرداری ماهشهر را با 
نتیجه پر گل 3 بر یک شکست دهد. نکته جالب 
این است که در این بازی شهرداری ماهشهر که 
در خانه بازی می کرد، ابتدا از حریف خود پیش 
افتاد اما در ادامــه 3 گل خورد تا بازنده میدان 
لقــب بگیرد. با این پیروزی، گل گهر ســیرجان 
به رده دوم جدول برگشــت. مس کرمان دیگر 
مدعــی صعود بــه لیگ برتر هم توانســت یک 
پیروزی ارزشــمند مقابل فجرسپاسی شیراز به 

دســت بیاورد. در این بازی ابتدا سلمان بحرانی برای فجرسپاسی گل زد اما 
در ادامه عیســی پرتو و شــروین بزرگ برای کرمانی ها گل زدند تا تیم شان 
برنده شــود. آن هم در لحظات پایانی بازی. در آخرین بازی هم اکسین البرز 
میزبان شــهرداری تبریز بود که درخشش محمد ابراهیمی باعث شد میزبان 

با نتیجه 2 بر یک مقابل تیم تبریزی به پیروزی برسد. 

 نتایج بازی های یکشنبه از هفته شانزدهم لیگ یک به این شرح است:
..................................................................... شهرداری تبریز یک اکسین البرز 2

گل ها: محمــد ابراهیمی )56، 62 - پنالتی( برای اکســین البرز، حســین 
قره داغی )75( برای شهرداری تبریز

.................................................................  فجرسپاسی شیراز یک مس کرمان 2
گل ها: عیسی پرتو )62(، شــروین بزرگ )5+90( برای مس کرمان، سلمان 

بحرانی )50( برای فجرسپاسی شیراز
شهرداری ماهشهر یک........................................................  گل گهر سیرجان 3

گل ها: ایمان کیانی )15( برای شــهرداری ماهشــهر، حسام پورهاشم )30(، 
مهرداد آوخ )42( برای گل گهر سیرجان

شاهین شهرداری بوشهر یک.....................................  سرخپوشان پاکدشت 2
گل ها: میاد صارمی )14( برای شــاهین، محمد اوســانی )70(، رضا مرادی 

)۸3 - پنالتی( برای سرخپوشان پاکدشت

لیگ یک

امتياز تفاضلخوردهزدهباختمساويبردبازي تيمردیف
1485129121729سرخپوشان پاکدشت1
1476130161427گل گهرسيرجان2
157622191227شاهين بوشهر3
148332112927مس کرمان4
14653129323اکسين البرز5
146531614223آلومينيوم اراک6
146441615122قشقایی شيراز7
145541815320بادران تهران8
614-143561420شهرداری تبریز9

1514-14356823نود اروميه10
413-14275610فجر سپاسی11
713-143471017شهرداری ماهشهر12
1013-143471020کارون خرمشهر13
711-152582027مس رفسنجان14
1010-14248919خونه به خونه15
7 *2-142751315ملوان16

*	محاسبه	امتیازات	تیم	ملوان	با	احتساب	6	امتیاز	منفی	صورت	گرفته	است.	
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 بیژن طاهری در خصوص اینکه 
با گذشت 15 ماه از کار کردن در کنار 
شــفر چرا طی این چند روز اســم او 
پررنگ تر شده است، گفت: »در وهله 
اول بایــد بگویم که من وظیفه خودم 
را انجام می دهم و دوســت دارم به هر 
شکل ممکن به استقال کمک کنم. با 
هر تیمی کار کرده ام تعصب سرلوحه 
کارم بوده و ســعی کردم وظایفم را به 
نحو احســن انجام دهم. متاسفانه از 
روزی که به اســتقال آمدم یک عده 
نمی خواســتند من در اینجا باشــم و 
مرتب می گفتند تیم نیاز به دســتیار 
دارد و قبــول دارم که نگذاشــتند به 
چشــم بیایم. ولی برایم مهــم نبود. 
عهدی که با شــفر بستم این است که 
تا آنجا که توانم هست به او کمک کنم 
نه فقط او بلکه این را می توانید از تمام 
مربیانی که با آنها کار کردم بپرســید. 
حاشــیه ها برایم اهمیت ندارد و فکر 
می کنم که همــه این را بدانند که در 
این ســال ها در هر جا کار کردم هیچ 

کسی صدایی از من نشنیده و ادعایی 
از من نشنیده اســت. ناراحتی هم از 
کسی ندارم و تا زمانی که در این تیم 

باشم با تمام وجود کار می کنم.« 
اینکــه  خصــوص  در  طاهــری 
هواداران اســتقال بــا بردهای اخیر 
انتظــار دارند این تیــم مقابل پدیده 
هم به برتری برســد، گفــت: »همه 
بازی ها سخت است شما دیدید مقابل 
اســتقال خوزســتان در آن شرایط 
جوی و یا همین ســپیدرود که باران 
زیادی می بارید بازی راحتی نداشتیم. 
ما به فکر کســب سه امتیاز هستیم و 
قطعا برای به دســت آوردن آن وارد 

زمین می شویم.« 
این مربــی در خصوص اینکه آیا 
این تیم باز هم بــا تغییرات در بازی 
آینــده به زمین خواهــد رفت، گفت: 
»شــفر فقط به تمرینات نگاه می کند 
و به هر بازیکنی که خوب باشد بازی 
می دهد، او به دنبال اسم ها نیست و با 

هیچ بازیکنی رودربایستی ندارد.«

شفر نشــان داده که در انتخاب 
دروازه بان همه را شگفت زده می کند. 
در روزهایی که تصور می شود مهدی 
رحمتی دروازه بان اول استقال است 
را درون  یکدفعه حســین حســینی 

دروازه می گذارد و برعکس. 
عقب افتاده  بازی  یک  اســتقال 
دارد و قــرار اســت در ایــن بــازی 
عقب افتاده بــه مصاف پدیده برود. در 
این بازی هم معلوم نیســت شــفر به 

کدام دروازه بان بازی بدهد. 
البته اینکه شــفر از دو دروازه بان 
خود اســتفاده می کند خوب اســت، 
چون هر دو بازیکن در شــرایط بازی 
قــرار می گیرند، اما مواقعی که شــفر 
به حســینی بازی داده، شــائبه هایی 

این  یک بــار  اســت.  آمده  به وجــود 
اتفاق قبل از اعتــراض این بازیکن به 
نیمکت نشــینی افتاده و بار دیگر هم 
گفته شد که سرمربی آلمانی استقال 
برای حفظ موقعیت حســینی در تیم 

ملی به او بازی داده است. 
باعث  بیرونــی  عوامــل  اینکــه 
می شود شفر دست به ترکیب تیمش 

بزند اصا خوب نیست. 
از طرفی هم در مورد حســینی 
این شــایعه بــه گوش می رســد که 
برای نیم فصل دوم قرار اســت به تیم 
ذوب آهن برود؛ اتفاقی که بعید اســت 
باشگاه اســتقال با آن موافقت کند. 
باید دید آخرین بــازی نیم فصل اول 

به کدام دروازه بان استقال می رسد؟

طاهری: شفر با هیچ بازیکنی رودربایستی ندارد

آخرین بازی به کدام دروازه بان می رسد
 سوال مهم درچارچوب دروازه

3 امتیاز از پدیده می خواهیم

ریزش بازیکن در تمرینات استقال
 اســتقال در ابتدای فصل بازیکنان جوان زیادی را جذب کرد و تعداد 
زیــادی از آنها در تمرینات این تیم حضور داشــتند و باعث شــلوغ شــدن 
تمرینــات شــده بودند. وینفرد شــفر در نیم فصل اول بــه محک زدن این 
بازیکنان پرداخت و در این میان چهره هایی مانند اللهیار صیادمنش، شاهین 
طاهرخانی، رضا آذری و تا حدودی ســجاد آقایی توانستند نظر شفر را جلب 
کننــد و حاا در تمرینات اصلی این تیم حضور دارند و در برخی دیدارها نیز 
برای اســتقال به میدان رفته اند اما در این میان بازیکنانی حضور داشــتند 
که فعا نتوانســتند نظر شفر را جلب کنند و سرمربی استقال قصد دارد در 
نیم فصل دوم رختکن و تمرین این تیم را خلوت کند. شفر تصمیم دارد که 
بازیکنانی مانند سینا خادم پور، حیدر احمدزاده، حسین حیدری، امیرحسین 
کارگر و چند بازیکن جوان دیگر را به صورت قرضی به تیم های دیگر بفرستد 

تا بتوانند با حضور در ترکیب تیم های خود تجربه اندوزی کنند.

قدردانی شفر از مردی که هیچ وقت دیده نشد
باقری دنیای جدیدی را تجربه می کند

 »باید یک تشــکر ویژه از طاهری داشــته باشم.« شفر سرمربی آلمانی 
استقال جمله خود را اینطور کامل کرد: »طاهری روزها با فرشید باقری کار 
می کند و دلیل خوب بودن او به تمرین های طاهری برمی گردد.« این جمات 
شفر کافی بود تا تمام نگاه ها به سمت مربی استقال برود؛ فردی که شاید تا 
آن روز هیچ کس نگاه خاص و ویژه ای به او نداشت و خیلی ها فکر می کردند 
او مربی تحمیلی به شــفر است اما با یک جمله رضایت سرمربی استقال از 
او کاما مشــخص شد. حاا هر روز رسانه ها به 
ســراغ طاهری می روند و او باید پاسخ دهد که 
چه کاری انجام داده تا فرشــید باقری بازیکن 
دیگری شــود و خاقیت های خود را رو کند و 
هر بار طاهری پاسخ می دهد شوت زدن را به او 
آموخته است. نگرش هر مربی با هم فرق دارد، 
به همین دلیل هم هســت که نوع اســتفاده از 

بازیکنان تفاوت دارد. 
نیمکت نشین  بازیکن  باقری همان  فرشید 
زمــان منصوریان اســت که قرار بــود به تیم 
پرســپولیس بــرود و به لطف آمدن شــفر در 
اســتقال ماند، حاا فرشــید در هر بازی گل 
می زند و همین نکته از او چهره ای خاص ساخته است و به قول شفر باید این 
شرایط خود را مدیون مربی باشد که در تمرین می ایستد و با او کار می کند. 
جدای از روزگار متفاوت باقری و پست جدیدی که شفر در اختیار او گذاشته 

است، یک نکته مهم تر حایز اهمیت است. 
سرمربی آلمانی استقال شجاعانه روبه روی دوربین می ایستد و موفقیت 
شــاگرد خود را به مردی ربط می دهد که تا آن لحظه هیچ کس حضور او را 
در اســتقال اینقدر پر رنگ نمی دید. این می تواند همان شجاعت مثال زدنی 
مرد باتجربه استقال باشــد که قدر کمک و دانش دستیارانش را می داند و 
تک محور نیســت. شفر نمی خواهد همه چیز را به نفع خود تمام کند. شاید 
هم به همین دلیل اســت که روزگار برای او و تیمش فرق کرده است. باقری 

هم دنیای جدیدی را تجربه می کند.
 

شفر دلخور از مصاحبه کمیته فنی
در تازه ترین مصاحبه ای که اصغر حاجیلو، سرپرســت اســتقال داشته 
گفته اعضای کمیته فنی به جای حــرف زدن در روزنامه ها باید راهکار های 
خود را به ســرمربی تیم انتقال دهند؛ این حرف، حرف شفر است. او مخالف 
این اســت که اعضای کمیته فنی باشگاه اســتقال در مصاحبه با رسانه ها 
در مورد مســائل فنی تیم حرف بزنند و می گوید این حرف ها باید به صورت 

مکتوب به وی ارائه شود. 
در روز های اخیر شــاهد ایــن بودیم برخی از اعضــای کمیته فنی در 
مصاحبه هــای خود رأی به جدایی گرو داده اند. این همان چیزی اســت که 
شفر را عصبانی کرده و می گوید بازیکنی که عضو تیم و در حال بازی کردن 
است نباید از سوی ارکان باشگاه مورد انتقاد قرار بگیرد! یک بار اصغر حاجیلو 
در مورد گرو و مقایســه او با تیام صحبت کرد که بد جوری شــفر را ناراحت 
کرد و در ادامه البته سرپرست تیم استقال متوجه اشتباه خود شد و اکنون 

در اختیار سیاست هایی است که شفر تعیین می کند.

گزینه سوم و چهارم اخراج از استقال را می شناسید؟

جا مانده های استقال در انتظار فهرست خروج
اگــر بخواهیم به صحت این اتفاق پی ببریم 
کافی است به دنبال یافتن پاسخ این سوال باشیم 
که اســتقال برای جذب بازیکنــان جدید و باز 
کردن فهرست برای ورود 3 بازیکنی که از ابتدای 
فصل با آنها تمرین کرده اند، کدام بازیکنان را از 
لیست کنار خواهد گذاشت؟ آیا گزینه های قابل 
توجهی برای خروج از فهرســت استقال پیش 

روی مان قرار دارند؟
 اســتقال همین حاا اگــر بخواهد این 3 
بازیکنــی که از ابتدای فصــل تمرین کرده اند را 
وارد فهرســت کند، باید عاوه بر گرو و نویمایر 
که گفته می شود اخراج آنها قطعی شده، یک نفر 
دیگر را از فهرســت کنار بگذارد تا جا برای ورود 
این 3 نفر باز شــود. حال تصور کنید که جذب 
چهار بازیکن جدید نیز صحت داشته باشد، آنگاه 
اســتقال چگونه می خواهد معادله فهرست نیم 
فصل دوم خود را حل کند؟ آیا عاوه بر الحاجی 
گــرو و نویمایر که شایســته کنار گذاشــتن از 
استقال هستند، گزینه های متعددی برای قرار 
گرفتن در فهرســت خروجی پیش روی مان قرار 

می گیرند؟
 فهرســت اســتقال را که برانداز می کنیم 
به این نتیجه می رســیم که غالب بازیکنان جزو 
نفراتی هســتند که عملکرد بدی نداشــته اند و 
اســتقال به غالب آنها نیاز دارد. حتی برای کنار 
گذاشتن بازیکنانی همچون میثم تیموری، جابر 
انصــاری و حتی روح ا... باقــری که زمزمه هایش 
را در هفته هــای اخیر می شــنیدیم تردیدهای 
بســیاری وجود دارد. میثم تیموری در بازی های 
اخیر برای اســتقال به میــدان رفته و عملکرد 
بدی نداشــته اســت. جابر انصاری هم با گلزنی 
مقابل سپیدرود جایگاهش را محکم کرده است 
و از دســت دادن روح ا... باقری نیز برای استقال 
یک خطای بزرگ محسوب می شود. هر قدر هم 
که شفر تمایلی به ادامه کار با این بازیکن نداشته 
باشد، باقری نسبت به دیگر مهاجمان آمار بهتری 
داشــته است؛ بااتر از گرو که مرد محبوب آقای 

سرمربی است و مرتضی تبریزی.

این شــرایط احتماا تصمیم گیران در باشگاه 
استقال را مجاب به تغییرات حداقلی خواهد کرد 
مگر آنکه شاهد اتفاقاتی باشیم که از نظرها پنهان 
مانده باشد. یکی از احتماات این است که مرتضی 
آقاخــان نیز در فهرســت خروجی های اســتقال 
قرار بگیرد تا جا بــرای ورود بازیکنان جدید یا به 
اصطاح همان ستاره هایی که رسانه های نزدیک به 
اســتقال از آن دم می زنند باز شود. دیگر احتمال 
این اســت که شــفر به رغم آنکه جابر انصاری در 
بازی های اخیر نمایش خوبی داشــته باز هم حکم 
به کنار گذاشــتن این بازیکــن بدهد و البته میثم 
تیموری را هم از فهرســت نیــم فصل دوم حذف 
کنــد. البته بازیکنی همچون خســرو حیدری هم 

هیچ کمکی به این تیم نمی کند اما اینطور که پیدا 
اســت سران باشگاه اســتقال تمایل به حذف نام 
این بازیکن ندارند و می  خواهند در شــرایط بهتری 
با حیدری قطع همکاری کنند تا شأن این بازیکن 

هم حفظ شود.
با این حال اگر مســووان باشگاه استقال به 
تقویت تیم شــان اعتقاد دارند ناگزیرند که عاوه بر 
گرو و نویمایر بازیکنان دیگری را هم از فهرســت 
کنار بگذارنــد و طی اجماعی که با وینفرد شــفر 
خواهند داشــت تعداد بیشــتری از بازیکنان را در 
فهرســت خروجی قــرار دهند تا جا بــرای ورود 
بازیکنان جدید به اســتقال باز شــود و استقال 
بتواند بازیکنان شــاخص تری را به خدمت بگیرد. 

اکنــون صحبــت از جذب جبــاروف و قوچان نژاد 
اســت. بازیکنانی که می توانند به وضعیت هجومی 

استقال در نیم فصل دوم سروسامان بدهند.
راه عاقانه برای به تعادل کشــاندن بازیکنان 
استقال و تقسیم قوا در خطوط سه گانه این است 
که وینفرد شــفر از تعداد قابــل توجه وینگرها در 
تیمش بکاهد و در خطوط دیگر بازیکن جذب کند.

پرواضح اســت که اســتقال از داشــتن یک 
بازیگردان رنج می برد، چیزی شبیه سرور جباروف. 
یا در خط آتش نیاز به بازیکنی تمام کننده اســت؛ 
نقشــی که تبریزی و گرو نتوانستند به خوبی بازی 
کنند و شــاید بــا جذب قوچان نژاد - اگر شــایعه 

نباشد - این مشکل نیز برطرف شود.

اســتقال اما در روزهــای بازگشــتش به ریل 
موفقیت نیز از حواشــی جدا نشــده اســت. یکی از 
عجیب ترین حاشــیه های این تیــم مربوط به تحریم 
تلویزیون به دلیل عدم درج پســوند »ایران« در کنار 
نام استقال در پوشش اخبار مربوط به لیگ قهرمانان 
آســیا می شــود. بعد از این اتفاق مدیران اســتقال 

تصمیم گرفتند در نشست های خبری پیش و پس از 
بازی با ســپیدرود از پذیرفتن دوربین های صداوسیما 
خودداری کنند اما در کمال شــگفتی وینفرد شــفر 
بافاصله پس از پیروزی بر سپیدرود در کنار گزارشگر 
بازی بــا تلویزیون گفت وگو کرد! بــه هر حال دیروز 
فتحــی در این مورد هم موضع گرفت و با لحنی آرام 

گفت توقع عذرخواهی از صداوســیما را ندارد. این در 
حالی اســت که بیانیه خشــمگینانه استقال که روز 
چهارشــنبه گذشته روی سایت باشــگاه رفت، رسما 
خواهان عذرخواهی تلویزیون شــده بود. تغییر لحن 
مدیر عامل اســتقال نشــان می دهد مشکل مربوطه 

احتماا به زودی حل خواهد شد.

 شفر در کنفرانس 
مطبوعاتی حاضر 
می شود؟

دروازه بان ما مقابل پدیده 
مشخص نیست

نامداری: شفر به خاطر 
جام ملت ها به حسینی 

بازی داد
نامداری از برنامه ریزی اســتقال برای 
پیــروزی در چهار بــازی آخر لیــگ پرده 
برمی دارد: »برنامه ریزی ما به شکلی است که 
از چهار بازی آخر 1۲ امتیاز بگیریم که تا اان 
۹ امتیاز آن محقق شده است.« چرا حسینی 
بــه یکبــاره در چارچوب دروازه اســتقال 
قرار گرفت؟ نامداری به این ســوال پاســخ 
داده اســت: »بازی کردن حسینی ماجرای 
خاصی نــدارد، من باز هم تاکید می کنم که 
وظیفه من تمرین دادن دروازه بانان استقال 
است، ضمن آنکه دوست دارم گلرها بهترین 
شرایط را داشــته باشند که خوشبختانه هر 
کدام بازی می کنند عملکرد خوبی داشته اند. 
تصمیم گیرنده نهایــی در مورد این موضوع، 
فقط و فقط ســرمربی و شــخص آقای شفر 
است و من تنها یک گزارش هفتگی در مورد 
عملکرد گلرها به آنها می دهم. در طول هفته 
هم جلســاتی را برگزار می کنیم و آنجا خود 
سرمربی تصمیم می گیرد که بهتر است چه 

دروازه بانی بازی کند.«
نامــداری بــا تاکید بر اینکــه رحمتی 
بهترین رکــورد دوران فوتبال خودش را در 
این فصل با ثبت هشــت کلین شیت در 11 
بازی به نمایش گذاشــته اســت، گفت: »ما 
دو دروازه بــان خوب داریم کــه یکی از آنها 
گلر اول است و یکی گلر دوم و طبیعتا فقط 
یــک دروازه بان می تواند بــازی کند. مهدی 
رحمتی یکی از بهترین هاســت و حســینی 
هم ملی پوش است و شــانس رفتن به جام 
ملت ها را دارد. به هر حال سرمربی تیم باید 
شــرایط را مدیریت کند تا حسینی شانس 
تیم ملی را از دست ندهد، رحمتی هم روی 
فرم بماند. در نهایت همان طور که گفتم شفر 

این مسائل را مدیریت می کند.«
وی در پاســخ به این سوال که درست 
است حســینی برای از دست ندادن شانس 
حضور در جام ملت ها در ترکیب آبی پوشان 
به میدان رفته اســت، گفت: »قطعا شفر به 
همه شرایط نگاه کلی می کند و بازی کردن 
یک بازیکن چنــد دلیل دارد، یکی از دایل 
بازی کردن حســینی هم همیــن نزدیکی 
مســابقات جام ملت های آسیاست که شفر 
بایــد پشــت دروازه بان ملی پــوش تیمش 
بایســتد و همان طور که تاکید کردم، دایل 

دیگری هم وجود دارد.«
به این ترتیب آیا دروازه بان اســتقال 
مقابل پدیده مشخص خواهد بود؟ نامداری 
نیست  »هنوز چیزی مشــخص  می گوید: 
و ایــن موضــوع به تمرینات طــول هفته 

برمی گردد.«

استقال - پدیده یک بازی 
هجومی است

ماجدی: جذب بازیکن 
نیاز ضروری استقال

میرشــاد ماجــدی، پیشکســوت 
باشگاه استقال پیروزی این تیم مقابل 
ســپیدرود را تحلیل کرده است: »تیم 
اســتقال روز به روز بهتر می شــود و 
رونــد صعودی خــود را ادامه می دهد. 
ما بازیکنان جوان بســیار خوبی داریم 
که آینده فوتبال اســتقال را تضمین 
می کنند. در بازی مقابل سپیدرود هم 
مالکیت توپ، فضــا و زمین در اختیار 
اســتقال بود. این از بازی هایی بود که 
ما دیدیم توپ به صورت یکسان در همه 

نقاط زمین گردش می کرد.«
حرف هایش  ادامــه  در  ماجــدی 
عملکــرد بازیکنــان را ســتود: »همه 
بازیکنان ما خوب بودند و ضمن احترام 
به همه، ولی به نظرم کسی که توانست 
ستاره این بازی شود، جابر انصاری بود. 
بازی های خیلی خوب و ســطح باایی 
از فوتبال را امسال در تیم های مختلف 
دیدیم. من فکــر می کنم برترین بازی 
که خواهیم دید، همین مصاف استقال 

و پدیده است.«
میرشاد با اشــاره به بازی حساس 
با پدیده ادامــه داد: »هر دو تیم برای 
گلزنی و هجومی وارد زمین می شــوند. 
برنده  اســتقال می تواند  فکر می کنم 
ایــن مصــاف مهم و حســاس باشــد 
چون توانایی های خــود را به خوبی در 
این هفته ها نشــان داده اســت. حضور 
هــواداران در این دیدار می تواند کمک 
شایانی به اســتقال بکند و قطعا آنها 

نیز از این بازی لذت می برند.«
پایــان حرف هایش  در  ماجــدی 
گفت: »بازیکنان استقال خیلی خوب 
هستند اما تیم می تواند بهتر هم بشود. 
استقال از اسفندماه در دو لیگ بازی 
می کند و خستگی و مصدومیت ها باعث 
می شــود تیم دچار مشکاتی شود. به 
نظــرم اســتقال نیاز به جــذب چند 
بازیکن دارد تا انشاءا... بعد از هماهنگ 
شدن با ســایر بازیکنان، بتوانند به تیم 
کمــک کنند و آینده خوبی را در پایان 

فصل برای استقال رقم بزنند.«

سوژه ها نقل قول

کارشناس

آقاخان باز 
هم حذف 

می شود؟

 اگر مسووان 
باشگاه 

استقال 
به تقویت 

تیم شان اعتقاد 
دارند ناگزیرند 

که عاوه بر 
گرو و نویمایر 

بازیکنان 
دیگری را هم 

از فهرست 
کنار بگذارند 

و طی اجماعی 
که با وینفرد 
شفر خواهند 
داشت تعداد 
بیشتری از 
بازیکنان را 
در فهرست 

خروجی قرار 
دهند تا جا 
برای ورود 

بازیکنان جدید 
به استقال باز 

شود

 استقال و پدیده در شرایطی آخرین 
بــازی نیم فصل اول خود را روز پنجشــنبه 
برگزار می کنند که هر دو تیم ســبک بازی 
یکسان و نزدیک به یکدیگر، مبتنی بر بازی 
مالکانه دارند. همین موضوع بیش از گذشته 
نشــان می دهد که در تقابل یحیی و شفر، 
برنده نبرد حفظ توپ، شانس بیشتری برای 
کســب پیروزی خواهد داشــت و هر تیمی 
که با پرس باا بتوانــد تیم حریف را تحت 
تاثیر قرار دهد، می تواند شانس خود را برای 
کســب پیروزی افزایش دهــد. جدال میان 

کریمــی و صادقی در این دیــدار به عنوان 
نفــرات تاثیر گذار مرکز زمیــن می تواند تا 
انــدازه زیادی جریــان و روند مســابقه را 
مشــخص کند؛ هــر دو بازیکــن در مرکز 
زمیــن نقش تاثیر گذاری برای تیم خود ایفا 
می کننــد و روی فرم بــودن هر یک از آنها 
اتفاقی است که می تواند تکلیف 3 امتیاز را 
مشــخص کند. به نظر می رسد علی کریمی 
در ایــن بــازی وظیفه ســختی دارد و اگر 
بــه خوبی کار خود را انجام دهد اســتقال 

شرایط خوبی در این دیدار خواهد داشت.

 خســرو حیدری فصــل قبل حضور 
نسبتا خوبی در ترکیب استقال داشت و در 
هفته های پایانی زوج خوبی با وریا غفوری 
تشکیل داده بود. با این حال خسرو حیدری 
در این فصل بعد از یک مصدومیت طوانی 
که قبل از بازی با پرسپولیس نصیبش شد 
هرگز فرصت بازی کردن پیدا نکرده اســت 
و ستاره سال های گذشته استقال روزهای 
سختی را پشت سر می گذارد. شاید یکی از 
دایلی که خسرو حیدری در استقال کمتر 
بازی می کند اعتقاد ویژه شفر به جوانگرایی 

است و به همین دلیل مدافع راست باتجربه 
آبی ها فعا مجبور اســت بازی های تیمش 
را از روی نیمکت تماشــا کند. البته خسرو 
حیدری همچنان منتظر فرصت شفر است 
تا بتواند به ترکیب اســتقال اضافه شــود 
و دوباره به روزهــای خوبش برگردد. البته 
بعید اســت بــا حضــور جوان ترهای لیگ 
این فرصت به خســرو برسد و این بازیکن 
همچنان نیمکت نشــینی را در لیگ تجربه 
می کند اما شفر قصد ندارد این بازیکن را از 

فهرست استقال کنار بگذارد.

پیشکســوت  نامجومطلق،  مجید 
و عضــو هیات مدیره اســتقال درباره 
دیدار اخیر این تیم می گوید: »استقال 
در دیــدار اخیــر مقابــل ســپیدرود، 
حساب شــده و بانشــاط عمــل کرد و 
دیســیپلین تیمی را شــاهد بودیم. به 
اعتقاد بنده، بازیکنــان کم نقص بودند 
و فرامیــن کادر فنــی را به خوبی اجرا 
کردنــد. فاکتوری که مایــه امیدواری 

شــده این بود کــه در مواقــع حمله، 
پرتعــداد نمایش دادنــد و با حمات 
دامنه دار حریف را در منگنه قرار دادند 
که این اســتراتژی خوب جــواب داد. 
در واقع مشــارکت هافبک ها بخصوص 
فرشید باقری در اعمال تهاجمی باعث 
شد خط آتش استقال، شیرازه دفاعی 
حریف را از هم بپاشد و یک برد پرگل 

در کارنامه این تیم ثبت شود.« 

نامجومطلق به بازی دشوار با پدیده 
تاکیــد دارد: »کادر فنــی و بازیکنان 
باید در دیدار پیش رو هوشــمندتر از 
بازی های قبل باشند و سایه روشن های 
ایــن رقیــب را به خوبی آنالیــز کنند. 
اعتقاد راســخ دارم اگر استقال در این 
بازی برنده شود، می تواند به عنوان یک 
مدعــی جدی، خود را بــرای نیم فصل 

دوم آماده کند.«

 بازیکنان اســتقال روز یکشــنبه 
تمرینات آماده سازی خود را برای دیدار 
بــا پدیده آغاز کردند. در شــرایطی که 
بازیکنان روز شــنبه برای ریکاوری در 
ســالن وزنه و اســتخر حاضر شــدند و 
تمرین سبکی را داشــتند اما سرمربی 
اســتقال تصمیم گرفت برای دیدار با 
پدیده، بازیکنان را به دو گروه تقســیم 
کند. گروه اول بازیکنان ثابت اســتقال 

بودند که روز یکشــنبه به اســتراحت 
پرداختنــد و از امــروز تمرینــات خود 
را برای دیدار حســاس بــا پدیده آغاز 
می کنند. گروه دوم بازیکنانی بودند که 
روز جمعه از ابتدا به میدان نرفتند تا به 
این ترتیب شــفر روز یکشنبه برای آنها 
یک جلســه تمرینی سخت و در شرایط 
مســابقه در نظر بگیرد که از نظر بدنی 
دچار افت نشوند. استقال روز پنجشنبه 

در ورزشگاه آزادی میزبان پدیده مشهد 
است و رقابت بســیار مهمی با این تیم 
دارد. استقال سه هفته پی درپی است 
که بازی های خــود را برده و اگر بتواند 
تیم بــاای جدولی پدیده را شکســت 
دهد بــه چهارمین پیروزی متوالی خود 
می رســد. در صورتی که چنین اتفاقی 
برای اســتقال بیفتد امیدوار به حضور 

در کورس قهرمانی می شود.

وظیفه سنگین کریمی در بازی با پدیده

خسرو، غریبه آشنا

نامجومطلق: پدیده را خوب آنالیز کنید

استقالی ها در فکر چهارمین پیروزی

بــا کنار گذاشــتن گرو و نویمایر هم فهرســت اســتقال برای جذب بازیکنان بیشــتر بــاز نمی شــود و یکــی از آن 3 بازیکنی که از ابتــدای فصل با 
اســتقال تمرین کرده اند ممکن اســت از فهرســت نیم فصل دوم نیــز باز بماند. به ایــن ترتیب تصمیم گیران فنی در باشــگاه اســتقال اگر می خواهند 
این 3 بازیکن به فهرســت نیم فصل دوم اضافه شــوند و یکــی، دو بازیکن جدید هم به خدمت بگیرنــد باید عاوه بر گرو و نویمایر 2 یــا 3 بازیکن دیگر را 
هم از فهرســت نیم فصــل دوم کنار بگذارند تا فضا برای اعمال تغییرات بیشــتر در اســتقال باز شــود. جذب چهــار بازیکن جدیــد و درجه یک برای 
اســتقال در حالی که هنوز جا برای بازگشــت داریوش شــجاعیان، محســن کریمی و مرتضی آقاخان باز نشــده بیشــتر شــبیه رویا می ماند تا واقعیت.

قانون مانع بازگشت تبریزی به ذوب

محوشدن قائدی در بازی های پرگل استقال

همدانی: همه ایران به خداداد افتخار می کنند

در حالی که این روزها شایعه بازگشت 
مرتضــی تبریزی از اســتقال به ذوب آهن 
مطرح شــده اما ظاهرا این نقل و انتقاات 
طبق آیین نامه سازمان لیگ قانونی نخواهد 
بــود، زیرا طبق آیین نامه نقــل و انتقاات، 
هر بازیکن در یــک فصل می تواند برای دو 
باشگاه بازی و با 3 باشگاه قرارداد امضا کند.

اکنــون مرتضی تبریزی بعد از فســخ 
قرارداد با ذوب آهن راهی باشگاه دوم یعنی 
استقال شده و برای این تیم هم بازی کرده 
است. اکنون اگر تبریزی بخواهد به ذوب آهن 
برگردد طبق این آیین نامه باشگاه ذوب آهن 
تیم سوم محسوب می شود و امکان بازگشت 
نخواهد داشــت. هر چنــد برخی مدعی اند 
ذوب آهن همان باشــگاه اولیه تبریزی بوده 
و تیم ســوم محسوب نمی شــود، اما از نظر 
حقوقی بازگشــت تبریزی بــه ذوب آهن یا 
حضورش در هر تیــم دیگری از لیگ برتر، 
تیم سوم محسوب می شود و در واقع از نظر 
آیین نامه نقــل و انتقااتی، جدایی تبریزی 
از اســتقال تا پایان فصل و حضور در تیم 
دیگری در لیگ ایران امکان پذیر نیست. به 
این ترتیب باید بازگشــت مرتضی تبریزی 
به تیم ســابقش را منتفی دانست مگر آنکه 
این بازیکن تیم دیگری را برگزیند که بعید 
است با این عملکرد ضعیف، تیمی خواهان 

جذب او باشد.
بهترین راه برای تبریزی این است که 
در همین استقال به روزهای اوج بازگردد.

مهدی قائــدی 3 هفته متوالی اســت که 
یک دقیقه هم برای اســتقال بــه میدان نرفته 
و وینفرد شــفر حتی به عنــوان بازیکن تعویضی 
هم به این بازیکن فرصت نداده است. قائدی که 
پس از گلزنی در بازی با نفت مســجد ســلیمان 

بــه نظرمی رســید آرام، آرام وارد ترکیب اصلی 
استقال شود و جایگاه ثابتی را به دست آورد در3 
هفته اخیر هرگز در ترکیب استقال دیده نشده 
اســت. غیبت قائدی در هفته هایی که استقال 
در فــاز گلزنی عملکرد مطلوبی داشــته و در 3 
بازی ۹ گل به ثمر رســانده می تواند طول مدت 
دوری این بازیکن از ترکیب اســتقال را افزایش 
دهد. ظاهرا شــفر عاقه چندانی به سبک بازی 
این بازیکن ندارد و او را جزو بازیکنانی قرارداده 
که در دایره مردان اصلی اش نیستند. بدون شک 
اگر روند گلزنی اســتقال درغیاب قائدی ادامه 
پیدا کند این بازیکن جایگاهش را بیش از این ها 
در اســتقال از کف خواهد داد. شفر فصل پیش 
به قائدی پیشنهاد ترک استقال را هم داده بود 
اما این بازیکن که با اســتقال قرارداد بسته بود، 
اصرار داشت در ترکیب آبی ها به بازی ادامه دهد. 
حال باید دید که آینده قائدی دراســتقال چه 
خواهد شــد و آیا با اضافه شدن 3 بازیکنی که از 
ابتدای فصل با استقال تمرین کرده اند به قائدی 

بازهم بازی خواهد رسید؟ !

ســتار همدانی که در بــازی نمادین 
دربــاره  داشــته،  حضــور  هنرمنــدان 
گفتــه:  بــازی  ایــن  در  مصدومیتــش 
»مصدومیت بخشــی از فوتبال اســت. در 
یک صحنه مانع گل زدن علی لهراســبی 
)خواننده پاپ( شــدم، در ادامه، دروازه بان 
ما برای اینکه تــوپ را بگیرد، هم حریف 
را زد و هم روی پای من افتاد. قوزک پایم 
دچار شکستگی شده است و آتل بسته ام.« 
در جریــان این بازی ســتار بــا خداداد 
عزیــزی هم بحثی داشــته کــه پیرامون 
آن توضیحاتی می دهــد: »به این موضوع 
ورود نکنیم بهتر اســت. به وجود عزیزی 

در فوتبال مان افتخار می کنم، چون خیلی 
زحمت کشیده است. نه تنها من، بلکه همه 
ایرانی ها به گلی که به استرالیا زد و باعث 
صعود تیم ملی به جام جهانی شد، افتخار 
می کنند. مــن به خودم اجازه نمی دهم به 
کسی توهین کنم. آن صحنه فوتبالی بود 
اما خداداد موضوع را به سمت دیگری برد. 
علیرضا فغانی و دیگر دوستان شاهد بودند 
اتفاقی نیفتــاده بود که ایــن همه به آن 
جلــوه دادند. این بازی، زیبایی های زیادی 
داشت و نباید به مسائل دیگری پرداخت. 
جایگاه خداداد محفوظ اســت و به کسی 

بی احترامی نمی کنم.«
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فرشــاد احمــدزاده بازیکــن تیــم 
اشاســک وروساو، این روزها با خبرهای 
نقل و انتقااتی که منتشــر می شــود در 
کانون اخبار قــرار دارد. یک روز صحبت 
از پیوســتن احمدزاده به تراکتورســازی 
و روز دیگر بازگشــت او به پرســپولیس 
مطرح می شــود اما این بازیکــن فارغ از 
این شــایعات در لهستان حضور فعالی در 
تمرینات تیمــش دارد و می گوید معلوم 
نیست که از تیم لهستانی اش جدا شود اما 
اگر جدا شود حتماً به پرسپولیس می آید.

 
چهکسیگفتهبهتیمدوممیروم

خبرهایــی که درباره احمــدزاده به 
گوش می رســد و احتمال بازگشــتش به 
پرســپولیس را قوت می بخشد، حاکی از 
نارضایتی ســرمربی تیم لهســتانی اش و 
رفتن او به تیم دوم اشاســک وروســاو 
است. احمدزاده می گوید: »چه کسی این 
حرف را زده اســت؟ اگر قــرار بود به تیم 
دوم بروم که در همه بازی ها جزو فهرست 
۱۸ نفــره نبودم! مــن در بازی های تیمم 
۱۰ الــی ۱۵ دقیقه بازی کــردم اما اینها 
دلیل نمی شود که بگویند من به تیم دوم 

می روم.«
او حتی نارضایتی سرمربی اش را هم 
تکذیــب می کند: »مصاحبــه ای دروغین 
از مربی تیم ما منتشــر شد. به من گفت 
که حرف هایی که از قول او منتشــر شده 
صحبت های او نبوده و نگفته که مشــکل 
من تاکتیکی اســت بلکه مربی تیم گفته 
مشکل من فیزیکی بوده. به مدیرعامل تیم 
گفتم که اجــازه جدایی به من بدهند اما 
او گفت که اجــازه جدایی به من نخواهد 

داد.«
 

جداییمانازپرسپولیساشتباهبود
حــاا کــه محرومیت پرســپولیس 
رو بــه پایان اســت و این تیــم روزهای 
ســخت خود را بدون یارانش سپری کرد، 
احمدزاده اعتراف می کند که جدایی اش از 
پرسپولیس اشــتباه بود. او می گوید: »اگر 
ما از پرســپولیس جدا شدیم به این دلیل 

بود که می خواستیم در اروپا فوتبال بازی 
کنیم چون شرایط سنی ما به گونه ای بود 
که شاید دیگر پیشنهادی از اروپا به دست 
ما نمی رسید. نمی گویم کار ما درست بوده 
و شــاید کار ما در جدایی از پرســپولیس 
اشــتباه بود اما واقعاً هیچکدام از ما چهار 
نفر قصد نداشــتیم پرســپولیس را تنها 
بگذاریم. هر کدام از ما که از پرســپولیس 
جدا شــد فکر می کرد آخرین نفر است و 
بقیــه در تیم می مانند و اینطور شــد که 
من، صــادق محرمی، مهــدی طارمی و 

وحید امیری از پرسپولیس جدا شدیم.«
 

پیشکسوتانحقندارنددربارهام
صحبتکنند

احمــدزاده از انتقــاد پیشکســوتان 
ناراحت است و می گوید: »از هوادار گرفته 
تا پیشکســوت صحبت های عجیبی علیه 
من مطــرح کردند اما من از همین طریق 
می گویم کــه فقط هــواداران حق دارند 
درباره من صحبت کنند چون پرسپولیس 
برای آنها اســت و بعضی از پیشکســوتان 
حق ندارند درباره من صحبت کنند چون 
هواداران  نیست!  پیشکســوتان  برای  تیم 
علناً برای ما نوشــتند که بــروی و دیگر 
برنگردی اما آنها من را فرشــاد احمدزاده 
کردند و هر حرفی هم بزنند به روی چشم 
می گذارم اما این پیشکســوت چه تأثیری 
در فوتبال من داشــته که اان بخواهد از 

من انتقاد کند؟«
»حرف  می گوید:  احمدزاده  فرشــاد 
من به این آقای پیشکسوت این است که 
اگر حرفی داری به خودم بگو نه اینکه در 
یک برنامه زنده تلویزیونی هجمه علیه من 
به راه بیندازی و باعث شــوی که خانواده 
من فحش بخورند. من چه بدی به شــما 
کــردم که اینگونــه مــن را در تلویزیون 
خــراب می کنی. این تیم بــرای هواداران 
پرســپولیس اســت و برای پیشکسوتان 
نیست. آن زمان که این آقای پیشکسوت 
ما را برای اکران فیلمش دعوت می کرد و 
می رفتیم آدم خوبــی بودیم اما حاا آدم 

بدی شدیم؟«

احمدزاده: هواداران انتقاد کنند 
پیشکسوتان نه!

دربدشرایطیپرسپولیسراتنهاگذاشتیم

به کار گیــری  منــع  قانــون   
به تغییــر چهره  آیــا  بازنشســته ها 
مدیــران فوتبال منجر می شــود؟ در 
این  باره موافقان و مخالفان این قانون 
دیدگاه های مختلفــی دارند اما همه 
شاید بدانند که تغییر چهره مدیریت 
در فوتبال ایران اتفاق مبارکی اســت. 
شهر به شهر در فوتبال ایران مدیرانی 
را می شناســید کــه از ســنت های 
مدیریــت دولتــی در فوتبــال هرگز 
دست برنداشته اند. آنها اما احتماا با 
این قانون جدید هم رفتنی نیســتند 
ادعای کاذب  باشگاه های شــان  چون 

خصوصی بودن دارند.
بــزرگ  بحران هــای  از  یکــی 
باشــگاه های ایرانی ناآگاهی در روابط 
بین الملــل و امــور قراردادهاســت. 
اداره  را  باشــگاه ها  کــه  مدیرانــی 
می کنند، اغلب نــه در عرصه ورزش 
روابط حرفه ای و بین المللی را تجربه 
کرده اند و نــه در قرارداد ها تجربه ای 
دارنــد. آنهــا در عرصه هــای دیگــر 
مدیریت دولتی را شــاید تجربه کرده 
باشــند اما قوانین و عرف بین المللی 
ورزش را نمی شناسند. در این زمینه 
باشگاه ها مشاوران حرفه ای هم ندارند . 
محصــوات ناآگاهی آنها نیز روشــن 
کتاب  و  بی حساب  قراردادهای  است؛ 
با بازیکنان و مربیان خارجی که تعداد 
شکایت های بین المللی را نگران کننده 

کرده است.
باشــگاه های ایرانی فارغ از اینکه 
در پرداخت مطالبات بی تعهد هستند، 
در قــرارداد نیــز ولنــگاری عجیبی 
دارند. ماک شــان همیشه نپرداختن 
مطالبات بوده و این بدعهدی عواقبی 
هم در فوتبال ایران نداشــته و همین 
عوامل مدیــران را در عقــد قرارداد 
بی توجه کرده اســت. آنها هنگام عقد 
قــرارداد میلیاردها را می بخشــند اما 
هنگام پرداخت ریالی در بساط ندارند!
بارها و بارهــا قراردادهای گزاف 
و حیــرت آوری را در فوتبــال ایران 

دیده ایم.
حتــی  باشــگاه ها  مدیــران   
بــازار داخلی فوتبــال ایــران را نیز 
نمی شناســند. بازیکنــی که شــاید 
حاضر اســت مثا با مبلغــی حدود 
۵۰۰، 6۰۰ میلیــون قرارداد ببندد، با 
طرح یک پیشــنهاد غیرواقعی دیگر، 
یک شبه به قرارداد میلیاردی می رسد 
و برای باشگاه های دولتی آن چند صد 
میلیون که بر بــاد رفته، انگار ذره ای 
اهمیت نــدارد. این مبالــغ گزاف در 
بســیاری موارد سرانجام پرداخت هم 
نمی شد و کمیته انضباطی و استیناف 
در فدراســیون فوتبــال نیز عمری را 
با مــدارا گذرانده بــود. آرای کمیته 

انضباطی همیشــه در دست بازیکنان 
و مربیــان، حکمی بی اعتبــار بود و 
باشگاه ها نیز می دانســتند که آب از 
آب تکان نمی خورد و طلبکاران هرگز 

نمی توانند باشگاه را محکوم کنند.
ای  اف  ســی امــا دریچه تــازه ای 
باز کرد بــرای دریافــت اطاعات از 
طلبــکاران و برخورد با باشــگاه های 
آسیا  فوتبال  کنفدراســیون  بی تعهد. 
از فدراســیون فوتبال درباره مدارک 
باشــگاه ها توضیــح می خواهد و فقط 
تــراز مالــی آنها را مــاک نمی داند. 
اطاعــات طلبکاران اســناد جدیدی 
برای  ای  اف  ســی است. مجوز حرفه ای 
باشــگاه ها به خطــر افتــاده و دیگر 
باشــگاه ها نمی توانند طلبکاران را به 

بازی بگیرند.
فدراســیون  همدســتی  دوران 
فوتبال و باشگاه های بدهکار و بی تعهد 
انگار به ســر آمده.  ای  اف  ســی سوال 
می کند و جواب می خواهد و اگر این 
جدیت  ای  اف  ســی ادامه داشته باشد، 
اتفاقــات خوبی در فوتبــال ایران رخ 
خواهد داد. بدترین و غلط ترین نگاه به 
نظارت  ای  اف  ســی این است که آن را 
دخالت خارجی در فوتبال ایران تعبیر 
می کنند. از همان روزی که آندرانیک 
تیموریان و کاوه رضایی برای نخستین 
بار موضوع مطالبات خود از باشــگاه 
اســتقال را به اطاع کنفدراســیون 
فوتبال آسیا رســاندند، یک روند تازه 
در عملکرد باشــگاه ها به چشم آمد. 
آن اطاع رسانی را »قانون تیموریان« 
اسم گذاشــتیم و این داستان تازه ای 
برای خیل طلبکاران در فوتبال ایران 
بــود، راهکاری بــرای پایان بدعهدی 
باشگاه های ایرانی اما در فوتبال ایران 
با طلبکارانی که بدعهدی باشگاه ها را 
بدترین  رساندند،  ای اف سی   اطاع  به 
رفتارها را دیدیم، از اتهام خیانت تا هر 
چه، اما واقعیت این بود که ایجاد فشار 
به باشــگاه های ایرانی برای پرداخت 

اتفاق  انباشــته، بهتریــن  بدهی های 
بود، بــرای باشــگاه هایی که با حجم 
زیاد بدهی ها ورشکســته بودند اما با 
این تصور که بدهی ها را نمی پردازیم، 
همچنان دســت از افــزودن بدهی ها 
قرارداد  همچنــان  و  برنمی داشــتند 

بی حساب و کتاب می بستند .
جدید  شــکایت های  مــوج  این 
می تواند به باشگاه ها کمک کند که به 
جای بدعهدی هنگام پرداخت، هنگام 
عقد قرارداد جدی و سختگیر باشند و 
تن بــه هر رقم گزافی ندهند و بدانند 
که مبالــغ این قراردادها یک روز باید 

پرداخت شود.
فوتبال ایران با ایــن حال و روز 
اقتصادی اش اگر با این بی توجهی های 
مرگبار بــه فعالیت اقتصادی اش ادامه 
دهد، ورشکستگی علنی دور از انتظار 
نیست. درآمد باشگاه ها از پیامک بازی 
با هــواداران ابــدی نخواهــد بود و 
باشگاه ها در جذب درآمد از روش های 
دیگر خاقیتــی ندارند. تلویزیون هم 
تا روزی که شبکه های خصوصی یک 
بازار رقابتی بــرای خرید حق پخش 
نســازند، حقوق فوتبال را نمی پردازد 
و رقیبــی هم ندارد که نگران باشــد. 
باید  باشــگاه ها در چنین شــرایطی 
نگــران قیمت ها در فوتبال باشــند و 
بی توجهــی در قرارداد بــا بازیکنان و 
مربیان ورشکســتگی بزرگی را به بار 
مــی آورد. فوتبال ایران بــرای پروژه 
نجات به مدیران تــازه با دیدگاه های 
ســازنده نیاز دارد. زمانه ادامه همان 
راهی کــه فتــح ا... زاده و عابدینی از 
نشــانه های مانــدگارش بودند، دیگر 
آثار ورود چهره هایی  اســت.  گذشته 
مثــل رویانیان و هدایتی هم که دیگر 
توضیحی ازم ندارد. در فوتبال ایران 
جهانیان و امثالش نیز پیدا شــده اند. 
دیگر چــه اتفاقی بایــد رخ بدهد تا 
چهره مدیریت در فوتبال ایران عوض 

شود؟

در آرزوی خداحافظی با سنت مدیریت در فوتبال ایران

تصویر شهر

 مهدی رحمتی در صفحه شــخصی اش در اینســتاگرام با روزبه 
چشمی شوخی کرده است. او این تصویر را در استوری صفحه اش 
منتشر کرده و در توضیح آن به شوخی نوشته: »خیلی سنگینه!«

 سیدحسین حســینی در بازی ســپیدرود مقابل استقال، بعد 
از 3 بــازی نیمکت نشــینی دوباره به ترکیب اســتقال اضافه 
شــد. او توانســت برای نخســتین بار در طول این فصل دروازه 
خود را بســته نگــه دارد. این اتفــاق برای حســینی اهمیت 
زیادی داشــت و به محض پایان بازی، ســجده شــکر بجا آورد.

 این تصویری است که از بازی 
بورنموث - لیورپول ثبت شده است. 
تصویری که خیلی ها در شبکه های 
اجتماعی، آن را به تصاویری که از 
ورزشگاه وطنی قائمشهر منتشر 
می شود، شبیه دانسته اند. نزدیکی 
خانه های مسکونی به ورزشگاه در این 
تصویر درست مثل خانه های اطراف 
ورزشگاه وطنی است و پنجره ها به 
سمت ورزشگاه باز می شوند اما کسی 
مقابل آنها دیوار نکشیده است.

 ایــن صف  طوانی که در تصویر مشــاهده می کنید، تصویر 3، 4 
هزار نفر از هواداران دو تیم ســپاهان و پرسپولیس است. آنها از 
چند ساعت پیش از شروع بازی سپاهان - پرسپولیس، برای خرید 
بلیت بازی و ورود به ورزشگاه نقش جهان در صف ایستاده  بودند.

جام ملت هاي آسيا
دوشنبه 97/10/17

.................................................  یمن ایران
 ساعت 2۰:3۰

شنبه97/10/22
..............................................  ویتنام ایران

 ساعت ۱۵:3۰

سهشنبه97/10/25
................................................  عراق ایران

 ساعت 2۰:3۰

بازي هاي تيم هاي همگروه ایران 
در جام ملت هاي آسيا

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

ساعت ۱۸:۰۰
شنبه 97/10/22

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

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

 ساعت 2۰:3۰

جام حذفی
مرحلهیکهشتم

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

مرحلهیکچهارمپایانی
.............................................  داماش سایپا

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

برنامه بازي ها 

 

1-چالشمالی
یکی از موارد ســنجش اهلیت کسانی 
کــه تمایل به خرید ســپیدرود داشــتند، 
توانمندی مالی آنها بود. از نمایش »نوین« 
که بگذریم، فرض اولیه این بود که مالکان 
جدیــد، از حداقــل تمکن مالی بــرای از 
پیش رو برداشتن موانع و تامین هزینه های 
تیم و پرداخت بدهی های انباشــته باشگاه 
برخوردارند امــا با اتمام نیم فصل، همچنان 
زمزمه هایی مبنی بر اســتمداد مســووان 
ســپیدرود از مقامات شهری و استانی برای 
کمک به تیم شــنیده می شود. هرچند این 
اســتمداد بروز بیرونی چندانــی ندارد اما 
بازیکن هایی  مصاحبــه  ابه ای  هرازگاهی 
مثل حســین کعبی و یا خبرهای نقل شده 

در بنگاه های خبری به چشم می خورد.
باید به صورت بســیار جدی پرســید، 
دوستانی که با هر انگیزه ای برای در اختیار 
گرفتن باشــگاه سپیدرود تاش کردند و به 
نتیجه رســیدند، چه تمکن اثبات شده ای 
داشــتند و چه توافقی با هیــات فوتبال و 
اداره کل ورزش و جوانــان اســتان انجام 
دادند، هر یک تا کجا به تعهداتشــان عمل 
کردند و اگر همه چیز ســر جایش هست، 
پس این گله گذاری  ها و کمک خواســتن ها 

برای چیست؟
همــه می دانیم کــه اســاس اقتصاد 
فوتبال در کشــور ما مراعات نمی شــود و 
حتی باشگاه های به نسبه پول ساز ایران هم 
گه گاه در تامین هزینه های جاری شــان در 
می مانند و تنها چند باشگاه صنعتی هستند 
که دست شان نیمی در جیب دولت و نیمی 
در جیب سهامداران شــان است و می توانند 
از ســایرین پیــش بیفتند. در ایــن میانه 
اســتراتژی تامین مالی سپیدرود چیست؟ 
نکته ای که می تواند باشــگاه را تا ســرحد 

سقوط تحت تاثیر قرار دهد.
 

2-چالشمدیریتی
یــک پرســش بســیار ســاده! کادر 
مدیریتی سپیدرود را چند نفر می شناسند؟ 
مدیرعامل؟ هیات مدیره؟ چارت سازمانی؟ 
آدرس باشــگاه؟ همــه و همــه این ها در 
ماه های گذشــته در ترکیب »دوستان علی 

کریمی« خاصه شده اند.
ازم به توضیح نیســت که در هنگام 
صعود و سقوط یک تیم، عملکرد مدیریتی 
آن بیش از بســیاری عوامل مورد پرســش 
قــرار می گیرد. حــاا و در پایان نیم فصل، 
سپیدرود به لطف کســر امتیاز از استقال 
خوزستان در رتبه یکی مانده به آخر جدول 
لیگ به ســر می برد. هواداران ســپیدرود، 
پاســخ این عملکــرد را باید از چه کســی 

بگیرند؟ آیا بایــد بپذیریم که علی کریمی 
به عنوان ســرمربی معنوی تیــم )به دلیل 
نداشــتن مدارک ازم، مجاز به اســتفاده 
رســمی از این عنوان نیست( در آن واحد، 
مالک معنوی و مدیر عامل معنوی باشــگاه 
هم هســت؟ اگر چنین اســت چرا رســما 
اعام نمی کنند تا بدانیم که برداشتن چند 
هندوانه با یک دســت، حتی برای جادوگر 
هم دشوار اســت و از او بخواهیم جز یکی 
الباقی را بر زمین بگــذارد تا بار خودش و 
ســپیدرود راحت تر بار شــود؟ این ابهامات 
بی تردید به نفع ســپیدرود نیست. مدیریت 
عالــی باشــگاه بی شــک مســوولیت های 
بزرگتــری از تغییر لوگوی باشــگاه دارد و 
از جمله آنها پاســخگویی بــه هواداران در 

روزهایی مانند امروز است.
 

۳-چالشفنی
راهبرد فنی گردانندگان سپیدرود مثل 
بسیاری دیگر از باشگاه های حاضر در سطح 
اول فوتبال ایران گنگ و نامشــخص است. 
البته اگر فرض کنیم چنین راهبردی وجود 
دارد. معلوم نیســت ســپیدرود می خواهد 
صرفا در لیگ برتر بماند؟ می خواهد در بستر 
لیگ برتر بازیکن سازی کند؟ می خواهد به 
رده هــای میانی جدول برســد؟ برای جام 
حذفی برنامه ای دارد؟ یا پرسش هایی دیگر 

از این دست.

در هر صــورت و در صورت وجود هر 
یک از ایــن راهبردهــا، تاکتیک ازم کجا 
و چگونه اندیشــیده می شــود؟ تا دو سال 
پیش آنچه ســپیدرود نشان می داد، جذب 
و اســتفاده از بازیکنان مســتعد اما کم نام 
و نشــان بومی بود که در کنارشــان برخی 
چهره های ســابقا ستاره یا شــبه ستاره به 
کار گرفته می شــدند. از فصــل پیش و به 
ویژه فصل جاری اقبال به نام های شناخته 
شده اما در شرف بازنشستگی در سپیدرود 
بیشتر به چشــم می خورد اما ماحصل کار 
این بازیکنان ایســتادن در منطقه ســقوط 

است. چرا؟
آیــا همــه مشــکل از فرســودگی و 
بی انگیزگــی بازیکن هاســت؟ در این میانه 
نقش کادر فنی از سرمربی اسمی و رسمی 
تا دســتیاران و گروه آنالیز و سرپرســتی 
چیســت؟ روزگاری مجیــد جالی با یک 
لپ تــاپ در برنامه نود، نمایشــی از تحلیل 
مســابقات ارائه کــرد و ملت هنــوز دارند 

تشویقش می کنند.
امــا واقعیت این اســت کــه هر چند 
کج دار و مریز، حــاا علم طراحی و اجرای 
تمرین، منطبق بر یک برنامه آماده ســازی 
بدنــی ویژه و در بســتر آنالیز مــداوم تیم 
خودی و حریفان، در فوتبال ایران، از حالت 
نمایش خارج شــده و بالفعل شــده است. 
ســپیدرود در این میانه کجاست؟ فوتبال 

روز به شــما می آموزد که بــر مبنای یک 
تفکر بنیادی برآمده از تفکر سرمربی، همه 
عوامل از دستیاران تا بازیکنان، متناسب آن 
تفکر انتخاب شده و در راستای آن طرز فکر 
نقشــه های اصلی و جایگزین تا حتی برای 
تک تک بازی ها مهیا می کنند و بر اســاس 
آن نقشــه ها، بازی به بازی تمرین می کنند 
و به زمین می روند. آیــا چنین الگوریتمی 
در سپیدرود پیداســت؟ توانمندی اعضای 
کادر فنــی تا به اینجای لیگ را، جایگاه تیم 
به خوبی نشان می دهد. یک استراتژی ثابت 
)دفاع فشــرده و ضد حمله( کــه به دلیل 
شناخته شدن توسط رقیبان به خوبی قابل 
خنثی شدن است و به ندرت )مثل بازی با 
نســاجی( خاف آن را شاهد هستیم. حتما 
گــزارش تیم تحلیل ســپیدرود به اعضای 
ارشد کادر فنی ارائه می شود اما تکرار مکرر 
یک شــیوه بازی، انگار از انفعال ارشدهای 
عزیــز در تغییر رونــد حرکتی تیم حکایت 

می کند.
ایــن 3 چالش مهم و کلیدی اســت. 
رفتــن به ســمت ثبات مالی و ســازمانی، 
تقویت کادر فنــی و بازیکنان، تغییر جدی 
رو به جلــو در تفکر فنی حاکــم بر تیم و 
کنار گذاشتن تعارفات و قهرمان سازی های 
بیهــوده و بیرون آمدن از ســایه دیگران و 
مسوولیت پذیری کامل تک تک اعضای تیم، 

نیاز جاری و واجب سپیدرود است.

 3 چالش مهم، ترسیم کننده 
وضعیت جاری و آتی سپیدرود است. 
هرکدام از آنها، نیاز به سازماندهی و 
بازسازی جدی و فوری دارند. شاید 
تعطیات طوانی پیش روی لیگ، بتواند 
زمان مناسبی برای بازنگری مسووان 
سپیدرود در عملکردشان باشد. 
باخت سنگین سپیدرود در خانه برابر 
استقال تهران، هرچند سنگین ترین 
شکست این فصل نبود اما نقطه پایان 
دردناکی بود بر عملکرد نیم فصل اول 
این تیم در لیگ برتر 98-97. آنچه بر 
سپیدرود رفت تا به اینجا رسید، مثنوی 
تکراری هفتاد من کاغذی است که 
گویا و حتما، تکرار آن، کمکی به بهبود 
وضعیت تیم نمی کند. آنچه در یک 
آسیب شناسی سطحی بیش از هر نکته 
دیگری مبتا به سپیدرود این روزهاست 
سه چالش مهم و بزرگ است.

3 چالش سپیدرود

دور از سایه علی کریمی، بدون قهرمان سازی و تعارف :Abasic

حتی شــایعه پیوســتن قوچان نژاد به 
پرســپولیس 3 تــا جون به جونــام اضافه 
می کنه. حاا فکر کن شماره ۱6 پرسپولیس 

تن گوچی باشه.
:ChrtNgoErf

اگه الحاجی گرو نیم فصل بره سپاهان 
و با استنلی کی روش بشن زوج خط حمله 
سپاهان، نیروی هوایی ســپاهان از نیروی 

هوایی آمریکا قوی تر می شه.
بردیوف:

همه جای دنیا تیفوســی فن داریم و 
کاریش نمی شــه کرد ولی هیچ جا نداریم 
بریــزن دم در هتــل حریف ســنگ و گاز 
اشک آور پرت کنن و چند تا بازیکن حریفم 
بزنــن. رفیق ســپاهانی چه بخــوای، چه 
نخوای حدود 4۰ درصد فوتبالیای اصفهان 
پرسپولیســین. حاا هی آسیب بزن. تهش 

که چی؟
:Peykan fan

ابتدای  مجید جالی: مهدی شــیری 
فصل از ما جدا شــد اما به خاطر شــرایط 
پرســپولیس با ما ماند و جا دارد از او تشکر 
کنــم و حتی امروز طی مراســمی پیراهن 
باشــگاه را به او هدیه خواهیم داد. مهدی 
بازیکن خوبی برای ما بــود. برایش آرزوی 

موفقیت می کنیم.
 

ممد صالح:
کــی روش مگــه موقع جــام جهانی 
نمی گفت فیفا دوســت نداره مــن نتیجه 
بگیرم؟ اان چطور رفیق شــدن با هم زنگ 
می زنن بهش. خدایی من هم دوست ندارم 
فوتبال مون تعلیق بشــه ولی این دروغا رو 
نگین. ملت رو چی فــرض می کنین؟ فیفا 
مگــه طرف حســابش مربیه؟ اصــًا هنوز 

تکلیف تاج معلوم نشده اونا تعلیق کردن؟
:Mohammad Hemmati

»پرسپولیس در هیچ جا منفور نیست.« 
این پاسخ مردمی است که به 2 قهرمانی و 
یک نایب قهرمانــی لیگ برتری، یک نایب 
قهرمانی و یک حضور در نیمه نهایی آسیا، 
دو قهرمانی سوپرکاپ و ... در طول 3 سال 
توسط پرسپولیس حسادت می کنند و یک 
روز با شکستن شیشــه اتوبوس و یک روز 

دیگر با فحاشی این را نشان می دهند.
حمی:

نه به اتوبــوس تیم های میهمان حمله 
کردیم، نــه پرچم کشــورهای خارجی به 
ورزشــگاه آوردیــم بــرای کری خوندن با 
رقیبمون، نــه کمپیــن راه انداختیم برای 
مقابلــه بــا رقیبامون و نه وزیــر و دولت و 
حکومت رو به رقیبمون نسبت دادیم. فقط 
حرفمونــو تو زمین زدیم حتــی با نیمکت 

خالی چون پرسپولیسیم اصالت داریم.
منصور اینانلو:

اان فردوســی پور داره ســرچ می کنه 
ببینه تو کجای دنیا به اتوبوس ســنگ زدن 
و بازیکــن حریف رو کتک زدن و جلو هتل 
گاز اشــک آور پرتاب کردن تا دوشنبه بیاد 
بگه اینجــور حرکتا توی دنیا یه چیز عادیه 
و برانکو نباید اون مصاحبه رو توی کرواسی 

علیه کی روش می کرد!
شوهر آهوخانم:

استقال تهران سه هفته است داره خوب 
نتیجــه می گیره و با انبوهی از خریدهای اول 
فصل باز هم چشمش دنبال جباروف و حتی 
مامه تیامه، هنوزم می گید وزیر پرسپولیسی؟ 
یکبار شد بگید شفر اول فصل تیم رو ول کرد 
که از آمادگی دور بشه و کلی امتیاز از دست 

داد تا از قهرمانی فاصله بگیره؟
محمدباقر محقق:

با بازگشت فرشــاد احمدزاده و صادق 
محرمی و وحید امیری بیشــتر از بازگشت 

مهدی طارمی مشکل دارم.
:Amichak

اگه فرشــاد به خاطر توهین هواداران 
اول فصل رفت اان هم نباید برگرده چون 
رابطــه اون با هواداران نه تنها بهتر نشــده 
بدتر هم شــده. فرشــاد اول فصل رفت که 
لژیونر بشــه چون فکر می کرد اگر بره اروپا 

حتماً به تیم ملی دعوت می شه.

شهر مجازی

علیرضامویدیفر
Alireza Moayedifar

گيانی ها ميزبان دایی و سپاهان ميزبان 
حریف ناشناخته

مراســم قرعه کشــی مرحله نیمه نهایی جام حذفی قبل از شروع بازی 
معوقه پرســپولیس و سپاهان در هفته دوازدهم لیگ برتر در ورزشگاه نقش 
جهان انجام شــد. بر اســاس این قرعه کشــی تکلیف دو بازی نیمه نهایی 

مشخص شد. 
ســایپا طی روزهای گذشته توانســت در وقت های اضافه صنعت نفت 
آبادان را با سه گل از پیش رو بردارد. این تیم در مرحله نیمه نهایی میهمان 
داماش گیان خواهد بود و شمالی ها از شاگردان علی دایی پذیرایی خواهند 
کرد که به نظر می رســد ســایپا در این مرحله کار سختی پیش رو نداشته 

باشد.
 در بازی دیگر این مرحله ســپاهان میزبان خواهد بود اما هنوز حریف 
زردپوشــان اصفهانی در این مرحله مشــخص نیســت چرا که در ابتدا باید 
پرسپولیس به مصاف سپیدرود برود و برنده این بازی هم میزبان پدیده شود. 
به این ترتیب هر یک از تیم های پرسپولیس، سپیدرود و یا پدیده می توانند 

حریف سپاهان در نیمه نهایی این مسابقات باشند.

خبرکوتاه

خبرکوتاه

هفته پانزدهم
پنجشنبه 97/9/22

استقال................................................................................................  پدیده مشهد
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برنامه

جام حذفی

9 گل
کی  روش استنلی سوارز )سپاهان(

8 گل
آنتونی استوکس )تراکتورسازی(

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

آل کثیر )پیکان(

*محاسبهامتیازاتتیماستقالخوزستانبااحتساب6امتیازمنفیصورتگرفتهاست.

جدول ليگ برتر 97-98
امتيازتفاضلخوردهزدهباختمساويبردبازيتيمردیف
1486027111630سپاهان1
149321981130پدیده2
14770145928پرسپوليس3
1475222121026تراکتورسازی4
146621861224استقال5
145451612419پارسجنوبیجم6
317-144551215سایپا7
116-154471516پيکان8
316-153751417نساجیمازندران9
615-143651117فواد10
214-1511131214ماشينسازیتبریز11
514-14356813نفتمسجدسليمان12
613-1411031218صنعتنفتآبادان13
612-142661218ذوبآهن14
1910-15249726سپيدرودرشت15
5*11-14257920استقالخوزستان16

 تاش های 

بیهوده برای 

تیم پرهوادار

راهتازهبامدیرانیکهشایدبهاجباربیایند



| تلفن: 14-88504113 | نمابر: 84711173 |  سازمان آگهي ها:  1877 - 88501300 - 88746583 |
انتشارات: 5 و 88548892 | امور مشترکین:88521954-88748800 |

|  Email: info@Iran-Varzeshi.com | نشاني: تهران، خیابان خرمشهر، شماره 208 | 
| صندوق پستي: 5388-15875 |  چاپ: ايرانیان |

| روزنامه ورزشي صبح ايران | صاحب امتیاز: خبرگزاري جمهوري اسامي |
 | مدير مسوول: مهدی عباسی راد | سردبیر: سعید زاهديان اصل | 

|دبیر تحريريه: فرشاد کاس نژاد | مدير فني: فرشید بهاري | مدير هنری: محسن ذاکری|

صفحـــه آخـــر

www.Iran-varzeshi.com

آتانتــا یونایتــد در دومیــن فصل حضــور خود 
در لیگ آمریــکا، تحت هدایت جــراردو مارتینو 
ســرمربی ســابق بارســا، با پیروزی 2-0 مقابل 
پورتلند تیمبرز موفق شــد قهرمانی رقابت ها را از 
آن خود کند. این دیدار مقابل 73019 هوادار که 
رکورد حضور تماشــاگر در دیدارهای لیگ آمریکا 
به حساب می آید، در ورزشگاه مرسدس بنز برگزار 
شــد. آتانتا با این پیروزی توانست نخستین جام 
را برای شــهرش، پس از قهرمانی آتانتا بریوز در 

سال 1995 به دست آورد.
 روز دوشــنبه، جشــن بزرگی در این شهر برای 
قهرمانــی تیمشــان برگزار خواهد شــد. گل اول 
دیدار را جــوزف مارینز، مهاجم اهــل ونزوئا به 
ثمر رســاند. او در دقیقه 39 موفق به گلزنی شد 
و ســی و پنجمین گل فصلش را به ثمر رساند. در 
مجموع دیدارهای لیگ و پلی آف، او موفق به زدن 
این تعداد گل شده که در لیگ آمریکا یک رکورد 

محسوب می شود.
 هواداران آتانتا نیز با صدای غرشــی جالب، او را 
تشویق و از زحماتش قدردانی می کردند. گل دوم 
توســط مدافع آتانتا یعنی فرانکو اسکوبار به ثمر 

رسید که آرژانتینی است.
 در دقیقــه 54، روی یــک ضربه ایســتگاهی او 
توانســت به زیبایی با ضربه ســر دروازه حریف را 
باز کرده و پیروزی تیمش را در این دیدار حساس 

قطعی کند.
 این آخرین حضور جراردو مارتینو، سرمربی سابق 
بارســلونا و آرژانتین روی نیمکت آتانتا بود و او 
پیش تر هم گفته بود که در پایان فصل این تیم را 

ترک خواهد کرد.

فوتبال افغانســتان در آســتانه یک تهدید بزرگ قرار گرفته و سایه 
تعلیق باای ســر آنها خودنمایی می کند. ماجرا اما هیچ شباهتی به 
اتفاقاتی که در فوتبال ایــران رخ می دهد، ندارد و از دخالت دولت 

هیچ خبری نیست.
انتشار یک گزارش افشــاگرایانه درباره تجاوز به بازیکنان تیم ملی 
زنان افغانستان بدل به یک بمب خبری بزرگ شده که پای تمامی 

نهادهای قانونی از مقامات قضایی تا فیفا را وسط کشیده است.
تیم ملی فوتبال زنان افغانســتان در ســال 2007 میادی توسط 
کمیته المپیک افغانســتان تاسیس شــد. این تیم از بین دختران 
فوتبالیست شــهر کابل انتخاب شد و نخستین بازی خود را با تیم 

فوتبال زنان نیروهای ایساف انجام داد.
 از آن تاریخ تا به امروز تیم زنان افغانستان یک پیشرفت حداقلی را 
تجربه کرده و بسیاری تاسیس و فعالیت این تیم را یکی از نمادهای 
توسعه فوتبال زنان برابر مردان توصیف می کردند اما در زیر پوست 
این تیم و پشت پرده، ظاهرا اتفاقات ناگوار و تلخی رخ داده که همه 

خوشبینی ها و امیدواری ها را در این رابطه نفی می کند.
 همه چیز از گزارش افشــاگرایانه گاردین آغاز شــد. نشریه معتبر 
انگلیسی در گزارشی مفصل به نقل از بازیکنان تیم زنان افغانستان 

مدعی شد که رسوایی جنسی در این تیم رخ داده است.

خالده پوپل رییس ســابق دپارتمان فوتبال زنان فدراسیون فوتبال 
افغانســتان که مجبور شده ســال 2016 از کشورش گریخته و به 
دانمارک پناهنده شــود به همراه شــبنم مبارز و مینا احمدی دو 
بازیکــن تیم ملی و کلی لیندزلی ســرمربی تیم با روزنامه  گاردین 
مصاحبه ای افشــاگرایانه انجام داده و از درد و رنج فوتبالیست های 
زن در افغانســتان و از ناکارآمدی سیســتمی که نمی تواند از آنها 

محافظت کند، سخن گفته اند.
پوپل که خود یکی از بازیکنان سابق تیم ملی فوتبال زنان افغانستان 
بوده، با اشــاره به برخی فســادهای اخاقی در فدراسیون فوتبال 
این کشــور اعام کرد در راس این فدراسیون مدیرانی هستند که 

بازیکنان زنان افغانستان را آزار و اذیت جنسی می کنند.
شبنم مبارز و مینا احمدی دو عضو سابق تیم ملی نیز در گفت وگو 
با گاردین مدعی شــده بودند که این آزارها در داخل افغانستان، از 
جمله در دفتر مرکزی فدراســیون فوتبال این کشور و همینطور در 
اردوی تمرینی که این تیم ماه فوریه  گذشــته در اردن برگزار کرده 

بوده انجام شده است.
 کرم الدین کریم رییس فدراسیون افغانستان متهم شماره یک این 
پرونده مخوف اســت که عاوه بر اینکه خود در این ماجرا مشارکت 
داشــته، از اتفاقــات رخ داده در تیم زنان آگاه بوده اســت. همین 
گزارش افشــاگرایانه ســبب شــد تا فیفا به پرونده ورود کند. فیفا 
اعام کرد در حال بررســی ادعاهایی است که بر اساس آنها اعضای 
تیم ملی فوتبال زنان افغانستان توسط مردانی از فدراسیون فوتبال 
این کشــور از جمله کرم الدین کریم، رییس این فدراســیون، مورد 

آزارهای جنسی و فیزیکی قرار گرفته اند.
واکنش فدراســیون فوتبال افغانســتان در قبال این گزارش تکان 

دهنده مطابق پیش بینی ها تکذیب بود.
 فدراسیون فوتبال افغانستان با انتشــار بیانیه ای اتهامات نادرست 
مطرح شــده درباره تیم ملی فوتبال زنان این کشــور را به  شــدت 
رد و اعام کرد: »ما اتهام های نادرســت و بی پایه ای که درباره تیم 
ملی فوتبال زنان افغانســتان مطرح شده را به شدت و قویا تکذیب 

می کنیم.
فدراســیون فوتبال افغانستان به حضور بسیاری از بازیکنان فوتبال 
زن جوان و با اســتعداد مفتخر اســت و حمایت و محافظت تمام و 
کمال خود را از آنها در برابر هرگونه آزار و اذیت و یا هر نوع تعدی 
انجــام می دهد. فیفا به هیچ وجه این چنیــن رفتارهایی را تحمل 
نخواهد کرد. سیاســت ما در قبال چنین رفتارهایی برخورد بسیار 

جدی است و به هیچ وجه با کسی مسامحه نخواهیم کرد.«
نکته قابل توجه این اســت که رییس فدراسیون فوتبال افغانستان 
مثل هفته گذشــته در مصاحبه های خود بارها موضوع آزار و اذیت 
جنسی زنان فوتبالیست را تکذیب کرده است. همچنین سیدعلیرضا 
آقــازاده، دبیرکل فدراســیون فوتبال این کشــور، ایــن اتهام ها را 

توطئه ای در برابر فدراسیون فوتبال این کشور دانسته است.
 

AFC واکنش فیفا، بی تفاوتی 
نکته عجیب مســامحه و بی تفاوتی AFC در قبال این رسوایی بود. 
کنفدراسیون فوتبال آسیا با موضع گیری تلویحی به نفع فدراسیون 
فوتبال افغانســتان خشــم مدافعین حقوق زنان در افغانســتان را 

برانگیخته است.
 یکی از ســخنگویان AFC به گاردین گفت: »کنفدراسیون فوتبال 
آسیا مشغول بررسی گزارش های رسانه های منتشر شده و شکایاتی 
است که بعضی فوتبالیســت های زن افغان در شبکه های اجتماعی 
مطرح کرده اند. ولی تا این لحظه هیچ گزارشــی درباره سوءاستفاده 
یا آزار جنســی از طرف هیچ فوتبالیست زن افغانی به AFC ارسال 

نشده است.«
در مقابل فیفا خیلی ســریع به این خبر واکنش نشــان داد و تایید 
کرده که درباره  این ادعاهای مطرح شده مشغول بررسی و تحقیقات 
اســت. فیفا ادعاهای مطرح شــده درباره سوءاســتفاده جنسی و 
فیزیکــی در تیم ملی فوتبال زنان افغانســتان را به دقت بررســی 
می کند. یکــی از منابع درون فیفا به گاردین گفــت: »فیفا بعد از 
انتشــار این ادعاها برای محافظت از امنیت تعدادی از بازیکنان تیم 

ملی زنان افغانستان با سازمان ملل همکاری می کند.«
تبعات ایــن پرونده حتی به حوزه اقتصادی نیز کشــیده شــده و 
فدراسیون فوتبال افغانستان را در منگنه قرار داده. بعد از انتشارات 
این شــایعات، کمپانی هومل حامی مالی تیم ملی زنان افغانستان 
با اشــاره به اتهامات مطرح شــده روابط خود با فدراسیون فوتبال 

افغانستان را قطع کرده است.

 6 نفر تعلیق شدند
در پس رسوایی ایجاد شده مبنی بر آزار جنسی تیم زنان افغانستان، 
6 عضو این فدراسیون و وظایف شان به حالت تعلیق درآمد. عاوه بر 
رییس فدراســیون فوتبال این کشور به عنوان متهم شماره یک این 
پرونــده، فعالیت های 5 عضو دیگر این فدراســیون به حالت تعلیق 

در آمده است.

 ســر و صداهای به وجود آمده درباره این پرونده جنجالی سبب شد 
تا لوی سارنوالی، دادستان کل کشور افغانستان واکنش نشان دهد 
و اعام کند اتهام های آزار و اذیت جنســی به شــماری از مدیران 
فدراســیون فوتبال این کشور را بررسی خواهد کرد. از این رو پای 
فدراســیون جهانی فوتبال هم وسط آمد و فیفا نیز طی بیانیه ای از 

پیگیری این موضوع خبر داد.
بااگرفتن حــرف و حدیث ها در این خصوص اشــرف غنی رییس 
جمهور افغانســتان را هم مجبور کــرد تا به ماجرا ورود کند و حاا 
یکی از مشــاوران او خبر از تعلیق 6 مدیر فدراســیون فوتبال داده 

است.
اشرف غنی رییس جمهور افغانســتان در این باره گفت: »این خبر 
برای همه افغان ها شــوک آور است. چنین رفتارهایی علیه مردان و 
زنان به هیچ وجه قابل تحمل نیســت. این صحبت های غنی بعد از 

ماقات با دادستان کل کشور صورت گرفته است.«
فاضــل فضلی یکی از مشــاوران رییس جمهور افغانســتان در 
توییتر خود در این باره نوشــت: »لوی سارنوالی )دادستان کل 
کشــور( وظایف 6 تن از اعضای فدراسیون فوتبال این کشور را 
که یکی از آنها کرم الدین کریم رییس فدراســیون است، تعلیق 

کرده است.«
حال با توجه به تعلیق فعالیت های رییس فدراسیون و 5 عضو هیات 
رییسه به نظر می رسد مساله فساد جنسی در فوتبال افغانستان وارد 
فاز تازه ای شود و اتفاقات جدیدی را به همراه داشته باشد. شاید این 
مساله منجر به ایجاد یک تحول اساسی در رای مدیریت فدراسیون 

فوتبال افغانستان شود.

لوگوهای جام ملت های آســیا در ادوار گذشته سرنوشت جالب توجهی داشته اســت. جام ملت های آسیا 27 روز دیگر در امارات آغاز می شود. این 
دوره از رقابت ها بزرگ ترین دوره جام ملت هاست که با حضور 24 تیم برگزار می شود. طبق سنوات گذشته، در این دوره نیز یک لوگوی خاص برای 
جام ملت ها طراحی شده است تا ضمن نشان دادن فرهنگ غنی آسیا، ویژگی های کشور میزبان را نیز نشان دهد. امارات یکی از پنج کشور آسیایی 
است که این دوره از رقابت ها را بیش از یک بار میزبانی کرده است. این کشور در سال 1996 نیز میزبانی جام ملت های آسیا را عهده دار بود. بیش 
از دو دهه از نخســتین میزبانی امارات در جام ملت ها می گذرد و حاا لوگوی این دوره از رقابت ها ترکیبی از پرچم امارات و البته فرهنگ عرب را 

نشان می دهد. در دوره گذشته در استرالیا، تابستان داغ این کشور را نمایان کرده بود.

6 نفر زیر تیغ؛ ورود فیفا و رییس جمهور به پرونده جنجالی

زنان، فوتبال افغانستان را تعلیق می کنند؟ 

از شیر تا هشت پر عربی

قهرمانی آتانتا با مارتینو

پوپــل که خود یکی از بازیکنان ســابق تیم ملی 
به برخی  اشاره  با  بوده،  افغانســتان  زنان  فوتبال 
فسادهای اخاقی در فدراسیون فوتبال این کشور 
اعام کرد در راس این فدراسیون مدیرانی هستند 
که بازیکنان زنان افغانستان را آزار و اذیت جنسی 
می کنند. شبنم مبارز و مینا احمدی دو عضو سابق 
تیم ملی نیز در گفت وگو با گاردین مدعی شــده 
بودند که این آزارها در داخل افغانستان، از جمله 
در دفتر مرکزی فدراســیون فوتبال این کشور و 
همینطور در اردوی تمرینی که این تیم ماه فوریه  
گذشته در اردن برگزار کرده بوده انجام شده است.

گزارش یک

قاب روز

کامنت

قیل و قال

 مدال جام جهانی؛ 11 هزار دار
مــدال برنز جام جهانــی 1930 فوتبــال در حراجی 
یادگارهای ورزشی شهر میامی در آمریکا با قیمت 11 
هزار دار به فروش رفت. این مدال به یکی از بازیکنان 
تیم ملی فوتبال آمریکا تعلق داشت که به طور مشترک 
با یوگســاوی در جام جهانی 1930 اروگوئه به مقام 
سومی دست یافتند. بازی رده بندی جام جهانی 1930 
اروگوئه برگزار نشــد و مدال های برنز این رقابت ها به 
کاپیتان های تیم های بازنده مرحله نیمه نهایی شــامل 
آمریکا و یوگساوی اختصاص یافت، البته فیفا در سال 
1986 میــادی اعام کرد تیم ملی آمریکا تیم ســوم 
جام جهانی 1930 اروگوئه اســت زیرا عملکرد بهتری 
نسبت به یوگســاوی در طول رقابت ها داشت. قیمت 
اولیه مدال برنز یکی از بازیکنان تیم ملی فوتبال آمریکا 
در حراجی شهر میامی آمریکا 3 هزار دار تعیین شده 
بود که در نهایت با قیمت 11 هزار دار به فروش رفت.

 
سرمربی عزت اللهی اخراج شد

پل کلمنت، ســرمربی 46 ســاله تیم فوتبال ردینگ 
انگلیس به دنبال یازدهمین شکســت در چمپیونشیپ 
اخراج شــد. مالک چینی باشــگاه ردینگ انگلیس به 
دنبال یازدهمین شکست این تیم در هفته بیست ویکم 
چمپیونشــیپ تصمیم به اخراج پل کلمنت از ســمت 

سرمربیگری گرفت.
 باشــگاه ردینگ انگلیس نیز با صدور بیانیه ای ضمن 
قدردانــی از تاش های پائول کلمنــت اعام کرد که 
نیگل هووه )رییس باشــگاه( به زودی سرمربی جدید 
را معرفی خواهد کرد. پائول کلمنت با سابقه مربیگری 
در تیم های سوانســی و دربی کانتی قرارداد 3 ساله ای 
با باشــگاه ردینگ منعقد کرده بود و نوزدهمین مربی 
در سطح لیگ های مختلف باشگاهی انگلیس است که 
در فصل جاری اخراج می شــود. تیــم فوتبال ردینگ 
از ســعید عزت اللهی، ملی پوش ایرانی بهره مند اســت 
و هم اکنــون با 18 امتیــاز رتبه بیســت ودوم جدول 
رده بندی چمپیونشــیپ انگلیس را در اختیار دارد که 

منطقه خطر سقوط به دسته  پایین تر است.
 

انتقاد از قوچان نژاد
ســرمربی ایتالیایی تیم آپوئل قبرس از بازیکن ایرانی 
تیمــش انتقاد کرد. پائولــو ترامزانی در واکنش به این 
پرسش که آیا زمان بازی برای نوربرت بالوگ )مهاجم 
22 ســاله مجارستانی( در ترکیب تیم آپوئل رسیده یا 
همچنان رضا قوچان نژاد شــانس بازی خواهد داشت، 
گفت: یک واقعیــت را باید بگویم کــه نوربرت جوان 
در چند دقیقــه بازی قبلی برابر آپولــون بهتر از رضا 
قوچان نژاد در بازی های چند ماه اخیر نشــان داد. او با 
وجود قد بلند 197 ســانتیمتری می تواند به خوبی با 

پاهایش فوتبال را بازی کند
. سرمربی تیم آپوئل قبرس ادامه داد: نوع بازی نوربرت 
بالوگ بــر خاف رضا قوچان نژاد اســت کــه به طور 
معمول در یک محیط مربعی حرکت می کند و منتظر 
ایجاد فرصتی از سوی دیگر همبازیانش می ماند! البته 
ما بازیکنــان دیگری همانند کازو و نوســه را در خط 
حمله در اختیار داریم که می توانند تقویت کننده آپوئل 

باشند.
 

عراق در نیمه نهایی جام ملت ها
عراق یکی از سه حریف ایران در مرحله مقدماتی جام 
ملت های آســیا 2019 محسوب می شــود که با توجه 
به در اختیار داشــتن یکــی از جوان ترین ترکیب های 
ممکن بســیاری از این تیم به عنوان یکی از شــگفتی 
ســازان احتمالی رقابت ها نام می برند. در شرایطی که 
شاگردان ســرکو کاتانچ در مرحله گروهی باید جدال 
کاســیکی با ایران در روز پایانی داشــته باشند سعود 
الرزاقی کارشــناس سرشناس الجزایری شبکه الجزیره 
مدعی شد عراق توانایی صعود دوباره به جمع چهارتیم 

برتر را دارد. 
الرزاقی گفت: مثــل دوره قبل منتظر دیدن تیم عراق 
در نیمه نهایی هستم چون این تیم توانایی و پتانسیل 
باایی دارد. کارشناس الجزیره این دفعه پیشگویی هم 
کرد و مدعی شد عراق و امارات یکی از بازی های نیمه 
نهایی جام ملت هــای 2019 را برگزار خواهند کرد تا 
یکی از این دو تیم پای ثابت فینال این دوره از رقابت ها 

در حاشیه خلیج فارس باشد.
 

رفتار عجیب پوگبا
بازیکنان منچستریونایتد، پس از پیروزی مقابل فوام، 
در یک رســتوران دور هم جمع شــدند. پل پوگبا که 
یکی از حاضرین بــود، خود را در بین ماموران امنیتی 
پنهان کرد تا عکاسان نتوانند عکسی از او بگیرند. حتی 
یکــی از ماموران امنیتی، کت خــود را باز کرده بود تا 
مانع تصویربرداری از پوگبا باشــد. ستاره فرانسوی به 
همــراه باقی هم تیمی هایش در رســتورانی در منطقه 
اسپرینگفیلد منچستر حاضر شده بود. چندین بازیکن 
دیگر باشگاه نیز در این رستوران حاضر شدند ولی این 
تنها پوگبا بود که با پوشــاندن خود مانع عکس برداری 
می شد. جسی لینگارد، اشلی یانگ و مارکوس راشفورد 
نیز سعی داشتند که دیده نشوند و سعی کردند سریعا 

وارد رستوران شوند.
 خوان ماتــا، کریس اســمالینگ، لوک شــاو، دیوگو 
دالــوت، فیل جونز، آندریاس پریــرا و نمانیا ماتیچ نیز 
در این رســتوران حاضر شــدند. پس از پیروزی 1-4 
مقابل فوام و غلبه بر فرم ضعیف اخیر، بهترین فرصت 
برای بازیکنان یونایتد بود که دور هم جشنی بگیرند و 

شرایط روحی شان را بهبود ببخشند.
  

انگلیسی ها هت تریک نمی کنند
تمــام هت تریک هــای این فصل لیگ جزیره توســط 
بازیکنان غیر انگلیســی رقم خورده است! لیورپولی ها 
موفق شــدند با 4 گل بورنموث یکی از تیم های خوب 
این فصل لیگ جزیره را شکست دهند که در این بازی، 
محمد صاح توانســت 3 گل بزند و بار دیگر خود را به 

صدر جدول گلزنان لیگ برتر انگلستان برساند.
 هت تریــک او برابر بورنموث رده ششــمی ســومین 
هت تریــک این فصل لیگ جزیره بود. پیش تر ادن آزار 
در مقابــل کاردیف ســیتی و در روز پیروزی 4-1 تیم 
چلســی توانست ســه گل برای تیمش به ثمر برساند. 
ســرخیو آگوئرو نیز در بازی با هادرسفیلد هت تریک 
کــرده بود. نکتــه جالب اینکه این فصــل فقط صاح 
مصری موفق به هت تریک در خارج از خانه شده است 
اما موضوع مهم تر، ناکامی انگلیسی ها در زدن 3 گل در 

یک بازی است.
 در بین 7 هت تریــک آخر لیگ جزیره هیچ بازیکنی 
از فوتبال انگلیس وجود ندارد و ســرخیو آگوئرو با 3 و 
محمد صاح با 2 هت تریک برترین بازیکنان به شمار 
می روند. آخرین بار هری کین در واپسین روزهای سال 
2017 در طــول 4 روز 2 بار هــت تریک کرد. او ابتدا 
در خانه برنلی هر ســه گل تیمش را به ثمر رســاند و 
ســپس در جریان پیــروزی 5-2 برابر ســاوتهمپتون 
ســه بار دروازه حریف قرمز و ســفیدپوش را باز کرد. 
به عبارتی بازیکنان انگلیســی در لیگ جزیره در سال 
2018 میادی نتوانسته اند سه گل بزنند اما باتوجه به 
فشردگی مســابقات در هفته های آینده این فرصت را 

دارند تا طلسم بزرگ را بشکنند.

وقتــی در بازدید جیانی اینفانتینو از تهران بحــث میزبانی تعدادی از بازی های جام 
جهانی 2022 قطر مطرح شد، به نظر می رسید بیشتر یک تعارف از سوی رییس فیفا 
بوده، ولی او امروز یک بار دیگر به این موضوع اشاره کرد و آن را غیرممکن ندانست.
اینفانتینو که برای مراسم قرعه کشی جام جهانی فوتبال زنان به فرانسه رفته، یکشنبه 
میهمــان برنامه »تله فــوت« بود و درباره احتمال میزبانی همســایگان قطر از برخی 
مســابقات جام جهانی 2022 گفت: »امکان این وجــود دارد که برخی از بازی ها در 

خانه همسایگان قطر برگزار شود.«
او در مصاحبــه اخیرش با روزنامه گاردین هم گفته بود که احتمال این اتفاق کوچک 
اســت، ولی غیرممکن نیســت: »فوتبال شــاید راهی برای پل زدن باشد. دیدیم که 
میزبانی جام جهانی 2026 هم به طور مشــترک به آمریکا، کانادا و مکزیک داده شد 
که روابط سیاســی خیلی خوبی ندارند. ولی همانطور کــه می دانید فوتبال می تواند 

معجزه کند.«
آنچه شــانس میزبانی همســایگان قطر از جمله ایران را افزایــش می دهد، احتمال 
برگــزاری جام جهانی 2022 با 48 تیم اســت. جیانی اینفانتینــو در این باره گفت: 
»امکانش وجود دارد. در حال بررسی هستیم که این موضوع چقدر شدنی است. این 
کار آســانی نیست. ولی اگر شدنی باشد و زیرساخت های ازم وجود داشته باشد، در 
این باره تصمیم می گیریم.« فیفا قرار اســت تا مــاه مارس 2019 )فروردین 1398( 
در ایــن باره تصمیم بگیرد. افزایش احتمالی تعــداد بازی ها احتمال میزبانی ایران را 
هم بااتر می برد، به شرط اینکه استاندارد زیرساخت های ورزش کشور برای میزبانی 

مهم ترین تورنمنت فوتبال جهان پاسخگو باشد.
 

میزبانی از قطر گرفته نمی شود
میزبانی قطر با حاشــیه های زیادی همراه بوده و رسانه های غربی از دریافت میزبانی 
این کشور تا شرایط سخت کارگران خارجی در دوحه را زیر سوال برده اند. با این حال 
اینفانتینو تاکید کرد که میزبانی به هیچ وجه از این کشــور گرفته نمی شــود. رییس 
فیفا درباره اینکه آیــا پلن A درباره میزبانی وجود دارد، گفت: » قطر امتیاز میزبانی 
جام جهانی 2022 را به دســت آورده و پلن A و B و C ما برای میزبانی قطر است. 
فرصتی به وجود آمده تا این مسابقات در منطقه  ای از جهان برگزار شود که ناشناخته 

است یا پیشداوری های زیادی درباره اش وجود دارد.«
 او درباره برگزاری این جام در فصل زمســتان هم به شوخی گفت: »عمدا این کار را 

کردیم که جام جهانی شش ماه بیشتر در فرانسه باقی بماند.«
 

فیفا حاا سازمانی شفاف است
از اینفانتینو درباره وعده هایش هنگام انتخاب در این پســت ســوال شد. او جانشین 
باتر شــد که همراه تعدادی از اعضای هیات رییسه فیفا به خاطر فساد مالی برکنار 
شــدند. رییس جدید فیفا گفت که این ســازمان در دو سال گذشته تغییرات زیادی 
داشته و با دوره باتر کاما متفاوت است: »فیفا حاا سازمانی مستحکم و شفاف است. 
مــا تحوات زیادی صورت دادیم و اوضاع خیلی تغییر کرده. حاا می دانیم هر یورو یا 

دار از کجا وارد می شود و کجا هزینه می شود.«

امروز به ســیاق هر دوشنبه برنامه نود با اجرای عادل فردوسی پور روی آنتن خواهد رفت و 
به بررسی اتفاقات هفته فوتبال ایران خواهد پرداخت.

یک ســال پیش در چنین روزی جلد ایران ورزشــی به پرونده شکایت گولچ از پرسپولیس پرداخت و 
با تیتر »2/3 میلیارد غرامت یا کســر امتیاز؟ « آن را روی جلد برد. در این مطلب می خوانیم: ماجرای 
بازیکنی که حسین هدایتی می گوید پولش را داده اما این پول را به بازیکن مزبور نداده اند ابعاد بسیار 
بزرگتری هم پیدا کرده و بعید نیست جدا از ضرر مالی هنگفت باشگاه و جریمه میلیاردی حتی منجر 
به کســر امتیاز از پرسپولیس شود. سرپرست فعلی باشگاه پرسپولیس  ماجرای آنتونی گولچ را اینگونه 
شــرح می دهد: »گولچ مدعی شــده که بازیکن ما بوده و او را بیرون کردیم. ایشان مدعی است طبق 
جدولی که بوده پول به او پرداخت نشــده است. بر ســر برخی مسائل اختافاتی وجود دارد که ما را 
محکوم کردند. اعتراض زدیم و باز هم برای اعتراض با قرض، مبلغی را تهیه کردیم و به حساب دادگاه 
عالی ورزش ریختیم. شــدیدا دنبال این هستیم تا دیگر مشکلی برای ما ایجاد نشود. در همین راستا 

این مبلغ را تهیه و ارسال کردیم.«

یوآخیم لوو پس از سال ها هدایت تیم ملی آلمان 
به مربیگری در تیم های باشــگاهی فکر می کند. 
لوو در سه جام جهانی هدایت ژرمن ها را بر عهده 
داشــته و 4 سال قبل در برزیل توانست آلمان را 
قهرمان جهان کند هرچند که امسال در روسیه 
بســیار دور از انتظار ظاهر شــد و نتوانست تیم 
کشــورش را حتی از مرحله گروهی فراتر ببرد. 
لوو که تا ســال 2020 با آلمان قرارداد دارد، در 
لیگ ملت های اروپا نیز نتایج ضعیفی کسب کرد 

و راهی سطح دوم رقابت ها شد.
لوو در مورد آینــده اش گفت: بخش عمده ای از 
دوران مربیگری من در ســطح ملی گذشــته و 
به تدریج باید به فکر آینده باشــم. اینکه بعد از 
مربیگری تیم ملی چه بایــد بکنم. پیش از این 
چند ســالی هدایت تیم های باشگاهی را برعهده 
داشــتم و قطعا قصد بازنشستگی ندارم. دوست 
دارم پس از تیم ملی، مربی یک تیم باشــگاهی 
شــوم. مجری برنامه که اصرار داشــت در مورد 
رئال از لوو سوال کند، گفت که این تیم می تواند 
رئال باشد؟ لوو در پاسخ گفت: احتماا مربی یک 
تیم غیرآلمانی خواهم شــد. رئال؟ چه کسی از 

مربیگری در رئال بدش می آید؟ هدایت این تیم 
آرزوی هر مربی دنیاست.

لوو در سال های اخیر همواره یکی از گزینه های 
مــورد عاقــه فلورنتینو پرز بوده امــا هر بار در 
جذب او ناموفق بوده اســت. او سال 2015 پس 
از اخراج بنیتس قصد داشــت لــوو را به عنوان 
مربی رئال انتخاب کند اما سرمربی آلمانی پاسخ 
منفــی داد. اخیرا و پس از اســتعفای زیدان نیز 
تماس هایی با لوو گرفته شد اما پاسخ او به رئال 

باز هم منفی بود.

اینفانتینو یک بار دیگر احتمال میزبانی اشتراکی را تایید کرد
ایران و میزبانی جام جهانی؛ رویای ممکن

نود
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چراغ سبز یوگی به کهکشانی ها

 فیفا خیلی سریع به این خبر واکنش نشان 
داد و تایید کرده کــه درباره  این ادعاهای 
تحقیقات  و  بررســی  مشغول  مطرح شده 
اســت. فیفا ادعاهای مطرح شــده درباره 
سوءاستفاده جنسی و فیزیکی در تیم ملی 
فوتبال زنان افغانســتان را به دقت بررسی 
می کند. یکی از منابع درون فیفا به گاردین 
گفت: »فیفا بعد از انتشــار این ادعاها برای 
محافظت از امنیت تعدادی از بازیکنان تیم 
ملی زنان افغانستان با سازمان ملل همکاری 

می کند.


