
 چند ماه حقوقش را از هدایتی گرفت 
و   راحت خوابید!

ناگفته های افشین پیروانی علیه کی روش:

بعد از اشــتباه بزرگ تیــم داوری بازی 
اســتقال- پدیده فریدون اصفهانیان مجبور 
به عذرخواهی شــد. رییس کمیته داوران که 
می گوید این کمیته دنبال آن است تا اشتباهات 
داوران را به حداقل برساند گفت: »داور وقتی 
با توجه به عملکرد خوب خود تشویق می شود، 
پس از اشتباه تاثیرگذار تنبیه خواهد شد و به 
طور حتم با داوران و کمک داورانی که مرتکب 
اشتباه تاثیرگذار شوند برخورد می شود. به هر 
حال تیم ها حق دارنــد، هواداران حق دارند و 
مردم حق دارند و اگر شــرایطی در مسابقات 
به وجود آمده باشــد که اشتباه تاثیرگذار رقم 
خورده اســت، از آنهــا عذرخواهی می کنیم. 
به طور حتم تاش همــه جانبه رکن داوری 
فدراسیون فوتبال بر این مسیر استوار خواهد 
بود که کیفیت داوری ها هفته به هفته افزایش 
پیدا کند و امیدوارم اشــتباهات تاثیرگذار به 

حداقل برسد.«
در عین حال رییس فدراســیون فوتبال 
ایران کــه در قطر حضــور دارد در خصوص 
حواشی به وجود آمده در خصوص اشتباهات 
داوری و لزوم آوردن سیستم VAR به فوتبال 

ایــران گفت: »از تمامی اتفاقــات رخ داده در 
روز پنجشنبه با خبر و در جریان اعتراضات و 
مصاحبه بازیکنان هستم. نظر ما و فدراسیون 
فوتبال هم در اســتفاده از این سیستم مثبت 
اســت. باید مرجع آن را در تهران قرار دهیم 
تا تمامی شهرها با استناد به آن از کمک داور 
ویدئویی استفاده کنند. هر چند که باید اتاف 
وقت را به حداقل برسانیم و توقف در بازی را 
به یک دقیقه و 20 ثانیه برسانیم تا فوتبال از 

جذابیت نیفتد.«
اصفهانیان نیز در مورد اســتفاده از این 
تکنولوژی گفت: »موضوع استفاده از سیستم 
VAR با توجه به دســتور رییس فدراسیون 
فوتبال در هفته های گذشــته به شکل اکید 
مورد بررسی همه جانبه قرار داشته است. در 
این میان، جلساتی با باشگاه ها به عنوان میزبان 
مسابقات و دارنده حق استفاده از ورزشگاه ها در 
روزهای آتی برگزار می شود تا عملیاتی شدن 
این فرآیند به شکل جدی تری طی شود. البته 
هنوز درصد عمده ای از کشورها از این سیستم 
بهره نمی برند اما تاش می کنیم این موضوع 
را در کشورمان مورد بهره برداری قرار بدهیم.«

علــی دایی پس از شکســت 2 بر یک 
تیم فوتبال ســایپا مقابل صنعت نفت آبادان 
می گویــد: »فکر کنم می توانســتیم حداقل 
بازی را مســاوی کنیم و بر اثر اشتباهات مان 
در نیمــه دوم، دو گل خوردیم. پیش از این 
گل ها، یک توپ را در محوطه شــش قدم به 
بــاای دروازه زدیم که اگر ایــن توپ وارد 
دروازه می شــد، روند بــازی تغییر می کرد. 
نیمه اول را خوب شــروع کردیــم و بهتر از 
صنعت نفت بودیم امــا حریف در نیمه دوم 
بهتر از ما بود، روی دروازه ما فشــار آورد و 
از اشــتباهات ما استفاده کرد. مدافعان ما در 
صحنه گل اول، توپ را خوب دفع نکردند و 
گل دوم را هم به حریــف هدیه دادیم تا به 
ما حمله کند. در خط حمله هم خیلی تاش 
کردیم به گل برسیم اما متأسفانه نتوانستیم 

گل بزنیــم. از ابتدا بازی خیلی ســختی را 
پیش بینــی می کردیــم اما متأســفانه تیم 
هفته قبل نبودیم، به راحتی اشــتباه کردیم 
و گل های بدی خوردیم.« ســرمربی ســایپا 
درباره اینکه آیا این تیمش در نقل وانتقاات 
نیم فصل تقویت خواهد شــد یا خیر، اینطور 
توضیح می دهد: »تیم ما نیاز به تقویت دارد. 
ما حداقل چهار پنج بازیکن مصدوم داشتیم 
و چندین هفته نمی توانیم از آنها بهره ببریم. 
مجبوریــم از بازیکنان جوان خود اســتفاده 
کنیم که این بازیکنان هم تا به شرایط لیگ 
برســند، باید ســختی آن را بکشیم. تاش 
می کنیــم در نیم فصل نقاط ضعف خود را با 
نفراتی که می گیریم و باشگاه کمک می کند، 
برطــرف کــرده و تیم خیلی بهتــری برای 

نیم فصل دوم دست و پا کنیم.«

مراسم تشییع مرحوم ایرج دانایی فرد از ورزشگاه شهید شیرودی تا بهشت زهرا)س( 
در حضور پیشکسوتان باشگاه استقال و جمعی از ورزشکاران صبح جمعه برگزار شد

عکس نوشت

VAR به لیگ برتر می آید

دایی: سایپا نیاز به تقویت دارد

اگر یکی از مربیــان فوتبال ایران پس از بــازی در اعتراض به اشــتباهات داور بگوید: 
»ای کاش ایــن داور برای این بــازی انتخاب نمی شــد و داور منصف تری بــازی را قضاوت 

می کرد«، واکنش فدراسیون  فوتبال و رسانه ها به این جمله چیست؟
سال 2011 پس از بازی منچســتر یونایتد و چلسی که همه می دانیم از چه حساسیتی 
برخوردار است، آلکس فرگوســن در مصاحبه بعد از بازی همین دو جمله را به زبان آورد اما 
بلوایی در فوتبــال انگلیس به راه افتاد چرا که اتحادیه فوتبال انگلیس، فرگوســن را به دلیل 
اتهامات ناروا به داور 5 جلســه از همراهی شیاطین ســرخ محروم کرد. محرومیت سنگینی 
بود، اگرچه این اظهارات 3 جلســه محرومیت به دنبال داشت و دو جلسه محرومیت تعلیقی 
قبلی هم به آن اضافه شــد تا فرگوسن با 5 جلســه ممنوعیت از نشستن روی نیمکت تیمش 
نقره داغ شود. این یک نمونه از سختگیری مسووان لیگ انگلیس است که به هیچ کس اجازه 

نمی دهند بدون سند و مدرک علیه داوران حتی چنین اظهارنظر ساده ای داشته باشد.
در فوتبال انگلیس به رغم گردش مالی باا و حضور ســتاره های بزرگ با دستمزدهای 
میلیاردی، اشــتباه یک داور می تواند خسارت های بزرگی به دنبال داشته باشد و یک سوت، 
منافع مالی یک گروه ســرمایه گذار را بر بــاد دهد. بارها این اتفاق هــم رخ داده و داوران در 
بازی های بزرگ مرتکب اشــتباهات بزرگی شــده اند اما هتاکی به داوران و اتحادیه فوتبال 
انگلیس به ندرت اتفاق می افتد و حتی یک اظهار نظر نرم مثل آنچه فرگوســن گفته بود، چه 

مجازات سنگینی به همراه داشت.
با این مثال ســاده، نگاهی به لیگ ایران بیندازیم؛ آش آنقدر شــور شده که پس از بازی 
اســتقال و پدیده در تهران که گل سالم اســتقال از ســوی زاهدی فر مردود اعام شد تا 
اســتقال از یک برد مهم خانگی محروم شود، تماشاگران استقال با فحاشی به وزیر ورزش 
یکی از زشــت ترین و وقیحانه ترین رفتارها را به نمایش می گذارند، بی آنکه ابایی از برخورد 
پلیس یا محرومیت تیم شان داشته باشند. فیلم هایی که پس از بازی استقال در شبکه های 
اجتماعی بخصوص اینســتاگرام دست به دست می شد آنقدر زشــت و وقیحانه بود که هیچ 

رسانه رسمی جرات نکرد آن را منتشر کند و همه به انتشار خبر فحاشی پرداختند.
از این موضوع بگذریم که دو تیم اســتقال و پرســپولیس زیرمجموعه وزارت ورزش 
هستند و جانبداری وزیر از یک تیم توهمی بیش نیست. باید به ریشه و اصل ماجرا بپردازیم؛ 
وقتی فدراســیون فوتبال یک عمر در قبال درگیری های تماشــاگران، شکستن صندلی ها، 
پرتاب سنگ و شکســتن سر همدیگر، شکستن شیشــه تیم میهمان، استعمال مواد مخدر 
در ورزشــگاه و الی آخر سکوت می کند، نتیجه این می شود که تماشاگر بدون ترس از عواقب 
بعدی کارش زشت ترین و بدترین فحش ها را نصیب عالی ترین مقام ورزشی کشور می کند و 
آب از آب تکان نمی خورد. اصا انگار نه  انگار اتفاقی افتاده و مســوول برگزاری مسابقات لیگ 
برتر- فتاحی - در واکنش به اتفاقات ورزشگاه آزادی تنها مسوولیت را پاس می دهد به باشگاه 

استقال و می گوید: »باشگاه استقال پاسخگوی فحاشی تماشاگران به وزیر باشد!«
این حجم از گســتاخی، از بی تفاوتی مدیران فوتبال نســبت به آسیب های کوچکتر در 
ورزشگاه ها حاصل می شــود؛ هفته گذشته امیر قلعه نویی پس از بازی سپاهان و پرسپولیس 
حرف هایی علیه داور و پرســپولیس زد که اگر مشــابه این جمات در لیــگ انگلیس اتفاق 
می افتاد، بدون شــک مربی باید در مراجع قانونی پاسخگوی ادعاهای خود می شد و اتحادیه 
فوتبال هم بی درنگ فعالیت این مربی را تا روشن شــدن مساله تعلیق می کرد اما در فوتبال 

ایران با قلعه نویی چگونه برخورد شده؟
تنها واکنش فدراسیون بعد از بازی سپاهان و پرسپولیس چه بود؛ مسابقه ای که در دلش 
شکســتن شیشه اتوبوس تیم میهمان، فحاشی و ناسزا و سرانجام اتهامات مربی به بزرگترین 
داور ایران را داشــت، با یک خبر در حد قلعه نویی به کمیته انضباطی احضار شــد، به خیال 
خام خودشــان سر و ته فاجعه را جمع کردند اما نمی دانستند همین اظهارات تحریک کننده 
می تواند در هفته های بعدی فاجعه بزرگتری را بســازد. فحاشی گسترده به عالی رتبه ترین 
مقام ورزشی کشور در ورزشگاه به خاطر مردود شدن یک گل اگر فاجعه نیست، پس چیست؟

تصور کنید همین تعداد آدم در یک خیابان جمع شوند و آن ترانه سخیف و زشت را علیه 
یکی از مســووان دولت - نه حتی وزیر- همصدا با هم بخوانند؛ آیا در شــبکه های اجتماعی 
بلبشــویی به راه نمی افتد که جلوی این بی اخاقی را در جامعــه بگیرید و پلیس خودش را 
موظف به برخورد با این افراد نمی بیند؟ اما چرا وقتی این فاجعه در استادیوم رخ می دهد هیچ 

گوش شنوایی نیست؟
همه این اتفاقات در شرایطی که مدیران بازنشسته فدراسیون زیر تیغ قانون قرار گرفته 
و باید مسوولیت خود را ترک کنند، ما را با یک پرسش اساسی مواجه می کند: نتیجه مدیریت 
این گروه در فوتبال را پنجشــنبه شب در اســتادیوم آزادی دیدیم؛ آیا آنها فارغ از قانون منع 
به کارگیری بازنشســتگان، صاحیت مدیریت بر فوتبال کشــور را دارند؟ محصول مدیریت 
این گروه فاجعه هایی اســت که هر هفته در ورزشگاه ها شاهدیم و پنجشنبه عصر به اوج خود 

رسید.
این شاید تلنگری برای همه آنهایی باشد که دغدغه ورزش را دارند. از این سبک و سیاق 

مدیریت در فوتبال، چیز بهتری در این سا ل ها ندیدیم!

محصولی از سوء مدیریت در فوتبال
فاجعه پنجشنبه عصر سرمقاله

سعید زاهدیان
Saeed Zahedian
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فاجعه عصـر پنجشنبه
پدیده0 - 0 استقال

 از گل سوخته و دل های شکسته 
تا فحاشی به وزیر

پارس جم3 - 1 پرسپولیس

این حجم از گستاخی، از بی تفاوتی 
مدیران فوتبال نسبت به آسیب های 
کوچکتر در ورزشگاه ها حاصل 
می شود؛ هفته گذشته امیر قلعه نویی 
پس از بازی سپاهان و پرسپولیس 
حرف هایی علیه داور و پرسپولیس 
زد که اگر مشابه این جمات در 
لیگ انگلیس اتفاق می افتاد، بدون 
شک مربی باید در مراجع قانونی 
پاسخگوی ادعاهای خود می شد و 
اتحادیه فوتبال هم بی درنگ فعالیت 
این مربی را تا روشن شدن مساله 
تعلیق می کرد اما در فوتبال ایران با 
قلعه نویی چگونه برخورد شده؟

بعد از اشتباهات زاهدي فر در بازي استقال - پدیده

 اعتراض استقال به داور
متهـم: پرسپولیـس!
منتظري: به بعضي ها عمدا یا سهوا کمک مي شود
زکي پور: شک نکنید داوري ها  به سود پرسپولیس است

رحمتي: همه چیز به ضرر پرسپولیسي ها است!
سیدجال: ۱۵ تیم علیه پرسپولیس شده اند

شجاع: سرتان به کار خودتان باشد!
بیرانوند:حرف های رحمتی توهین به استقالی ها بود

کرمانشاهی به خبرنگاران: به خدا ما گناه داریم!

 قهرمانی نیم فصل
با یک پنالتی پرید

ترابي بعد از جام ملت ها در تمرین پرسپولیس

از اعتراض هواداران 
تا سکوت برانکو

 وینفرد شفر: 
 دیگر نمي توانم 

 علیه داوران 
حرف نزنم

  برانکو: حسادت  برخی را نسبت 
به پرسپولیس حس می کنم

عالیشاه: وزارت ورزش یک بازرس مالی به هر دو باشگاه بفرستد

واکنش هاي متفاوت به بازگشت طارمي: 

جودوکاها امروز در چین 
روي تاتامي مي روند

قرعه نحس 
پیش روي 
مـایـي!

راز جدایي 
 استوکس 
از تراکتور

بعد از عذرخواهی اصفهانیان و با تایید تاج
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علیرضا بیرانوند نخستین و تنها دروازه بانی 
است که توانسته در جام جهانی پنالتی  

کریستیانو رونالدو را مهار کند و به همین 
خاطر در کتاب تاریخ فوتبال از این حیث 
نامش ماندگار خواهد بود. این دروازه بان 

ایرانی در انتخابی جام جهانی روسیه توانست 
12 کلین شیت به همراه تیم   ملی فوتبال ایران 
داشته باشد و از این حیث آمار جالب توجهی 

را از خود بر جای گذاشت. بیرانوند اما به 
گفته خودش به این آمار توجهی ندارد : »من 

هیچ وقت به آمار و ارقام نگاه نمی کنم اما 
وقتی چنین چیزهایی را می شنوم، خوشحال 

می شوم. درباره مهار پنالتی کریستیانو 
رونالدو هم همینطور. خوشحالم که سریال گل 

زدن های او برابر من متوقف شد.

بیــش از یک ماه اســت که لیگ 
قهرمانــان 2018 به پایان رســیده اما 
تبعاتش هنوز دســت ازسر پرسپولیس 
برنداشــته. البته تیم برانکو آنقدر پخته 
و باانگیزه بود که از دست رفتن قهرمانی 
آســیا هــم نتوانســت روی عملکرد و 
نتایجش در لیــگ برتر تاثیر بگذارد اما 
این دلیل نمی شــود که آنها جریمه هم 
نشــوند. جریمه ای که کمیته انضباطی 
کنفدراسیون فوتبال آسیا حکم کرده و 
به خاطر دو تخلفی که در بازی برگشت 
مقابــل الدحیل رخ داد، بــرای قرمزها 

جریمه نقدی در نظر گرفته است.
بازی  کــه از آن حــرف می زنیم، 
دومیــن تقابل دو تیــم در مرحله یک 
چهارم نهایی لیگ قهرمانان است. بازی 
بیســت و ششم شــهریور در ورزشگاه 
آزادی کــه جدا از همــه هزینه هایش، 
یک جریمــه 6 هزار داری را هم روی 
دست پرســپولیس گذاشت. ای  اف سی 
پرســپولیس  برای  تــازه اش  در حکم 
از دو تخلــف حــرف زده اســت. اول، 
تخطی از بند 45/2 اساسنامه انضباطی 

کنفدراســیون فوتبال آســیا در مورد 
اســتفاده از سیســتم اعــام عمومی 
اعام  بــرای  ورزشــگاه(  )بلندگوهای 
مواردی جز آنچه در ارتباط با مســابقه 
از ای اف سی، داوران یا مقامات امنیتی 
به همین  محلی درخواست می شــود. 
دلیل باشگاه پرسپولیس مبلغ یک هزار 
دار جریمه شــده و برای پرداخت این 

جریمه تنها 30 روز فرصت دارد.
کرده  تاکید  همچنین  ای اف ســی 
که در صورت تکرار این تخلف، مجازات 
باشگاه پرسپولیس  برای  را  سنگین تری 
در نظــر خواهد گرفــت. دومین تخلف 
پرسپولیســی ها هم مربــوط به نمایش 
پاکاردی از ســوی هــواداران این تیم 
است که کنفدراسیون آن را مطابق بند 
11/3 اساسنامه انضباطی خود، مصداق 
بدنامی فوتبال دانسته و به همین دلیل 
نایب قهرمان آسیا را 5 هزار دار جریمه 
نقدی کرده اســت. به پرســپولیس در 
مورد تکرار این اتفاق هم هشــدار داده 
شده و باشــگاه برای پرداخت  جریمه 5 

هزار داری یک ماه فرصت دارد.

کنفدراسیون فوتبال آسیا دو باشگاه 
قطری الدحیل و الســد قطر را به خاطر 
اتفاقات بازی با پرســپولیس جریمه کرد. 
پرسپولیس در فصل 2018 لیگ قهرمانان 
آسیا موفق شد با عبور از الدحیل و السد 
به فینال این مســابقات برســد و عنوان 
نایب قهرمانی را از آن خود کند. نبرد این 
دو تیم قطری با پرسپولیس و حاشیه های 
به وجود آمده در بازی هایشان باعث شده 
کنفدراسیون فوتبال آسیا الدحیل و السد 

را جریمه کند.
جریمه هایــی که کمیتــه انضباطی 
کنفدراسیون فوتبال آســیا آرای آنها را 
این طور اعام کرده است: »جریمه آقای 
گل آســیا و باشــگاه الســد و همینطور 
محکومیت ســرمربی و باشگاه الدحیل.« 
در توضیح رای اول آمــده: »طبق اعام 
ای اف سی، بغداد بونجاح مهاجم تیم السد 

و آقای گل لیگ قهرمانان 2018 آســیا 
به خاطــر مصاحبه تندی که بعد از بازی 
با پرســپولیس انجام داد، مبلغ 10 هزار 
دار جریمه شده است. همچنین باشگاه 
الســد هم به خاطر مصاحبه این بازیکن 
باید 12 هزار و 500 دار به کنفدراسیون 

پرداخت کند.«
و  الدحیــل  جریمــه  مــورد  در 
ســرمربی اش نبیــل معلول هم ســایت 
ای اف ســی این طور نوشته: »نبیل معلول 
ســرمربی الدحیــل بعــد از باخــت به 
پرسپولیس در نشست خبری حاضر نشد. 
به همیــن دلیل این مربــی به پرداخت 
10 هــزار دار به کنفدراســیون محکوم 
شده اســت. باشگاه الدحیل هم به خاطر 
این اقدام ســرمربی خود باید به صورت 
جداگانــه 10 هــزار دار به ای اف ســی 

پرداخت کند.«

جریمه ۶ هزار داری پرسپولیس به خاطر 
پاکارد و بلندگو

 جریمه چند هزار داری 

حکمایافسی:

دردسرپرسپولیسبرایالدحیلوالسد:

واکنشهایمتفاوتبهبازگشتطارمی:
از اعتراض هواداران تا سکوت برانکو

نفرت از مهــدی طارمی را در تک تک واکنش هــای حقیقی و مجازی 
هواداران پرسپولیس می توان دید. به ویژه آنجا که حتی #هر- چی- برانکو-
بگه را هم که خودشــان پیش ترها به بهانه اخراج رامین رضاییان راه انداخته 
بودند، زیر ســوال می برند. از نگاه آنها، بازگشــت مهــدی طارمی توهین به 

پرسپولیس، هواداران، بازیکنان فعلی و حتی خوِد برانکو است.
آقای ســرمربی اما انگار هنوز به این بازیکن عاقه دارد و بی میل نیست 
که او را باز هم در تیمش داشــته باشد. برای همین از وقتی شایعه بازگشت 
طارمی و دیگر جداشــده هایی که هیچکدام در تیم های جدیدشــان جایگاه 
خوبی ندارند بر سر زبان ها افتاده، سکوت اختیار کرده. نخستین واکنش او به 
جدایی ستاره های پرسپولیس این بود که بازیکنی که برای پیشرفت می رود 
و یا حتی به دایل انضباطی کنار گذاشته می شود، دیگر راهی برای بازگشت 

نخواهد داشت اما در این مدت نشنیدیم چنین حرفی را تکرار کند.
همین سکوت اوست که باعث شده شایعه 
بازگشــت مهدی طارمی و فرشاد احمدزاده هر 
روز جدی تــر به نظر برســد و البتــه هواداران 
پرســپولیس هم هر روز با لحنــی جدی تر از 
قبل به آنها »نــه« می گویند. در نهایت اما این 
سرمربی است که باید درباره بازیکنانش تصمیم 
بگیــرد و برانکو ایوانکوویچ هم تا امروز پاســخ 
روشنی به این شایعه نداده که هواداران بدانند 
آیا میلی به بازگرداندِن بی معرفت ها دارد یا نه.

او البته یک بار در همین روزهای گذشته 
گفته بود از بازیکنانی که رفتند، دلخور نیست 
و هواداران هــم نباید از آنها ناراحت و عصبانی 
باشند. جالب تر اینکه طارمی را به عنوان یکی از بهترین مهاجمان حال حاضر 
فوتبال ایران معرفی کرد اما حتی این حرف هایش هم نتوانســت هواداران را 
آرام کند و آنها بیش از قبل نسبت به بازگشت بازیکنی که باعث حبس شدن 
پرسپولیس پشت پنجره بسته نقل و انتقاات شد، تندی به خرج دادند. بعد 
از آن مــرد کروات دیگر حرفی نزد. تا آخریــن هم صحبتی اش با خبرنگاران 
پیش از بازی آخر نیم فصل اول، مقاومت کرد و صحبت درباره این موضوع را 

هم سپرد به روزهای پیش رو.
برانکو در نشست خبری پیش از بازی با پارس جنوبی وقتی با این پرسش 
که آیا قصد دارد در نیم فصل فرشاد احمدزاده و مهدی طارمی را به فهرست 
تیمــش اضافه کند یا خیر مواجه شــد، چنین گفت: »این موضوع مربوط به 
این نشست نیست. هفته دیگر در مورد این مسائل حرف خواهم زد. ما تمرین 
داریم و شــما می توانید از ساعت 11 در ورزشگاه شهید کاظمی حاضر شده 
و ســواات خود را درباره آخرین بازی ما در نیم فصل مطرح کنید. در مورد 

نیم فصل دوم و جذب بازیکن در روزهای آینده صحبت خواهیم کرد.«
در ســوی دیگر ماجرا هــم مهدی طارمی به همین اندازه تنهاســت و 
قطری هــا از خیلــی وقت پیش در مــورد حفظ او و یا کنار گذاشــتنش به 
فکر فرو رفته اند. در مورد او و وضعیت این روزهایش اســتادالدوحه نوشــته: 
»زمستان سال قبل بود که مهدی طارمی تصمیم گرفت از پرسپولیس جدا و 
راهی لیگ ستارگان قطر شود. طارمی در الغرافه شروعی بسیار خوبی داشت 
و فراتــر از انتظار ظاهر شــد اما این بازیکن ایرانــی در فصل جاری عملکرد 
ناامیدکننده ای از خود نشــان داده. تا جایــی که اعتراض هواداران تیمش را 
برانگیخته و حتی در دیدار اخیر هم نیمکت نشــین شــد. هواداران الغرافه از 
عملکرد طارمی در دومین فصل حضورش راضی نیســتند و از سران باشگاه 

خواسته اند که جایگزین خوبی برای او انتخاب کنند.«
ایــن گــزارش را روزنامه قطری با عنــوان »آیا طارمــی از الغرافه جدا 
می شــود؟« آغاز کرده و در ادامه آورده: »رسانه های ایرانی از جدایی طارمی 
در زمستان سخن به میان می آورند و پرسپولیس و تراکتورسازی را مشتریان 
این بازیکن می دانند اما معلوم نیست وضعیت او در زمستان چه خواهد شد.«

حال و روز فرشــاد احمدزاده هــم بهتر از طارمی نیســت. او روزهای 
زیادی را روی نیمکت نشسته و با وجود تکذیب خودش، شنیدیم که به تیم 
دوم اشاسک وروساو فرستاده شــده. این بازیکن گفته بود قصد جدایی و 
بازگشت ندارد اما در ایران هر روز نامش را در فهرست یک باشگاه می نویسند 
و مشتریانش را معرفی می کنند. حال آنکه موضع هواداران پرسپولیس نسبت 
به بازگشت او، از نخواستن طارمی هم تندتر است. آیا باشگاه و برانکو حاضرند 

به خاطر این دو بازیکن خود را مقابل هواداران قرار بدهند؟

در گفت و گو با اسلوبودان دالماسیکا

بیرانوند: برای ترک پرسپولیس عجله ندارم

 حسین پور به جای رسن
تا آخرین لحظه، پزشکان برای رساندن 
بشار رســن به بازی با پارس جنوبی تاش 
کردنــد امــا تاش هایشــان نتیجــه نداد. 
آســیب دیدگی مچ پای رســن باعث شــد 
برانکو به جای او، ســعید حســین پور را در 
ترکیــب اصلی قــرار بدهد. پرســپولیس با 
ترکیــب علیرضــا بیرانوند، امید عالیشــاه، 
شجاع خلیل زاده، سیدجال حسینی، احمد 
نوراللهی، آدام همتی، ســعید حســین پور، 
شــایان مصلح، علی علیپور، سیامک نعمتی 

و گادوین منشا به میدان رفت.
 

دفاعیه ماهینی: داوری های 
لیگ قبلی

در ایــن روزهایــی که همــه مقابل 
پرســپولیس جبهــه گرفته انــد، برانکو و 
بازیکنانــش مجبورنــد از خودشــان دفاع 
کنند. برانکــو با مصاحبــه اش دفاع کرده 
اما حســین ماهینی برای اینکه ثابت کند 
پرسپولیس بیشتر از آنکه از داوری ها سود 
برده باشــد زیان دیده، آمار داوری های این 
تیم و تعداد امتیازهای از دست رفته اش در 

لیگ هفدهم را منتشر کرده است.
 

تازه واردها چند می پوشند؟
هــر چهار بازیکــن جدید پرســپولیس 
شماره هایشــان را انتخاب کرده اند. ســروش 
رفیعی مثــل دوره قبلی حضــورش )در لیگ 
شانزدهم( شماره ۷ می پوشــد، شماره 10 به 
تن مهدی شریفی است، مهدی شیری صاحب 
پیراهن شماره 1۷ شده و مهدی ترابی هم قرار 

است با شماره ۹ برای پرسپولیس بازی کند.
 

۱۲روز استراحت، ۱۲روز 
اردو

پرسپولیس  تعطیات  و  تمرینات  برنامه 
در نیم فصل اعام شد. قرمزها تمرینات خود 
را تا پنجشــنبه هفته آینده ادامه خواهند داد 
و بعــد از آن به تعطیات می روند. دور جدید 
تمرینات پرســپولیس 12 دی مــاه در تهران 
آغاز می شــود و شــاگردان برانکو 18 دی ماه 
عازم قطر می شــوند تا اردوی 12 روزه خود 
را در این کشــور برپا کنند. پرسپولیسی ها از 

30 دی ماه دوباره در تهران تمرین می کنند.
 

رسن در آزمایش پزشکی
مثل همه ملی پوشــان عراق، بشار رسن 
هــم باید در آزمایش پزشــکی شــرکت کند. 
ســایت الســومریه از قول احمــد خلف مربی 
تیم ملی عراق نوشته: »گروه نخست از بازیکنان 
دعوت شده به اردوی تیم ملی عصر پنجشنبه در 
مرکز پزشکی مجهز بغداد در تست های پزشکی 
حضور یافتند و گــروه دوم یعنی لژیونرها روز 

شنبه در این تست ها شرکت خواهند کرد.«

سوژه

خبرکوتاه

وسوسه اروپا 
برای

 شماره یک

بیرانونــد که پنالتی رونالدو را مهار کرد، شــایعه ها غــزل خداحافظی را به جــای او خواندند. خودش هم البته بی میل نبود به رفتن. می خواســت بــازی در یک لیگ 
اروپایی را تجربه کند اما قراردادش با پرســپولیِس دست بســته، پاهایش را بســته بود. باشــگاه اجــازه خرید نداشــت و فروختن علیرضا بیرانوند به باشــگاه های 
خارجی هم بیشــتر از ســودش، زیان بار می نمود. این شــد که درهای خروج را به رویش بســتند اما امضا دادند که در نیم فصل وقتی پنجره باز شــد، رضایت نامه اش 
را 700 هــزار دار از او بخرند. البته اگر پیشــنهادی باشــد که به رفتــن ترغیبش کند. همان موقــع هم البته فقط می شــنیدیم که بیرانوند از اروپا پیشــنهاد دارد 
اما به طور مشــخص از هیچ باشــگاهی نام نبردند. درســت مثل حاا که شــایعه کرده اند از لیگ های فرانســه، ایتالیا و انگلیس پیشــنهادهایی به او رســیده است. 

پنــج روز تمرین بعــد از آخرین بازی 
نیم فصل چه معنایی می تواند داشته باشد جز 
اینکه برانکــو می خواهد بازیکنان جدیدش را 
با تیم هماهنگ کنــد؟ بازیکنانی مثل مهدی 
ترابی و مهدی شــیری کــه نیمه اول فصل را 
در ســایپا و پیکان گذراندند وگرنه ســروش 
رفیعی و مهدی شــریفی خیلی وقت است با 
پرســپولیس تمرین می کنند. البته شیری هم 
قبل از چهارشنبه پیراهن پرسپولیس را پوشید 
اما گفتند ترابی از شنبه به جمع قرمزها اضافه 
می شــود که بعید اســت. در واقــع او فرصت 

حضور در تمرینات پرســپولیس را ندارد چرا 
که اردوی تیم ملی از شنبه آغاز می شود و بعد 
از آن هــم او به جام ملت ها خواهد رفت. البته 
با فدراسیون  رایزنی  پرسپولیسی ها مشــغول 
فوتبــال هســتند تــا بتوانند مجــوز حضور 
ملی پوشان شــان در تمرین را بگیرند که اگر 
فدراسیون و ســرمربی تیم ملی بپذیرند، آنها 
این هفته با پرســپولیس تمرین خواهند کرد 
وگرنه آنها و همینطور مهدی ترابی که هنوز با 
پرســپولیس تمرین نکرده، بعد از جام ملت ها 

در اختیار برانکو گذاشته می شوند.

در روزهای اخیر خیلی ها سعی کردند 
پیروزی های پرســپولیس را لــوث کرده و 
طــوری وانمود کنند که این تیم با حمایت 

داوران باای جدول نشسته است.
ادعایشــان را اما برانکو ایوانکوویچ رد 
کرده و در پاسخ به آنها گفته: »البته که این 
تحقیرها همیشــه هست و من هم همیشه 
تکرار می کنم هر کسی وقت دارد، بنشیند 
و بازی هــای ما را آنالیز کند. آن موقع به او 
ثابت خواهد شــد که ما از حمایت داوران 
برخوردار بوده ایم یــا داوری ها به ضررمان 

بوده است. دوست دارم آنهایی که این ادعا 
را دارند، هر بازی  را که خودشان می خواهند 
نشــان دهند و ببینند که داور تصمیماتش 
به نفع ما بوده یا خیر. به طور دقیق هم این 
کار را انجام دهند. اگر یک بازی را آوردند، 
من 100 بــازی را می آورم که داوری علیه 
پرسپولیس بوده است. من از داوری انتقاد 
کردم و در اصفهان خبرنگاری به من گفت 
شــما مربی بهانه جویی هســتید. در حالی 
که در هر موقعیتــی بوده ایم، من هیچ گاه 

بهانه جویی نکردم.«

عملکــرد حمیدرضا گرشاســبی آنقدر 
راضی کننده بود که پیشکسوتان پرسپولیس 
از سرپرست جدید باشــگاه خواسته اند از او 

الگوبرداری کند.
یکــی از ایــن پیشکســوتان، بهنــام 
ابوالقاســم پور است که خودش را هم یکی از 
گزینه هــای مدیرعاملی معرفی کرده بودند و 
حاا درباره سرپرســتی ایرج عرب در باشگاه 
می گوید: »از قرار معلوم ایشان در چند سال 

گذشــته همواره کنار آقای گرشاسبی بوده و 
فکر می کنم راه آقای گرشاســبی را هم ادامه 
بدهد. آقای عرب با پرسپولیس غریبه نیست 
و حضورش بهتر از آمــدن فرد غریبه بود. او 

باید راه گرشاسبی را ادامه دهد.«
ابوالقاســم پور در ادامه بــر لزوم تقویت 
پرســپولیس در نیم فصل تاکید کرده است: 
»باشــگاه باید به طــور کامــل و در خطوط 
سه گانه زمین بازیکنان جدیدی را به خدمت 

بگیرد. شاید خیلی ها بگویند این تیم سروش 
رفیعی، مهدی ترابی، مهدی شیری و مهدی 
شریفی را گرفته و دیگر نیازی نیست بازیکن 
جدید بگیــرد اما این طور نیســت. من فکر 
می کنم حداقل این تیم باید سه چهار بازیکن 
دیگــر را هم جذب کند تــا بتواند در کورس 
قهرمانــی لیــگ برتر باقی بمانــد و در لیگ 
قهرمانان آســیا هم درخشش فصل گذشته 

خود را تکرار کند.«

خوِد باشــگاه چندین بــار اعام کرد 
که برانکو هنوز فهرســت خریــدش را ارائه 
نکرده اما روزی نیســت که درباره فهرست 
او چیزی نخوانیم یا نشــنویم. اول گفتند او 
چند مهاجم خارجی را زیر نظر گرفته و یکی 
از آنها را جذب خواهــد کرد اما به یک روز 
نکشیده، این خبر تکذیب شد. بعد شنیدیم 
چند بازیکــن خارجی هم واســطه ها به او 
معرفی کرده اند که البتــه برانکو ایوانکوویچ 

هیچکدام را نپذیرفته است.
تازه تریــن خبــر امــا از جدایی قطعی 
ســه بازیکن پرســپولیس حکایت داشــت. 
گفتند احســان علــوان زاده بعد از دو ســال 
از  یکــی  پرســپولیس،  در  نیمکت نشــینی 
بازیکنانی اســت که در فهرست مازاد برانکو 
قــرار دارد و نیم فصل باید بــرود. دلیل این 
شــایعه شــاید بازی نکردن علــوان زاده در 
نیم فصلی که پرســپولیس از نظر بازیکن در 

مضیقه بود، باشد.
آن دو بازیکــن دیگری هم که گفته اند 
برانکو نمی خواهدشــان، یــک مدافع و یک 
مهاجم معرفی شــده اند که حتما منظورشان 
از مهاجــم، گادوین منشــا بــوده اما وقتی 
برانکو همین اان هم مدافع کم دارد، چطور 
می خواهند یکی از مدافعانش را کنار بگذارد؟ 
منشا هم بعید است برود. مگر اینکه بخواهند 

از پول انتقالش مهاجم جدید بخرند.

ترابی بعد از جام ملت ها در تمرین پرسپولیس

 برانکو: یک بازی داوری به سود ما بوده، صد بازی به ضررمان

توصیه ابوالقاسم پور به عرب: راه گرشاسبی را ادامه بده

 چند بازیکن از پرسپولیس می روند؟

طــرح موزائیکی هواداران در آخرین بــازی نیم فصل اول. آنها 
برای تقدیر از حســین ماهینی که در پست های مختلف برای 
پرسپولیس بازی کرد و رباط صلیبی اش را از دست داد، شماره 
13 را به نمایش گذاشتند و تا توانســتند او را تشویق کردند.

شوخی شــجاع با ســروش. خلیل زاده وقتی نتوانست ســروش رفیعی را از 
قاب دوربین بیرون بفرســتد، تــوپ را جلوی صورتش گرفت تا نشــان بدهد 
که این بازیکن در نتایج نیم فصل اول پرســپولیس نقشــی نداشــته اســت.

تنه به تنــه کاپیتان. برانکو مدافع تازه واردش را در نخســتین تمرین این طور 
محک زد. البته مهدی شــیری اول فصل هم ده روز با پرسپولیس تمرین کرده 
بــود اما برای مرد کروات مهم این بود که او در رقابت با ســیدجال کم نیاورد.

 این عکس را پرسپولیسی ها در مراسم بیستمین سالگرد تأسیس آکادمی فوتبال 
فرشاد پیوس گرفتند. در این دیدار، پروین با مصدومیت کتف کامیابی نیا شوخی 
کرد و لحظاتی هم با حسین ماهینی درباره آخرین وضعیت مصدومیتش حرف زد.

عکس نوشت

محال است مصاحبه ای از علیرضا بیرانوند 
ببینیــم یا بخوانیــم و درباره مهــار پنالتی 
باشند.  نپرســیده  او  از  کریســتیانو رونالدو 
همانطور که زندگی ســخت و متفاوت او پیش 
از حضــور در فوتبال حاا توجه همه دنیا را به 
خود جلب کــرده و به یک بخش جداناپذیر از 
پرسپولیس  ملی پوش  دروازه بان  مصاحبه های 
تبدیل شده اســت. این بار سایت اسلوبودان 
)slobodnadalmacija(کرواسی  دالماسیکا 
به سراغ علیرضا بیرانوند رفته و در معرفی اش 
نوشــته: »زندگی دروازه بان 2۵ ساله تیم ملی 
ایران، داســتان جالبی دارد. داستانی که ابتدا 
گاردین آن را رو کرد و نوشت: »این دروازه بان 
زمانی بی خانمان بود ولی توانست روزی پنالتی  
کریستیانو رونالدو را در جام جهانی مهار کند.« 
با این مقدمه، خبرنگار اســلوبودان دالماسیکا 
مصاحبه علیرضا بیرانوند را آغاز کرده اســت: 

جدا  پرسپولیس  از  دقیقا  زمانی  چه  »علیرضا، 
خواهی شــد؟ در ابتــدای مصاحبه وقتی این 
سوال از او پرســیده شد، مترجم آن را آنطور 
متوجه  بیرانوند  نکرد.  ترجمه  می خواستیم  که 
مکث در مصاحبه شــد و ما هم صحبت را از 

جایی دیگر آغاز کردیم.«
   

شــما پیشینه ســختی در زندگی داشتید. 
چطور توانســتید با این همه مشکل به موفقیت 

برسید؟
 بله، درســت است. من در شرایط سختی بزرگ 
شــدم. در روستاهای لرســتان بودیم و تنها شهری که 
می شناختم، خرم آباد بود. پدر من چوپان بود. او به شهر 
می رفت و مقادیر زیادی شــیر و پنیر از 12 گوسفندی 
که داشــتیم، می فروخت. ما در فقر شــدیدی زندگی 
می کردیم. هم من و هم خواهــران و خانواده ام. غذای 
خیلی خوبی مصرف نمی کردیم. نمی توانید تصور کنید 

که چقدر زندگی در آن شــرایط دورافتاده ســخت بود 
ولی من به تهران رســیدم، برای تیم نفت بازی کردم و 
حاا برای پرسپولیس و تیم  ملی ایران بازی می کنم. من 
همه این موانع را پشت سر گذاشته ام. از بی خانمانی تا 

کار در پیتزافروشی.
آیا بعد از اینکه درآمــد خوبی از فوتبال به 
دست آوردی، به خانواده ات که در این سختی ها 

کنارت بودند، کمک کردی؟
 خانواده  من در حال  حاضر 300 راس گوســفند 
دارند که من برای شــان خریداری کــرده ام. آنها هنوز 
مشــغول پرورش گوسفندان هســتند. در حال  حاضر 
فروش پدرم از این راه بیشــتر شــده اســت. دیگران 
هم تغییر کرده اند. خصوصا بســتگانی که داشتم. قبا 
نمی خواســتند چیزی از ما بشــنوند و هیچ وقت به ما 

کمک نکردند اما امروز همه من را تمجید می کنند.
دارید  معروفی  خیلی  دست های  پرتاب  شما 
که کمی غیرطبیعی اســت. هیچکــس در دنیا 

پرتاب کند. چطور  بلند  را  اینقدر توپ  نمی تواند 
به این توانایی رسیدی؟

 به عنوان یک چوپان در کنار خانواده ام همیشــه 
سنگ در دســتانم بود تا از گوسفندان مراقبت کنم. با 
آنها که نمی توانســتم فوتبال بازی کنم )و می خندد(. 
البتــه من برای خودم تفریحاتی داشــتم و آنجا پرتاب 
سنگ انجام می دادم. با سنگ های خیلی سنگینی برای 
خودمان موانع ایجاد و از فواصل دور با دســت مان این 
موانع را نشانه گیری و ســنگ پرتاب می کردیم. همین 
باعث شد پرتاب دســت هایم قوی  شود. در حال  حاضر 
می توانم تــوپ را ۷0 متر هم پرتــاب کنم. مهمترین 
مســأله، حفظ شــانه ها و عضات دست است. اان هم 
متاســفانه پسر هفت ســاله ام از این حرکت من تقلید 
می کنــد و در تلویزیون دیده که مــن این کار را انجام 
می دهم. او کنترل تلویزیون یا هر چیز دیگری را که دم 
دســتش پیدا کند، برمی دارد و به این طرف و آن طرف 
پرتاب می کنــد. او کنترل را محکم به ســمت صفحه 
تلویزیون پرتاب می کند به همین خاطر تا حاا صفحه 
دو تلویزیون را شکســته و پنج هزار دار خسارت وارد 
کرده اســت. عاوه بر این من یــک دختر کوچکتر هم 

دارم. من و همسرم باید مراقب آنها باشیم.
بعد از مهار پنالتی  کریستیانو رونالدو به یک 
قهرمان در ایران تبدیل شدی. آن بازی با تساوی 
به پایان رسید و شــما به خانه بازگشتید چون 
نتوانستید به دور بعد جام جهانی راه پیدا کنید. 
با این حال از شــما به عنوان یک قهرمان در بین 
اهالی فوتبال ایران یاد شد و می شود. درباره آن 

پنالتی  برای مان بگو.
 قبــل از آغاز جام جهانی 2018 روســیه و بعد 
از اینکه در قرعه کشــی مشــخص شــد ما با پرتغال و 
کریستیانو رونالدو همگروه شده ایم، من پیام های زیادی 
در شبکه های مجازی دریافت کردم. خیلی ها به تمسخر 
پرداختند و کار من را تمام شــده دانســتند. این برایم 
ناراحت کننده بــود که هواداران ایرانی چنین پیام هایی 
را ارســال می کردند. بعد از اینکه داور پنالتی  گرفت و 
رونالدو پشــت توپ ایستاد، من فقط به آن پیام ها فکر 
می کردم. می دانستم بهترین جواب به آنها این است که 
خودم را نشــان دهم. باید دست کریس را می خواندم. 
حس کــردم او ضربه اش را به ســمت چپ من می زند 
و محکم هم این کار را انجام خواهد داد. نمی خواســتم 
رونالــدو حرکت پای من را ببیند اما از قبل تصمیمم را 
گرفته بودم که به کدام جهت حرکت کنم. از لحظه بعد 
از مهار پنالتی امــا دیگر چیزی را به یاد نمی آورم. فقط 
زیر لب می گفتم خدای عزیزم، حاا لطفا به فقرا کمک 
کــن.  دقیقه 55 بــود که آن پنالتــی  را گرفتم و حس 
می کردم روی ابرها هســتم. انگار تمام دنیا در مشــت 

من بود. بازیکنان به سراغم آمدند و می گفتند حواست 
کجاست، در زمین هستی؟

در ادامه ، دوباره برای پرســپولیس به میدان 
رفتی و در تیم برانکو ایوانکوویچ کار می کنی. از 

حضور در پرسپولیس در این مدت، بگو.
 بله. برانکو بعد از جام جهانی 2018 روســیه به 
من تبریک گفت  و استراحت داد و در سه بازی نخست 
رادوشــوویچ را درون دروازه  قــرار داد. او به من گفت  
در حــال  حاضر انتظارات از تو خیلــی باا رفته و حاا 
همه هواداران پرســپولیس این انتظار را دارند که تمام 
شوت ها و پنالتی ها را مهار کنی. من در کنار ایگور مربی 
دروازه بان ها و همینطور رادوشوویچ دروازه بان دوم تیم 
خیلی پیشرفت کردم و بهتر شدم. در پرسپولیس سخت 
تمرین می کنم و جو خیلی خوبی در تیم حاکم اســت. 
همکاری خیلی خوبی با رادو در پرســپولیس دارم. او از 
نظر تکنیکی  دروازه بان خیلی خوبی اســت. ایگور هم 
خیلی از ایرادات من را بر طرف کرد. شاید یک میلیون 
ایراد داشــتم که همه آنها را با کمــک ایگور بر طرف 
کردیم. خصوصا در نحوه دفاع کردن و بازی خوانی. البته 
در کنار برانکو که این همه به شما اعتماد دارد و شما را 

دوست دارد، پیشرفت کردن عجیب نیست.
و حاا که حسابی پیشرفت کرده ای، تصمیم 

گرفته ای از پرسپولیس بروی.
 من بعد از جــام جهانی پیشــنهاد های زیادی 
داشــتم. اان هم پیشــنهادهای خیلــی خوبی به من 

رسیده اما عجله ای برای رفتن ندارم.
بعد از جام جهانــی از رفتن گفته بودی و از 
تیم هایی همچون فنرباغچه ترکیه، رئال سوسیداد 
اسپانیا و چند باشگاه انگلیسی به عنوان مشتریان 
شما یاد شد اما همچنان در ایران هستی و برای 

پرسپولیس بازی می کنی.
 فکر می کنم درســت ترین و بهترین پیشــنهاد، 
در بهترین زمــان ممکن فرا خواهد رســید و آن وقت 
هم من و هم پرســپولیس راضی و خوشــحال خواهیم 
بود. همانطــور که گفتم، فعا عجلــه ای برای رفتن از 

پرسپولیس ندارم.
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پرسپولیس 3- پارس جنوبی جم یک ؛ برد درخشان تیم خسته در گام آخر

قهرمانی 24 ساعته با یک پنالتی پرید
پانزدهم  جمعــه 97/9/23، هفته 
برتر،  لیــگ  دوره  هجدهمیــن 
ســاعت:16:15،  آزادی،  ورزشگاه 

تماشاگر:38 هزار نفر
پرسپولیس 3

گل ها: علی علیپور )30 و 50(، امید 
عالیشاه )53(
پارس جم یک

گل: روح ا... سیف اللهی )90+3(
داور: رضا کرمانشاهی

فرزاد  و  قاســمی  سعید  کمک ها: 
بهرامی

و  طاهرخانی  حمیدرضــا  اخطار: 
نیما  )پرسپولیس(،  نعمتی  سیامک 

انتظاری )پارس جنوبی(
بازیکــن برتــر: امید عالیشــاه 

)پرسپولیس(

بیرانوند،  علیرضا  پرســپولیس: 
امید عالیشــاه )محمد احسان حسینی 
- 88(، شــجاع  خلیل زاده، سیدجال 
حســینی، احمد نوراللهی، آدام همتی، 
سعید حسین پور )حمیدرضا طاهرخانی 
- 46(، شــایان مصلح، علــی علیپور، 
سیامک نعمتی و گادوین منشا )محمد 

امین اسدی - 79(
سرمربی: برانکو ایوانکوویچ

 
پارس جم: رحمان احمدی، حامد 
نورمحمدی، محسن بنگر )امیر چشمه 
خسروی -67(، ابراهیم صالحی )روح ا... 
ســیف اللهی - 51(، حسین پورامینی، 
محمد نوری )محمد شــادکام - 77(، 
مجیــد علی یاری، نیما انتظاری، محمد 
ســتاری، شــهرام گودرزی و ســعید 

محمدفرد
سرمربی: مهدی تارتار

پرســپولیس در یکی از بازی های 
درخشــان خود در نیم فصل نخســت 
غرید و با بردی قاطع سه امتیاز گرفت 
و بــه صدر جدول چســبید تــا پایان 
خوشــی در نیم فصل داشته باشد هر 
چنــد گل دقیقه پایانــی حریف اجازه 
نداد حداقل برای 24 ســاعت قهرمان 

نیم فصل بماند.
بــازی دو تیــم در پانــزده دقیقه 
نخست حتی یک صحنه جذاب نصف و 
نیمه هم نداشت و بازی در میانه میدان 
و محتاطانه دنبال شــد. این احتیاط و 
بــازی ضعیف دو تیم تا دقیقه بیســت 
هم طول کشــید تا حوصله تماشاگران 
داخل ورزشگاه سر برود. انگار که پارس 

تمام منافذ را برای حرکت رو به جلوی 
سرخ ها بسته بود و خودش هم توان یا 

اعتماد به نفس جلو رفتن نداشت.
نمایش پرســپولیس تا دقیقه 30 
ناامید کننده بود تا اینکه با نخســتین 

حمله اش به گل رسید.
 ســرخ ها با نفوذ عالیشاه از چپ و 
ارسال او و در پی فریب مدافعان توسط 
منشــا و همتی با کنترل و ضربه عالی 
علیپور به گل رســیدند تا یخ ورزشگاه 

شکسته شود.
دقیقــه 33 و در پــی هماهنگی و 
کار تیمی سرخ ها با پاس عمقی علیپور، 
حســین پور راهی دروازه پارس شد تا 
خروج به موقع احمــدی و دفع توپ او 

مانع از گلزنی جوان پرسپولیس شود.
از گل پرســپولیس،  بعد  لحظاتی 
پارس سرانجام کمی جلو آمد و با یکی 
دو پرتاب و ارسال تا حدودی خطرناک 
شــد اما انتظــاری جوان نتوانســت از 
موقعیت شــوتی که برایش مهیا شده 

بود استفاده کند.
دقایــق پایانــی نیمه نخســت با 
میدانــداری تیم میهمان گذشــت اما 
حاصلی برای  این تیم به همراه نداشت 
و بدون خلق موقعیت ســپری شــد تا 
سرخ ها برنده از زمین به رختکن بروند.

پرســپولیس نیمــه دوم را با یک 
تغییر و یک حمله سریع شروع کرد اما 
دو دقیقه از بازی نگذشته بود که یکی 
از بازیکنان زردپوش وسط زمین افتاد 

و از بازی بیرون رفت.
 چند ثانیــه بعد پشــت محوطه 
جریمه پارس موقعیت شــوتزنی برای 
منشا ایجاد شــد که مدافعان زردپوش 
توپ او را تکل کردنــد اما علیپور حی 
و حاضــر آنجا بود تا بــا ضربه ای تمام 
کننــده دومین ضربه را بــه پیکر تیم 

میهمان وارد کند.
هنــوز پــارس از شــوک گل دوم 
بیرون نیامده بود که گل ســوم را هم 

دریافت کرد.

 دقیقــه 53 یــک و دوی کوتــاه 
منشــا و عالیشــاه و ضربه تمام کننده 
بال تکنیکی ســرخ ها بار دیگر رحمان 
احمــدی را مغلوب کرد تــا تیم برانکو 
بهتریــن برد نیم فصلــش را تا همین 
دقیقه ثبت کنــد. در ادامه بازی روان 
پرســپولیس و در دقیقه 58 منشــا با 
ارسال عالی عالیشاه می توانست با ضربه 
سر دروازه حریف را باز کند که این بار 
رحمان احمدی مانع از این اتفاق شد. 
یک دقیقه بعد هم کار تیمی ســرخ ها 
موقعیتی برای نعمتی ساخت که باز هم 
خروج رحمان احمدی مانع از ثبت گل 

بعدی میزبان شد.
برتــری  دقیقــه  چنــد  از  بعــد 
پرســپولیس، پــارس بــا یــک ضربه 
ایســتگاهی توســط علی یاری چپ پا 
دروازه سرخ ها را تهدید کرد اما باز هم 

دروازه بیرانوند باز نشد.
دقیقه 74 حرکت تیمی منســجم 
پرســپولیس و پاس عمقی عالیشاه، بار 

دیگر علیپور را در موقعیت گل قرار داد 
اما باز هم خروج رحمان احمدی مهاجم 

گلزن پرسپولیس را ناکام گذاشت.
پرســپولیس دقیقه 81 با پاس به 
عقب مصلح و ضربه تمام کننده علیپور 
به گل رســید اما کرمانشــاهی خطای 
علیپــور روی نورمحمــدی را گرفت و 
گل را مردود اعام کرد. یک دقیقه بعد 
ضربه ســر علی یاری دروازه بیرانوند را 
تهدید کرد اما دروازه پرســپولیس باز 

نشد.
تلف  در آخرین دقیقــه وقت های 
شــده با خطای ســیامک نعمتی روی 
ســیف اللهی پارس جــم صاحب یک 
ضربه پنالتی شد و خود سیف اللهی این 
پنالتی را گل کرد تا اختاف به دو گل 

برسد.
پرسپولیس با این برد 31 امتیازی 
شد اما به خاطر گل زده کمتر نسبت به 
پدیده نتوانست حداقل برای 24 ساعت 

قهرمان نیم فصل باشد.

شجاع علیه 
استقالی ها: سرتان به 

کار خودتان باشد!
جواب  در  خلیل زاده  شــجاع 
گفت:  اســتقال  بازیکنان  مصاحبه 
»بلــه، آنها درســت می گویند. ما 
50 درصد قــرارداد خود را دریافت 
کردیم و ما هســتیم که ماشــین 
تا امروز  بازیکنان تیــم ما  گرفتیم! 
را  تنهــا 15 درصد قــرارداد خود 
دریافــت کرده اند و ایــن در حالی 
است که بازیکنان استقال 50 درصد 
قرارداد خود را گرفتند. بهتر اســت 
به کار  بازیکنان اســتقال سرشان 
خودشان باشــد و در مورد تیم های 
دیگر صحبت نکنند. آنها بهتر است 
نتیجه گرفتن دل  بازی خــوب و  با 
هواداران شــان را شاد کنند و سعی 
پرسپولیس  علیه  مصاحبه  با  نکنند 
خارج  هواداران شان  فشــار  زیر  از 
شــوند. البته خدا را شکر می کنیم 
که نتایج پرسپولیس باعث شده همه 
تیم های لیگ برتر با هم داداش شوند 
و مربیــان و بازیکنانی که با همه بد 

بودند را نیز دوست کند!«
او در خصــوص بــردن پرچم 
ژاپن توسط تماشاگران برخی تیم ها 
باارفتن  »با  گفت:  ورزشــگاه ها  به 
پرسپولیس تمام تیم ها به دنبال این 
هســتند که تیم ما را پایین بکشند 
این اجازه را  ما  باشــند  اما مطمئن 
نخواهیم داد. همانطور که ما سرمان 
به اک خودمان اســت، بهتر است 
به تیم ما نداشته  نیز کاری  دوستان 
باشند. پرســپولیس کاری کرده که 
پرچم  آوردن  به جای  دیگر  تیم های 
خودشان به ورزشگاه ها، پرچم ژاپن 
تیم ها  این  می آورند.  ورزشگاه  به  را 
پرچم خودشان  آوردن  با  بهتر است 
به اســتادیوم لذت ببرند، نه اینکه 
به دنبال پرچم دیگر تیم ها باشــند. 
می توانند  دارند  دوســت  اگر  البته 
پرچم پرسپولیس را نیز به ورزشگاه 

بیاورند!«
خصوص  در  پرسپولیس  مدافع 
هم  روزها  این  داوری  حاشــیه های 
گفت: »پرســپولیس هم از داوری ها 
زانوی  لطمه خورده. در همین دیدار 
من به خاطر ضربه مهاجم حریف ورم 
کرده اما به دنبال این نیستم بگویم 
باید بازیکن حریف اخراج می شــد 
با  ما  بزنم.  را گــول  هواداران مان  و 
رقبای  شکست  به  موفق  فوتبال مان 
خود شــدیم. حتمًا ما بــا داوری به 
فینال آســیا رفتیم و با داوری السد 
را شکســت دادیم. برخی تیم ها هم 
تماشاگران  مقابل  در  داوری  با  حتمًا 

خودشان سه گل از السد خوردند!«
خلیل زاده بــا حمایت از فغانی 
ایران  داور  بهتریــن  »فغانی  گفت: 
اســت و در ایران رو دست ندارد. با 
حرف نمی توان فغانی را خراب کرد.«

جوابپیروانیبهکیروش:
چند ماه حقوقش را از هدایتی 

گرفت و راحت خوابید!
پیش  کارلــوس کی روش چنــدی 
در گفت وگویی مدعی شــده بود افشین 
پیروانــی که مدتی مدیر تیم ملی بود، از 
اعتماد او سوءاســتفاده کرده و زمانی که 
او برای اســتراحت خواب بوده، هدایتی 
را بــه اتاق بازیکنان برده تا زمینه انتقال 
ســیدجال حســینی و وحیــد امیری 
به پرســپولیس را شــکل دهند. افشین 
پیروانی که تماشاگر بازی پرسپولیس - 
پارس جم بود ســکوتش را شکست و در 
این باره توضیح داد: »برای من همیشــه 
تیم ملی جایگاه واایی دارد. من در این 
مدت سکوت کردم. سید جال حسینی 
اان در پرسپولیس خیلی محبوب است 
و با اســم و شخصیت ســید جال بازی 
کردند. نبایــد بیاییم بازی کنیم و دروغ 
بگوییــم و افترا بزنیم. ســیدجال هیچ 
وقت با هیچ کس بازی نکرد و نه با کسی 
قرارداد بســت. من زمانــی که تیم ملی 
بودم هیچ وقت شــغلم با باشگاه تداخل 
پیــدا نکرد. با تمام وجود در خدمت تیم 
ملی بودم اما نه به خاطر منافع شخصی، 
فقــط به خاطــر عرق ملی که داشــتم. 
آمدنــد گفتند پیروانی باعث شــده که 
بازیکنان آمده اند پرسپولیس. اصا در آن 

زمان چنین چیزی مطرح نبود.«
مدیر ســابق تیم ملی و پرسپولیس 
ادامــه داد: »این آقایی کــه می بینید به 
علــت اینکه چندین مــاه حقوق خود را 
دریافت کرد، بــه اتاقش رفت و خوابید. 
آقای هدایتی بــه اردو آمدند و چندین 
ماه حقوق کــی روش را پرداخت کردند. 
وظیفه انســانی ام اجازه نمــی داد در آن 
زمان بازیکن به اتــاق ببرم و قراردادش 
را امضــا کنم. ولی این را بدانید خارج از 
تیم ملی هر بازیکنی که در هر ســطحی 
باشد از من بپرسد که به چه تیمی بروم، 
تیم  بهترین  پرسپولیس،  باشید  مطمئن 

دنیا را می گویم!«
پیروانی همچنین گفت: »با توجه به 
خصوصیاتی که از ایشــان می دانید مگر 
می شــود ایشــان از چیزی خبر نداشته 
باشــند و این ادعا را داشته باشند و بعد 
از ســه ســال آن را بازگو کنند. همان 
موقــع حقوق چندین ماهــش را گرفت 
و راحــت رفت در اتاقــش خوابید. آقای 
هدایتی همیشــه سر شــام می  آمدند و 
اینکه می گویند من خوابیدم مثل بحث 
ســیدجال اســت که بــه دروغ گفتند 
ایشان قرارداد می خواسته است. عزت و 
اعتبار پرسپولیس به تماشاگرانش است و 
این را بدانید هیچ تیمی مثل پرسپولیس 

نیست.«

شنیدمبازیکناستقالبایددقیقه10اخراجمیشد
 برانکو: حسادت برخی  را

 نسبت به پرسپولیس حس می کنم
برانکــو ایوانکوویچ بعد از برتری 3 بر یــک تیمش مقابل پارس جنوبی جم 
در نشست خبری گفت: »در همین ابتدای کار باید از هواداران پرشورمان تشکر 
کنم. از آنها به خاطر همه حمایت هایی که کردند، تشکر می کنم. شخصاً معتقدم 
که به بهترین نحو توانستیم نیم فصل را به پایان برسانیم و اگر چهار گل می زدیم، 
می توانستیم به صدر جدول برویم. باید از بازیکنان تشکر کنم که به بهترین نحو 
با برد قاطعانه مقابل پارس جنوبی، نیم فصل را به پایان رساندیم. با همه اتفاقاتی 
کــه در نیم فصل اول افتاد، 31 امتیاز گرفتیم که واقعــاً موفقیت بزرگی بود. به 

بازیکنانم تبریک می گویم و بسیار بسیار مفتخرم.«
 *می دانیم نیم فصل دوم سخت تر خواهد بود، نه فقط ما بلکه رقبا نیز تقویت 
خواهند شد. بازیکنانی که باید می گرفتیم، گرفته ایم و از فردا مذاکره با بازیکنان 
مدنظر را آغاز خواهیم کرد. با این همه بازیکنان جوانی که داشتیم، نیم فصل اول 

را به سختی گذراندیم. انتظارمان این است که 25 
بازی دیگر پیش رو داشته باشیم، آن هم در لیگ، 
جام حذفی و آســیا. مهم اســت که نیمکت قوی 
داشته باشــیم، چون امروز متوجه شدید که روی 
بشار، ربیع خواه و کامیابی نیا نمی توانستیم حساب 
کنیم. بــا این وجود، همین تیم بازی باکیفیتی را 
پشــت سر گذاشت. واقعاً لذت بردم و کیف کردم. 

از بازیکنانم تشکر می کنم.
 * باید این نیم فصــل را با کلمات و حروف 
طایی در بخش تاریخ پرسپولیس و فوتبال ایران 
نوشت. همه ما به خاطر نتایجی که کسب کردیم، 

باید افتخار کنیم. بیشــترین افتخارات نصیب بازیکنان است اما مدیریت باشگاه 
نیز دخیل بــوده و همینطور بخش هــای دیگر تیم از تــدارکات گرفته تا کادر 
پزشــکی و فنی. اگر همه بخش های باشگاه منظم عمل نکنند، به هیچ نتیجه ای 
نمی رســیم. جا دارد از حمیدرضا گرشاسبی به خاطر تاش هایی که کرد، تشکر 
کنم. انتظارمان این است که آقای عرب نیز این روند را ادامه دهد تا باشگاه رشد 

و پیشرفت داشته باشد.
* من بازی اســتقال و پدیده را نگاه نکردم اما شنیدم که بازیکن استقال 
باید در دقیقه 10 اخراج می شــد. آیا تنها اشتباه داور همین صحنه بود؟! من هم 
می توانم بگویم چرا ســیامک نعمتی امــروز کارت گرفت یا گل چهارم ما گرفته 
نشد؟! )خبرنگار پاسخ داد که گل استقال سالم بود و آنها به این موضوع اعتراض 
کردند( صحنه دیگری را ندیدم و اان از زبان شما می شنوم. حتماً می گویند داور 
امروز هم به ما کمک کرد! من دو سه بار علنی اعام کردم و فکر کنم اان وظیفه 
شماســت که همه بازی های ما را آنالیز کنید. یک نفر این کار را کرده اســت و 
مشخص شد تیمی که از همه بیشتر ضرر کرده، پرسپولیس بوده است. گفتم یک 
اوت پیدا کنید که داور به ســود ما گرفته باشد. من هم می توانم مطرح کنم که 

چرا سیامک نعمتی امروز کارت گرفت یا گل چهارم ما گرفته نشد؟!
* برای من استقال، سپاهان و تراکتورسازی و حتی پدیده مطرح نیستند 
و فقط پرســپولیس مهم اســت. اصًا خودم را درگیر این مساله نمی کنم، بلکه 
می خواهم تیمم بیشــتر آماده شده، بیشتر گل بزنیم و بیش از پیش هواداران را 
خوشــحال کنیم. اگر بعد از بازی با ذوب آهن از داوری گله کردم، حق داشتم اما 

اگر کسی آمده و دوباره به این مسائل اضافه کرده را من نمی دانم.
* من که حس نکردم کســی به من حمله یا هجمه ای ایجاد کرده باشــد. 
در خیابان راحت راه می روم و کســی به من حمله نکرده اســت. شاید حسادت 
برخی ها را یک مقدار به خاطر پرسپولیس حس کنم که این مساله ورزشی است 
اما اینکه بگویید هجمه ایجاد شده را نمی فهمم. تا آنجایی که می دانید، به کسی 
حمله نمی کنم. همه در قالب یک شــغل همکاریم و با کار سخت درگیر هستیم. 
مــن به کار همه همکارانم احترام می گذارم اما در کنفرانس خبری و جای دیگر 

به کسی حمله نکرده ام.
* این بحث )جذب طارمی( یکطرفه نیست و دوطرفه است. لیست بازیکنان 
فاکتور اصلی است و ما فقط می توانیم 18 بازیکن باای 23 سال داشته باشیم. نه 
تنها طارمی، بلکه نفرات دیگری هم هســتند که اگر بخواهیم آنها را جذب کنیم 

باید لیست مان را بررسی کنیم. تا هفته آینده این کار را خواهیم کرد.
 * بار دیگر می گویم، داوران چه خطایی به ســود ما گرفته اند؟ همه تیم ها 
برای خودشــان می جنگند و این موضوع حق شان است. به همه همکارانم احترام 
می گذارم، چون می دانم چه شــغل سختی دارند و چه انتظاراتی از ما وجود دارد 

اما فقط و فقط توجهم به پرسپولیس و موفقیت این تیم است.
 

واکنشمصاحبه

سیدجال حســینی بعد از برد تیمش 
مقابــل پارس جنوبی گفت: » ما هم امروز از 
بازیکنان جوانی در کنار باتجربه ها اســتفاده 
کردیــم. آنها خــوب بودند و خوشــبختانه 
توانســتیم از یک بازی ســخت ســه امتیاز 
بگیریم.« حســینی در مورد اینکه تیم های 
دیگــر به خاطــر داوری علیه پرســپولیس 
صحبــت می کنند، گفت: »ما در آســیا هم 
بــازی کردیم. مگــر آنجا به نفع ما ســوت 
زدند. این چه حرف هایی اســت که می زنند. 
در بازی دربی یــک پنالتی و اخراج برای ما 

نگرفتند. نمی دانم چــرا مهدی رحمتی این 
حرف هــا را می زند.« کاپیتان پرســپولیس 
در پاســخ بــه این ســوال که چــرا هر 15 
تیــم علیه داوری های پرســپولیس صحبت 
می کنند، گفت: »خدا را شــکر همه آن 15 
تیم با هم رفیق شــدند و علیه پرســپولیس 
هســتند. کار ما تاش کردن است و دوست 
داریم هواداران مان را خوشحال کنیم، من در 
دوستانی  استقال  و  تراکتورسازی، سپاهان 
دارم اما علیه هیــچ تیمی صحبت نکرده ام، 
امیدوارم این رفاقت هایشان بیشتر هم شود!«

رضا کرمانشاهی در جمع خبرنگاران 
و خطــاب بــه آنهــا گفت: »چــرا همه 
فشــارها را روی دوش جامعه داوری وارد 
می کنید؟ مگر ما به جز 700-800 هزار 
تومان بابت هر بازی، چه نفعی می بریم؟ 
از روز پنج شــنبه و بعد از بازی استقال 
- پدیده، در فضای مجازی به ما فحاشی 
می کنند. مگر ما از زیر بوته درآمدیم که 
اینقدر فحــش بخوریم؟ ما یک دقیقه در 
بازی تأثیرگذاریم. یک مهاجم 10 فرصت 
گلزنی را از دســت می دهد و به او چیزی 

نمی گوییــد! چیــزی علیه سرپرســت و 
مربــی تیم نمی گویید. چرا ما باید اینقدر 
پاســخگو باشــیم؟ می خواهم بدانم مگر 
چه امکاناتــی در اختیار ما هســت؟ به 
خدا ما گناه داریم. ما هم انســان هستیم 
و خانواده داریم. به مــا انگ می زنید که 
با فان تیم بســتید! این حرف ها درست 
نیست. همه فشــارها روی دوش ماست. 
اشــتباه وجود دارد اما مگر چه دادید که 
اینقــدر کار می خواهید؟ تنها یک کاس 

داوری برای ما می گذارید!«

اوسیانو کروز دستیار  مثل همیشه 
کارلــوس کی روش در تیــم ملی بازی 
پرســپولیس را از نزدیــک دید. عجیب 
اینکه زمانــی که کروز برای تماشــای 
بازی وارد ورزشگاه آزادی شد هواداران 
پرسپولیس به خاطر اتفاقات رخ داده و 
واکنش های مربیان تیم ملی نســبت به 
برانکو به تشویق سرمربی پرسپولیس و 

هو کردن مربی تیم ملی پرداختند.
هواداران پرســپولیس مدام فریاد 

برانکو  باشه  یادت  می زدند »کی روش 
باعث  ایــن موضــوع  ســرورته« که 
شــد تا ایرج عرب سرپرســت باشگاه 
پرســپولیس از هــواداران ایــن تیم 
بخواهد واکنشــی به مربــی تیم ملی 
نداشــته باشــند. بعد از چند دقیقه 
هــواداران تیم پرســپولیس برانکو را 
مقابل مربی تیم ملی تشــویق کردند 
تا به نوعی واکنش خود را نشان دهند.

بــا این حــال کــروز طاقت این 

شــعارها را نداشــت و بین دو نیمه از 
ورزشــگاه رفت در حالی که شــرایط 
مســابقه در نیمه دوم به کلی با نیمه 
اول فــرق می کرد و مربــی تیم ملی 
هیجان اصلــی و کارهــای تاکتیکی 
نیمــه دوم را ندیــد. عجیب تر اینکه 
وقتــی کروز در حال ترک اســتادیوم 
بود باز هم برخی هواداران پرسپولیس 
با حــرص رو به او، برانکو را تشــویق 

می کردند.

 امید عالیشــاه بعــد از برد مقابل 
پــارس جنوبی گفت: »خدا را شــکر با 
حمایت هواداران سه امتیاز این بازی را 
گرفتیم. امیدوارم این روند ادامه داشته 
باشــد و بتوانیم در پایان فصل قهرمان 

شویم.«
اخیر  وی در خصوص صحبت های 
بازیکنان اســتقال که اعتقاد داشــتند 
به ســود پرســپولیس است،  داوری ها 
گفت: »من یک سوال دارم، تا اان یک 

بازیکن پرســپولیس در مــورد تیم های 
دیگر صحبت کرده اســت؟ بعد از بازی 
با الدحیل و السد رسانه های قطری همه 
از تیم ما تمجید کردند، آیا در آسیا هم 
داوران بــه ما کمک کردند؟ بازیکنان ما 
بــه فکر توجیه نیســتند و با تمام توان 
وارد زمین می شوند تا نتیجه بگیرند. اگر 
بحث مالی اســت، من از وزارت ورزش 
خواهش می کنم یک بازرس به دو باشگاه 
پرسپولیس و استقال بفرستد و میزان 

قرارداد بازیکنــان و پرداختی ها را مورد 
بررســی قرار دهد. اگر هم بحث داوری 
است، من از عادل فردوسی پور خواهش 
می کنــم در برنامــه نود شفاف ســازی 
و داوری هــا را بررســی و اعام کند که 
در دو ســه ســال اخیر داوری ها به نفع 
استقال بوده یا پرسپولیس. بازیکنان ما 
از این صحبت هــا خیلی ناراحت بودند، 
این توهین به شعور 40 میلیون هوادار 

است!«

سیدجال: ۱۵ تیم با هم رفیق شدند و علیه پرسپولیس هستند

کرمانشاهی به خبرنگاران: به خدا ما گناه داریم!

تشویق برانکو رو به دستیار کی روش؛کروز بین دو نیمه رفت!

عالیشاه: وزارت ورزش یک بازرس مالی به هر دو باشگاه بفرستد

علیرضــا بیرانونــد در جــواب بازیکنــان 
اســتقال گفت: »دیده بودم بازیکنان تیم های 
رقیب با هم کری داشــته باشند و بعضی مواقع 
به حرف طرفداران خودشــان گوش بدهند ولی 
روز پنجشــنبه دیدم بازیکنــان بزرگ هم کری 
می خوانند. کاپیتان های حریف در مورد مسائل 
مالــی و خیلــی چیزها صحبت کردنــد اما من 
سوال می کنم آیا پرســپولیس که در این چند 
ســال دو بار به نیمه نهایی و فینال آســیا رفته 
داوران ایرانی برایــش قضاوت کرده اند؟ آیا داور 
بازی های ما رفت و برگشــت با السد و الدحیل 
ایرانی بود؟ امروز گلی که ما زدیم کامًا درست 
بــود و داور آن را نگرفت، مــن ندیدم ولی همه 

می گویند آن توپ گل بود. اینها بد است.«
بیرانونــد ادامه داد: » بازیکــن بزرگ تیم 
حریــف )رحمتی( در مورد گل ما به ســپاهان 
صحبت کرده و از او می پرسند داور بازی فغانی 
بوده که او هم گردنش را کج می کند. این گردن 
کج کردن بی حرمتی به هواداران تان است. برای 
پیدا کردن جای تان باید بجنگید و آن را بگیرید. 
تیــم ما زحمت کشــیده و خدا را شــکر آنقدر 
بزرگیم که بازیکنــان بزرگ تیم رقیب در مورد 
ما حــرف می زنند.« خبرنگاری پرســید برخی  
می گویند پرســپولیس در یک جام بازی کند و 
تیم هــای آنها هم در یک جام دیگر، که بیرانوند 

پاسخ داد: »برانکو همیشه حرف خوبی می زند، 
ما سال سختی داریم و تیم اول پایتخت هستیم. 
وقتی نتیجه می گیریم به مســووان شهرهای 
دیگــر بر می خورد. ما باید با تمام حواشــی هم 
بجنگیم، وقتی زورتان نمی رسد تقصیر ما است؟ 
دو ســال اســت که ما نقل و انتقاات نداریم و 
آنها مقابل بازیکن 20 ســاله ما بازی می کنند. 
خدا را شکر که بازیکن نداریم وگرنه اگر بازیکن 
داشتیم اصًا مقابل ما به زمین نمی آمدند. امروز 
حمید طاهرخانی،  احســان حسینی و یکی دو 
بازیکن دیگر در زمین بودند که ســن آنها روی 
هم 30 ســال هم نمی شــود وقتی با 6 بازیکن 
جوان مــان نمی توانید بازی کنیــد دنبال قاتل 
بروســلی نباشــید. )با خنده(« وی در خصوص 
اینکه آیا این آخرین بازی اش برای پرســپولیس 
بود،  گفت: »نه، من با پرســپولیس قرارداد دارم 
ولــی برخی رســانه های عزیز نوشــتند که این 
آخریــن بازی بیرانوند اســت،  من اصــًا اجازه 
نــدارم با تیمی قرارداد ببندم. پیشــنهاد دارم و 
باشگاه هم این را می داند، بعد از جام جهانی هم 
پیشنهادهایی داشتم ولی چون قرارداد سه ساله 
دارم نمی توانســتم از پرسپولیس بروم. اان هم 
می گویم در تیم بزرگی بازی می کنم و ان شاءا... 
تصمیمی می گیریم که پرسپولیس از نظر فنی و 

مالی ضرری نکند.«

ایرج عرب، سرپرســت جدید باشگاه 
پرســپولیس پس از برد 3 بر یک این تیم 
مقابل پارس جنوبی در مورد نقل و انتقاات 
ایــن تیم در نیم فصل و اینکه چه اقداماتی 
انجام خواهد شــد، گفت: »ما دو جلســه 
خوب با برانکو داشتیم و تعامل خوبی هم 
برقرار شــد. برانکو انسان منطقی و خوبی 
است و از امروز اقدامات ازم را برای نقل و 
انتقاات با سرعت انجام خواهیم داد، البته 

با تعامل کامل با برانکو.«
در  پرســپولیس  باشــگاه  سرپرست 
خصــوص اینکه آیا اعضــای جدید هیات 
مدیره این باشگاه انتخاب شده اند یا خیر؟ 
گفت: »خیر اما فکــر می کنم هفته آینده 

این اتفاق بیفتد.«
عــرب درباره مشــکات مالــی این 
باشــگاه و میــزان پرداختی بــه بازیکنان 

هم گفت: »من روز چهارشــنبه با بچه ها 
صحبت کردم و شــفاف مسائل مالی را به 
آنها توضیح دادم. خدا را شکر بازیکنان هم 
حرف های من را قبول کردند. فردا )شنبه( 
به بازیکنان پول خواهیم داد و فکر می کنم 
میزان پرداختی به بازیکنان به 40 درصد 

خواهد رسید.«
در  پرســپولیس  باشــگاه  سرپرست 
خصوص بیانیه کارلوس کی روش به مربیان 
لیگ برتری و اینکه نامی از برانکو در بین 
مربیان برده نشــده اســت، گفت: »جای 
مطرح کردن این موضوعات اینجا نیســت. 
اجازه بدهید وارد حاشیه نشویم و کارمان 
را انجــام دهیم. آن چیــزی که مربوط به 
باشــگاه باشد و احساس کنیم حق باشگاه 
در آن ضایع خواهد شد را پیگیری خواهیم 

کرد اما از مسیر و راه قانونی.«

 بیرانوند: وقتی زورتان نمی رسد
 تقصیر ما است؟

پرسپولیسی ها امروز پول می گیرند

گردنکجرحمتیوحرفهایشبیحرمتیبههوادارانآنتیماست

بااعامسرپرستجدیدباشگاه

چطورقلعهنوییمحبوبسرمربیتیمملیشد؟
 منتقدان پرسپولیس

 همکاران باشخصیت کی روش
اختاف های کهنــه کارلوس کی روش و برانکــو ایوانکوویچ بر هیچ 
 کس پوشــیده نیست. این دو مدت هاســت که مثل کارد و پنیر به جان 
هم افتاده اند؛ اختافی که نه تنها ســودی برای فوتبال ایران ندارد بلکه 
در آســتانه جام ملت های آســیا ناامیدی را به همه ما هدیه می دهد. در 
اینکه اختاف از کجا آغاز شــده و چه کسی مقصر این همه بلبشو است، 
نقطــه نظرات فراوانند اما کی روش راهی را پیش گرفته که انتهای آن نه 

مشخص است و نه روشن.
کــی روش در تازه تریــن پیام اینســتاگرامی خود متنی را منتشــر 
کــرده و از برخی مربیان حاضــر در لیگ تقدیر کــرده: » فوتبال بازی 
نقطه نظرهاســت و ما خانواده فوتبال یــاد می گیریم که در این بازی، با 
مخالفت ها در کمال احترام و هماهنگی موافق باشــیم. بنده به شــخصه 
همیشــه شجاعت و شــهامت دوســتان همکار خود را تحسین می کنم؛ 
زمانــی که آنها برای اصول و ارزش هایی که از 
منافع فوتبال حفاظت می کند، برمی خیزند و 
می جنگند. برای مثال علی پروین، علی دایی، 
امیر قلعه نویی، وینفرد شــفر، جــواد نکونام، 
یحیــی گل محمدی، حســین کانی، مهدی 
مهدوی کیا و وحید هاشمیان. عذرخواهی بنده 
را پذیرا باشید چنانچه اسمی که می بایست در 
این فهرست از شجاعت و شخصیت واا وجود 

می داشت و نام نبردم.«
این پیام حاوی نکته های جالبی اســت. 
حضور امیر قلعه نویی در میان مربیان محبوب 
کی روش، هم عجیب اســت و هم غیرمعمول. 
همه می دانیم که اختاف قلعه نویی و کی روش، به مدت ها قبل برمی گردد؛ 
جایی که قلعه نویی در مصاحبه های خود همیشه حرف از تیم ملی می زند 

و حمایت هایی که از مربی پرتغالی آن صورت می گیرد.
ایــن جمله تکــراری و پرکنایه از قلعه نویی نیز در ذهن مان اســت: 
»بــا یک باخت از تیم ملی برکنارم کردند اما خوشــحالم که از کی روش 
حمایت می کنند.« او بارها از صحبت های کی روش نیز خرده گرفت و آنها 
را غیرمنطقی دانســت اما مشخص اســت که حاا چرا به همکار محترم، 

باشخصیت و شجاع کی روش تبدیل شده است.
 

وقتیقلعهنوییباسهبازیکنغیرمجاز7امتیازگرفت
متنی که کارلوس کی روش منتشــر کرده، تحسین از مربیانی است که 
بــرای حفظ اصول، ارزش ها و منافع فوتبال برمی خیزند و می جنگند. منظور 
او از این متن، حمایت هایی است که برخی معتقدند درباره پرسپولیس لحاظ 
شــده و وزارت ورزش هوای این تیم را بیشتر از سایرین دارد. حرف هایی که 

بیشتر شبیه یک توهم است تا اینکه واقعیت داشته باشد.
امیر قلعه نویی هفته قبل و بعد از پایان بازی سپاهان- پرسپولیس وقتی 
با پرسشی درباره قضاوت علیرضا فغانی مواجه شد، به او و پرسپولیس تاخت 
و گفت: »نمی دانم چرا فغانی آن پنالتی را به ســود پرســپولیس گرفت. اگر 
می خواهند تیمی را قهرمان کنند، به ما بگویند که برای نایب قهرمانی تاش 

کنیم.«
این صحبت های قلعه نویی علیه برانکو و پرســپولیس به مذاق کی روش 
خوش آمده و امیر را به مربی محبوب و همکار باشــخصیت او بدل کرده. تا 
جایی که کی روش در پست اینستاگرامی خود و میان این همه مربی، عکس 

خودش و قلعه نویی را منتشر کرده است.
در میان همه نام ها، دو مربی مشــهور حضــور ندارند. برانکو ایوانکوویچ 
و علــی کریمی. این دو منتقــدان اصلی رفتار کارلوس کی روش هســتند. 
اختاف های کهنه باعث شده تا کی روش نامی از آنها نبرد و کریمی و برانکو 
در فهرست مربیان محبوب و همکاران محترم سرمربی تیم ملی قرار نگیرند.

این روزها، هر کس از برانکو و پرسپولیس انتقاد کند و علیه آنها حرفی 
بزند، در فهرســت مربیان باشــخصیت جای می گیرد. شاید عکس او هم در 
اینســتاگرام کارلوس کی روش منتشر شود و تا مدت ها مورد لطف و محبت 

سرمربی تیم ملی قرار بگیرد.
بــرای مهدی رحمتی یــک پیغام مهم داریم. اگر همیــن روند را ادامه 
و مصاحبه  علیه پرســپولیس را گسترش بدهد، شــاید باز هم به دروازه بان 
محبوب کی روش تبدیل شــود. آن وقت می توانیم امیدوار به حضور دوباره او 
در تیم ملی باشیم. این بهترین و آسان ترین راه بازگشت به تیم ملی است.  

گزارش
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پاسور  احتمال حضور 
لهســتانی در لیــگ برتر 
شــد.  کم  ایران  والیبــال 
لــوکاس ژیگادلو، پاســور 
ســابق تیم ملــی والیبال 
لهستان به دلیل مشکات 
مالــی از تیــم اشــتچین 
لهســتان جدا شده است. 
این باشــگاه که در ابتدای 
کار بــا قدرت شــروع به 
بود  کــرده  بازیکن  جذب 

حاا با مشــکات عدیده مالی دست و پنجه نرم 
می کند و به همین دلیل ســتاره های خود را از 

دست داده است.
پیش از این گفته می شد قرارداد لوکاس با 
باشگاه لهســتانی مبلغی حدود 200 هزار یورو 
است اما با شرایط موجود با مبلغی بسیار پایین تر 
آمادگی حضــور در تیم های دیگر را هم دارد. از 
همین رو پیش بینی می شــد با توجــه به اینکه 
برخی تیم های داخلی با مشــکل پاسور روبه رو 
هســتند و همچنین ژیگادلو خاطرات خوبی از 

ایران  زمان حضــورش در 
دارد این پاســور کهنه کار 
لهســتانی در لیــگ ایران 

حضور پیدا کند.
در حال حاضر لوکاس 
ژیگادلو هیچ پیشنهادی از 
تیم هــای ایرانی ندارد و به 
این ترتیب احتمال حضور 
وی در لیــگ برتر والیبال 

ایران کم شده است.
در  ژیگادلو  لــوکاس 
ســال 20۱۵ تصمیم به جدایی از ترنتینو گرفت 
و به تیم تازه تأســیس بانک  سرمایه پیوست. او 
در این ســال حضور در فینال یک لیگ آسیایی 
را تجربه کرد. او همراه با این تیم که حاا منحل 
شــده و خبری از آن نیســت توانســت سه بار 
قهرمانی در لیگ ایران را تجربه کند. او در لیگ 
جاری و پس از انحال تیم ســرمایه به کشورش 
بازگشــت اما حاا یک بار دیگر بدون تیم شده 
و منتظر پیشــنهاد برای ادامه فصل باشــگاهی 

والیبال است.

فدراســیون  رییــس 
بدنسازی و پرورش اندام با 
بیان اینکه در بحث مبارزه 
نیروزا  داروهــای  عرضه  با 
را در  تمامی تاش خــود 
برخورد با باشــگاهداران و 
افراد ســودجو انجام داده، 
مستمر  »نظارت  می گوید: 
بر ایــن موضوع وجود دارد 
و همین عامل باعث شــده 
تا میــزان دوپینگ در این 

رشته به شدت نسبت به گذشته کاهش یابد.«
ناصر پورعلی فرد، رییس فدراسیون بدنسازی 
می گوید: »ســال گذشته فدراســیون بدنسازی 
و پرورش اندام کشــورمان به عنوان فدراســیون 
برتر جهانی بین 87 کشــور انتخاب شد زیرا ما 
در طول این مدت به صورت مســتمر، جدی و 
ریشــه ای با پدیده شــوم دوپینگ و رواج مواد 
نیروزای دوپینگی بین ورزشکاران در باشگاه ها و 
تیم های ملی مبارزه کردیم. حقیقتا خیلی وقت 
است مشکلی در بحث داروهای نیروزا داریم که 

تمامی تاش خود را برای 
برخــورد با باشــگاهداران 
و افــراد ســودجو انجــام 

می دهیم.«
اشــاره  با  پورعلی فرد 
بــه اینکه وزیــر ورزش و 
پیگیر  شخصاً  خود  جوانان 
این موضوع است می گوید: 
»نظــارت مســتمر بر این 
موضــوع داریــم و همین 
عامــل باعث شــده تا هر 
دو تیم از کشــورمان که راهی مسابقات جهانی 
و آسیایی شــدند هیچ آزمایش دوپینگ مثبتی 
اعام نشود و این نشــان دهنده حرکت روبه جلو 

است.«
پورعلی فرد با بیان اینکه ورزشــکارانمان با 
ســامتی کامل راهی مسابقات جهانی و آسیایی 
می شــوند، معتقد اســت: »ما قطعا می توانیم با 
ادامــه این روند، نمایندگان خوبی برای تیم ملی 
داشته باشــیم اما خب این موضوع مطمئنا نیاز 

به برنامه ریزی منسجم تر و تاش بیشتر دارد.«

ژیگادلو به ایران برنمی گردد؟  پورعلی فرد: هیچ دوپینگی در مسابقات جهانی نداشتیم

از ۱3 فدراســیونی کــه امســال دوره 
چهارساله شــان به اتمام رســیده یا می رسد، 
انتخابات برخی مثل شمشیربازی، اسکواش، 
بولینــگ و بیلیارد و تیر و کمان برگزار شــده 
اما تنیــس، قایقرانــی، ووشــو، انجمن های 
ورزشــی، ورزش همگانی، گلف و ... مانده اند. 
ثبت نام تعدادی از فدراســیون ها برگزار شده 
و فدراسیونی مثل ووشو هم تاریخ ثبت نامش 
را اعام کرده اســت اما در مورد تعدادی مثل 
تنیس، مشخص نیست که چرا قدمی برداشته 
نمی شــود. همه امور مربوطــه در زمان مقرر 
انجام شــده اما تاریخ برگــزاری مجمع اعام 
نمی شــود و در شــرایطی که ورزش کشور با 
این تعداد فدراســیون باتکلیف مواجه است، 
مشخص نیست که چرا به این بی سر و سامانی 
دامن زده می شــود. از این رشــته ها تعدادی 
در مســیر المپیک مهم اند و انتظــار می رود 
زودتر تعییــن وضعیت شــوند. از اینهایی که 
امسال دوره چهارساله شــان به اتمام رسیده، 
قایقرانی، شمشــیربازی و تیر و کمان شانس 
حضور در المپیک توکیو را دارند که روســای 
دو فدراســیون شمشــیربازی و تیــر و کمان 
مشــخص شــده اند اما قایقرانی که المپیک 
بدی را در ریــو تجربه کرد، هنــوز باتکلیف 
است. ثبت نام از کاندیداها انجام شده و جالب 
است که شنیده می شود مدیر کل تربیت بدنی 
تهران گزینه ریاست است و با این شرایط هنوز 

زمان انتخابات اعام نشده است.
از بیــن فدراســیون هایی که امســال 
دوره چهارساله شــان تمام شــده یا می شود، 
مجمع فدراســیون تیروکمان، شمشیربازی، 
ســوارکاری، اســکواش، گلــف، بدمینتون و 
بولینگ و بیلیارد برگزار شــده اما هنوز شش 

فدراسیون روسای جدید خود را نشناخته اند.
اگر به این شــش فدراســیون، حدود 9 
تایی که در اثر اجــرای قانون منع به کارگیری 
بازنشسته ها، استعفا و فوت رییس، باتکلیف 
شــده اند را اضافه کنیــم، می بینیم که وزارت 
بایــد تا پایــان ســال، انتخابات حــدود ۱۵ 
فدراسیون را برگزار کند اما آیا امکان برگزاری 

این تعداد انتخابات وجود دارد؟
هاکــی، قایقرانی )که البته در فهرســت 
قبلی هــم وجود داشــته و بایــد انتخاباتش 
امسال برگزار می شــده(، ناشنوایان، چوگان، 
هندبال، ســه گانه، جودو، کاراته و والیبال، از 
جمله فدراسیون هایی هســتند که به واسطه 
اجرای قانون منع به کارگیری بازنشسته ها، به 

فهرست انتخابات وزارت ورزش اضافه شده اند. 
البته به این رشــته ها باید کشتی را هم اضافه 
کرد که در اثر اســتعفای رسول خادم وضعیت 

نامشخصی پیدا کرده است.
از این رشــته ها، جودو، والیبال و کشتی، 
از جمله رشته های مهمی هستند که در مسیر 
المپیک توکیو قرار دارنــد و زمانی برای تلف 
کردن ندارنــد و اگر قرار اســت اولویت بندی 
صورت گیرد، باید در باای فهرست مسووان 
وزارت قــرار گیرنــد ضمــن اینکــه از یک 
فدراسیون مهم دیگر برای المپیک نباید غافل 

شد.
فدراســیون هایی داریم کــه در ابتدای 
سال آینده دوران ریاســت چهارساله شان به 
اتمام می رســد که از بین اینها اگر المپیک را 
معیار قرار دهیم، به رشته ای مثل وزنه برداری 
می رســیم که خیلی حال و روز خوبی ندارد و 
اقدامات پشت پرده کاندیداها آغاز شده است. 
در تمام دوران المپیــک، وزنه برداری در کنار 
کشــتی، امید کاروان ایران بــوده اما وضعیت 
امروزش خیلی امیدوارکننده نیســت و انتظار 
می رود فدراسیون اواخر سال جاری یعنی 7۵ 
روز زودتر از پایان دوره چهارساله علی مرادی، 

ثبت نام از کاندیداهای این رشته را آغاز کند تا 
در موعد مقرر انتخابات این رشته برگزار شود.

نــگاه گــذرا به چنــد فدراســیونی که 
باتکلیف شده اند، به خوبی سختی کار وزارت 
ورزش را نشــان می دهد چراکه برنامه ریزی 
برای برگزاری انتخابات این فدراســیون ها در 
ســه ماه پایانی سال، دشواری های خاص خود 
را دارد اما این دشــواری نبایــد باعث تعلل یا 
اشتباه شود. از بین رشــته هایی که نام بردیم، 
6-۵تایی از رشته های مهم ایران برای حضور 
در المپیک توکیو هســتند و مدال آوری ســه 
رشــته قطعی است به شــرط اینکه همه چیز 

اصولــی پیش بــرود. کاراته نخســتین دوره 
حضورش در المپیک را تجربه می کند و شانس 
زیادی برای مــدال آوری دارد و حاا باتکلیف 
است. کشــتی هم سال ها بار ورزش را به دوش 
کشــیده و وزنه برداری هم که جای خود دارد. 
پس راهی برای تعلل و اشــتباه وجود ندارد و 
باید هر چه زودتر تکلیف این رشته ها مشخص 
شــود تا بتوانند در سال 98 تمرکزشان را روی 
کســب ســهمیه المپیک بگذارند، نــه اینکه 

درگیر دعواهای انتخاباتی شوند.
گرانــی ارز، خیلی بیشــتر از چیزی که 
انتظار می رفت، فدراســیون ها را با مشــکل 
مواجه کــرده، بخصوص با این شــرایط که 
دیگر در یک رویداد یا با حضور در دو مسابقه 
نمی توان سهمیه گرفت و در بیشتر رشته ها، 
ورزشــکاران باید حداقل در شــش مسابقه 
شــرکت کنند تا ســهمیه بگیرند. پس پول 
زیادی نیاز اســت و با وجود این دردســر اگر 
قرار باشد دوران حضور سرپرستان طوانی تر 
شــود، اوضاع وخیم تر می شود. با این حساب 
چاره ای نیست که زودتر به دوران سرپرستی 
پایان داده شــده و انتخابات این فدراسیون ها 

زودتر برگزار شود.

توکیو، از همیشه نزدیک تر
فدراسیون هایی که باید باای فهرست انتخابات بنشینند

گرانی ارز، خیلی بیشتر از چیزی 
که انتظار می رفت، فدراسیون ها را 
با مشکل مواجه کرده، بخصوص با 

این شرایط که دیگر در یک رویداد 
یا با حضور در دو مسابقه نمی توان 
سهمیه گرفت و در بیشتر رشته ها، 

ورزشکاران باید حداقل در شش 
مسابقه شرکت کنند تا سهمیه 

بگیرند

سرمربی والیبال شهرداری ارومیه: 
باخت به دورنا فاجعه بود

هنوزبزرگنشدهایم
شهرداری  والیبال  تیم  ســرمربی 
ارومیه پس از پیروزی تیمش برابر تیم 
جوان دورنا گفت: »پیروزی مقابل دورنا 
برای مــا اهمیت زیادی داشــت و اگر 

می باختیم، فاجعه بود.«
 ناصر شــهنازی در مورد پیروزی 
3 بر 2 تیمش مقابل دورنای ارومیه در 
هفته دوازدهم لیگ برتر والیبال اظهار 
بسیار  اما  تماشاگرپسند  »بازی  داشت: 
ســختی برای ما بود. حریف ما در این 

بازی به خوبی جنگید و تاش کرد.«
شــهنازی ادامه داد: »تیم ما در 2 
ست اول اصًا خوب نبود و این موضوع 
نشان می دهد که هنوز بزرگ نشده ایم 
و باید بیشــتر کار کنیــم. از طرفی ما 
بــه بازیکن نیاز داریــم. در حال حاضر 
هر چقــدر هم کــه کار و تاش کنیم 
بــه تغییر و نتیجه ای کــه می خواهیم، 
نمی رســیم چون تیم باید تقویت شود. 
از طرفی تیم دورنا هم هنوز برای پیروز 
شدن مشــکل دارد و ما با علم به این 
قضیه می دانســتیم که ممکن اســت 
برنده شــویم. ما بــا جابه جایی و بازی 
بهتر، برنده شدیم.« سرمربی شهرداری 
ارومیه همچنین گفت: »امســال همه 
تیم ها خوب بســته شــده اند و توزیع 
بازیکنان بین تیم های مختلف به خوبی 
صورت گرفته اســت. پیــروزی مقابل 
دورنا برای ما اهمیت زیادی داشــت و 
اگر می باختیــم، فاجعه بود. نتیجه این 
بازی تاثیر زیادی روی تیم ما داشــت. 
بــا تمام احترامی که بــرای دورنا قایل 
هســتم، باختن مقابل این تیم برای ما 
ســخت بود.« مربی پیشــین تیم ملی 
ادامه داد: »ما صد درصد نیاز به بازیکن 
داریم ولــی حق انتخابی برای ما وجود 
ندارد، چون باید منتظر باشیم و ببینیم 
چــه بازیکنانی از تیم هــای مختلف به 
دایل مختلــف جدا می شــوند و این 

شرایط سختی است.«

مصاحبه

بودجه۱۰۰میلیاردی
برایسال۹۸

در آستانه فصل بودجه بندی در مجلس، 
سیدرضا صالحی امیری، رییس کمیته ملی 
المپیک در تاش است تا بودجه ای معادل 
۱00 میلیــارد تومان را بــرای این کمیته 
تأمیــن کند.  در صــورت تحقق این هدف 
بودجه کمیته ملی المپیک در ســال 98 با 
رشــدی حدود ۵0 درصدی نسبت به سال 
97 روبه رو خواهد بود. این در حالی اســت 
که متوسط رشــد بودجه بخش های دولتی 
در ســال 98 بین ۱8 تا 20 درصد خواهد 
بود و این بدان معناســت کــه کمیته ملی 
المپیک در سال سرنوشت ساز برای المپیک 
2020 و سال کسب سهمیه المپیک با رشد 
بودجه خوبی همراه خواهد بود. البته رشــد 
بودجــه کمیته ملی المپیک در ســال 97 
نیز چشــمگیر و معادل 64 میلیارد تومان 
بود که نســبت به ســال قبل ۱8 میلیارد 
افزایش داشــت. در صــورت تأیید  تومان 
بودجه ۱00 میلیارد تومانی برای سال 98 
نیز شاهد رشــد حدود 36 میلیارد تومانی 
خواهیم بود. صالحی امیــری در نظر دارد 
در برنامه ای چهار ســاله بودجه کمیته ملی 
المپیک را به ۱۵0 میلیارد تومان برســاند 
که این به معنای برابــری بودجه کمیته و 
وزارت ورزش خواهد بود. این جهش بودجه 
مبنایی خواهد بود که در سال های آینده به 
صورت اتوماتیک شــاهد رشد 20 درصدی 

بودجه کمیته در هر سال باشیم.
 

توافقسلطانیفروکمیتهبرای
سرپرستکاروانالمپیک

در حالی کــه حدود ۱9 مــاه تا آغاز 
المپیــک 2020 زمان باقی مانده، اســامی 
سرپرســتی  کاندیدای  به عنــوان  مختلفی 
کاروان ایــران مطرح می شــود و برخی نیز 
معتقد هستند که از بین گزینه های موجود، 
سرپرست کاروان به صورت ضمنی انتخاب 
شده است اما آنچه که در عمل پیش آمده 
کامــًا با اخبار متفاوت اســت و هنوز هیچ 
صحبتی در مورد سرپرســت کاروان مطرح 
نیست. مسعود ســلطانی فر، وزیر ورزش و 
جوانان و ســیدرضا صالحی امیری، رییس 
کمیته ملی المپیک قرار گذاشــتند از بین 
افــراد صاحب صاحیت یک فــرد که اواً 
آشــنایی کامل بــه زبان انگلیســی دارد و 
دوماً تجربه ازم برای سرپرستی کاروان را 

داراست، انتخاب کنند.
همچنیــن قرار اســت گزینــه ای که 
ســلطانی فر و صالحی امیــری روی آن به 
جمع بنــدی می رســند در هیــات اجرایی 
کمیته ملــی المپیک مطرح و پس از تأیید 
اعضای هیات اجرایی، معرفی شــود. البته 
هنوز موضــوع انتخاب سرپرســت کاروان 
ایران در بازی های المپیک به صورت کامل 
طرح مســاله نشــده و فعًا چارچوب کلی 

برای تعیین سرپرست طراحی شده است.

ترکاشوند:ازفدراسیون
میخواهمفیلمبازیرا

یکبارببینند
ســرمربی تیم والیبــال پیکان، 
بــرگ برنده تیم شــهرداری تبریز را 
بازیکنان پشــت خط زن  و ســرعتی 
عنــوان  کرد. پس از باخت تیم پیکان 
در هفتــه دوازدهــم لیگ برتر مقابل 
شــهرداری تبریز، محمد ترکاشــوند 
ســرمربی پیکان در خصــوص دلیل 
باخت تیمش گفت: »برگ برنده تیم 
شــهرداری بازیکنان سرعتی و پشت 
خط زن شان بود که امروز عالی بودند 
و تقریبا 70 تا 7۵ درصد توپ هایشان 
در زمیــن خوابید. آنها توانســتند با 
دســت دفاع ما بازی کــرده و امتیاز 
بگیرند و ما نتوانستیم مثل ست اول 
دفاع کنیم.« ســرمربی تیــم والیبال 
پیکان با بیان اینکه نمی خواهد باخت 
تیمش را گردن داوری بیندازد، ادامه 
داد: »به تیم شهرداری ورامین تبریک  
می گویم  ولی از فدراســیون خواهش  
می کنم فیلم بازی را ببینند. در بازی 
که تیم ما ســه ســت را با نتیجه 23 
بر 2۵ واگــذار می کنــد، ببینند که 
تصمیمــات داوری چقــدر تاثیرگذار 
است. ان شــاءا... فیلم بازی را ببینند 
تا متوجه شوند که یک اشتباه داوری 
چقدر تاثیرگذار اســت، آن هم برای 
تیم جوانی مثل پیکان.« او همچنین 
گفت: »در شرایط حساس وقتی داور 
اشــتباه می کند بازیکن جوان به هم 
می ریــزد و برعکس تیم آنها از تجربه 
خود اســتفاده کــرد  و  توانســتند تا 
حدودی تمرکــز تیم ما را به هم  زده 

و  نتیجه را به سود خود رقم بزنند.«

گزارش

اولویت  بندی 
با نگاه به 

المپیک

حال ورزش در روزهای ابتدای سال و پیش بینی هایی که درباره فدراسیون ها وجود داشت، با واقعیتی که امروز ورزش ایران با آن مواجه است، 
متفاوت شده. اگر در ابتدای سال حرف از به پایان رسیدن دوره چهار ساله مدیریت 13 فدراسیون بود، حاا با اجرای قانون منع به کارگیری 
بازنشسته ها تعداد فدراسیون هایی که باتکلیف اند بسیار بیشتر از اینهاست؛ آن هم در شرایطی که هر روز به المپیک 2020 توکیو نزدیک 
می شویم. شرایط المپیک 2020 با قبلی ها فرق دارد و روال کسب سهمیه المپیک سخت تر از قبل شده است. در بیشتر رشته ها ورزشکاران 
باید در تعداد بیشتری مسابقه شرکت کنند تا امتیاز حضور در المپیک را کسب کنند که این موضوع نیاز به پول زیاد و مدیریت اصولی دارد 
اما اوضاع ورزش به گونه  ای است که تقریبا اکثر فدراسیون هایی که در مسیر المپیک هستند، در این دو بخش با مشکات زیادی مواجه اند.

کماندارانبرترردهبندیکشوریمعرفیشدند
مرحله دوم رده بندی کشــوری در رشته ریکرو زنان و مردان در کرمان 
برگزار شــد که در پایان کمانداران برتر معرفی شدند. مرحله دوم مسابقات 
تیر و کمان داخل ســالن به میزبانی هیات استان کرمان با عنوان بزرگداشت 
زهرا نعمتی در رشته ریکرو زنان و مردان با حضور 98 کماندار برگزار شد که 
در پایان در بخش ریکرو بانوان سمانه رمضانپور از یزد، سارا بابایی از تهران و 
الهه محمد علیان از یزد اول تا سوم شدند. در ریکرو مردان، سعید صباغ زاده 
از کرمان، مســعود سیانی از قم و ارشــک فاضل از اصفهان، رده های اول تا 

سوم را  از آن خود کردند.

صالحیامیریورضوانیبهکرواسیرفتند
رضا صالحی امیری رییس کمیته ملی المپیک دیشــب راهی کرواســی 
شــد تا دیداری با رییس کمیته ملی المپیک این کشور داشته باشد. در این 
سفر، محسن رضوانی عضو کمیسیون بین الملل کمیته ملی المپیک و رییس 
فدراســیون شنا، شــیرجه و واترپلو ایران صالحی امیری را همراهی می کند. 
با توجه به اینکه کرواســی جزو کشــورهای مطرح در واترپلو جهان اســت، 
بنابراین امکان دارد در این ســفر زمینه همکاری بیشتر ایران و کرواسی در 
واترپلو فراهم شــود. صالحی امیری و رضوانی یکشــنبه هفته آینده به ایران 

برمی گردند. 

خبرکوتاه

عکس نوشت

هفته پنجم لیگ برتر بســکتبال در حالی با برگزاری 4 
دیدار به پایان رســید که در حســاس ترین مسابقه تیم های 
مدعی پتروشــیمی بندر امام و شیمیدر در ماهشهر به مصاف 
هم رفتند. دیــداری بین دو مدعی اصلــی قهرمانی در فصل 
جاری لیگ برتر بســکتبال که خیلی ها منتظر رسیدن زمان 

رویارویی  شان بودند.
هــر دوی این تیم ها از ســتاره های شــناخته شــده و 
ملی پوشان حال و گذشــته تیم ملی استفاده می کنند و برای 
قهرمانی بســته شــده اند. با این حال روی نیمکت جنوبی ها 
مهران حاتمی با کوهی از تجربه می نشیند اما شیمیدر مربی 
جوانی دارد و در نهایت هم بیش از هر چیز همین تجربه باعث 

برد تیم جنوبی شد.
تیم شــیمیدر شروع بهتری در این مســابقه داشت و با 
نتیجه 26 بــر ۱4 کوارتر اول را برد. پتروشــیمی کوارتر دوم 
را ۱9 بر ۱4 به ســود خود بــه پایان برد و دو تیــم در کوارتر 
سوم 2۱-2۱ مساوی شدند. با وجود این شیمیدر برتری چند 

امتیازی تا دقایق آخر داشت.
 بهنام یخچالی با یک پرتاب سه امتیازی در چهار دقیقه 
به پایان بازی، اختاف هشــت امتیازی با شــیمیدر را به پنج 
امتیاز کاهش داد و پس از آن پتروشیمی با چند حمله دیگر تا 

ثانیه های آخر از شیمیدر 77 بر 7۵ پیش افتاد.
واورلی آوســتین بازیکن خارجی شیمیدر که برای این 
بازی به ایران آمده بود، در ثانیه آخر درست پیش از اتمام وقت 
با دو امتیاز در زیر حلقه باعث تســاوی 77-77 دو تیم شــد و 

بازی به وقت اضافه کشید.
پتروشیمی در پنج دقیقه اضافه، عملکرد بهتری داشت 
و ۱۱ بر 8 شــیمیدر را شکست داد تا با نتیجه نهایی 88 بر 8۵ 

برنده این مسابقه خانگی شود.
محمد جمشیدی ملی پوش شــیمیدر در چهار ثانیه به 
پایان مســابقه، اختاف هشــت امتیازی را با یک پرتاب سه 
امتیازی کاهــش داد و در ثانیه آخر هم اقدام به پرتاب ســه 

امتیازی دیگری کرد که می توانست بازی را به تساوی بکشاند 
اما این شــوت وارد ســبد نشــد تا بازی در همان وقت اضافه 

نخست به پایان برسد.
 اواخر بازی درگیری زیادی وجود داشــت و مســووان 
تیم شیمیدر معتقد بودند داوران به ضرر این تیم سوت زدند. 
ســوت هایی که به عقیده تهرانی ها نتیجه بازی و برتری آنها 
را تغییر داده و باعث باخت آنها شــده اســت. هادی عامری 
سرپرست شــیمیدر بیشــترین اعتراض را در بین به داوران 

بازی داشت.
شیمیدر پیش از این بازی توانست بازیکن خارجی اش را 
هم به تهران بیاورد و به بازی بگیرد اما این بازیکن هم با وجود 
کشاندن بازی به وقت اضافه، نتوانســت مانع از شکست این 

تیم تهرانی شود.
این بازی که به نوعی شانس اصلی شیمیدر برای نزدیک 

شــدن به صدر و گرفتن جای پتروشیمی بود، در نهایت باعث 
محکم تر شــدن جایگاه صدرنشینی شاگردان مهران حاتمی 
شد تا آنها همچنان به صدرنشــینی خود ادامه دهند و دست 

نیافتنی تر شوند.
 نفت آبادان دیگر تیم خوزســتانی در خانه موفق شــد 
80 بــر 76 پگاه تهران را از پیش رو بردارد و همچنان در باای 
جدول بماند. نفت هم مانند چند ســال اخیــر، یکی دیگر از 
مدعیان و تیم های پرقدرت لیگ برتر به حســاب می آید که 

به همراه پترو جزو شانس های قهرمانی به حساب می آید.
 آویژه صنعت مشــهد هم میزبــان ذوب آهن بود که  در 
نهایت این بازی با برتری 7۱ بر ۵9 اصفهانی ها به پایان رسید. 
شهرداری گرگان هم که در خانه به مصاف رعد پدافند هوایی 
دزفول رفته بود موفق شد حریف خود را 77 بر 64 از پیش رو 

بردارد و به یک پیروزی خانگی دست پیدا کند.

برد پترو در وقت اضافه
جدال مدعیان در هفته پنجم لیگ برتر بسکتبال

سرپرست فدراسیون والیبال از ماندن 
کواکوویچ تا پایــان المپیک 2020 توکیو 
خبر داد. صحبتی که البته خودش بافاصله 
آ ن را اینطور اصــاح کرد که رییس بعدی 
بایــد درباره این موضــوع تصمیم قطعی را 

بگیرد!
آینــده کاری  افشــین داوری درباره 
ایگور کواکوویچ در تیم ملی والیبال گفت: 
»ســرمربی تیم ملی موضــوع مهمی برای 
ماست چون تا زمان برگزاری لیگ ملت ها و 
مسابقات قهرمانی آسیا زمان زیادی نداریم. 

ما با ایگور کواکوویچ تماس گرفتیم و قرار 
است بعد از تعطیات ژانویه به تهران بیاید 
و کار را با او ادامه دهیم. تیم ملی، ویترین 
فدراســیون والیبال است و ما نمی خواهیم 
در ایــن مورد دچار چالش شــویم. تکلیف 
کواکوویــچ در حال حاضر بر طبق قرارداد 
موجود مشخص است و تا المپیک 2020، 
ســکاندار تیم ملی خواهد بود و در صورت 
برگزاری انتخابات، رییس جدید فدراسیون 
در این خصــوص تصمیم نهایــی را اتخاذ 

خواهد کرد.«
تا چنــد ماه پیش و پس از رقابت های 
قهرمانی جهان گفته می شــد شــاید عذر 
کواکوویچ خواسته شود؛ این در حالی بود 
که ســرمربی مونته نگرویی در گفت وگویی 
اعام کــرده بود قــرارداد 2+2 آن قبل از 
لیگ ملت ها با موافقت فدراســیون تمدید 

شده است.
داوری هــم با تایید ایــن اتفاق گفت: 
»کواکوویــچ قــراردادی به صــورت 2+2 
ســال با ما دارد که اگر با او قطع همکاری 
کنیم، باید جریمــه بدهیم که اصًا مقرون 
به صرفه نیســت. او 2 سال در ایران بوده و 
با شناختی که از بازیکنان دارد، می تواند ما 

را به قله های جدید برســاند. دست زدن به 
قرارداد او برای ما هزینه دارد.«

سرپرست فدراســیون در مورد رفتن 
امیرحسین منظمی، دبیر پیشین فدراسیون 
و حاضر نشدن کعبی زاده نایب رییس بانوان 
فدراســیون در محل کار خــود نیز اینطور 
اظهارنظر کرد: »در حال بررســی هستم تا 
به زودی از میان چند گزینه دبیرکل جدید 
و نایب رییس بانوان را معرفی کنم. منظمی 
از مفاخــر ورزش والیبال اســت و دکترای 
مدیریت ورزش دارد. او از دوستان صمیمی 
من است اما ما می خواهیم مجمعی خوب و 
بی طرف داشته باشیم تا والیبال ضرر نکند. 
شــاید منظمی خودش بخواهد ورود کند و 

نامزد ریاست شود.«
 او همچنین به حضورش در فدراسیون 
مهم والیبال نیز اشــاره کرد: »من از ابتدای 
ورود خــود می دانســتم که با فدراســیون 
پرمخاطب و پرکاری روبه رو هســتم که در 
سطح جهان هم مطرح است. من در شروع 
کارم، تمام اعضای مجمع را بررســی کردم 
و با مدیران اســتان ها تمــاس گرفتم تا در 
برگزاری مجمــع انتخاباتی، همه اعضا حق 

رأی داشته باشند.«

نایب قهرمــان دو 60 متــر با مانع 
قهرمانی آسیا از دعوت نشدنش به اردوی 

تیم ملی دو و میدانی گایه مند است.
الناز کمپانی در مورد دعوت نشدنش 
بــه اردوی تیم ملــی دو و میدانی گفت: 
»بــا توجه به اینکه در تمامی مســابقات 
اخیر طایی شــدم و رکورد خوبی به جا 

گذاشــتم باز هم دلیل دعوت نشــدنم به 
اردو را نمی دانم. دعوت نشــدن به اردوی 
تیم ملی شوک بزرگی برایم بود. با شروع 
فصل و تمرینات به اردوی تیم ملی دعوت 

نشدم و بی انگیزه شدم.«
او ادامه داد: »من می خواســتم قبل 
از اینکه مصاحبه ای داشــته باشــم دلیل 
ایــن موضوع را بدانم امــا هیچ کس گویا 
دلیلش را نمی دانســت. من از 20 سالگی 
حدود 9 - 8 سال است که رکورددار ایران 
هســتم، تا نزدیک مســابقات که اردویی 
وجود ندارد، بعــد هم که تا دقیقه پایانی 
به مسابقات  مشــخص نیســت دختران 
اعزام می شــوند یا نه. در نهایت هم تنها 
یک دختر اعزام می کنند؛ 20 – ۱0 پسر و 

تنها یک دختر!«
کمپانــی با بیان اینکــه قبل از آغاز 
تمریناتــش برای حضورش در اردوی تیم 
ملی بــا رییس فدراســیون اتمام حجت 
کــرده بود، گفــت: »با پایــان لیگ دو و 

میدانــی )اوایل آبان( بــا کیهانی صحبت 
کردم. به او اعام کردم که این سال برای 
من مهم است. اگر نمی خواهد مرا به تیم 
ملی دعوت کند یا برای اعزام دختران به 
مسابقات قهرمانی آسیا برنامه ای ندارد من 
تمرینات خود را آغاز نکنم. می خواســتم 
به جای اینکه هزینه کنم و هیچ نتیجه ای 
هم نداشــته باشــد، به دنبال کار دیگری 
بروم تا درآمدی داشته باشم و وقتم تلف 
نشــود. من تمریناتم را آغاز کردم ولی به 

اردوی تیم ملی دعوت نشدم.«
او ادامه داد: »همیشه همه هزینه ها 
که با خودم بوده و خودم مربی می گرفتم 
اما موقع مســابقات هم دعوت نمی شوم. 
این ســال های آخری است که می خواهم 
در این رشــته حضور داشــته باشم. اگر 
در این مســابقه قهرمانی آسیا مرا دعوت 
نکنند که شانسم را امتحان کنم دیگر در 
این رشته کار نمی کنم. این همه سال کار 

کردیم بس است دیگر.«

ریاســت  کاندیدا هــای  از  یکــی   
فدراســیون هندبال با وجود رد صاحیت 
دوبــاره در تــاش اســت تا بــه رقابت 

انتخاباتی این فدراسیون برگردد.
در انتخابــات ریاســت فدراســیون 
هندبال ۱۱ نفر تایید اولیه شدند و در این 
میان یکی از رد صاحیت شده ها مدرک 
لیسانس داشــته و این در حالی است که 
برای ورود به این انتخابات حداقل هر فرد 

باید مدرک فوق لیســانس داشــته باشد. 
بــا این حال اما این فــرد هنوز در تاش 
اســت تا دوباره برای شرکت در انتخابات 
فدراســیون هندبــال از طریــق راه هایی 
تایید صاحیت شــود. باید منتظر ماند و 
دید تاش هــای وی چه نتیجه ای خواهد 

داشت.
از  رحیمــی  اســتعفای  از  پــس 
ســمت ریاست این فدراســیون به دلیل 

بازنشســتگی، رمضانعلی دولــو به عنوان 
سرپرســت این فدراســیون انتخاب شده 
و حاا پس از پایــان ثبت نام از نامزدها، 
روند انتخــاب رییس جدید پیش می رود 
تا طی ماه های آینده این رشــته تیمی از 
باتکلیفی خارج شــود. در میان نامزدها 
نام های آشنایی نظیر پسر مهدوی رییس 
سابق و میترا نوری نایب رییس اسبق این 

فدراسیون وجود دارند.

کواکوویچتاالمپیک2۰2۰میماند؟

گایهکمپانیازدعوتنشدنشبهتیمملیدوومیدانی

تاشکاندیدایردصاحیتشدهبرایبقادرانتخاباتهندبال
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در هفته پایانی نیم 
فصل اول لیگ برتر 

والیبال بانوان تیم های 
مبنا تجارت کاسپین 

و پیکان تهران، به 
مصاف هم رفتند که 

این بازی در نهایت با 
پیروزی سه بر صفر به 

سود پیکان به پایان 
رسید. تیم پیکان 

با این پیروزی نایب 
قهرمان نیم فصل اول 

لیگ برتر بانوان شد.

هفته ششم لیگ بسکتبال 
بانوان، با مسابقه دو تیم 

گروه بهمن و خانه بسکتبال 
بندرعباس پیگیری شد که 
تیم بسکتبال گروه بهمن با 
نتیجه 94 بر 3۵ به پیروزی 
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ایران ورزشــی - رقابت های جودوی 
مســترز چین در حالی امروز آغاز می شود 
کــه براســاس قرعه کشــی انجام شــده 
ایران بخصوص سعید مایی  جودوکاهای 

کار سختی در پیش دارند.
محمــد بریمانلو و ســعید مایی، دو 
چهره شــاخص و مدال آور جودوی ایران 
در رقابت های جهانی و بازی های آسیایی 
2018، دو گزینــه  اصلــی و هــدف تیم 
ملی جودوی کشــورمان بــرای حضور در 
بازی های المپیک 2020 توکیو هســتند. 
برهمین اساس این دو ملی پوش در اغلب 
به عنوان  معتبــر  بین المللی  رقابت هــای 
نماینده جودوی ایران حاضر می شــوند تا 
ضمن حفظ رتبه بین المللی خود، صاحب 
امتیازات ازم برای کسب سهمیه ورودی 

به بازی های المپیک 2020 توکیو شوند.
در همین راســتا مســابقات جودوی 
مســترز چین از امروز )شنبه 24 آذرماه( 
بــا حضــور بهترین های جــودوی جهان 
در دو گــروه مردان و زنــان و به میزبانی 
»گوانگ ژو« چین آغاز می شود و به مدت 
2 روز در این شــهر که میزبانی بازی های 
آسیایی 2014 را نیز برعهده داشته، ادامه 

دارد.
بــر همین اســاس و طبــق قوانین 
برگزاری مسابقات مراسم قرعه کشی اوزان 
مختلف انجام شد و در نهایت سعید مایی 
و محمد محمــدی   بریمانلــو دو نماینده 
جودوی کشــورمان در ایــن پیکار رقبای 

خود را شناختند. 
در وزن 73- کیلوگرم محمد محمدی 

بریمانلو نفر شماره سه رنکینگ فدراسیون 
جهانــی و13 المپیک امروز )شــنبه( در 
گام نخســت به مصاف »رستم اروجوف« 
نفر شــماره هشــت رنکینگ جهان و 27 

المپیک می رود.
بریمانلــو در صورت برتــری در این 
دیدار با برنده جودوکاهای گرجســتان و 
ترکیــه مبارزه می کنــد. در این وزن 16 

جودوکا به رقابت با یکدیگر می پردازند.
در وزن 81- کیلوگرم ســعید مایی 
نفر شــماره یک رنکینــگ دنیا و المپیک 
نیز روز یکشــنبه در بــاای جدول پس 
از اســتراحت در دور نخســت به مصاف  
تاکاشی ساســاکی از ژاپن می رود. حریف 
مایــی در جایــگاه ســیزدهم رنکینگ 
المپیک قرار  فدراســیون جهانی و هفتم 
دارد. در این وزن 17 جودوکا برای کسب 
مــدال و عناوین قهرمانی بــه مصاف هم 

می روند.
مایی در صورت برتری باید به مصاف 
برنده مســابقه جودوکاهای رژیم اشغالگر 
قدس و بلژیک برود. با این شــرایط قطعا 
سعید مایی در این مســابقات نیز مانند 
تورنمنت های گذشته برای عدم رویارویی 
بــا نماینده رژیم اشــغالگر قــدس مقابل 
حریف ژاپنی خود مغلوب می شود! هدایت 
جودوکاهای کشورمان در این مسابقات بر 
عهده محمد منصوری اســت. رقابت های 
جودوی مســترز چین آخریــن تورنمنت 
سال 2018 خواهد بود که با حضور 234 
جودوکا از 53 کشور در شهر »گوانگ ژو« 

برگزار می شود.

جودوکاهاامروزدرچینرویتاتامیمیروند

 قرعه نحس پیش روی مایی!

دوره  پنجمین   - ورزشــی  ایران 
باشگاه های  آزاد جام  رقابت های کشــتی 
جهان در 2 روز به میزبانی سالن دانشگاه 
آزاد اسامی شــهر بابل برگزار شد که در 
نهایت با قهرمانی تیم بیمه رازی به پایان 
رسید. این رقابت ها پنجمین دوره مسابقات 
کشتی آزاد جام باشگاه های جهان بود که 
با حضور 8 تیم برگزار شد. دو تیم از ایران 
و تیم هایــی از ترکیه، هند، مجارســتان، 
گرجســتان، اوکراین و قرقیزستان در این 
مسابقات حضور داشــتند که در دو گروه 
به مصاف رقبای خود رفتند. در پایان هم 
فینال بیــن تیم های بیمه رازی از ایران و 
نماینده ترکیه برگزار شــد که در نهایت 
هم جــام قهرمانی به تیم ایران رســید. 
تیم ستارگان ســاری هم توانست با غلبه 
بر نماینده گرجســتان در دیدار رده بندی 
به عنوان ســومی مســابقات دست پیدا 
کند. اگر بیمه رازی و ســتارگان ســاری 
در یک گــروه قرار نمی گرفتند، حتما این 
دو تیم راهی مســابقه فینال می شدند اما 
قرعه کشی شــرایطی را به وجود آورد که 
این دو تیم در یک گــروه قرار گرفتند تا 
فینالی تمــام ایرانی شــکل نگیرد. در 5 
دوره ای که این مســابقات برگزار شــده 
فقط یک بار تیــم تایتان مرکوری آمریکا 

توانســته به عنــوان قهرمانی برســد. این 
مســابقات همانند چهــار دوره قبلی در 
شــرایطی به پایان رســید که بــه نظر از 
لحاظ فنی دستاوردی برای کسی نداشت. 
شــاید تنها بخشــی که از برگــزاری این 
مسابقات سود برد، کشــتی گیرانی بودند 
که توانســتند قرار دادهای خوبی را امضا 
کنند و گرنه مســابقات در ســطحی نبود 
کــه بتوان از آن دفاع کــرد. این رقابت ها 
میراث رسول خادم است که طرحی را به 
اتحادیه جهانی برد تا بتواند کشتی را هم 
مانند بســیاری از رشته های توپی صاحب 
حامی مالی کند و با برگزاری این مسابقات 
چرخه مالی برای کشــتی به وجود بیاید 
اما بعد از پنج ســال باید پرســید که آیا 
واقعــا این رقابت ها به هــدف واقعی خود 
نزدیک شــده اســت؟ آیا اسپانسرها واقعا 
در تمامی کشــورهای شــرکت کننده در 
این مسابقات به وجود آمده اند و حاضر به 
سرمایه گذاری هستند یا نه؟ در سال های 
اخیر بیشتر میزبانی های این مسابقات بر 
عهده ایران بوده که تیم ها همه با پرداخت 
تمامی هزینه های شان راهی ایران شده اند. 
حضور شش تیم خارجی خودش می تواند 
نشــان دهنده بی توجهــی کشــورها بــه 
برگزاری این مســابقات باشــد اما وقتش 

نرســیده کــه در برگزاری ایــن رقابت ها 
تجدید نظری صورت بگیرد؟

این رقابت ها در این دوره هم مانند 
دوره های قبل حواشــی زیادی داشت که 
ازدحام تماشــاگران در ســالن برگزاری 
مســابقات و بی نظمی های به وجود آمده 
یکــی از آنهــا بــود. در روز اول و دوم 
برگزاری مســابقات هم بــر خاف اعام 
قبلی اقدام به بلیت فروشــی شد که این 
هم جالب توجه بود. تماشاگران در حالی 
بلیت 5 هزار تومانی را برای ورود به سالن 

خریداری کردند که مدعی بودند قبل از 
این اعام شده بود مسابقات رایگان است. 
یکــی دیگر از نکات مهــم و جالب توجه 
این رقابت ها تجلیــل از امامعلی حبیبی 
قهرمان اســطوره ای کشــتی بود که در 
مراسم افتتاحیه از او تجلیل شد. حبیبی 
اهل بابل است که مدال طای پیکارهای 
جهانی 1۹5۹ تهران، 1۹61 یوکوهامای 
ژاپن و 1۹62 تولیدو آمریکا را در کارنامه 
دارد. او همچنین مــدال طای المپیک 

1۹56 ملبورن را نیز کسب کرده بود.

جام در خانه ماند
پایانپنجمیندورهمسابقاتجامباشگاههایجهاندربابل

جشن 18سالگی پارالمپیک با برگزاری مهم ترین انتخابات

ریاست یک کارگر

چهره شــاخص این مجمــع انتخاباتی محمود 
خسروی وفا است. مدیری که نزدیک به سه دهه سابقه 
ریاست در فدراسیون ورزش های جانبازان و معلوان 
را در کارنامه دارد و از نخستین دوره تشکیل کمیته 
ملی پارالمپیک به عنوان رییس این مجموعه فعالیت 
کرده اســت. خسروی وفا که در این حوزه نشان داده 
مدیر موفق و کاردانی است در نخستین دوره مجمع 
عمومی پارالمپیک در سال 137۹، به عنوان نخستین 
رییــس فعالیت خود را بــا برنامه ریزی و هدایت 15 
رشته ورزشی در کنار کمیته ملی المپیک آغاز کرد. 
دوره چهار ســاله ریاست خســروی وفا در 18 بهمن 
۹6 به پایان رســید اما با تصویب طرح انتزاع کمیته 
پارالمپیک از کمیته المپیک در 10 شــهریور ۹5 از 
ســوی نمایندگان مجلس شورای اسامی و تصویب 
اساسنامه جدید این نهاد ورزشــی در مرداد امسال 

از ســوی هیات وزیران و تاکید به برگزاری انتخابات 
با اساســنامه جدید، مجمع عمومــی فوق العاده این 
کمیته رای به ادامه فعالیت خسروی وفا تا زمان اباغ 
اساســنامه و برگزاری انتخابات با اساســنامه جدید 
را داد. امروز ششــمین دوره انتخابــات کمیته ملی 
پارالمپیک است که حتما متفاوت ترین و خاص ترین 
آن  اســت. انتخاباتی که محمود خســروی وفا رییس 
قدیمی ایــن مجموعه بی رقیب بر صندلی ریاســت 
تکیه می زند. فعالیت خســروی وفا در سال های اخیر 
به نحوی بوده که نامش با این مجموعه عجین شده و 
این مجموعه بدون حضور خسروی وفا به نظر نشدنی 

می آید.
 

تبدیل دبیر کل به دبیر اجرایی
امروز با اساســنامه جدید، انتخابات کمیته ملی 
پارالمپیک برگزار می شــود و رییس جدید به همراه 
اعضای هیات اجرایی بــا رای اعضای مجمع انتخاب 
می شوند اما نکته مهم انتخابات امروز عدم رای گیری 
برای انتخاب دبیر کل اســت. ایــن بخش مهم ترین 
تغییر در اساســنامه کمیته ملی پارالمپیک است که 
با توجه به ماده 16 اساســنامه پست دبیرکل پس از 

18 ســال به »دبیر اجرایی« تغییر پیدا می کند و با 
حکم رییس کمیته پارالمپیک منصوب و جزو اعضای 

هیات اجرایی محسوب می شود.
 

پنج بازنشسته نامزد انتخابات پارالمپیک
برای انتخابات امروز کمیته ملی پارالمپیک 31 
کاندیدا حضور دارند که گفته می شــود 5 نفر از این 
جمع بازنشسته محســوب می شوند. فریبا محمدیان 
که معاون وزیر ورزش و جوانان بود و به دلیل همین 
بازنشســتگی مجبــور به اســتعفا از وزارت ورزش و 
جوانان شد، یکی از همین افراد است اما برای کمیته 
ملی پارالمپیک، محمود خسروی وفا به دنبال گرفتن 
استعام اســت که آیا می تواند در این بخش فعالیت 
کند یا نه؟ بتول مشــرف جــوادی هم دومین بانوی 
بازنشسته اســت که برای پســت های نایب رییسی 
و هیات اجرایی نام نویســی کــرده و تاکنون انصراف 
نداده اســت. بهروز برجسته عضو مجمع بین المللی، 
هم نامزد پســت های هیات اجرایی شــده بود و هم 
بازرســی اما از آنجایی که بازنشســته است، تنها از 
نامزدی برای بازرسی انصراف داد. علی رضا صفارزاده 
نایب رییس پیشین فدراسیون پهلوانی و زورخانه ای 

و جانبازان که برای پســت هیات اجرایی نامزد شده 
هم در صف بازنشســته ها قرار دارد. سیداحمد سید 
باقری، خبره ورزشی که معاون استان های فدراسیون 
جانبــازان بوده با وجود کناره گیری از ســمت قبلی 
خود اما تاکنون از پست هیات اجرایی انصراف نداده 
است. البته کمیته ملی پارالمپیک عاوه بر محمدیان 
برای تعیین تکلیف سایر نامزدهای بازنشسته نامه ای 
را برای ســازمان بازرسی کل کشــور ارسال کرده تا 
وضعیت این افراد مشــخص شــود. البتــه تا قبل از 
شروع مجمع پاسخی از سوی این نهاد نظارتی درباره 
وضعیت این بازنشســتگان برای شرکت در انتخابات 

ارسال نشده و یا حداقل رسانه ای نشده است.
 

قمری در پارالمپیک بازنشسته شد!
یکی از بازنشســته های عجیب انتخابات کمیته 
ملی پارالمپیک خســرو قمری اســت. کســی که از 
انتخابات کمیته ملی پارالمپیــک انصراف داد چون 
بازنشســته بود اما در فدراســیون همچنان فعالیت 
می کند تا یک بار دیگر مشخص شود که قانون برای 
همه افراد درباره بازنشستگی یکسان اجرا نشده است. 
خسرو قمری رییس فدراسیون دوچرخه سواری چند 
روز پیش از کاندیداتوری برای پســت نایب رییسی 
و بازرســی انصراف داد اما همچنان در فدراســیون 
دوچرخه سواری فعالیت می کند. چطور می شود که 
قمری در پارالمپیک بازنشسته محسوب می شود اما 
برای ریاست فدراســیون دوچرخه سواری این قانون 

شامل حال او نمی شود؟
 

ورود رییس فدراسیون ها، اتفاق جالب 
این دوره

در فهرســت 31 نفره نامزدهــای عضویت 
در هیات رییســه، 6 رییس فدراســیون شــامل 
»غامرضا شــعبانی بهار« رییس فدراســیون تیر 
و کمان، »حمیدعلی صمیمی« رییس فدراسیون 
جانبــازان و معلــوان، »محمدرضــا مظلومی« 
رییس فدراســیون نابینایان، »مجید شایســته« 
رییس فدراسیون تنیس، »سید محمد پوادگر« 
رییس فدراســیون تکواندو و »غامرضا نوروزی« 
رییس فدراســیون پزشکی، ورزشــی نیز حضور 
دارند که برخی همزمان برای پست نایب رییسی 
و هیــات اجرایی ثبت نــام کرده اند. این موضوع، 
پدیده جالب توجه ایــن دوره از انتخابات کمیته 
ملی پارالمپیک اســت. این اتفــاق بعد از این رخ 
داد که چنــد ماه پیش کمیته ملــی پارالمپیک 
تعدادی از رشته های فعال در فدراسیون جانبازان 
را به فدراسیون ها واگذار کرد. به طور مثال تیر و 
کمان از فدراســیون جانبازان و معلوان جدا و به 
فدراســیون تیر و کمان ملحق شد. همین باعث 
شــد تا تعدادی از روسای فدراسیون ها برای ورود 
به انتخابات کمیته ملی پارالمپیک ثبت نام کنند 
و اهمیت این انتخابــات را چندین برابر کنند. به 
طور حتم این انتخابات مهم ترین انتخابات شــش 

دوره گذشته است.

رقابت روسای 

فدراسیون ها
ششــمین مجمع انتخاباتی کمیته ملی پارالمپیک که متفاوت ترین آن هم هست، امروز با اساسنامه جدید برگزار می شود که 
تنها نامزد آن محمود خســروی وفا است. این مجمع انتخاباتی تفاوت های زیادی با شش دوره قبلی خود دارد که به نظر باید 
آن  را متفاوت ترین انتخابات شــش دوره گذشته نام گذاشت. برگزاری انتخابات با اساسنامه جدید و حضور برخی از روسای 
فدراسیون های ورزشی در این دوره باعث شده تا این انتخابات از اهمیت زیادی برخوردار باشد. انتخاباتی که اگر چه برای ریاست 
فقط یک کاندیدا دارد اما حضور چهره های شاخص باعث شده تا از اهمیت و هیجان بسیار زیادی برخوردار باشد و حتما یک 
رقابت داغ در این مجمع شکل می گیرد. شاید داستان بازنشستگی برخی از کاندیداها به داغ تر شدن این مجمع هم اضافه کند.

ذبیحا...پورشیب:
برای گرفتن سهمیه 

المپیک با هزینه شخصی 
تاش می کنیم

ذبیح ا... پورشــیب، ملی پوش تیم ملی 
کاراتــه کشــورمان با گایــه از بی توجهی 
مسووان ورزش به ملی پوشان کاراته تاکید 
دارد در شــرایطی که ماراتن کسب سهمیه 
المپیک آغاز شــده ملی پوشــان این رشته 
فقط بــا پس انداز و هزینه شــخصی برای 

کسب سهمیه المپیک تاش می کنند.
ذبیح ا... پورشــیب، ملی پوش تیم ملی 
کاراته کشــورمان می گوید: »شاید کسی به 
این موضوع توجه نــدارد که از رقابت های 
کاراتــه وان آلمــان بــه بعد امتیــاز تمام 
مســابقات از سوی فدراســیون جهانی در 
رنکینــگ المپیکی ثبت می شــود و همین 
موضوع کار را برای ما بیشتر از قبل دشوار 
می کنــد. از آن زمان تــا کنون 5 تورنمنت 
برگزار شــده در حالی که فدراسیون کاراته 
فقط تیم ملی را به مســابقات جهانی اعزام 

کرده است.«
ادامه می دهد: »دو تورنمنت  پورشیب 
شیلی و ژاپن را از دست دادیم، در رقابت های 
آلمان با هزینه شــخصی شــرکت کردیم 
و فدراســیون فقط هزینه بلیت هواپیما را 
پرداخت کرد. برای شــرکت در رقابت های 
چیــن نیز که از صفر تا صد خودمان هزینه 
کردیم. فدراســیون حتی کار ثبت نام من 
را هم برای مســابقات چین انجام نداد. اگر 
قرار به کسب سهمیه المپیک باشد چرا باید 
ورزشــکاران از پس انداز خود هزینه کنند؟ 
پس نقش فدراســیون، کمیته ملی المپیک 
و وزارت ورزش در این بین چه می شــود؟ 
چرا کســی صدای ملی پوشــان کاراته را 
باید تمام تمرکز خود  نمی شنود؟ ورزشکار 
را برای تمرین و کسب مدال در رقابت های 
مختلف قرار دهد، اینکــه بخواهیم دغدغه 
مالی برای کسب سهمیه را هم به آن اضافه 
کنیم، بعید اســت نتیجه ازم حاصل شود. 
اان تمام کشورها و کاراته کاهای مطرح در 
همه رقابت ها حضوری فعال دارند آن وقت 
من و دوســتانم در تیم ملی باید به دنبال 

پول باشیم که به مسابقات بعدی برویم.«

مصاحبه

دو کاندیدای 
دیگر از 

پست های 
انتخابی خود 

در مجمع 
انتخاباتی 

کمیته ملی 
پارالمپیک 

انصراف دادند. 
علیرضا 

صفارزاده و 
علی اصغر 
هادی زاده 

کاندیداهای 
شانزدهمین 

مجمع 
انتخاباتی 

کمیته ملی 
پارالمپیک، به 
ترتیب انصراف 

خود را از 
کاندیداتوری 
پست هیات 

اجرایی و 
بازرسی اعام 

کردند.

به غامرضا محمدی کمک خواهم کرد

غامرضا محمدی به عنوان ســرمربی جدید تیم ملی کشــتی آزاد 
بزرگســاان ایران، کار خود را خوب بلد اســت و به همین خاطر خیلی 
زود دســت به کار شــد و 35 کشــتی گیر را قبل از برگزاری رقابت های 
انتخابی تیم ملی کشتی آزاد به اردو دعوت کرد. محمدی که قبا تجربه 
و ســابقه سرمربیگری تیم ملی بزرگساان را 
داشــته، ارتباط خوبی با همه کشــتی گیران 
دارد و به همین خاطر است که تعداد زیادی 
از کشــتی گیران از قلم افتاده و از یاد رفته را 
دوبــاره به اردوی تیم ملــی دعوت کرده که 
به نظرم کار بســیار خوبی اســت و می تواند 
نتیجه خوبی برای کشتی ما داشته باشد. اگر 
غامرضا محمدی در کار خود موفق شــود، 
قطعا کشــتی ایران موفق خواهد شد. البته 
این موفقیت زمان می خواهد و در مدت ســه 
یا شش ماه نمی توان شــاهد موفقیت بود اما 
مطمئن هســتم که کشــتی ما رفته رفته روزهای خوب و موفق خود را 
دوباره خواهد دید. من به عنوان ســرمربی تیم جوانان حتما به غامرضا 
محمــدی کمک خواهم کرد. ما ســعی می کنیم کــه اردوهای تیم های 
جوانــان و بزرگســاان را از این به بعد به صورت مشــترک در کنار هم 
برگزار کنیم تا برای هر دو تیم بازدهی ازم را داشته باشد. تشکیل چنین 

اردوهایی یقینا قوی تر شدن جوانان کشتی ما را در پی خواهد داشت.
در باره کشــتی گیرانی که بنا به دایلی تا پیش از این به اردو دعوت 
نمی شدند باید بگویم که زمان نشان خواهد داد آنها توانایی کسب مدال 
در مســابقه های آسیایی و جهانی را خواهند داشت یا نه و در حال حاضر 
نمی توان درباره این دسته از کشتی  گیران قضاوت کرد. دعوت آنها به اردو 
در واقع ابتدای کار است و می تواند باعث باا رفتن روحیه و ایجاد انگیزه 

مجدد نزد آنها شود.
ما در بسیاری از وزن ها از جمله وزن های سبک با کمبود کشتی گیران 
خوب روبه رو هســتیم. مثا در وزن 57 کیلوگرم رضا اطری نفر اول این 
وزن به رغم داشــتن تجربه باا هنوز نتوانسته کشتی ما را صاحب مدال 
جهانی کند. می دانم توانایی های اطری خیلی بااتر از اینهاست اما مشکل 
اطری این اســت که هنوز به خودباوری نرسیده، او باید به خودش بیاید. 
در وزن 61 کیلوگرم هم مشــکل داریم و حسن رحیمی که پس از عمل 
پای مصدوم خود نزدیک به دو ســال از کشــتی دور بــوده از وزن 57 
کیلوگــرم بــه وزن 61 کیلوگرم صعود کرده و بایــد در این وزن خود را 
آزمایش کند. رحیمی در یکی دو ســال اخیر بین برزخ کشتی گرفتن و 
کشــتی نگرفتن مانده بود و نمی دانست کشــتی گیر است یا مربی، او به 
رغم آنکه گفته می شــد جزو کادر فنی تیم ملی اســت اما در عمل عضو 
کادر فنی تیم ملی نبود و فقط به صورت غیررسمی با کادر فنی همکاری 

می کرد!
ســیداحمد محمدی هم پس از دو، ســه سال غیبت به خاطر عمل 
جراحــی پــای مصدوم خود بایــد در وزن 70 کیلوگرم کشــتی بگیرد. 
محمدی کشتی گیر درجه یکی اســت که شایستگی کسب مدال طای 
جهان را داشت چرا که همه آنهایی که در دنیا مغلوب او شده اند، صاحب 
مدال طای جهان شده اند اما او هنوز به حق خود نرسیده و باید سعی و 

تاش خود را در وزن جدیدش بیشتر کند.
مهدی تقوی پس از چند سال دوری از دنیای قهرمانی، وزنش بااتر 
رفته و سنگین تر شــده و می بایست در وزن 74 کیلوگرم کشتی بگیرد. 

من شرایط کنونی او را نمی دانم و تمرین او را ندیده ام. 
در وزن ۹7 کیلوگــرم، رضا یزدانی همچنــان در ایران بدون رقیب 
اســت و در صورت عضویت در تیم ملی ایران شــاید بتواند ما را صاحب 
یک مدال جهانی دیگر کند. در این وزن محمدحســین محمدیان پســر 
عســگری محمدیان هم هست که کار سختی دارد. سخت از این نظر که 
او برای نخســتین مرتبه می خواهد در این وزن بخت خود را پس از چند 
ســال محرومیت آزمایش کند. او از نظر روحی، روانی هم لطمه سختی 
خورده و حرف های ناحق زیادی شنیده و همه را درون خود ریخته است. 
امیــدوارم رقابت در همه وزن ها ایجاد شــود و بهترین ها به عضویت تیم 

ملی کشتی آزاد بزرگساان ایران درآیند.

 نگاه روز

تکواندوکارانایراندرنیمهنهاییگرنداسلم
درخشش هوگوپوشان در چین

هادی پور و مردانی توانستند با کسب پیروزی مقابل حریفان خود، به 
نیمه نهایی دومین دوره رقابت های گرنداسلم تکواندو صعود کنند.

در ادامه دومین مرحله رقابت های گرنداســلم تکواندو که به میزبانی 
شهر ووشــی چین در حال پیگیری است، آرمین هادی پور نماینده وزن 
58- کیلوگرم ایران روز گذشــته پس از یک دور استراحت در نخستین 
دیدار خود به مصاف ساوکویهاری رامنارونگ از تایلند رفت که توانست با 

نتیجه 2 بر صفر مقابل حریف خود به پیروزی برسد.
ایــن رقابت ها کــه طبق قوانین جدید به صورت ســه راندی برگزار 

می شود، در راند اول 21 بر 7، در راند دوم 13 بر یک به اتمام رسید. 
با توجه به اینکه در دو راند نخست نتیجه به سود نماینده ایران بود، 
راند ســوم برگزار نشد و هادی پور به عنوان پیروز این دیدار معرفی شد تا 
برای برگزاری دیدار نیمه نهایی خود روز شنبه به روی شیاپ چانگ برود.

در وزن 80+ کیلوگــرم ســجاد مردانی 
دیگر نماینده شایســته تکواندوی کشورمان 
در دور نخســت به مصاف استفان امبدین از 
آمریــکا رفت و در راند طایــی مقابل رقیب 

خود به برتری دست یافت. 
مردانــی در این مســابقه ابتــدا در راند 
نخست با نتیجه 7 بر 5 مغلوب رقیب شد اما 
در راند دوم به برتری 5 بر 2 دســت یافت و 
در راند سوم نیز دو تکواندوکار به تساوی 4 بر 
4 رسیدند تا سرنوشت مسابقه به راند طایی 
کشیده شود. در راند طایی نیز سجاد مردانی 

موفق شد با کسب 2 امتیاز برتری خود را تثبیت کند.
مردانــی در مرحلــه یک چهارم به مصاف گیل یانــگ بیوئن از کره 
جنوبی رفت که توانســت در دو راند متوالــی با نتایج 7 بر یک و 6 بر 2 
حریف خود را شکســت داده و در مجموع دو بر صفر به پیروزی دســت 

پیدا کند.
 این رقابت ها به صورت دو راند از سه راند برگزار می شوند و به همین 

دلیل راند سوم دیدار مردانی و حریف کره ای برگزار نشد.
شاگردان نعمت خلیفه برای برگزاری دیدارهای نیمه نهایی خود باید 
امروز شنبه 24 آذر ماه به مصاف حریفان بروند و در صورت برتری در این 
مرحله به عنوان فینالیست مسابقات برای کسب سکوی قهرمانی تورنمنت 

ووشی چین امیدوار باشند. 

قهرمانیبوکسخوزستاندرقهرمانیکشور
 پایان جام جنجالی

مســابقات بوکس قهرمانی بزرگساان کشــور بعد از به راه انداختن 
کلی حاشــیه و سر و صدا در نهایت با معرفی 

تیم ها و نفرات برتر به پایان رسید. 
مسابقات بوکس قهرمانی کشور در سال 
۹7 ویژه گرامیداشــت 31 شــهریور )حمله 
تروریستی اهواز( که حکم انتخابی لیست تیم 
ملی بوکس را داشــت، با معرفی نفرات برتر 

خاتمه یافت. 
این مســابقات ســرانجام بعد از پنج روز 
مسابقه پایان یافت و تیم خوزستان با کسب 
چهار طا و یک برنز بعد از 22 سال توانست 

عنوان قهرمانی را از آن خود کند. 
همچنین تیم های تهران الف دوم و اســتان مازندران مقام سوم این 

دوره از رقابت ها را به خود اختصاص دادند.
 این رقابت ها از روز نخســت با حاشیه های زیادی شروع شد و اخبار 

متفاوتی درباره این رقابت ها به گوش رسید. 
از غیبت کادر فنی گرفته تا مشکات میزبان در فراهم کردن امکانات 
و جنجالی شــدن تقدیر از امیر علی اکبری تنها گوشــه ای از مشکات 
موجود بود. نفرات برتر مسابقات بوکس قهرمانی کشور به اردوی تیم ملی 

دعوت می شوند تا برای مسابقات قهرمانی آسیا آماده شوند. 
هدایت تیم ملی برعهده اکبر احدی است.

طبق اعام فدراسیون وزنه برداری 
تیم ملــی وزنه بــرداری آمریکا برای 
تورنمنت  دوره  در چهارمیــن  حضور 
بین المللــی فجــر قرار اســت با پنج 

وزنه بردار به اهواز بیاید.
تورنمنــت  دوره  چهارمیــن 
بین المللی فجر در رشــته وزنه برداری 
قرار اســت از روز دهم تــا چهاردهم 
اسفند در اهواز برگزار شود و چون این 
مسابقات گزینشی المپیک 2020 نیز 
هست انتظار می رود استقبال خوبی از 

این رقابت ها شود. 
بــر همین اســاس و طبق اعام 
کمیتــه روابط بین الملل فدراســیون 
مطرح  تیم هــای  اغلب  وزنه بــرداری 
خارجی برای کســب امتیــاز و عبور 

بازی های  از یک مرحلــه گزینشــی 
المپیــک 2020 توکیو بــرای حضور 
ایــن رویــداد بین المللــی اعام  در 
آمادگی کردند. ضمن اینکه تیم ملی 
وزنه برداری آمریــکا نیز اعام کرده با 
پنج وزنه بردار در این مسابقات شرکت 
می کند. کشــورهای شرکت کننده تا 
اول ژانویــه 201۹)11دی ( فرصــت 
دارند، لیست اولیه خود را ارسال کنند 
و لیســت نهایی هم باید تا قبل از اول 
فوریه 201۹ )12 بهمن( ارسال شود. 
ایــن رقابت ها که گزینشــی المپیک 
2020 نیز هست، در 7 وزن المپیکی 
)61، 67، 73، 81، ۹6، 10۹ و 10۹+ 
کیلوگرم( و بــا جوایز 20هزار داری 

برگزار می شود.

ســرمربی تیم ملی کاراته اسامی 
اردوی  به  دعوت شــده  کاراته کاهای 
تیم ملــی برای حضور در نخســتین 
مرحله لیگ جهانی 201۹ در پاریس 
را اعام کرد. نخســتین مرحله اردوی 
آماده سازی تیم ملی کاراته بزرگساان 
بــرای حضور در لیــگ جهانی کاراته 
وان پاریس فرانســه در آکادمی ملی 

المپیک آغاز می شود. 
بر اساس اعام سید شهرام هروی 
تیم ملی کاراتــه، ذبیح ا...  ســرمربی 
بهمن  مهــدی زاده،  امیر  پورشــیب، 
عســگری، ســجاد گنج زاده، هامون 
درفشــی پور، علی اصغر آســیابری، 
مهدی خدابخشــی و صالح اباذری 8 

کاراته کایی هســتند که به این مرحله 
اردو دعوت شــده اند. ایــن اردو تا 4 
دی مــاه ادامــه دارد. کاراته به عنوان 
یکی از رشــته های مهم ورزش ایران 
در بازی هــای المپیک توکیو به دنبال 
کسب ســهمیه  حضور در بازی های 
المپیــک اســت. این تیــم در حالی 
خودش را برای حضور در نخســتین 
مرحله لیگ کاراته وان آماده می کند 
که در آخریــن مرحله لیــگ کاراته 
وان در چیــن با هزینه های شــخصی 
حضور پیــدا کردند. حال باید دید که 
این رشــته در ماه هــای باقی مانده تا 
بازی های المپیک توکیو مورد حمایت 

قرار می گیرد یا نه؟

آمریکا با ۵ وزنه بردار 
به اهواز می آید

دعوت از ۸ کاراته کا به مرحله اول 
اردوی تیم ملی

اعامآمادگیتیمهایخارجیبرایحضوردرجامفجر

خبر
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محسن وظیفه
Mohsen Vazifeh

 تقی اکبرنژاد
سرمربی تیم کشتی آزاد جوانان ایران
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 روزنامه ورزشی 
»مارکا« چاپ مادرید، 
هشتادمین سال 
تاسیس اش را جشن 
گرفت و عکس روی 
جلد هم به جشنی 
اختصاص داشت که به 
همین مناسبت برگزار 
شد.

 »یک پای ایسکو بیرون از 
باشگاه است« تیتر روزنامه 
ورزشی »آ. اس« چاپ مادرید 
بود که خبر داد، سواری روی 
او حساب نمی کند و ممکن 
است ایسکو تابستان آینده 
از مادرید برود. بارسا به این 
خاطر برگزاری یک بازی از 
الیگا در میامی را نپذیرفت، 
چون نمی خواست روی حذف 
از لیگ قهرمانان ریسک کند.

 روزنامه ورزشی »موندو 
دپورتیوو« چاپ بارسلونا 
عکسی از دلیخت و 
دیونگ، دو ستاره جوان 
آژاکس و تیم ملی هلند 
را در صفحه اول کار کرد 
و نوشت، هر دو منتظر 
پیشنهاد بارسا هستند 
چون معتقدند، در این 
تیم می توانند سبک 
بازیشان را شکوفا کنند.

 روزنامه ورزشی »گاتزتا 
دلو اسپورت« چاپ 
میان با تیتر »جهنم 
میان« به حذف این تیم 
از لیگ اروپا اشاره کرد 
و نوشت، فرصت ها را 
در بازی با المپیاکوس 
هدر دادند. »آلگری 
متخصص در پیاده کردن 
سیستم چرخشی در 
یووه است«.

 »سه گانه« تیتر درشت 
روزنامه ورزشی »کوریره 
دلو اسپورت« رم بود. 
ماروتا که به اینتر پیوسته، 
برنامه دارد تا یک اینتر 
رویایی را بسازد و 
می خواهد مودریچ )کروس 
به عنوان گزینه جانشین 
او(، بارا هافبک کالیاری 
)یا کیه زا( و کونته را 
بگیرد.

پابلو فالکونس
Pablo Falcones
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پیشخوان

چهارشــنبه  مادریــد  رئــال 
پرافتخار  تاریخ  شکســت  سنگین ترین 
خود در رقابت هــای اروپایی را متحمل 
شد و با سه گل در سانتیاگو برنابئو برابر 

زسکامسکو شکست خورد. 
تیــم روس کــه در مرحله گروهی 
لیگ قهرمانان اروپا 7 امتیاز به دســت 
آورد و در قعــر جــدول گــروه G قرار 
گرفت، شش امتیاز را از دو بازی با رئال 
به دســت آورد در حالی که دارنده 13 

قهرمانــی اروپا در چهار بازی دیگر خود 
با رم و ویکتوریا پلژن به پیروزی رسید 
و قبل از این بازی از صدرنشــینی خود 

مطمئن شده بود.
رئال مادرید برای نخستین بار بعد 
از 9 ســال که 3 بر 2 بــه میان باخته 
بود، در یک بازی خانگی مرحله گروهی 
لیگ قهرمانــان باخت. از آن زمان رئال 
28 بــازی مرحله گروهــی در خانه را 

نباخته بود.

لیــگ قهرمانان  مرحلــه گروهی 
اروپا تمام شــده و غیر از تیم های اول 
و دوم کــه در بااتریــن رده فوتبــال 
ماندگار شدند،  قاره ســبز  باشــگاهی 
تیم هــای مهم دیگری هســتند که در 
گروه سوم شــدند و حاا در لیگ اروپا 
بازی می کنند. ناپولی، اینتر، والنسیا و 
بنفیکا تیم های بزرگی هســتند که به 
لیگ اروپا اعتبــار و جذابیت می دهند 
و هیــچ یک از تیم هایــی که از مرحله 
گروهی این رقابت هــا صعود می کنند، 
نمی خواهند با آنها روبه رو شــوند؛ این 
تیم ها در قرعه کشــی لیــگ اروپا که 

دوشــنبه برگزار می شود، در سید یک 
قرار می گیرنــد. ویکتوریا پلژن، کاب 
بروژ، شــاختار دونتسک و گااتاسرای 
دیگــر تیم هایی هســتند کــه از لیگ 
قهرمانان به لیگ اروپا می روند. به این 
فهرســت اضافه کنیــد تیم هایی که از 
مرحله گروهی لیگ اروپا عبور کرده اند 
مثل بایرلورکوزن، آرسنال، اسپورتینگ 
اتزیو  فرانکفورت،  آینتراخت  لیسبون، 

و چلسی.
نباید فرامــوش کرد قهرمان فصل 
قبل لیگ اروپــا اتلتیکومادرید بود که 
از لیگ قهرمانان بــه این رقابت ها آمد 
اتفاقی که در فصل 2016-2015 برای 

سویا رخ داد.
اینکه 4 تیــم لیــگ قهرمانان با 
رکورد بهتر، در سید یک قرار می گیرند 
و بر اساس آن بازی برگشت را در خانه 
انجــام می دهند، راه را برای حضور این 
لیگ  مرحله یک هشتم نهایی  در  تیم ها 
اروپا هموار می کنــد. بازی های مرحله 
یک شــانزدهم نهایی لیــگ اروپا 25 

بهمن و 2 اسفند برگزار می شود.

سنگین ترین شکست اروپایی 
رئال مادرید

جذابیت جدید در لیگ اروپا
بااضافهشدنناپولی،اینترووالنسیااتفاقمیافتد

چرا ایسکو بازوبند را نگرفت؟
دنی کارواخال، مدافع رئال مادرید گفته که چرا ایســکو در بازی با 

زسکا مسکو حاضر نشد بازوبند کاپیتانی را به بازو ببندد. 
مارســلو پــس از بازی گفت کــه در هنگامی که تعویض می شــد، 
بازوبند را به ایســکو ســپرد اما او حاضر نشــد آن را بگیرد، هرچند که 
قدیمی ترین بازیکن رئــال مادرید در میدان 
محسوب می شد. بعضی از تماشاگران حاضر 
در ورزشــگاه، ایســکو را در طــول بازی هو 

می کردند.
مارســلو که در غیاب ســرخیو راموس 
کاپیتان شــده بود گفت: »او به من گفت که 
بازوبند را به کارواخال بدهم. نمی دانم دلیلش 

چه بود.«
حاا کارواخال گفته اســت: »من بسیار 
افتخار می کنــم و به خود می بالم که بازوبند 
کاپیتانی رئال را در یک مســابقه رسمی به 
بازو  بســتم. می خواهم از ایســکو تشــکر کنم، چون طبق اصول او باید 
بازوبند را می بســت، چرا که چند روز پیش از من با باشگاه قرارداد بسته 
بــود. او مقابل ملیا کاپیتان تیم بود و به مــن گفت که دفعه بعدی، اگر 
شرایط مشابهی پیش بیاید، بازوبند را به من می سپارد. من از او بابت این 
موضوع تشــکر می کنم چون این حرکت او بسیار زیبا بود. مارسلو از این 

موضوع خبر نداشت. موضوع فقط همین است.«

خبر

 بازی پاری سن ژرمن باز 
هم به تعویق افتاد

بازی امشــب تیم فوتبال پاری ســن ژرمن 
مقابل دیــژون در هفته هفدهم لوشــامپیونا به 
دلیل تــداوم اغتشاشــات در فرانســه به زمان 
دیگری موکول شــد. اعتراضات مردم فرانســه 
موســوم به جلیقه ســبزها بخصوص در پاریس 
طی هفته های اخیر باعــث ایجاد اختااتی در 
برنامه های باشــگاهی فوتبال فرانسه و تعویق6 
بازی از هفته هفدهم لوشــامپیونا به زمانی دیگر 
شــده اســت. با توجه به نیاز به حضور مأموران 
امنیتی بیشــتر و پلیس برای دفع آشــوب های 
احتمالــی، نیمــی از بازی های هفتــه هجدهم 
لوشــامپیونا هم اکنون به زمان دیگری موکول 
شده اســت. بازی قبلی PSG  مقابل مون پولیه 
به 15 ژانویه )دقیقاً یک ماه دیگر( ســال2019 
موکول شده است و صدرنشین لیگ یک فرانسه 
اکنــون باید منتظر اعام زمــان جدید بازی اش 
مقابل دیژون نیز باشــد. از جمله دیگر بازی های 
به تعویق افتاده لوشــامپیونا می تــوان به بازی 
مارسی مقابل بوردو که قرار بود فردا برگزار شود 

اشاره کرد.
 

 نخستین پیشنهاد آرسنال 
برای خرید »اوندر« رد شد

نخستین پیشنهاد باشگاه آرسنال برای 
خرید چنگیز اوندر از تیــم فوتبال رم مورد 
موافقت تیم ایتالیایی واقع نشد. طبق گزارش 
ســایت توتومرکاتوب ایتالیا آرســنال برای 
خرید اوندر بــه رم رقمی معادل 32 میلیون 
یورو پیشنهاد کرده است اما رم برای فروش 
این بازیکن ترکیه ای حداقل 50 میلیون یورو 
می خواهد. در هفته های اخیر چندین رسانه 
گزارش هایی منتشــر کرده اند مبنی بر اینکه 
آرسنال به خرید این بازیکن 21 ساله تمایل 
دارد و استعدادیاب های چند باشگاه برای زیر 
نظر گرفتن بازی وی به رم فرستاده شده اند 
که یکی از آنها بازی اخیر رم مقابل ویکتوریا 
پلــژن در لیــگ قهرمانان اروپا بــود، جایی 
که اونــدر موقتاً کار را برای جالوروســی به 
تساوی کشاند. طبق خبر توتومرکاتوب وب، 
نخستین پیشنهاد برای خرید اوندر از سمت 
توپچی ها بوده که رمی ها آنها را رد کرده اند. 
تا این مقطع از فصل اوندر در تمام مسابقات 
رسمی برای رم 5 گل زده و 5 پاس گل داده 
اســت. او برای تیم ملی ترکیه هم 17 بازی 

انجام داده و 4 گل زده است.

خبر

  حال و روز قهرمان اروپا خوب نیست

حباب رئال مادرید
حال رئال مادرید خوب نیســت و این 
چیــز جدیدی به حســاب نمی آیــد. رفتن 
خولن لوپتگی و آمدن سانتیاگو سواری هم 
پیشــرفت چندانی در فوتبال این تیم ایجاد 

نکرده است.
اگرچــه نتایج با مربــی آرژانتینی کم 
و بیــش بهتر شــده اما باخــت 3 بر صفر 
چهارشــنبه برابر زسکامســکو در سانتیاگو 
برنابئو واقعیت تلخی را آشکار کرد که دیگر 
نمی توانند پنهان کنند. این تیم رئال مادرید 
ســال ها با آنچه انتظــارش را دارید، فاصله 
دارد. رئــال مادرید را حبابــی احاطه کرده 
که همه چیز را می پوشــاند. این حباب سه 
قهرمانی متوالی در لیگ قهرمانان اروپا است 
که افتخاری تاریخی و دستاورد بزرگی است. 
هیــچ کس قبل از این چنیــن موفقیتی به 
دست نیاورده و قطعا گویای بزرگی باشگاه و 

بازیکنانی است که آن را رقم زده اند.
اما هر حبابی یک روز می ترکد درست 
مثل بشــکه باروت. رئال مادریــد در تمام 
تاریــخ خود بارها روی لبه تیــغ راه رفته و 
حاا بیش از هــر زمانی این کار را می کند، 

این حباب در آستانه انفجار است.
اگر ســفیدها در لیگ قهرمانان ناکام 
شــوند، این تصویر خیلی شفاف تر می شود 
بخصوص بــرای هواداران. فصــل قبل هم 

در الیگا به شــدت ضعیف بودند و در جام 
حذفی اسپانیا به وسیله لگانس حذف شدند 
امــا قهرمانی اروپا فصل ایــن تیم را از یک 
فاجعه تمام عیار به یک فصل تاریخی تبدیل 
کرد و اجازه داد حباب تیم کمی بیشتر دوام 
بیاورد و تا حــدی باعث خودبزرگ بینی در 
این تیم شــود. تیم باید در تابستان تقویت 

می شــد اما این اتفاق نیفتاد و اوضاع امسال 
می توانســت خیلی بدتر از این باشد و حتی 
از تورنمنتی که ســه سال تحت سلطه شان 
بود، حذف شوند. شاید اگر آن لحظه برسد، 
ناگهــان همه چیز از عمق به ســطح بیاید. 
خشم ابراز می شود و ناامیدی اجبار به وجود 
می آورد برای ســر و سامان دادن به اوضاع. 

شاید برای بازسازی تیم تقویت شود، شاید 
برخی به فروش برســند بخصوص با در نظر 
گرفتن اینکه گروه بازیکنان در دو سال اخیر 

مسیری نزولی را طی کرده اند.
فعا، حباب دور رئال مادرید از این تیم 

حمایت می کند اما معلوم نیست تا کی.
منبع: مارکا

 گواردیوا: اینتر خوابش 
برد و به لیگ اروپا رفت

پپ گواردیوا به حذف اینتر از لیگ 
قهرمانان اشاره کرده است. 

بــا منچسترســیتی در  گواردیــوا 
گروهش در این مســابقات اول شد ولی 
یک روز پیش از دیدار آنها، اینتر با تساوی 
خانگی برابر پــی اس وی آیندهوون از این 

رقابت ها کنار رفت. 
با توجه به تساوی بارسلونا و تاتنهام، 
اینتر با پیــروزی مقابل پی اس وی به دور 
بعــد راه می یافت اما آنها نتیجه ای بهتر از 

تساوی کسب نکردند.
گواردیوا گفــت: »کیفیت بازیکنان 
اروپا به این معناست که حاا همه تیم ها 
بزرگی حذف  تیم هــای  خوب هســتند. 
شــده اند. اینتر تیمی اســتثنایی اســت 
اما حــاا باید به لیگ اروپا بــرود. تعداد 
خیلی زیــادی از باشــگاه های بزرگ در 
لیــگ اروپا حاضر خواهند بــود. اگر یک 
روز شــما کمی خوابتان ببرد، سر از لیگ 
اروپا درمی آورید. بــه همین دلیل خیلی 
خوشــحالم که در یک هشتم نهایی لیگ 
قهرمانان هســتیم. از نظر من، زمانی که 
تیمی مانند من سیتی صعود می کند، این 

یعنی موفقیت فوق العاده.«
 

قرعهکشیجامحذفیاسپانیا
رئال به دنبال انتقام از 

لگانس
مرحله یک هشــتم نهایی جام حذفی 
اسپانیا قرعه کشــی شد و بارسلونا در این 

مرحله به مصاف لوانته خواهد رفت. 
آنها در دور قبلی تیم کولتورال لئونسا 
را شکســت دادند و حاا دیدار دشوارتری 
را در پیش دارند و باید به ســاحل شرقی 

اسپانیا بروند. 
دیدار رفت در خانه لوانته در شــهر 
والنسیا است و دیدار برگشت در نوکمپ.

رئال مادرید هم باید به مصاف لگانس 
برود. 

ایــن دو تیم در مرحلــه یک چهارم 
نهایی جام حذفی پارســال بــا هم بازی 
کردند و رئال مادرید شکست تحقیرآمیزی 
را برابر لگانس تجربــه کرد. لگانس با آن 
پیروزی، برای نخستین بار در تاریخش به 

نیمه نهایی جام حذفی رسید.
دیدارهای رفت 18، 19 و 20 دی ماه 
برگزار می شــود و بازی های برگشت 25، 

26 و 27ام این ماه.
دیگر دیدارهای ایــن مرحله به این 
ترتیب است: ختافه – رئال وایادولید، رئال 
بتیس – رئال سوســیداد، اتلتیک بیلبائو 
– سویا، اســپورتینگ لیسبون – والنسیا، 
خیرونــا – اتلتیکو مادریــد و ویارئال – 

اسپانیول.

وضعیت ایسکو در رئال مادرید شبیه به یک 
بمب ســاعتی اســت. اگر اوضاع او تغییری نکند، 
رئال مادرید شــاید مجبور شود که این هافبک را 

به فروش برساند.
این بازیکن بااستعداد اسپانیایی پس از آمدن 
سانتیاگو سواری به عنوان جانشین خولن لوپتگی، 

مشکات فراوانی داشته است.
یکی از مشــکات او، جایگاهی است که در 
سیستم سواری دارد. سواری از سیستم 4-3-3 
استفاده می کند و می خواهد تیمش مستقیم بازی 
کند، چیزی که ایسکو با آن راحت نیست. در این 
میان، باشگاه به صورت کامل از مربی تیم حمایت 
می کند و به اعتقاد ســران باشگاه، این بازیکن 26 
ساله شان است که باید با این سیستم سازگار شود 
و بهتر بازی کند تا بتواند دقایق بیشتری در میدان 

باشد.
این باعث شده که ایسکو در مادرید احساس 
ناامیدی داشته باشد. این هافبک بازیساز پیش تر 
بازیکن ثابت ترکیب رئــال مادرید بود اما حاا از 
810 دقیقــه ای که تیم زیر نظر ســواری بازی 
کرده، تنها 210 دقیقه را در میدان گذرانده است.

این ملی پوش اســپانیا البتــه دو ماه پیش 
آپاندیســش را جراحی کرد اما توانســت زود به 
میادین برگردد و زیر نظر لوپتگی، کاما آماده شد.

ایســکو در ســال 2017 به مارکا گفته بود: 

»من که احمق نیســتم. وقتی آنچلوتی، بنیتس و 
زیــدان من را در ترکیب اصلی قرار نمی دهند این 
یعنی تقصیر از خودم اســت.« اما سران باشگاه به 
این نتیجه رســیده اند که او در حال حاضر چنین 
نظری ندارد و از اوضاع ناراضی است، به ویژه که در 
تیم ملی اســپانیا بازیکنی ثابت است اما در رئال 

نیمکت نشین شده است و به ندرت بازی می کند.
ایسکو و نمایندگانش همچنین از این اتهام 
ناراحت هستند که برخی می گویند او چاق است. 

به باور آنها، رفتار رسانه ها با این بازیکن بسیار تند 
بوده است.

بازیکنان رئــال مادرید هم در این میان کار 
دشواری دارند. آنها به سواری احترام می گذارند 
اما با این بازیکن هم همدردی می کنند. دست کم 
تعدادی از بازیکنان بر این باور هســتند که تنها 
راه حل این اســت که ایسکو سخت تاش کند و 

مسائل را هم در داخل باشگاه نگه دارد.
رئال مادرید ایسکو را بازیکنی مهم در تاریخ 

اخیر باشگاه و عضوی از آینده باشگاه می داند. در 
واقع، ایســکو با رئال مادرید چهــار بار فاتح لیگ 

قهرمانان و یک بار قهرمان الیگا شده است.
اما فلورنتینو پرس، رییس باشگاه از این رفتار 
او خســته شده است. گزارش شــده که ایسکو و 
نمایندگانش از پرس خواســته بودند که جلسه ای 
ترتیب دهد تا آنهــا صدای اعتراض او را به گوش 
پرس برســانند اما رییس رئال حاضر به برگزاری 

این جلسه نشده است.
افزون بر این، منابع نزدیک به باشگاه گفته اند 
مدیران از رفتاری که ایســکو در جریان شکست 
سه بر صفر رئال برابر زسکا مسکو برابر تماشاگران 
داشت، ناراحت هستند. آنها البته به صورت علنی 
گفتند که مشــکلی پیــش نیامده اســت اما در 
جلســات خود گفته اند واکنش او به ســوت های 
تماشاگران غیرضروری بوده است و او تاش کرده 

که آتش را با بنزین خاموش کند.
اگر تاش مادرید به نتیجه نرســد و ایسکو 
خواهان جدایی در ژانویه یا تابستان باشد، باشگاه 
اجازه رفتن را به او خواهد داد. منچسترسیتی در 
حال حاضر برنامه ای برای جذب او ندارد، ولی پپ 
گواردیوا این بازیکن را می پسندد. یوونتوس هم 
احتماا این بازیکن را خواهد خواست. باشگاه های 

لیگ برتر هم اوضاع را زیر نظر دارند.
منبع: سایت گل

  ایسکو، بمب ساعتی رئال مادرید

جنارو گتــوزو گفته حــذف میان از 
لیگ اروپــا تقصیر بازیکنان این تیم بود. اگر 
میان در خانــه المپیاکوس با نتیجه یک بر 
صفــر یا دو بر یک می باخت به دور بعد لیگ 
اروپا صعود می کرد اما با یک پنالتی بســیار 

جنجالی، نتیجه را سه بر یک واگذار کرد.
این برای نخســتین بار پــس از فصل 
2000-1999 است که میان نمی تواند در 

رقابت های اروپایی از گروه خود صعود کند.
گتوزو گفت: »ما بسیار ناامید شده ایم. 
اول از همه، میلیون ها طرفدار میان را نباید 
فراموش کنیم. بازی در دستان ما بود، زمانی 
که در چنین ورزشگاهی هشت موقعیت گل 
می سازید و سپس بازی را از دست می دهید، 

یعنی حقتان است که حذف شوید.
ما نشان دادیم که هنوز به اندازه کافی 
در کنترل بازی خوب نیستیم. درست است، 
بعضــی از تصمیمــات داور قابــل بحث بود 
اما اگر شما هشــت فرصت در چنین جوی 
بسازید و پس از آنکه نخستین نشانه مشکل 
پدیدار شد شروع کنید به اشتباهات احمقانه، 
شایسته رفتن به خانه هستید، چون حق ما 
این نبود که به دور بعد برویم. ما نتیجه بازی 

را به حریف هدیه دادیم.
مــا نباید اجــازه می دادیــم که رقیب 
جریان بازی را به دست بگیرد و به نظرم در 

حال حاضر بی تجربگی معضل اصلی ماست. 
ما باید با اراده وارد زمین می شــدیم. هاکان 
چالهان اوغلو و ســامو کاستیخو چند بار وارد 

محوطه جریمه شدند اما بی اراده بودند.
ما بازی را به حریف تقدیم کردیم. هیچ 
بهانه ای نداریم و باید مســوولیت را بپذیریم. 
درست است، شما می توانید درباره توپ هایی 
که به زمیــن می انداختند حرف بزنید یا آن 
صدای عجیب ترومپــت اما ما باید روی این 
تمرکــز می کردیم که چــه کاری می توانیم 

انجام دهیم تا میان را تیم بهتری کنیم.

بازی در جو اینجا کار ســختی است اما 
نباید بهانه بگیریم. داور هم ما را جریمه کرد 
اما ما می توانستیم بازی را به سود خود تمام 
کنیم. ما اغلب کارهایمان را بدون خودباوری 
انجام می دهیــم، انگار کــه نمی خواهیم به 

حریف آسیب بزنیم.
ما تنها روی ضربات ایستگاهی مشکل 
داشــتیم و آنها بازیکنان بســیار بلندقامتی 
داشــتند. ولی بازی به ایــن ترتیب در خانه 
المپیاکوس بسیار آزاردهنده است. ما از این 
تیم المپیاکوس قوی تــر بودیم و من از این 

بابت مطمئنم.
المپیاکــوس واقعا نمی توانســت ما را 
به دردســر بیندازد تا اینکه روی نخســتین 
کرنرشــان، ما به خواب رفتیــم. این چیزی 
اســت که نمی توانم درک کنم. تیم ما انگار 
تیمی شده بود که اصا آماده این بازی نشده 
اســت. این من را دیوانه می کنــد، چرا که 
ســاعت ها با آنها روی ضربات ایستگاهی کار 
کرده ام و آنها از دست من عصبانی می شدند 
که این تمرینات را بیش از حد انجام می دهم 
امــا حاا ظاهرا باید بیش از پیش هم به این 
تمرینات بپردازم. هضم این شکســت خیلی 

سخت است. من واقعا زجر می کشم.«
بازی بعــدی میان با بولونیا اســت و 
میانی ها تــاش خواهند کرد کــه جایگاه 
چهارم جدول را حفظ کنند. گتوزو می گوید: 
»مــا باید بازی را تحلیــل و درک کنیم که 
چرا باختیم، نه اینکــه مانند قربانی ها رفتار 
کنیــم. تیم ما با کیفیت بازی کرد اما ســه 
گل خوردیم و این بازی نشــان می دهد که 
در حال حاضر در چه زمینه ای ضعف داریم. 
ما مبتدیانه بــازی می کنیم و گل می خوریم 
چون در حــال حاضر متمرکز نیســتیم. ما 
می خواهیم روی این مســائل کار کنیم. این 
شکســت دردناک است و دلیلی ندارد این را 

انکار کنیم. بله، دردناک است.«

گتوزو: این شکست دردناک است
حذفغیرمنتظرهمیانازلیگاروپا

گلزنان برتر لیگ قهرمانان اروپا
8 گل: لواندوفسکی )بایرن مونیخ(

6 گل: مسی )بارسلونا(
5 گل: ژکو )رم(، نیمار )پاری ســن ژرمن(، دیباا )یوونتوس(، مــارگا )پورتو(، کراماریچ )هوفنهایم(، 

تادیچ )آژاکس(
4 گل: کین )تاتنهام(، گریزمان )اتلتیکومادرید(، ایکاردی )اینتر(، گریرو )دورتموند(

امتیازخوردهزدهباختتساويبردبازيتیمردیف

15514-642بایرن مونیخ1
11512-633آژاکس2
62136117بنفیکا3
-6213--6آ.ا.ک آتن4

امتیازخوردهزدهباختتساويبردبازيتیمردیف

641116613منچسترسیتی1
12118-615لیون2
61328166شاختاردونتسک3
3311143-6هوفنهایم4

امتیازخوردهزدهباختتساويبردبازيتیمردیف

212512-64رئال مادرید1
31189-63رم2
62137167ویکتوریاپلژن3
7 621389زسکامسکو4

امتیازخوردهزدهباختتساويبردبازيتیمردیف

29412-64یوونتوس1
63127410منچستریونایتد2
6222668والنسیا3
61144124یانگ بویز4

E گروه

F گروه

G گروه

H گروه

جدولدورگروهیلیگقهرمانان

 دوشــنبه بعدازظهر قرعه کشی مرحله یک هشتم نهایی 
لیگ قهرمانان اروپا برگزار می شــود و رئال مادرید، بارسلونا 
و اتلتیکومادرید نخســتین مانع برای رسیدن به فینال واندا 
متروپولیتانو را خواهند شــناخت و البته ترجیح می دهند با 
برخی تیم ها بازی نکنند. ســایت روزنامه مارکا به گزینه های 

پیش روی این سه تیم پرداخته است.

 رئال مادرید
تیم ســانتیاگو سواری ممکن اســت با سه حریف 
ســخت روبه رو شود و جالب اینکه همه انگلیسی هستند. 
لیورپول، نایب قهرمان فصل قبل شــاید سخت ترین آنها 
باشــد، تیم یورگن کلوپ از نظر فرم، سبک بازی و نفرات 
قوی تر از بقیه اســت. تاتنهام که در مرحله گروهی فصل 
قبل لیگ قهرمانان رئال کار بسیار سختی برابرش داشت 
به همراه منچســتریونایتد ژوزه مورینیو که غیرقابل اتکا 

اســت اما توانایی شکســت دادن هر تیمــی را دارد، دو 
انگلیســی دیگر هســتند که به دلیل دوم شدن در گروه 
ممکن است به رئال بخورند. دو رقیب متوسط، آژاکس و 
لیون هستند که ظرفیت هجومی بسیار باایی دارند و در 
مرحله گروهی تیم هایی مثل بایرن مونیخ و منچسترسیتی 
را به دردســر انداخته انــد. این دو یــک رده پایین تر از 
تیم های انگلیســی و یک رده بااتر از شالکه هستند که 
بهترین قرعه ممکن به نظر می رسد. تیم آلمانی از ضعیف 
ترین گروه صعود کرد و نتوانســت پورتــو را در دو بازی 

شکست دهد.

بارسلونا
چشــم انداز تیم ارنستو والورده شباهت زیادی به رقیب 
دیرینه اش دارد با این تفاوت که به جای تاتنهام ممکن است 
با رم روبه رو شوند که اگرچه حریف آسان تری به نظر می رسد 

اما از بازی فصل قبل با این تیم خاطره خوبی ندارند. لیورپول 
بزرگترین تهدید محسوب می شود و بعد منچستریونایتد. رم، 
لیون و آژاکس در رتبه بعدی قرار دارند و شالکه هم بهترین 

قرعه است.
 

اتلتیکومادرید
کار تیم دیگو ســیمئونه واقعا ســخت اســت چون در 
میان تیم هایی که در مرحله گروهی اول شــده اند و احتمال 
خوردنشان به اتلتیکو اســت، فقط می شود گفت پورتو روی 
کاغذ شــانس کمتری دارد و راه آســان تری بــرای رفتن به 
جمع 8 تیم برتر جام حســاب می شــود. بایرن با احترام به 
سابقه اش و بدون دست کم گرفتنش حریف متوسطی است 
اما ترســناک ترین تیم هایی که ممکن اســت در مسیر عبور 
اتلتیکو از مرحله یک هشتم نهایی قرار بگیرند، منچسترسیتی، 

پاری سن ژرمن و یوونتوس هستند.

پایانمرحلهگروهیلیگقهرمانان

راه سخت اسپانیایی ها تا فینال مادرید



7 ورزش جهــــان

 امیدهای تورینو برای پایان 
شکست ناپذیری یوونتوس

رویای آقای 
عصبــانی

والتر ماتزاری مشــهور است به عنوان 
یکی از عصبانی تریــن مربی های ایتالیا اما 
امشب که تیمش، تورینو در دربی میزبان 
یوونتوس اســت امید دارد به خاطر اینکه 
توانسته نخستین شکست را به صدرنشین 
دســت نیافتنی لیگ ایتالیا تحمیل کند، 
خبرســاز شــود. بحث و درگیــری لفظی 
ماتزاری بــا داورها باعث شــده تا همین 
جای فصل ســه بار از کنار نیمکت اخراج 
شــود که آخری آنها در تساوی بدون گل 
یکشنبه در زمین میان بود؛ سومین بازی 
بعد از بازگشــت او به نیمکت بعد از آنکه 
دکترهــا به او اســتراحت تجویــز کردند. 
ماتــزاری در بازگشــت گفــت: »رییس و 
دکترها من را مجبور به استراحت کردند و 
حق داشتند چون باید چک آپ می کردم. 
حاا برگشــته ام، بهتر از همیشه، مشتاق و 

باانگیزه برای اینکه کارم را انجام بدهم.«
آمار دقیقی وجود ندارد اما رسانه های 
ایتالیایی نوشــتند در بــازی میان برای 
بیســتمین بــار در 17 ســال مربیگری 
ماتزاری داور او را به نشستن روی سکوها 
و میان تماشــاگران مجبــور کرد. با وجود 
اخــراج، کمیته انضباطی به یک هشــدار 
بســنده کرد و او می تواند در بازی امشب 
که تیم رده ششــمی تورینو برابر همسایه 
بزرگتر و بســیار پرافتخارتر قرار می گیرد، 

روی نیمکت بنشیند.
تورینو وظیفه بســیار ســختی دارد 
چون در 23 بازی آخرش با یوونتوس تنها 
یک پیروزی به دســت آورده است، آن هم 
تیمی که این فصل مقتدرانه تر از همیشــه 
شــروع کرده و از 15 بــازی ابتدایی خود 
تنها 2 امتیاز از دست داده، با هشت امتیاز 
اختاف نســبت به ناپولــی رده دومی با 
سرعت مسیر رسیدن به هشتمین قهرمانی 

پیاپی لیگ ایتالیا را طی می کند.
تیم ســابق ماتزاری، ناپولی با باخت 
یک بر صفر سه شنبه گذشته برابر لیورپول 
از لیگ قهرمانان اروپا حذف شــد و اینتر 
که دومین قربانی ایتالیا در مرحله گروهی 
لیگ قهرمانان بود، در دیدار زودتر امشب 

میزبان اودینزه است.
اما خشم همیشــگی ماتزاری امشب 
مقابــل یوونتوس با آزمونــی جدی مواجه 
خواهد شــد. او در روانشناســی و جامعه 
شناســی تحصیــات دارد کــه بــه قول 
خودش کمــک می کند رفتــار بهتری با 
بازیکنان جوان داشــته باشــد هرچند در 
 جریان مســابقه و بــرای آرام کــردن او 

نفعی ندارد.
گاهی اوقات بازیکنان سیبل رفتارهای 
تند ماتزاری می شــوند اما معموا او تمام 
توانش را برای داورها نگه می دارد و معرفی 

 )VAR( سیســتم کمک داور ویدئویــی
دلیل مضاعفــی برای او به وجــود آورده 
که عصبانی باشد. ماتزاری خیلی عصبانی 
شد وقتی در بازی دو ماه قبل با فیورنتینا 
اخراج شــد به خاطر اینکه فقط یک سوال 
پرسیده اســت: »این چه غروری است که 
به خاطر داشتن قدرت به وجود آمده و به 
شــما اجازه می دهد مربی را به خاطر یک 
توضیح خواستن ســاده اخراج  کنید. من 
دوست دارم داورها اشتباهاتشان را متوجه 
شوند. چرا از VAR برای بازی های تورینو 
تکنولوژی  استفاده نمی شــود.  به درستی 
بی فایده اســت. شــاید فکر می کنند بهتر 
است ماتزاری را اخراج کنند تا دیگر حرف 
نزند، شاید من آدم خیلی خوبی نیستم که 

دوستم ندارند.«
تورینو برای این بازی تمام تیمش را 
در اختیار دارد و احتماا بر اساس سیستم 
مورد عاقه ماتزاری، 2-5-3 بازی می کند. 
 A تورینــو در 10 بازی آخرش در ســری
تنها یک باخت داشته و در 15 بازی اش در 
این فصل 5 کلین شــیت ثبت کرده است. 
هواداران این تیم به حس شکست در دربی 
عادت کرده اند اما دایلی برای خوشبینی 
دارند و می خواهند پیروزی 2 بر یک سال 

2015 را تکرار کنند.
تیم ماسیمیلیانو آلگری تنها تیم بدون 
شکســت در میان پنج لیگ برتر اروپا در 
بازی های خارج از خانه ســال 2018 است 
و می خواهــد این رکورد را حفظ کند. این 
مربی برای بازی چهارشنبه در سوییس به 
برخی بازیکنان اصلی تیم استراحت داد اما 
تیمی که از آبان ســال گذشــته در دسته 
اول فوتبــال ایتالیا نباخته نمی خواهد آمار 

خوبش را خراب کند.
یوونتــوس در »دربــی دا موله« 69 
پیروزی داشــته در برابــر 35 برد تورینو. 
تورینــو در 12 دربی اخیر که میزبان بوده 
تنها یک پیروزی به دست آورده در حالی 
که یوونتوس 9 برد داشــته و دو بازی هم 

مساوی شده.
منبع: رویترز

دیلی میل- هری کین تصمیم گرفتــه برادر بزرگترش به نام 
چارلی را به عنوان مدیر برنامه های خود معرفی کند. به هر حال 
ایجنت ها در فوتبال اروپا پول خوبی در می آورند و بهتر است این 
پول در خانواده بماند. چارلی 29 ساله و هری 25 ساله هستند.

دیلی میل- آرسنال 
در لیگ اروپا با 

تک گل اکازت بر 
قره باغ آذربایجان 
غلبه کرد تا روند 
شکست ناپذیری 
این تیم در فصل 

جاری به 22 
مسابقه برسد. 

اکازت بهترین 
بازیکن زمین شد.

دیلی میل- لــورن کوشــیلنی که از بهــار به دلیــل مصدومیت 
غایــب بوده و جام جهانی را هم از دســت داد، در بــازی با قره باغ 
بــه زمین برگشــت. اوزیل هــم بعــد از 2 هفته غیبــت به دلیل 
ناراحتی کمــر، بار دیگــر در ترکیب ثابت قرار گرفت. کوشــیلنی 
موقــع بیرون رفتــن از زمین، بازوبند را به دســت اوزیل بســت. 

اسپورت مدیا ست- اتزیو 
در خانه 2 بر یک به 
آینتراخت فرانکفورت 
باخت. آینتراخت تیم 
اول و اتزیو تیم دوم 
گروه شدند. هواداران تیم 
آلمانی قبل و بعد از بازی 
دردسر درست کردند و 
حتی با پلیس شهر رم هم 
درگیر شدند.

فوتبــال ایتالیــا- اینتر رســما اعام کــرد، باشــگاه دو مدیر خواهد داشــت و 
بپــه ماروتا، مدیر ســابق یووه )راســت(، مســوول بخش ورزشــی و الســاندرو 
آنتونلــو مســوول بخش مالــی خواهند بــود. در وســط، تصویر اســتیون ژانگ، 
رییــس 27 ســاله باشــگاه را می بینید که بــر کار ایــن دو نظــارت خواهد کرد.

دیلی میل- چلسی 
در مجارستان با تیم 

»ویدی« 2-2 مساوی 
کرد. چلسی قبل از 

این بازی صدرنشینی 
خودش در گروه را 
قطعی کرده بود اما 

این تساوی سبب شد 
رکورد صد در صد برد 
آنها در مرحله گروهی 
لیگ اروپا از بین برود. 

زانوی موراتا در این 
بازی پیچ خورد و از 

زمین بیرون رفت. 

دیلی میل- 
ستاره های فوتبال 
انگلیس در حوالی 

کریسمس به 
بیمارستان ها 

می روند و به کودکان 
سر می زنند. بنا بر 
این رسم، امسال 

هم بازیکنان سیتی 
به یک بیمارستان 

کودکان در شهر 
منچستر رفتند و به 
بچه ها روحیه دادند. 

مائوریسیو پوچتینو سرمربی تاتنهام 
اعتراف کرد کــه دانیل لوی، رییس این  
باشــگاه با شنیدن شــایعاتی که درباره 
آینده این مرد آرژانتینی شــکل گرفته، 

 نگران از دست دادن او شده است.
 پوچتینــو اما می گویــد که نیازی 
به اطمینان خاطــر دادن به رییس خود 

درباره تعهدش به تاتنهام نمی بیند. 
با  نــام پوچتینو  مدت هاســت که 
شایعاتی درباره آینده کادر فنی تیم های 
رئــال مادریــد و  منچســتریونایتد گره 
خورده است اما او ماه گذشته تأکید کرد 
که می خواهد  آنقدر در تاتنهام بماند تا با 

این تیم جام ببرد.
 او هفته پیش هم گفت که  احساس 
می کند که لوی برای او اهمیت بســیار 
زیادی قایل است. او اما اعتراف کرد که 
برای لوی بها ندادن به شایعات سخت تر 

است.
پوچتینو در پاسخ به این سوال که 
آیا دانیل لوی هم به شایعات درباره آینده 
او بی اعتنا اســت، گفت: »خیر، او به این 

شــایعات نمی خندد. من از شایعات این 
اخبار خسته نمی شوم اما شاید او نگران 
اســت و نگران آنهاست. این اما طبیعی 
است. برای دانیل مطمئناً شنیدن چنین 
چیزهایی جالب نیست. آیا من احساس 
می کنــم که باید بــه او اطمینان خاطر 
بدهم؟ نه چون در فوتبال خیلی چیزها 
هست که نیازی نیســت شما آنها را به 

زبان بیاورید.«
سرمربی سفیدپوشــان لندن ادامه 
داد: »مثل زمانی است که مدیر ورزشی 
یا رییس باشــگاه ظاهر می شوند و آنها 
می گویند که »نه، نه، ســرمربی ما اینجا 
می ماند، ما به او اعتماد داریم« و روز بعد 
که تیم می بازد همان ها سرمربی تیم را 
اخراج می کنند. اگر شــما درباره چیزی 
اطمینان خاطر بدهید به خاطر این است 

که شما طرز تفکر متفاوتی دارید.« 
پوچتینو به شــوخی گفت: »این به 
خاطر آن اســت که لوی کًا آدم نگرانی 
اســت! او عذاب می کشــد، به خاطر آن 
اســت که درباره من حســود است. این 

طبیعی است. نه؟ او خیلی حسود است 
و دلیلش هم شایعات است. هان؟ اما من 
نمی دانم که آیا پیشــنهادهایی هست یا 
نه که لوی از آنها مطلع است و من خبر 
ندارم. نمی دانــم او چیزهایی می داند یا 

نه.«
پوچتینــو در ادامه بــه تمجید از 
فداکاری لوی پرداخت و گفت که او قدر 
تاش های بی وقفــه رییس خود را برای 
هرچه ســریعتر آماده کردن اســتادیوم 

جدید تاتنهام می داند.«
او گفــت: »بعــد از 4 ســال و نیم 
تــاش ما کلــی لحظات متفــاوت را با 
هــم تجربه کردیم. او آدم آســان گیری 
نیســت اما برای ایجاد چیزهای  مختلف 
برای هواداران بســیار پرشــور اســت 
همینطور برای هــواداران و کارکنان و 
بازیکنان. تمــام کارهایی که دارد انجام 
می دهد، فقط به خاطر خودش نیســت. 
یک  نمونه اش ســاخت یــک هتل برای 
تیم اســت، یک هتل 5 ستاره. من از او 
پرســیدم که پس چه زمانی خودش به 
این هتل می آید و اســتراحت می کند و 
او گفت: نه، نه، این برای من نیست. این 

برای تو و بازیکنان است.« 
اضافه کرد: »او همیشــه  پوچتینو 
به فکر کار برای ســایرین است و البته 
خوشــحال کــردن هــواداران. این یک 
چیز فوق العاده اســت امــا مردم گاهی 
اوقــات برای درک این موضوع مشــکل 
دارنــد چون آنها فقــط از روی نتایجی 
کــه تیم می گیــرد قضــاوت می کنند. 
تیم کــه ببــرد بازیکنــان و کادر فنی  
تمجید می شــوند و زمانــی که می بازد، 
 نخســتین نفــری که مقصر می شــود، 

مدیر است.«

مونیخ  بایرن  مهاجم  مولر،  توماس 
از نیکواس تالیافیکو، مدافع آرژانتینی 
مولر  اســت.  کرده  آژاکس عذرخواهی 
در جریــان دیدار دو تیم ضربه بســیار 

خشــنی با پا به ســر تالیافیکو زد و به 
همین دلیل کارت قرمز مستقیم گرفت. 
بازی هم با نتیجه تساوی سه بر سه به 

پایان رسید.

مولر در توییتر نوشــت: »از طریق 
این رســانه می خواهم از نیکو تالیافیکو 
بابــت آن چه که اتفاق افتاد عذرخواهی 
کنم. کار من عمدی نبود. امیدوارم زود 

خوب شوی.«
مولر در آن صحنــه به هوا پرید و 
در حالی که تاش می کرد توپ را بزند، 
پایش را در ارتفاع به ســر تالیافیکو زد. 

این کار او یادآور فیلم های  رزمی بود.
گفته می شــود ایــن بازیکن پس 
از بــازی بــه رختکن آژاکــس رفته تا 
از تالیافیکــو عذرخواهــی کند اما این 
بازیکن رختکــن را پیش از آمدن مولر 

ترک کرده بود.
این نخســتین کارت قرمز مولر در 
دوران بازی حرفه ای اش بود که از سال 

2009 آغاز شده است.

پوچتینو: نیازی به اطمینان خاطر دادن به لوی نیست
 رییس باشگاه تاتنهام نگران شایعات است اما

عذرخواهی مولر بابت ضربه کونگ فویی

 ترکیب احتمالی:
تورینو: سیریگو؛ ایتزو، انکولو، 
جی جی؛ آینا، باسلی، رینکون، 

میته، آنسالدی؛ فالکه، بلوتی

یوونتوس: شچسنی؛ کانسلو، 
بونوچی، کیلینی، ساندرو؛ 
بنتانکور، پیانیچ، ماتویدی؛ 
رونالدو، مانجوکیچ، دیباا

 والنسیا در فکر جدایی 
از منچستریونایتد

آنتونیو والنسیا کاپیتان منچستریونایتد 
در فکر جدا شــدن از این تیم است چرا که 
فکر می کنــد با عملکــردش در این فصل 
نتوانسته اعتماد سرمربی خود ژوزه مورینیو 
را جلب کند و بعید اســت که در آینده هم 

موفق به انجام این کار شود. 
مدیر برنامه های والنســیا این هفته در 
منچستر بوده تا درباره گزینه های پیش روی 
این بازیکن 33 ســاله که پیشنهادهایی از 
وستهام و باشــگاه های اسپانیایی دارد با او 
صحبت کند و این در حالی اســت که هنوز 
از جانب باشگاه منچستریونایتد پیشنهادی 

برای تمدید قرارداد او ارائه نشده است.
والنسیا و مورینیو پس از تساوی بدون 
گل من یونایتد مقابل والنسیا در هفته دوم 
مرحلــه گروهی لیــگ قهرمانــان اروپا در 
ابتدای ماه اکتبر وارد یک جنگ سرد شدند 
و دلیلش هم ایک شدن پست یک هوادار 
منچستریونایتد در اینستاگرام بود که گفته 

بود مورینیو باید اخراج شود.
 آنتونیو والنسیا اگرچه بعد از آن ماجرا 
در یک جلسه تمرینی تیم شخصاً از مورینیو 
بابــت انجام این حرکت عذرخواهی کرد اما 
عذرخواهی اش هم باعث نشــد که روابط او 
بــا آقای خاص به حالت قبــل برگردد و او 
نزدیک به دو ماه از ترکیب کنار گذاشــته 
شــده بود تا اینکه در بازی  این تیم مقابل 
یانگ بویز، و النســیا در لیگ قهرمانان اروپا 

دوباره به ترکیب برگشت. 
این مســاله ســبب شــده اســت که 
کدورت میان طرفین ادامه داشــته باشد و 
بــال - مدافع منچســتریونایتد که از رفتار 
سرمربی اش ناراحت اســت، شک دارد که 
هرگز بتواند اعتمــاد و رضایت او را دوباره 
جلب کند بخصــوص که ایــن روزها آنها 
بــه ندرت در تمرین ها بــا یکدیگر صحبت 

می  کنند. 
پیش از این اتفاق هم سرمربی یونایتد 
از وضعیت والنســیا پس از بازگشــت او به 
تمرین هــای اردوی پیــش فصــل تیم به 
خاطر داشــتن اضافــه وزن گایــه کرده 
بــود. مورینیو پس از آن هم والنســیا را به 
خاطر عمل نکردن بــه نقش خود به عنوان 
کاپیتان تیم در بازی منجر به باخت مقابل 
دربی در جام اتحادیه در ماه ســپتامبر )با 
 وجود آنکه او در آن بازی حضور نداشــت( 

مجازات کرد. 
باشــگاه این گزینه را دارد که قرارداد 
فعلی والنســیا را بــرای یک ســال دیگر 
تمدید کند اما بــا وضعیت موجود بعید به 
نظر می رســد که هیچ یک از طرفین - نه 
مورینیو، نه والنســیا - تمایلی به تمدید آن 

داشته باشند.
منبع: دیلی میل

 انتقاد مدافع سیتی 
از سرمربی فرانسه

اپورت: دشان با من 
مشکل شخصی دارد

ایمریک اپــورت مدافع تیم 
فوتبال منچسترســیتی می گوید 
که از نادیده گرفته شدنش توسط 
دیدیه دشان ســرمربی تیم ملی 
اینکه  و  فرانسه خسته شده است 
دلیلی  احتمــااً  روند  این  تداوم 
جز مســائل فنی دارد. بازیکن 24 
ساله من ســیتی در اکثر رده های 
کرده  بازی  فرانسوی ها  برای  سنی 
است اما تا به امروز هنوز نتوانسته 
بازی  کشــور  این  ملی  تیم  برای 
کند. این در حالی اســت که او در 
کنار جان اســتونز زوج اصلی پپ 
خط  مرکز  پوشش  برای  گواردیوا 
دفاعی منچسترســیتی بوده اند و 
بازیکنانی مانند نیکاس اوتامندی 
و وینسنت کمپانی را نیمکت نشین 

کرده اند.
نشریه  با  گفت و گو  در  اپورت 
EiTB - یک رسانه محلی در ایالت 
باسک فرانسه - درباره دلیل دعوت 
تیم ملی فرانسه گفت:  به  نشدنش 
»این ســوال فقط یک جواب دارد: 
یک مربی است که تمایلی به دعوت 
کردن از من ندارد پس من باید صبر 
کنم و بــه کارم ادامه دهم. همین. 
البته من فکر نمی کنم که دلیل این 
موضوع فنی باشد. شما باید خودتان 
هیچ  من  بپرسید.  دشان  از  شخصاً 
مساله شخصی با او ندارم و اگر کسی 
مساله دارد، این مشکل اوست نه من. 
قهرمان  فرانسه  با  می توانستم  من 
تصمیماتی  اینها  اما  شــوم  جهان 
است که یک مربی می گیرد و او هم 

که  گرفته  تصمیم 
به من زنگ نزند و 
به نظر من دایلش 
است  شخصی  هم 
برای  بایــد  و من 
احترام  او  نظــر 
با  من  باشم.  قایل 
او تمــاس نخواهم 

گرفــت. چرا باید 
بکنم؟  را  کار  این 

تا او را بکوبم؟ 
مطلقًا  نه 

نه.«
 

 آمار ضعیف سه مهاجم 
اصلی لیورپول برابر 

منچستریونایتد
لیورپــول در حالــی میزبــان 
منچستریونایتد است که آمار محمد 
صاح، روبرتو فیرمینو و ســادیو مانه 
اصا خوب نیســت. این ســه مهاجم 
لیورپول از تابستان 2017 وحشت به 
جان مدافعــان اروپا انداخته اند. آنها با 
اینکه توانسته اند امثال منچسترسیتی 
و پاری سن ژرمن را شکست دهند اما 
حاا آمــاری نگران کننــده را مقابل 
اصلی تریــن رقیب خود بــه نام خود 
ثبت کرده اند. این ســه نفر در مجموع 
در 855 دقیقــه حضور در میدان برابر 
من یونایتد در لیگ برتر نه گل زده اند 
و نــه گل ســاخته اند. فیرمینو از این 
سه نفر نخســتین بازیکنی بود که به 
لیورپول پیوست. او در سال 2015 از 
هوفنهایم خریداری شــد. این بازیکن 
شــش بار در ترکیب ثابــت لیورپول 
مقابل منچســتریونایتد بــازی کرده 
و 507 دقیقه در لیــگ برتر به میدان 
رفته اما نتوانسته گلی بزند یا بسازد.او 
البته در دیــدار دو تیم در لیگ اروپای 
16-2015 به منچســتریونایتد گل 
زد. مانه هــم دو بــار در ترکیب ثابت 
مقابل این تیــم قرار داشــته و 180 
دقیقه بازی کرده امــا تنها یک ضربه 
به ســمت دروازه زده که البته داخل 
چارچوب هم نبوده اســت. صاح تنها 
168 دقیقه برابــر یونایتد بازی کرده 
اســت اما او هم تنها یک ضربه داخل 
چارچوب داشــته است که آن هم گل 
نشده اســت.این مهاجم مصری اخیرا 
بــه فرمــی فوق العاده رســیده و گل 
سرنوشت ســاز مقابل ناپولی در لیگ 
قهرمانان را به ثمر رســاند. او در بازی 
قبلی هــم برابر بورنمــوث هت تریک 
کرد. صاح در مجمــوع روی 56 گل 
در لیگ برتر تاثیر داشــته است، و این 
عدد بــرای فیرمینو و مانــه 64 و 42 
بوده اســت. آنها حاا باید راهی برای 
عبور از دفــاع یونایتد پیــدا کنند. از 
ســال 2015 که فیرمینو به لیورپول 
پیوســت، این تیم هرگز نتوانســته 
برابر یونایتد به پیروزی برســد. البته 
آنها حاا با شــرایطی که دارند، بخت 
بیشــتری برای پیروزی برابر یونایتد 

پیدا کرده اند.

عکس نوشت

عکس نوشت

گزارش

واکنش
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شنبه 24 آذر
لیگ برتر

منچسترسیتی.....................................................................................................  اورتون 16:00
کریستال پااس.....................................................................................................  لستر 18:30
هادرزفیلد.........................................................................................................  نیوکاسل 18:30
تاتنهام...................................................................................................................... برنلی 18:30
...............................................................................................................  کاردیف 18:30 واتفورد
ولورهمپتون.....................................................................................................  بورنموث 18:30
فوام...................................................................................................................... وستهم 21:00 

الیگا
......................................................................................................  رئال سوسیداد 15:30 ختافه
رئال وایادولید.........................................................................................  اتلتیکومادرید 18:45
رئال مادرید...................................................................................................  رایووایکانو 21:00
......................................................................................................................  والنسیا 23:15  ایبار

A سری
.....................................................................................................................  اودینزه 20:30 اینتر
تورینو...............................................................................................................  یوونتوس 23:00 

بوندس لیگا
.............................................................................................  مونشن گادباخ 18:00 هوفنهایم
اشتوتگارت.....................................................................................................  هرتابرلین 18:00
آگزبورگ................................................................................................................  شالکه 18:00
هانوفر...........................................................................................................  بایرن مونیخ 18:00
فورتونادوسلدورف.........................................................................................  فرایبورگ 18:00
بوروسیادورتموند...........................................................................................  وردربرمن 21:00 

لوشامپیونا
رنس..........................................................................................................  استراسبورگ 22:30

جام جهانی باشگاه ها )مرحله یک چهارم نهایی(
...............................................................................................  گواداخارا 16:30 کاشیما آنتلرز
العین................................................................................................................  اسپرانس 19:30
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امیر قلعه نویی سرمربی 
سپاهان به دنبال این است 
که با کسب پیروزی، تیمش 
را به صدر جدول برگرداند. 
قلعه نویــی دربــاره بازی با 
تیم قعر جدولی اســتقال 
خوزســتان می گوید: »فکر 
می کنــم این بازی شــاید 
سخت ترین بازی  ما خواهد 
بــود و امیــدوارم بازیکنان 
شــرایط را درک کننــد و 

از شــرایط بازی قبل خارج شــوند. تیم استقال 
خوزســتان تیم جوان و خوبی اســت که همواره 
بازی خوبی را در لیگ امســال ارائه داده است و با 
وجود دغدغه مالی که دارند جلوی تیم های بزرگ 
خوب کار کرده اند ولی امیدواریم با کسب 3 امتیاز 

با روحیه خوب به تعطیات برویم.« 
ســرمربی ســپاهان در مورد عملکرد خوب 
تیمش در لیگ امسال و امیدواری مردم اصفهان 
بــه قهرمانی این تیم، توضیــح می دهد: »تیم ما 
امکانات خــوب و معقولی دارد کــه همه تیم ها 

باید آن را داشــته باشــند 
اما از نظر بودجه تیم پنجم 
لیــگ هســتیم، روزی که 
به ســپاهان آمدم با برنامه 
چشم انداز  و  شــدم  حاضر 
خوبی ترســیم کرده ایم که 
بازی به بازی به سمت آن 
می رویــم. در نیم فصل باید 
را در برخی پســت ها  تیم 
تقویت کنیم که بتوانیم در 

کورس قهرمانی بمانیم.«
قلعه نویی در رابطه با نبود بازیکن بازیســاز 
در لیگ برتر فوتبال کشــورمان می گوید: »من 
بــا این موضــوع موافقم که بعــد از نویدکیا و 
جباری و امثال آنها دیگر بازیکنی در آن سطح 
در پست بازیساز نداشــته ایم که برمی گردد به 
استعداد ذاتی و البته کار پایه ای روی بازیکنان 
که باید در تیم های رده پایه انجام شــود. البته 
در فوتبال دنیا نوع افکار مربیان تغییر کرده و به 
ســمتی رفته اند که خیلی به این پست توجهی 

نمی کنند.«

بوســتانی  کریــم 
اســتقال  ســرمربی 
دستیار  قبا  که  خوزستان 
امیــر قلعه نویــی بــوده و 
از  خوبی  خیلی  شــناخت 
تفکرات این سرمربی دارد، 
برابر  تیمش  بازی  از  پیش 
ســپاهان می گوید: »با تیم 
بزرگی به نام سپاهان بازی 
داریم و آقای قلعه نویی هر 
بوده.  تاثیرگــذار  رفته  جا 

تیم ما جوان اســت و بازی مقابل ســپاهان روز 
همین جوانان ما اســت که مقابل ســپاهان قرار 
بگیرنــد و مطمئنم بهترین عملکــرد را خواهند 
داشت. بازی پرسپولیس و پدیده مقابل سپاهان 
را آنالیــز کرده ایــم و برای بــازی برنامه داریم؛ 
می خواهیم اجازه ندهیم تیم حریف به دروازه ما 
نزدیک شــود. سپاهان به فکر قهرمانی است ولی 
ما به بقا در لیگ فکر می کنیم با این حال امتیاز 

گرفتن از این تیم سخت اما ممکن است.«
بوستانی که ظاهرا امید زیادی به بهتر شدن 

استقال خوزستان  شرایط 
»از  می دهد:    ادامــه  دارد، 
ایمان مبعلی تشکر می کنم 
مــن صادقانه  کنار  در  که 
کار می کنــد و در اســتان 
محبــوب و برند اســت. از 
را  ما  می خواهیم  هواداران 
نگذارند  تنها  و  یاری کنند 
تــا بتوانیم ایــن تیم را در 
اگر  برتر حفظ کنیم.  لیگ 
شــش امتیاز کسر شده به 
ما برگردد کار ما در ادامــه راحت تر خواهد بود. 
اگر ما رضایت بازیکن شــاکی را بگیریم امتیاز ما 
می تواند برگردد. دیروز نامه ای در باشــگاه نشانم 
دادند مبنی بر اینکه حتی می توانیم جریمه را به 

صورت اقساط هم پرداخت کنیم.« 
سرمربی اســتقال خوزستان درباره غایبان 
تیمش برای بازی هفته پانزدهم مقابل ســپاهان 
می گویــد: »مبعلــی همچنان از ناحیه ســاق پا 
مصدوم اســت و وحید خشــتان را هم به دلیل 

محرومیت در اختیار نداریم.«

قلعه نویی: برای قهرمانی باید سپاهان را تقویت کنیم بوستانی: امکان شکست سپاهان وجود دارد

معموا  نیم فصــل  جابه جایی هــای 
شــرایط خاص خودش را دارد. مثا اگر 
تیمی خواهان بازیکن تیم دیگری باشــد، 
طبق روال قانونی به باشــگاه آن بازیکن 
نامه می زند و درخواست خود را می دهد. 
در طرف مقابل هم باشگاه موردنظر مبلغ 
پیشــنهادی اش را برای انتقال آن بازیکن 
اعام می کند تا کارهــای قانونی و بدون 
سر و صدا انجام شــود یا اینکه با جدایی 

بازیکنش مخالفت می کند. 
در فصل های اخیر، این روند بازیکن 
گرفتن با مشــکات عجیبی مواجه شده. 
به این صــورت که باشــگاه مخاطب، یا 
درخواســت عجیب و خیلی باایی برای 
انتقال بازیکن می دهد یا اینکه به شکلی 
مخالفت می کند که اکثرا ناراحتی بازیکن 

را به دنبال دارد. 
باعث یکســری مشکل  اتفاقات  این 
می شــود. مثا اینکــه بازیکنــی که از 
تیم های بزرگ پیشنهاد دارد و نمی تواند 
به آن تیم برود بی انگیزه می شود و دیگر 
نمی تواند به بازی های خوبش ادامه دهد 
یــا اینکه به دنبال راه حلی می افتد تا جدا 
شود و برود. تا ســال های قبل، بازیکنان 
اکثرا خودشان دست به کار می شدند و با 
سرمربی و مدیر باشگاه صحبت می کردند 
که اجازه بدهند به آرزویشان برسند و به 
تیم هــای بزرگ تر بروند امــا دیگر از این 

اتفاقات ظاهرا خبری نیست.
این بار هنوز بــه تعطیات نیم فصل 
اتفاقات عجیب  یکسری  نرسیدیم، شاهد 
و غریب هســتیم. اول اینکه، باشــگاه ها 
دیگــر آن روال قانونی را انجام نمی دهند 
که درخواســت کتبی خود را به باشــگاه 
بازیکن موردنیاز خود ارسال کنند و اکثرا 
به صورت مستقیم با بازیکن وارد مذاکره 
می شوند. مســاله دیگر هم این است که 
بازیکنان قبل از اینکه به نیم فصل برسند، 
بهانه گیری هــای خود را شــروع کردند. 
بهانه های عجیب که باور کردن آن سخت 
اســت. مثا یکــی از بازیکنــان در چند 

هفته اخیر که به نیم فصل نزدیک شدیم، 
افسردگی همسرش را بهانه قرار داده تا از 
تیمش جدا شود و به تیمی که خواهانش 
اســت، برود. این در حالی است که بدون 
شک همسر بازیکن مورد نظر می دانست 
طبق قرارداد حداقل یــک فصل باید در 
آن شــهر بماند تا کار بازیکن تمام شود. 
ضمن اینکه معموا این گونه افسردگی ها 
در ابتــدای فصل و زمانــی که بازیکن به 
تازگی نقل مــکان می کند، پیش می آید، 
نه بعــد از چند ماه. این در حالی اســت 
که تیم مقصد این بازیکن کاما مشخص 
شده و جالب این است که گفته می شود 
باشــگاه موردنظر حتی بــرای جذب این 
بازیکن مشــکلی ندارد و بــه او گفته اگر 
ازم است می تواند یک میلیارد هم برای 
گرفتن رضایتنامه اش بپردازد. به هر حال 
بازیکن موردنظر ظاهرا عاقه ای به جدایی 
قانونی ندارد و می خواهــد با ترفند خود 

کار را پیش ببرد.
این اتفاقات مختــص یک بازیکن و 
یک تیم نیســت و اکثر آنها چنین روالی 
را ظاهرا دوســت دارند. مثــا در پیکان، 

با وجود اینکه کادرفنــی تغییر کرده اما 
یکســری بازیکن با بهانه قرار دادن اینکه 
نیمکت نشــین بودند و حق شــان نبوده 
ذخیره باشــند، به دنبال جدایی هستند. 
در میان این 3، 4 بازیکنی که ساز جدایی 
را کوک کردند و می خواهند بروند، عیسی 
آل کثیر اصرار دارد دلش با تیم نیســت و 

باید حتما جدا شود. 
این در حالی اســت کــه او با تغییر 
کادرفنــی می دانــد ممکن اســت دیگر 
نیمکت نشین نباشد. با این حال، آل کثیر 
نمی خواهــد بماند و می گویــد به دنبال 

جدایی اســت. چرا که ظاهرا آل کثیر این 
بار هم از استقال پیشنهاد دریافت کرده 
و نمی خواهد شــانس حضور در این تیم 
بزرگ را از دست بدهد. آل کثیر قبا هم 
با پیشنهاد خوبی از سوی استقال مواجه 
شده بود اما مخالفت باشگاهش باعث شد 

این شانس را از دست بدهد. 
حاا به نظر می رســد ایــن مهاجم 
خوزســتانی با توجه به ســابقه تلخی که 
داشــت، می خواهد خودش شخصا برای 
جدایی تاش کند تا شــاید از این طریق 
راحت تر به خواســته اش برســد و راهی 
استقال شود. البته با توجه به آن تجربه 
تلخ شــاید خیلی ها حق را بــه آل کثیر 
بدهند که البته درســت نیست اما به جز 
او، بازیکنان دیگری با بهانه قراردادن این 
مســاله به دنبال جدایی هستند تا به تیم 
دیگری بروند که به آنها پیشنهاد بهتری 

داده.
با این شــرایط به نظر می رسد نقل و 
انتقاات نیم فصل لیگ هجدهم با اتفاقات 
عجیب و غریبی و البته جابه جایی های پر 

سر و صدایی همراه باشد.

 فصل بازارگرمی و بهانه های عجیب
بازیکنان و مشتریانی که وسوسه شان می کند

این بار هنوز به تعطیات نیم فصل نرسیدیم، 
شاهد یکسری اتفاقات عجیب و غریب 

هستیم. اول اینکه، باشگاه ها دیگر آن روال 
قانونی را انجام نمی دهند که درخواست 
کتبی خود را به باشگاه بازیکن موردنیاز 

خود ارسال کنند و اکثرا به صورت مستقیم 
با بازیکن وارد مذاکره می شوند. مساله دیگر 

هم این است که بازیکنان قبل از اینکه به 
نیم فصل برسند، بهانه گیری های خود را 

شروع کردند.

گل محمدی: قهرمانی 
امکانات می خواهد، ما 

محرومیم
پدیــده با تــک امتیازی کــه مقابل 
استقال به دســت آورد، توانست بار دیگر 
به صدر جدول برگردد. یحیی گل محمدی 
سرمربی قرمزپوشان مشهدی درباره تساوی 
بــدون گل مقابل اســتقال می گوید: »دو 
تیم تمرکز دفاعی بیشــتری داشتند و گل 
نخوردن بســیار مهم بود که همین مساله 
باعث شد موقعیت های زیادی ایجاد نشود. 
گرفتن یــک امتیــاز از اســتقال در این 
ورزشــگاه و برابر هواداران ارزشــمند بود. 
از نتیجــه ای که گرفتیم راضی هســتم اما 
از شــکل کل بازی که جــذاب نبود، راضی 
نیســتم. در هر صورت بــه بازیکنانم برای 
نیم فصل ســختی که داشتیم و 31 امتیاز 
گرفتیم، تبریک می گویم. با تمام مشکات، 
محدودیت ها و امکانات کمی که داریم، کار 
سختی بود.« گل محمدی در رابطه با اینکه 
پدیده در نیم فصل مانند فصل های گذشته 
نتیجه گرفته و آیا این روند با مشکات ادامه 
دارد، می گویــد: »ایــن نتایج حاصل تاش 
همه مجموعه پدیــده و خصوصا بازیکنانی 
بود که توانســتند 31 امتیاز کســب کنند. 
انگیزه هــای بازیکنان دلیل اصلی این اتفاق 
است و آنها برای پیشرفت تاش می کنند تا 
خود را به عنوان بازیکن بزرگ و در حد تیم 
ملی معرفی کننــد. یک همت و اراده برای 
پیشرفت تیم وجود دارد. نمی دانم چه زمانی 
ایــن اتفاق رخ می دهد امــا احتماا بخش 
خصوصی تیم را دســت بگیــرد. خبرهایی 
هست اما دقیق آن را نمی دانم. در ادامه ما 
به حمایت نیاز داریم و باید خودمان را برای 
نیم فصــل دوم آماده کنیــم. فرصت خوبی 
حــدود 50 روز داریم تا نقاط ضعف و قوت 
خــود را ترمیم کنیم و بایــد از این فرصت 
استفاده کنیم.« سرمربی پدیده در رابطه با 
اینکه تیمش شــبیه به استقال خوزستان 
است و آیا می توانند مانند این تیم قهرمان 
شــوند، توضیح می دهد: »قهرمان شــدن 
یکســری امکانات می خواهد. باید چیزهایی 
داشــته باشیم که دیگران نداشته باشند. ما 
مشکات مالی زیادی داریم و قهرمان شدن 
کار راحتی نیســت. باید واقع بین باشیم که 
قهرمان شــدن کار راحتی نیست و امکانات 
می خواهد. ما از این امکانات محروم هستیم 
و باید ســرمایه گذاری زیادی داشته باشیم. 
این سرمایه گذاری باعث ایجاد شخصیت در 
جمع بازیکنان می شــود تا آنها به قهرمانی 
فکر کنند. ما هنوز به این مرحله نرسیده ایم 
اما چیــزی که مشــخص اســت اینکه ما 
آرزوهــای بزرگی در ســر داریــم و برای 

رسیدن به این آرزوها تاش می کنیم.«

مصاحبه

هفته بیستم لیگ برتر فوتسال
تقابل گیتی پسند 

و فرش آرا
هفته بیســتم لیگ برتر فوتسال امروز با 
انجام 7 بازی در شــهرهای مختلف پیگیری 
می شــود که مس ســونگون در قم میهمان 
تیم محمدســیمای این شهر خواهد بود و در 
اصفهان هم تیم گیتی پســند میزبان فرش آرا 
مشهد خواهد بود. برنامه کامل بازی های هفته 

بیستم لیگ برتر فوتسال به شرح زیر است:
شنبه 1397/9/24

سوهان محمد سیما ................. مس سونگون
شهرداری ساوه ............. آذرخش بندرعباس
حفاری اهواز .......................... شهروند ساری
گیتی پسند ...................................... فرش آرا
مقاومت البرز ............................... ارژن شیراز
مقاومت قرچک ....................... سن ایچ ساوه
اهورا بهبهان .................. پارسیان شهر قدس

تمامی بازی های این هفته ساعت 1۶ 
برگزار می شود.

 
هفته هجدهم لیگ برتر فوتسال بانوان
برتری حفاری و نامی نو 

مقابل حریفان
در هفته هجدهم لیگ برتر فوتســال 
بانوان مدعیان برابر رقبا به پیروزی دســت 
یافتند. در هفته هجدهم لیگ برتر فوتسال 
بانوان دیروز 5 بازی برگزار شد که تیم های 
حفاری اهواز و نامی نو مقابل حریفان شــان 
پیروز شــدند. مس کرمان هم موفق شــد 
پاایش نفت آبادان را شکســت دهد. نتایج 

کامل هفته هجدهم به شرح زیر است:
شهرداری رشت یک- دختران کویر کرمان 

7
پارس آرا شیراز صفر- نامی نو اصفهان 4
مس رفسنجان 4- پاایش نفت آبادان ٢
ملی حفاری ایران ٨- پویندگان فجر یک

دریژ نو فرخشــهر 7- هیات فوتبال خراسان 
رضوی 3

فخیم: واکنشم به جوسازی 
مربی مقاومت طبیعی بود

فرهــاد فخیم کاپیتان مس ســونگون که 
بازی پرحاشــیه ای مقابل مقاومــت البرز تجربه 
کرد، در واکنش به صحبت های سرمربی حریف 
که او را آغازگر جنجال بازی و درگیری ها معرفی 
کــرده بود، می گویــد: »همانطور کــه می دانید 
فوتسال ورزش درگیرانه ای است و من شاید در 
زمین فیزیکی و محکــم بازی کنم ولی به هیچ 
عنوان به خودم اجازه نمی دهم به فردی توهین 
یا بی احترامی کنم. مورد خاصی وجود نداشــت 
ولی وقتی مربی حریف جوی علیه تماشاگران ما 
به وجود آورد، حساســیت نشان دادم که طبیعی 
بود.« فخیم درباره اینکه چرا لژیونر نشد، توضیح 
می دهد: »خیلی دوست داشتم به اندونزی بروم 
ولی پس از مذاکراتی که با باشــگاه داشــتم در 

نهایت به این نتیجه رسیدم در مس بمانم.«

 جالی: عوامل مدیریتی 
دایل عقب ماندگی 

ملوان است
مجیــد جالی ســرمربی ســابق 
پیکان، حاا که وقت بیشتری دارد یک 
دوره آنالیــز پیشــرفته در انزلی برگزار 
کرد. جالی با اشــاره به آغاز این دوره 
دو روزه آنالیز فوتبال می گوید: »در این 
دوره 110 تن از مربیان جوان کشورمان 
به  منظور افزایش سطح دانش و آگاهی 
با  حضور دارند.« سرمربی سابق پیکان 
بیــان اینکــه دوره دو روزه به میزبانی 
اداره کل بنــادر و دریانــوردی در حال 
برگزاری است، ادامه می دهد: »یکی از 
برنامه های تدریســی این دوره تدریس 
ماهیت آنالیز اســت، بــه مربیان جوان 
آموزش داده می شــود کــه آنالیز چه 
فوایــدی دارد و از چه طریقی می تواند 
به پیشــرفت فوتبال کمک کند. عوامل 
مدیریتی از دایل عقب ماندگی فوتبال 
انزلی در سالیان اخیر بوده و عاقه مندم 
در نقاطــی مانند انزلی بیشــتر حضور 
پیداکرده و برای پیشرفت فوتبال تاش 
کنم.« مجید جالی با بیان اینکه انزلی 
شهر مهمی برای پیشرفت فوتبال است، 
انزلــی همواره  می گوید: »شهرســتان 
نقش پررنگی در رشــد فوتبال کشــور 
ایفا کرده. این شــهر به  واسطه حضور 
ملــوان در تخت جمشــید و بعد از آن 
در لیگ های سراســری کشورمان سهم 
عمده ای در پیشرفت فوتبال کشورمان 
بر عهده گرفت.« همایش دو روزه دوره 
آنالیز فوتبال به مدرســی مجید جالی 
پنجشــنبه و جمعه در سال اجتماعات 
اداره کل بنــادر و دریانوردی اســتان 

گیان در انزلی برگزار شد.

فوتسال

شروع نقل و 
انتقاات پر 

سر و صدا

  نقل و انتقاات نیم فصل همیشه با اتفاقات عجیبی همراه است. در این مقطع، بازیکنانی که در نیم فصل اول نتوانستند به تیمی بروند، 
به دنبال بازارگرمی هســتند تا بلکه بتوانند توجه تیمی را جلب و کار خود را در لیگ برتر دنبال کنند. این اتفاق دیگر به یک اتفاق 
تکراری تبدیل شده و اکثر مربیان به این مساله پی برده اند. البته در نیم فصل، تعدادی از بازیکنان که مصدوم بودند هم آماده می شوند 
برگردند که انتخاب تیم برای آنها بعد از مدتی دوری سخت خواهد بود اما از این اتفاقات که بگذریم می بینیم این فصل شرایط متفاوت 
شــده. دیگر از آن روال قانونی خبری نیست و بازیکنان به بهانه های مختلف به دنبال جدایی هستند تا به تیم موردنظرشان بروند.

هفته هفدهم لیگ یک
بازگشت میثاقیان به خرمشهر

هفتــه هفدهم لیگ یک امروز در حالی شــروع می شــود که سرخپوشــان 
پاکدشــت، به دنبال حفظ صدرنشینی هســتند. سرخپوشان پاکدشت، شنبه 
مقابل آلومینیوم اراک بازی دارند. مقابل تیمی که ســرمربی اش استعفا داده و 
این روزها باتکلیف است. البته مسووان آلومینیوم اراک به دنبال برگرداندن 
محمد ربیعی هســتند اما فعا تکلیف ســرمربی تیم مشخص نیست. در دیگر 
بازی مهم این هفته، گل گهر سیرجان که به روزهای خوبش برگشته و در رده 
دوم قرار دارد از اکســین البرز پذیرایی خواهد کرد. شــاگردان وینکو بگوویچ 
قصــد دارند در بازی خانگی خود 3 امتیاز را کســب کنند تــا بلکه بار دیگر 
به صــدر جدول برگردند. بــازی مس کرمان و بادران تهــران هم یکی دیگر 
از بازی های مهم این هفته اســت. در این بازی که در تهران برگزار می شــود، 
مســی ها می خواهند از فرصت استفاده کنند و به رده های بااتر برسند. ملوان 
بندرانزلی که این روزها شرایط خوبی ندارد و همچنان قعرنشین است، میزبان 
نود ارومیه است. شاگردان محمد احمدزاده امیدوارند در این بازی خانگی، نود 
ارومیه را شکســت دهند و حداقل از قعر جدول جدا شوند. البته اگر خونه به 
خونه بابل بگذارد. این تیم با اکبر میثاقیان هنوز امتیازی کســب نکرده و حاا 
به دنبال پیروزی مقابل کارون اروند خرمشــهر اســت. جدال میثاقیان و تیم 

سابقش، آن هم در خرمشهر می تواند جذابیت های خاصی داشته باشد. 
شنبه 97/9/24

گل گهر سیرجان................................................................................... اکسین البرز
ورزشگاه: امام علی )ع( سیرجان، ساعت 14

داور: پیمان فرخی مهر، کمک ها: رحیم حاجی پور، مرتضی شهریاری
بادران تهران............................................................................................ مس کرمان

ورزشگاه: نفت )تهرانسر(  تهران، ساعت 14
داور: مهدی جبرییلی، کمک ها: علیرضا شهری، جعفر رهبرفام

سرخپوشان پاکدشت...................................................................... آلومینیوم اراک
ورزشگاه: پاس قوامین تهران، ساعت 14

داور: سعاد وفاپیشه، کمک ها: کوروش کریمی، هیوا بهمنی
شهرداری تبریز.................................................................................. قشقایی شیراز

ورزشگاه: اختصاصی شهرداری تبریز، ساعت 14
داور: محمدرضا مهرگان، کمک ها: حامد تازه پور، محمدسینا رعنایی

فجرسپاسی شیراز....................................................................... شهرداری ماهشهر
ورزشگاه: پارس شیراز، ساعت 14

داور: مجید محمدی، کمک ها: علیرضا مرادی، مهدی معماری
ملوان بندرانزلی......................................................................................... نود ارومیه

ورزشگاه: تختی انزلی، ساعت 14
داور: امید جمشیدی، کمک ها: مهدی سیفی، دانیال باشنده

کارون اروند خرمشهر................................................................. خونه به خونه  بابل
ورزشگاه: نفت و گاز اروندان خرمشهر، ساعت 14:30

داور: پیام ساری اصانی، کمک ها: حمید نادری، بهمن عبداللهی

لیگ یک

رضا ناصحی کاپیتان پدیده مشــهد 
از صحبت هــای بازیکنان اســتقال بعد 
از بــازی ناراحت اســت و فکــر می کند 
تســاوی در بــازی هفتــه پانزدهم کاما 
عادانه بــود: » بازی بدی نبــود و هر دو 
برای گلزنی داشــتند.«  تیم فرصت هایی 
ناصحی اشــاره ای هم بــه عملکرد داوری 
دارد: »هر دو تیم اعتراض هایی داشــتند 
اما من نمی توانم صحبتی در این خصوص 
بکنم. گاهی مواقع هــم تیم ما از داوری 
ضرر کرده اما نمی دانم چرا اســتقالی ها 
به ما ســنگ می زدند! من برای استقال 
در ادامــه فصل آرزوی موفقیت می کنم.« 
کاپیتان پدیده مشــهد در رابطه با شرایط 
تیمش برای ادامه فصل می گوید: »شــاید 

نتیجه خوبی نگرفتیم اما واقعا خوب بازی 
می کنیم. بازی های ما سنگین شده و باید 
تاش کنیم در کنار بازی خوب نتیجه هم 
بگیریم.« رضا ناصحی نخستین بازی نیم 
فصل دوم مقابل پرســپولیس را اینچنین 
توصیف می کند: »این بازی ۶،5 امتیازی 
اســت و باید با تمرکز بــازی کنیم و در 
نهایت به پیروزی برسیم. باید تاش کنیم 
تا دل هواداران را شــاد کنیم و در انتهای 

فصل در باای جدول باشیم.«
ناصحی در مورد شرایط مالی پدیده 
حرف هــای جالبی دارد: »قرار اســت به 
زودی به تعهــدات خود عمل کنند و اگر 
این اتفاق رخ دهــد با خیال راحت پیش 

خواهیم رفت.«

 علی نعمتی مدافع میانی پدیده که روز 
بسیار خوبی برابر استقال داشت، درباره این 
بازی از هفتــه پانزدهم می گوید: »واقعا بازی 
خوبی بود که یک نیمه واقعا اســتقال تحت 
کنترل ما بود اما در نیمه  دوم قدری کار تحت 
تاثیر جو ورزشــگاه از دســت در رفت. با این 
حال به حریف خود بــاج ندادیم.« نعمتی با 
اشاره به روی زمین افتادنش در دقیقه 3 بازی 
توضیــح می دهد: »روح ا... باقری در صحنه ای 
برای تصاحب توپ به شــکل ناجوانمردانه ای 
از پهلو با اســتوکش به پهلوی پایم کوبید که 
به شــکلی عجیبی پایم را بی حس کرد و بعدا 
دیدم چه خطای ناجوری کرده.« مدافع پدیده 
یک کارت زرد هم گرفــت که خیلی عجیب 
بــود: »هرگز به داور بی احترامی نکردم و تنها 

بعد از اینکه اوتی که به سود ما بود را به وریا 
غفــوری دادند یک جمله گفتم که آقای داور 
چی می گیری؟ ناگهان کارت زرد به من نشان 
داد که چهار کارته شــدم و بازی حساس مان 
با پرســپولیس را هم از دست دادم. دقیقا در 
بازی با ماشین ســازی هم وسط نیمه چنین 
اعتراضی کردم و یــک کارت زرد الکی دیگر 
هم آنجا به من داده شد تا امروز افسوس بازی 
حســاس بعدی مان با پرسپولیس را بخورم.« 
نعمتی با اشاره به گل استقال و جنجال ها بر 
سر درست بودن این گل، می گوید: »اگر توقع 
داشتند داور اشــتباه نکند آنها باید از دقیقه 
10 بازی به خاطر خطای کارت قرمز دانشگر 
بر روی حسین مهربان، ده نفره می شدند که 

این اتفاق نیفتاد.«

محمدرضا خلعتبری، بازیکن پدیده 
دقیقه 71 بازی با استقال تعویض شد 
و همه البته منتظر اعتراضش به تعویض 
بودیم. خلعتبری هم چندان ما را منتظر 
باقی نگذاشت و قدم زنان از زمین بیرون 
آمد و با ادا و اطوارهایش به این تصمیم 
بی تردید  کــرد.  اعتراض  گل محمــدی 
گل محمــدی حواســش به ایــن رفتار 
خلعتبری هســت اما بایــد از خلعتبری 
پرســید: خســته نشــدی از این همه 

اعتراض بیهوده به تعویض در سال ها؟
او عــادت بــه این رفتار زشــت و 
غیرحرفــه ای دارد. فوتبال خلعتبری رو 

به پایان اســت اما او آخرش یاد نگرفت 
که بعد از تعویض این اداها ازم نیست.

بعد از بــازی اســتقال - پدیده، 
واکنــش یحیی گل محمــدی در مقابل 
رفتــار خلعتبــری محافظه کارانــه بود. 
گفــت:  ســاده انگارانه  گل محمــدی 
»محمدرضــا دوســت دارد تا آخر بازی 
کند و به تیم کمــک کند. من حس او 
را درک می کنم و احساســش این است 
که می تواند کمک کند. شاید از خودش 
ناراحت است. محمدرضا مغز متفکر تیم 
ما و بازیکن دوست داشــتنی مان است و 

برای مان ارزشمند است.«

واقعیــت امــا چیزی نیســت که 
را  واقعیــت  می گویــد.  گل محمــدی 
خلعتبــری هم پنهــان می کند: »به هر 
حال تصمیم مربی است که چه بازیکنی 
بازی کند و چه بازیکنی تعویض شــود. 
من هم ناراحت نشــدم. شاید وقتی من 
به طرف دیگر زمین رفتم تماشــاگران 
ناراحت شــدند اما واقعاً تابلوی تعویض 

را ندیده بودم.«
خلعتبری سال هاست که رفتارهای 
زننده ای بعد از تعویض هایش داشــته و 
هر بار بخشــیده شده یا رفتارش نادیده 
گرفته شــده و گل محمدی در مورد او 

نادیده  گرفتن را ترجیح داده است.
برای اینکه در خلعتبری تغییری در 
ایــن زمینه رخ دهد، کمی دیر شــده و 
مماشــات مربیانش با او کار را به اینجا 
رســانده اما نباید فراموش کنیم که این 
اعتراض های خلعتبری به تعویض هایش 
دیگر زننده شــده. او سال هاست بطری 
آب پرت می کند، پیراهنش را درمی آورد 
و هنگام تعویض زیر لب پچ پچ می کند. 
حتی حاا که دیگــر بازیکن جوانی هم 
نیست، دست از این کار برنداشته، با این 
تفاوت که در گذشته عذرخواهی می کرد 
و حاا دیگر رفتارش را تکذیب می کند.

نمی دانم چرا استقالی ها به ما سنگ می زدند! نعمتی: داور به راحتی من را محروم کرد

اعتراض های خلعتبری؛ هم زشت، هم تکراری

ناصحی:  بازی با پرسپولیس 6 امتیازی است خطای باقری ناجوانمردانه بود

حتی اگر گل محمدی نادیده بگیرد

مهدی مهدی خانی هافبک پدیده مثل 
دیگر بازیکنان این تیم ظاهرا از تســاوی 
مقابل اســتقال راضی است. مهدی خانی 
درباره این بازی حســاس که در ورزشگاه 
آزادی تهران برگزار شد، می گوید: »خدا را 
شکر توانســتیم به خوبی حریف را کنترل 
کنیم. ما در نیمه اول فرصت هایی داشتیم 
که می توانستیم پیروز شویم. در نیمه دوم 
هم استقال فشــار زیادی به تیم ما وارد 
کرد. به هر حال خدا را شــکر می کنم که 
یک امتیاز کســب کردیــم. فکر نمی کنم 
صحنــه تاثیرگذاری در ایــن دیدار وجود 
داشته باشــد. اخراج بازیکن استقال که 

درســت بود، در خصــوص گل حریف هم 
باید بگویم کــه از صحنه دور بودم اما هم 
آفســاید بوده و هم اینکه ســایر بازیکنان 
می گفتنــد بر روی دروازه بان خطا شــده 
است. در مجموع عملکرد داور خوب بود.«

هافبک پدیده در مورد شرایط تیمش 
صحبت های جالبــی دارد: » ما همه تاش 
خود را می کنیــم و امیدوارم مســووان 
هــم حمایت کنند. ما تیــم خوبی داریم، 
ان شــاءا... که کارهای انتقال تیم درســت 
شود و شــرایط خوبی را در نیم فصل دوم 
داشــته باشــیم و همچنان بتوانیم نتایج 

خوبی را کسب کنیم.«

بختیــار رحمانی هافبک ســپاهان 
خیلی امیدوار اســت با این تیم قهرمانی 
لیگ برتر را بار دیگر تجربه کند. رحمانی 
کــه برای بازی با اســتقال خوزســتان 
آماده می شــود، در مورد ایــن بازی که 
در اهواز انجام می شــود، می گوید: » بازی 
سختی در پیش داریم. در لیگ برتر هیچ 
مسابقه ای آسان نیست و باید با تمرکز باا 
بازی کنیم. هدفی جز گرفتن ســه امتیاز 
نداریم و امیــدوارم این بازی را هم ببریم 
تا به عنوان صدرنشین، نیم فصل اول را به 
پایان برســانیم. در نیم فصل دوم هم کار 
ســختی داریم و نتیجه گرفتن سخت تر 

خواهد شد، ولی ما به تیم خودمان اعتماد 
داریم و می توانیم این مسیر را ادامه دهیم 

و در نهایت به هدف مان برسیم.«
رحمانی اشاره ای به شانس قهرمانی 
ســپاهان دارد: »یک بــازی دیگر باقی 
مانده است که اگر ببریم قهرمان خواهیم 
شــد. قهرمانــی در نیم فصــل زیاد مهم 
نیست و مهم این است که در هفته آخر 
صدرنشــین باشــیم و جام را باای سر 
ببریم. با این حال به هیچ عنوان دوست 
نداریم صدر جدول را از دســت بدهیم و 
امیدواریم که روند روبه رشــدمان ادامه 

داشته باشد.«

مشهد  پدیده  مدافع  عبدا... حسینی 
در مــورد نیمکت نشــینی اش در بــازی 
استقال می گوید: »وقتی  مقابل  حساس 
در ابتدای فصل می خواســتم قراردادم را 
تمدید کنم، صحبت هایی با من شــد که 
خیلــی خوب بود و حتی امیدوار بودم که 
به تیــم ملی هم دعوت شــوم. در هفت 
بازی هم به میدان رفتــم ولی به یکباره 
نیمکت نشــین شــدم و دلیلــش را هم 
نمی دانــم. تیم هم نتیجه می گرفت و من 
به همین خاطر هیچ وقت دوست نداشتم 
برای تیمم حاشیه درســت کنم اما واقعاً 

دلیلــش را نمی دانم که چــرا دیگر بازی 
نکردم.« حسینی اشاره ای به پیشنهادش 
از تراکتورســازی دارد: »با پدیده قرارداد 
دارم و البته صحبتی در این زمینه با من 
انجام نشــده. البته با آقای تقوی در فصل 
گذشــته کار کردم و ایشان از لحاظ فنی 
مــرا قبول دارد. من هم اگر پیشــنهادی 
از تراکتورســازی باشد، استقبال می کنم. 
دوســت دارم جایی باشــم که بازی کنم. 
اســت و  به هرحال مربیگری ســلیقه ای 
شــاید گل محمدی عاقه ای به ســبک و 
روش بــازی من ندارد. من دوســت دارم 

پیشــرفت کنم و به تیم ملی برســم ولی 
اگر این شرایط ادامه داشته باشد به چشم 
نمی آیم. چهار ســال بــرای پدیده بازی 
کــردم و بعد از این مدت نیمکت نشــین 
شــدم اما حرفی نزدم چون اصًا دوست 
ندارم پدیده وارد حاشیه شود و امیدوارم 
داشــته  ادامه  تیمم  موفقیت آمیز  رونــد 
باشــد. گل محمدی در فواد و ذوب آهن 
نیمکت نشین  ولی حاا  مرا می خواســت 
شــده ام. من دوســت دارم بــازی کنم و 
امیــدوارم در نیم فصل دوم اتفاقات خوبی 

برایم رخ دهد.«

امین قاسمی نژاد مهاجم پدیده مشهد 
معتقــد اســت داور بــازی تیمــش مقابل 
استقال، بازیکن حریف را اخراج نکرد و یک 
پنالتی به  سود شاگردان یحیی گل محمدی 
اعام نکرد. قاسمی نژاد که از تساوی مقابل 
اســتقال راضی به نظر می رسد، درباره این 
بازی می گوید: »برای هر دو تیم بازی خیلی 
سختی بود. ما آنالیز خیلی خوبی از استقال 
داشتیم. این تیم چند هفته بود خیلی خوب 
بازی می کرد و در این بازی کمی بهتر از ما 
بود اما در مجموع تساوی نتیجه عادانه ای 
بــود.« مهاجم پدیده در مــورد تصمیمات 

اشتباه محمدحسین زاهدی فر علیه استقال 
توضیح می دهد: »مدافع حریف در نیمه اول 
باید مســتقیم از زمین اخراج می شد و یک 
صحنه مشــکوک به پنالتی بــرای ما اتفاق 
افتاد. مهاجم ما گفــت صددرصد باید یک 
پنالتی به  ســود پدیده اعام می کردند. اگر 
اشــتباهی بود، برای هر دو تیم بود.« امین 
قاســمی نژاد در رابطه با اینکــه آیا پدیده 
می تواند امسال سهمیه لیگ قهرمانان آسیا 
را کســب کند یا نه، می گوید: »تیم ما برای 
سهمیه و قهرمانی بسته نشده چون از لحاظ 
امکانات و شــرایط مالی، مشــکات زیادی 

داریم. ما امســال آمدیم تا پیشــرفت کنیم 
و امیــدوارم روند پدیــده در نیم  فصل دوم 
هم ادامه داشته باشــد.« امین قاسمی نژاد 
در مورد اینکه بازیکنان پدیده تاکنون چند 
درصد از قرارداد خــود را دریافت کرده اند، 
ادامــه می دهد: »امســال بیــن 30 تا 3٢ 
درصــد از مبالغ قراردادهای خود را گرفتیم 
امــا بازیکنان از ســال گذشــته حدود ۶0 
درصد طلبکار هســتند.« قاسمی نژاد درباره 
اینکه کار ســختی مقابل مدافعان آبی پوش 
داشت، می گوید: »این اتفاق مقابل این  همه 

تماشاگر طبیعی بود.«

مهدی خانی: بازیکنان گفتند گل استقال خطا بود!

رحمانی: قهرمان نیم فصل می شویم

حسینی: بدون دلیل نیمکت نشین شدم

قاسمی نژاد: مدافع استقال باید اخراج می شد
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استقال صفر- پدیده صفر
گل سوخته، دل های شکسته

پنجشنبه، 1397/9/22، بازی معوقه هفته دوازدهم هجدهمین دوره 
لیگ برتر، ورزشگاه آزادی تهران، تماشاگر44 هزار نفر

استقال صفر
پدیده صفر

داور: محمدحسین زاهدی فر 
کمک ها:علی میرزابیگی، رحیم شاهین

اخطار: محمد دانشــگر، میاد زکی پور، صیادمنش )استقال(- علی 
نعمتی، محمدرضا خلعتبری )پدیده(

اخراج: صیادمنش )89- استقال(
بازیکن برتر: یوسف بهزادی )پدیده(

اســتقال: مهدی رحمتی، پژمان منتظری، میــاد زکی پور، محمد 
دانشــگر، روزبه چشمی، علی کریمی، فرشــید باقری )39- نویمایر(، طارق 
همــام، فرشــید اســماعیلی )80- مرتضــی 
تبریــزی(، وریا غفــوری، روح ا... باقری )58 - 

اللهیار صیادمنش(
سرمربی: وینفرد شفر

 پدیده: یوســف بهزادی، علــی نعمتی، 
ریگــی،  مســعود  مرادمنــد،  محمدحســین 
محمدرضــا ناصحــی، اکبــر صادقــی، امین 
قاســمی نژاد، محمدرضا خلعتبری )70- سعید 
صادقی(، حســین مهربان )43- محمدمهدی 
مهدیخانــی(، محمد قاســمی نژاد )90- یونس 

شاکری(، مرتضی منصوری
سرمربی: یحیی گل محمدی

 
اســتقال و پدیده در شرایطی رخ دررخ هم قرار گرفتند که آبی ها برای 

قرار گرفتن در کورس قهرمانی نیاز مبرم به 3 امتیاز این بازی داشتند.
دقیقه 23: ســانتر تیز غفوری به محوطه شش قدم چیزی نمانده بود به 

روح ا... باقری برسد، ولی بهزادی با خروجی عالی توپ را قطع کرد.
دقیقه 37: حسین مهربان فرصت خوبی در شش قدم داشت، ولی ضربه 

آرام و بی دقت او از کنار دروازه استقال بیرون رفت.
دقیقه 43: طارق همام توپی را که از ســمت راســت فرستاده شده بود با 
شوتی سرضرب به تیر موافق زد که بهزادی در مسیر توپ بود و آن را جمع کرد.
دقیقه 3+45: سانتر وریا غفوری را دفاع پدیده به پشت محوطه جریمه 
فرستاد، ولی شوت سرضرب فرشید اسماعیلی با فاصله زیادی از کنار دروازه 

بیرون رفت. این آخرین صحنه بازی در نیمه اول بود.
دقیقــه 65: پاس عالی نویمایر روی نقطه پنالتی به طارق رســید، ولی 
شوت سرضرب هافبک عراقی بی دقت بود و با برخورد به صیادمنش به زمین 

برگشت. توپ برگشتی را علی کریمی به باای دروازه پدیده فرستاد.
دقیقه 67: نویمایر یک بار دیگر ســانتر خوبی را به تیر دوم فرستاد که 
مدافع پدیــده زودتر از طارق توپ را دفع کرد. داور خطای هافبک عراقی را 

اعام کرد.
دقیقه 70: گل محمدی که متوجه فشــار استقال روی تیمش شده بود 
خلعتبری را بیرون کشید و سعید صادقی را به تیمش اضافه کرد. خلعتبری 

طبق معمول به تعویضش معترض بود و با ناراحتی زمین را ترک کرد.
دقیقه 72: فرشــید اســماعیلی که نمایش ضعیفی داشت یک بار دیگر 

توپ را در میانه زمین از دست داد و پاس آرام او به طارق نرسید.
دقیقه 75: نویمایر دومین فرصت عالی برای زدن گل برتری اســتقال 
را از دست داد. ســانتر اسماعیلی که با ضربه سر صیادمنش به نقطه پنالتی 

رسیده بود را هافبک آلمانی با شوتی ضعیف به باای دروازه زد.
دقیقه 79: صیادمنش توانســت دروازه پدیده را باز کند، ولی شــاهین، 
کمک داور بازی پرچم را به عامت آفســاید باا بــرد. گلی که با به نمایش 

درآمدن صحنه های آهسته مشخص شد کاما درست است.
دقیقه 94: سوت پایان بازی به صدا در آمد و دو تیم به تساوی بدون گل 
رســیدند. استقال در نیمه دوم تیم برتر بود و پدیده از این تساوی راضی تر 
خواهد بود. اســتقال در نیمه دوم سه فرصت خوب گل را از دست داد. دو 
بــار نویمایر و یک بار طارق. ولــی جنجالی ترین صحنه بازی گل صیادمنش 
بود که داور آفســاید اعام کرد. این مســاوی پرســپولیس و سپاهان را هم 

خوشحال کرد.

واقعیت تیم شفر فارغ از اشتباهات داوری: 

استقال،شیربیشهقعرنشینها

تیمی که دنبال رســیدن به جام قهرمانی 
اســت باید این پدیده را با 2، 3 گل در ورزشگاه 
خانگــی شکســت مــی داد تا سرســخت ترین 
منتقدانــش را هم بــه این نتیجه برســاند که 
حقیقتا مدعی قهرمانی لیگ برتر اســت. نمایش 
اســتقال مقابل پدیده اما هیچ نشانی از مدعی 
بودن، سرســخت بودن، جام خواه بودن و جدی 

بودن در خود نداشت.
اســتقالی ها اما پس از این بازی کوشیدند 
همه دایل ناکامی خود را گردن داوری بیندازند 
که یکی از سخت ترین صحنه ها پیش رویش قرار 
گرفت و به تمکین از کمکش گلی که اســتقال 
بــه ثمر رســاند را مردود اعام کــرد. مربیان و 
بازیکنان اســتقال با جماتی مشابه و نظیر هم 
چنــان حمله ای به داوران لیگ کردند که گویی 

تمام اشتباه ها علیه این تیم رخ می دهد.
اگر اســتقال خــودش را بازنده قضاوت ها 
می داند تیم های ماشین سازی و نساجی چه باید 
بگویند؟! اتفاق خوشــایندی برای فوتبال ایران 
نیست اما داوری های ضعیف و اشتباه های مکرر 
به همه بازی ها تسری پیدا کرده است و اینگونه 
نیســت که فقط یک تیم را در این ماجرا متضرر 

بدانیم.
حال اگر اســتقال با صدرنشــینی در نیم 
فصل یک امتیاز فاصله داشت یا با پیروزی مقابل 
پدیده می توانســت به این عنوان برسد، می شد 
حملــه همه جانبه بازیکنان و مربیانش را قدری 
درک کرد اما برای استقالی که مقابل تیم های 
ضعیف شاخ و شــانه می کشد اما مقابل مدعیان 
حرفی برای گفتن ندارد، این اندازه فضاســازی 

جایز نیست.
اســتقال اگر می خواهد در همین حد تیم 
رده پنجمــی باقی نماند و به یکــی از مدعیان 
جــدی نیم فصل دوم بدل شــود باید از راس تا 
ذیــل نگاهی به خود بینــدازد. خود را به خوبی 
ورانداز کند، کاستی هایش را ببیند و در راستای 

بهبود آن قدم های درستی بردارد.
برای استقال نه بازیکنان آنچنان شاخصی 
به خدمت گرفته شــده، نه به درستی مدیریت 
شــده کما اینکه می بینیم زیر پوســت استقال 
اعتراض های بسیاری به مشــکات مالی وجود 
دارد و نه وینفرد شفر به عنوان اول مرد فنی این 

تیم کارش را به درستی انجام داده است.
بدون شک جام به تیمی تعلق می گیرد که 
اشــتباه هایش در حداقل ممکن باشد، مدیرانش 

در تصمیم گیــری و در انتخاب های خود اشــتباه 
نکنند، سرمربی اش نیز با کمترین اشتباه ها پیش 
برود و بازیکنان نیــز با همه وجود در ترکیب تیم 

خود بازی کنند.
برای اینکه اســتقال با قواعد خودش بیشتر 
آشنا شود باید به پاسخ این پرسش رسید. پرسش 
این است: استقال در بازی با پدیده چند موقعیت 
صددرصد گل داشت؟ اگر موقعیت سازی به یکی، 
دو فراری که طارق همام انجام داد، گفته می شود 
کــه باید فاتحه تفکر بازیکنان و مربیان این تیم را 

خواند و همین جا از استقال قطع امید کرد!
بــه آن موقعیت های نصفــه و نیمه ای که در 
بازی با پدیده ایجاد شــد، هیــچ منطقی موقعیت 

گل نمی گوید.
البته که استقال نسبت به ابتدای نیم فصل 
قدری رشــد کرده است اما این جهش برای تیمی 
کــه به اصطاح خودش را مدعی قهرمانی می داند 
کافی نیست و این روال هرگز آبی ها را به سرمنزل 

مقصود نمی رساند.
اســتقال اشکااتی در شــیوه بازی اش دارد 
که وینفرد شــفر در راس کادرفنــی تیمش باید 
نسبت به رفع آن اقدام کند. گرچه از تفکری که از 

ابتدای فصل مدام به جدایی تیام و جباروف اشاره 
کرد و مهر تایید زد بــه بازیکنانی همچون گرو و 
نویمایر بســیار بعید است که قابلیت صددرصدی 
برای شناسایی درست مشکات فنی تیمش داشته 
باشــد اما شــفر نیز در حد و اندازه خودش عمل 
نکــرده و در فصل هجدهم نتایــج قابل توجهی با 

استقال به دست نیاورده است.
روزی کــه اســتقال جام حذفــی را از کف 
داد پیش بینی می شــد به واســطه رهایی از یک 
جبهه فرسایشــی و دردسرســاز در لیگ عملکرد 
مطلوب تری داشــته باشــد اما وینفرد شفر هرگز 
موفق نشد از این استقال تیمی در قواره قهرمانی 
بســازد و در مهم ترین بازی نیــم فصل نتیجه ای 
به دســت آورد که هیچ کس را به آینده این تیم 
که همانا رســیدن به جام قهرمانی است، امیدوار 

نمی سازد.
واقعیت را نباید کتمان کرد. استقال فرصتی 
طایی را از کف داد و حــاا باید دل به روزهایی 
ببندد که مشــخص نیســت پس از جام ملت های 
آسیا برایش چگونه رقم بخورد و همین بازیکنانی 
که عطش پوشیدن پیراهن تیم ملی را داشتند، در 
نیم فصل دوم که بازی هــای ملی هم پیش روی 

تیم ملی نیســت با چه انگیــزه ای گام به میدان 
مسابقه بگذارند.

اســتقال راه را از ابتــدای فصــل کج رفت، 
درست مانند فصل پیش. فصل پیش هم استقال 
پایه ها را درســت بنا نکــرد و در نیم فصل به فکر 
چاره افتاد. حال شــاید این استقال بتواند در نیم 
فصــل دوم با خریدهای به اصطاح رویایی خاطره 
آن تیم فصــل پیش را تکرار کنــد اما همین که 
استقال دوباره دســتش از رسیدن به جام کوتاه 

بماند خود ناکامی بزرگی است.
تکمله: کاه مــان را قاضی کنیم. اســتقال 
مقابل چند تیم باای سرش پیروز شده؟ سپاهان 
را برده؟ پرســپولیس و پدیده را برده؟ تنها برتری 
استقال مقابل تراکتوری بود که در هفته آغازین 
در اوج بحــران بود. اســتقال حتی به پارس جم 
هم باخته اســت و جام را بــه تیمی می دهند که 
مدعیان را پس بزند نه اینکه تنها شــیری باشــد 
در بیشــه قعرنشین ها. حال گیریم زاهدی فر حتی 
از ســوی کمیته داوران به دلیل اشــتباه در اعام 
کردن گل اســتقال هفته ها محروم شود اما چه 
عاید اســتقال می شود؟ آیا از این سیلی که علیه 
داوران راه افتاده، استقال امتیازی خواهد گرفت؟

 

باشگاه استقال: سر ما را بریدند
 شنبه پرحاشیه 

در انتظار استقال
بعد از تساوی اســتقال مقابل پدیده 
و مردود شــدن گل صیاد منش که از منظر 
بســیاری گل سالمی بود باشــگاه استقال 
قصد دارد شــکایتی را بــه کمیته انضباطی 
فدراســیون فوتبال ارسال کند. استقالی ها 
در این شــکایت قصد دارند مســتنداتی از 
دیگــر اشــتباه های داوری که در گذشــته 
علیه شــان انجام شده را به کمیته انضباطی 
فدراسیون فوتبال ارســال کنند. در همین 
راســتا علی خطیر، معاون ورزشــی باشگاه 
اســتقال گفته است: »متاســفانه داور گل 
ســالم ما را مردود اعام کــرد در حالی که 
واضح بود که این گل ســالم اســت. تا کی 
باید استقال قربانی اشتباهات داوری شود؟ 
واقعا برای ما ســوال اســت چرا باید به نفع 
یــک تیــم داوری ها صورت بگیــرد و همه 
هوای یک تیم خاص را داشــته باشــند اما 
سر یک تیم مثل استقال را می برند؟ گناه 
استقال و هوادارانش چیست که امروز اسیر 
اشتباهات داوری شوند؟« خطیر خطاب به 
تصمیم گیران گفته است: »اینکه ما نجابت 
بــه خرج دادیم، اینکه ســکوت کردیم و به 
شــما احترام گذاشــتیم حقمــان باید این 
باشــد؟ ما هــم از اول باید ســر و صدا راه 
می انداختیــم تا در داوری ها ضربه نخوریم؟ 
چرا باید پاســخ نجابت ما اشتباهات داوری 
باشــد که این همــه امتیاز را از اســتقال 
گرفــت؟ در نیــم فصل اول مــا در 6 بازی 
مستقیم از اشتباهات داوری متضرر شدیم.« 
باشگاه استقال در حالی شنبه پرحاشیه ای 
را در انتظــار خــود قــرار داده که تردیدی 
نیســت اگر این باشگاه مســتنداتی از ضرر 
خــود از جانب داوران را به کمیته انضباطی 
فدراســیون فوتبال ارسال کند ممکن است 
برخی داوران نیز صحنه هایی که اســتقال 
از داوری ســود برده را نیز رســانه ای کنند. 
بعید نیست بین اســتقال و کمیته داوران 
یــک مقابله به مثل تمام عیار ایجاد شــود. 
به هر حال استقالی ها از وضعیت داوری ها 
ناراحتند اما باید تبعات اعتراض خود را هم 
نیز مــورد ارزیابی قرار دهند و با چشــم و 

گوش باز وارد این ماجرا شوند.

کارشناسی بازی پرحاشیه 
استقال-پدیده

گل استقال مثل 
اخراج صیاد منش 

درست بود
از  یکــی  نیــل  رود  نــوذر 
قضاوت  درباره  داوری  کارشناســان 
بازی اســتقال مقابل پدیده گفت: 
»داور بایــد در رفتــارش تغییراتی 
ایجــاد کند. او باید در روانشناســی 
و بازی خوانــی اش تغییراتــی بدهد. 
رفتارهایــی که او انجــام داد برای 
در  نیست.  مناسب  داوری اش  آینده 
این بــازی در دقیقه ۱7 اعام ادامه 
بــازی در محوطــه جریمــه پدیده 
تصمیم درســتی بــود و پنالتی رخ 
نداد. در دقیقه 30 مسابقه یک خطا 
به ســود استقال اعام نکرد. اخراج 
صیاد منش هم کاما درست بود زیرا 
او یــک کارت زرد داشــت و بعد از 
سوت داور اقدام به شوت زنی کرد که 
کارت زرد دوم را گرفــت و از میدان 
اخراج شــد. در دقیقه 55 هم پشت 
محوطه جریمه اســتقال خطا روی 
خلعتبری را اعام نکرد. همانطور که 
در دقیقه 76 خطا روی طارق همام 
را ندید، در حالی  که ساق پای طارق 

همام خونریزی می کرد.«
این کارشــناس داوری در مورد 
گلی که اســتقال زد و مردود اعام 
شــد، گفــت:  »در دقیقــه 78 گل 
اســتقال به پدیده کاما درســت 
بــود و کمــک داور عجلــه کرد که 
این گل را آفســاید گرفت. خطایی 
هــم در محوطه جریمــه رخ نداده 
بود ضمــن اینکه داور هم به صورت 
لفظی اعــام کرد کمــک داور هم 
آفساید اعام کرده که به هیچ وجه 
این گل آفســاید نبود. در دقیقه 8۱ 
مســابقه هم باید به ســود استقال 
کرنر می گرفت که داور ضربه دروازه 

اعام کرد.«
در تصویری هم که از این بازی 
منتشر شده کاما مشخص است گل 
اســتقال مقابل پدیده ســالم بوده 

است.

گزارش بازی واکنش

کارشناس

یهاجام
آب


یخواهند

م

واقعیت را 
نباید کتمان 

کرد. استقال 
فرصتی طایی 
را از کف داد و 
حاا باید دل به 
روزهایی ببندد 

که مشخص 
نیست پس از 
جام ملت های 
آسیا برایش 
چگونه رقم 

بخورد و همین 
بازیکنانی 
که عطش 
پوشیدن 
پیراهن 

تیم ملی را 
داشتند، در 

نیم فصل دوم 
که بازی های 
ملی هم پیش 
روی تیم ملی 
نیست با چه 

انگیزه ای 
گام به میدان 

مسابقه 
بگذارند.

بازیکنــان  برخــی  مصاحبه هــای 
اســتقال را که مــرور می کنیم به یک 
نتیجــه واحد می رســیم. اســتقالی ها 
به شــدت از قضــاوت داوران علیه خود 
ناراحتنــد و ســوت ها را به ضــرر خود 
می دانند. حتی برخی بازیکنان استقال 
صراحتــا داوری ها را به ســود باشــگاه 
پرســپولیس می داننــد. نمونه اش میاد 
زکی پــور یا مهدی رحمتــی که با نیش 
و کنایه از حریف حــرف می زنند. دیگر 
بازیکنان نیــز به طور غیر مســتقیم از 
پرســپولیس به عنوان تیمی یاد کرده اند 
که از داوری ها ســود برده اســت. آیا به 
راســتی حقیقت آن اســت که بازیکنان 
اســتقال می گویند یا باید واقعیت ها را 
جای دیگری جســت وجو کرد؟ حکایت 

عجیبی است.
 

رحمتی: پرسپولیسی ها راست می گویند 
که همه چیز به ضرر آنها است!

مهدی رحمتی با انتقــاد از داوران 
حرف هایش را شروع کرده: »تیم داوری 
با شاهکارش گل سالم ما را مردود اعام 
کرد. هفته قبل قلعه نویی درباره مســائل 
مختلــف داوری صحبت کــرد. به آقای 
تاج ســام می کنم و امیدوارم به عنوان 
نفر اول فدراســیون به این مسائل ورود 
کند. چطور می شــود که تمــام تیم ها 
اعتراض دارند. در دیــدار مقابل پیکان، 
ســایپا و سپاهان از داوری متضرر شدیم 
وقتی تمام تیم ها اعتراض می کنند حتماً 
مشــکلی وجود دارد. آقای تاج باید اان 
جوابگو باشــد. این همه تماشــاگر برای 
موفقیت تیم شان به ورزشگاه آمده بودند 
اما با ناراحتی رفتند. ما تمام تاشــمان 
را کردیم، گل هــم زدیم، دیگر باید چه 

می کردیم.«
اینکــه  خصــوص  در  رحمتــی 
تاج بازنشســته اســت و شــرایطش در 
فدراسیون مشــخص نیست، گفت: »اگر 
بازنشسته است که برود ما که نمی توانیم 

ضرر کنیم.
به خاطر اینکــه یک نفر می خواهد 
از بازنشســتگی خارج شود ما باید تاوان 
بدهیم.« وی در خصــوص اینکه برخی 
مانند قلعه نویی معتقدند با این شــرایط 
سایر تیم ها باید به دنبال نایب قهرمانی 
باشــند، گفت: »وقتی تمام تیم ها از یک 
یک  موضوع صحبــت می کننــد حتماً 
چیزی اســت. هفته قبل ســپاهان گلی 
از پرســپولیس خورد که دو ســال قبل 
ما همانطور از پرسپولیس خورده بودیم 
که بعد از اعتراض من اخراج شــدم. چه 
کسی آن دربی را سوت زد و من را اخراج 
کــرد؟ همه می دانند نیازی نیســت من 
بگویم.« دروازه بان تیم فوتبال اســتقال 
در خصــوص اینکه پرسپولیســی ها هم 

معتقدند داوری ها به ضرر آنها بوده است، 
گفت: »بله، آنها که صد درصد درســت 
می گویند. همه چیز به ضرر آنهاست. ما 
همه چیز داریم، پول داریم، زمین تمرین 
خوب داریم اما آنها هیچ چیزی ندارند.«

 
 زکی پور: شک نکنید داوری ها

 به سود پرسپولیس است
میــاد زکی پور با اعتراض شــدید 
به قضــاوت داوران می گوید: »یا پنالتی 
مــا را نمی گیرند و یا گل ما را آفســاید 
اعــام می کنند. تمام مــردم دیدند که 
گل ما آفســاید نبود اما بعد از 5 دقیقه 
کمک داور پرچم زد. این همه تماشــاگر 
به ورزشگاه آمده بودند و دوست داشتند 
تیم شان برنده باشد اما تمام اشتباهات به 
سود پدیده بود. در دیدار مقابل استقال 
خوزستان هم همین داور قضاوت کرد و 
آنجا هم به ضرر ما ســوت زد، شرمنده 

هواداران شدیم.«
 زکی پور در پاســخ به این سوال که 
آیا او هم اعتقــاد دارد که بقیه تیم ها با 
توجه به اینکه داوری ها به سود یک تیم 
خاص اســت باید بــرای دومی بجنگند 
گفــت: »صد درصــد، گل ســالم ما را 
آفساید اعام می کنند، در حالی که برای 
تیم های دیگــر نمی گیرند، گل ما خیلی 
ســالم بود اما رفتار خوبی با اســتقال 

نمی شود.«
بازیکن تیم فوتبال استقال در پاسخ 
به این سوال که آیا قضاوت ها بین تیم های 
اســتقال و پرســپولیس متفاوت است، 

 گفت: »شک نکنید همینطور است !«

 منتظری: به بعضی ها عمدا یا سهوا 
کمک می شود

پژمان منتظری نیــز به تصمیم داور 
عمیقا معترض اســت: »تصمیمات اشتباه 
داور در بازی مقابل پدیده خیلی پررنگ تر 
بود متأســفانه حرف خاصی نمی توان زد، 
تنها تفاوت اســتقال بــا تیم های باای 
جدول این است که حقش را نمی دهند اما 
وقتی آنها در شــرایط سخت گیر می کنند 
به کمکشــان می آیند حاا عمداً یا سهواً 
ســود می  برند، نمی دانم. نمی دانم چرا در 
این سال ها این اتفاقات فقط برای استقال 
رخ می دهد در حالی که امروز باید مدعی 
می شدیم دوباره ترمز استقال را کشیدند. 
امیــدوارم آنقدر قوی شــویم که در چند 
جبهه بجنگیم نه فقط در زمین مسابقه.«

 منتظــری هــم دیگــر تیم ها را 
متهــم می کند: »اختاف اســتقال با 
تیم های باای جدول همین اســت که 
در روزهای بدشان عمداً یا سهواً به آنها 
کمک می شــود، هــواداران چه گناهی 
کردند، آنها چیزی جز پیروزی تیم شان 
نمی خواهنــد. مــا هم چیــز اضافه ای 
نمی خواهیــم. تنها حق مــان را بدهند 
از فردا شــروع می کنند به مصاحبه که 
فان بازی، فان اتفاق به سود استقال 
رخ داده و ســود برده است اما یک گل 
ســالم زدیم و خیلی راحــت حق ما را 
خوردنــد.« منتظری در پاســخ به این 
ســوال که کمیته اخــاق اعام کرده، 
افرادی که علیــه داوری صحبت کنند 
احضار خواهد کرد، این واکنش را نشان 
داد: »حرف بدی نزدیم، درباره گلی که 

سالم بود و همه دیدند صحبت می کنیم 
به کســی هم توهین نکردیم. حاا اگر 
می خواهند محروم کننــد، کل تیم را 

محروم کنند.«
 

غفوری: استقال را اذیت 
می کنند!

وریا غفوری هم اعتقاد دارد که داور 
نتیجه بازی را تغییر داده اســت: »فکر 
می کنــم داور نتیجه را تعیین کرد. او به 
افتضاح ترین شکل ممکن گل سالم ما را 
مردود اعام کرد. بازی با پیکان 2 امتیاز، 
بازی با فواد 2 امتیاز، بازی با ســپاهان 
3 امتیــاز و مقابل پدیده هــم 2 امتیاز 
از ما گرفتنــد. اگــر داوران کمی دقت 
می کردند ما اان بایــد در صدر جدول 
قرار می گرفتیم. شما ببینید چگونه برای 
تیم های دیگر پنالتی می گیرند و چگونه 

گل سالم ما را مردود اعام می کنند!«
 غفــوری حرف هایــش را بــا این 
جمات پایان داد: »در بازی حذفی برابر 
سایپا پنالتی ســوم را برای ما نگرفتند. 
واقعاً با استقال چه می کنند؟ اول فصل 
که کسی به داد این تیم نرسید و همه از 
استقال جدا شدند. حال هم که شرایط 
اینگونه اســت. ما بعــد از چند هفته که 
شرایط خوبی پیدا کردیم از داوری ضربه 
می خوریم. اگر اســتقال را اذیت نکنند 

قطعاً قهرمان لیگ خواهد شد.«
 

باقری: اجازه دهند مدعی 
می شویم

 فرشید باقری هم به شدت از داوری 

ایــن بازی انتقــاد می کند: »متاســفانه 
داوری اتفاقــی را رقم زد که باعث شــد 
نتوانیــم3 امتیاز را بگیریــم. در بازی با 
سپاهان، فواد خوزســتان و چند بازی 
دیگــر پنالتی های ما گرفته نشــد و در 
این بازی هم ۱00 درصد گل ما درست 
بود. نمی دانم مشــکل آنها با اســتقال 
چیست اما امیدوارم این رویه تمام شود. 
اگر اجازه دهند حتمــا مدعی قهرمانی 

هستیم.«
 

 چشمی: از تیمی نام نمی برم
 اما داوری ما فرق دارد

 روزبه چشمی هم همان حرف هایی 
را می زند که دیگــران زده اند: »در بازی 
برابر ســپاهان، پیکان، پدیــده، فواد و 
ســایپا داوری به ضرر ما بــود. در بازی 
مقابل استقال خوزســتان ما از حریف 
پیش بودیم و حریف عقب نشســته بود 
اما داور بازی را به دلیل بارش باران قطع 
کرد! او با این تصمیمــش روند بازی را 
برهم زد اما به هر حال توانســتیم پیروز 

باشیم.«
مصاحبــه  مــورد  در  چشــمی   
قلعه نویــی مبنی بر اینکــه داوری ها به 
این جمات  سود پرســپولیس اســت، 
را گفت: »من نمی خواهــم از تیمی نام 
بیاورم اما قانــون داوری برای بازی های 
ما فرق می کند. کتاب قانون داوری برای 
بازی های استقال برعکس است. برخی 
تصمیم های خنده دار کار را خراب کرد؛ 
مگر می شــود که اوضاع اینگونه باشد؟ 
ما نمی خواهیم داور ها به ســود ما سوت 
بزننــد اما نبایــد اینگونه هــم برخورد 

کنند.«
وی در خصــوص اینکــه قلعه نویی 
اعــام کــرده تیم هــا باید بــرای نایب 
قهرمانی بجنگند، گفت: »شــواهد این را 

نشان می دهد!«

 کریمی: خیلی از داوری ها 
به ضرر ما بود

علــی کریمــی، هافبــک دفاعــی 
استقال نیز از عملکرد داوران به شدت 

گله مند است. 
او نیــز می گویــد: »از اول فصل در 
خیلی از بازی ها داوری بیشتر به ضرر ما 
بوده اســت. فکر می کنم امسال خیلی از 

داوری ضرر کردیم.
 ما دیر شروع کردیم، ولی با تقویت 
و بدنســازی که در نیم فصــل خواهیم 
داشــت، بهتر می شــویم. قطعاً در نیمه 
دوم نیم فصل اول خیلی بهتر شــدیم و 
ان شاءا... در نیم فصل دوم اگر اشتباهات 
داوری گریبانگیــر ما نباشــد، امتیازات 
بیشتری جمع آوری می کنیم و می توانیم 

برای قهرمانی بجنگیم.«

»جام می خواهیم، جام می خواهیم.« این جمله واحدی بود که غالب بازیکنان استقال پیش از بازی با پدیده و پس از 3 برد متوالی به زبان می آوردند. اظهارات آبی ها 
نشانه هایی از یک حس بزرگ برای بازگشت به دایره مدعیان جدی قهرمانی را در خود داشت اما آیا آنچه پنجشنبه ای که گذشت و در ورزشگاه آزادی رقم خورد، 
با آنچه بازیکنان و مربیان اســتقال به زبان می آوردند، کمترین شباهتی داشت؟ تیمی که به واقع جام می خواهد و نام استقال را یدک می کشد اگر به واقع جام 
می خواست باید به قاطع ترین شکل ممکن میدان بازی با رقیبش را ترک می کرد اما از استقال به جز دقایقی برتری عددی و تاکتیکی بر حریف هیچ قاطعیتی دیده نشد.

شفر: دیگر نمی توانم علیه داوران حرف نزنم

طباطبایی: استقال تیم با کیفیتی نیست

حرف هــای وینفرد شــفر، ســرمربی 
اســتقال نیز پس از تساوی شبهه باخت به 
پدیده هیچ اثری از رضایت در خود نداشت: 
»مسابقه بســیار خوب و بسیار سختی بود. 
پدیده تیم بسیار خوبی است؛ فیلم بازی های 
آخر این تیم را دیدم و همیشه 4،3  موقعیت 
گلزنی داشتند اما مقابل ما موقعیت خاصی 
نداشــتند. ما خیلی خوب کار تیمی را انجام 
دادیم و در دفاع و مســائل تاکتیکی خوب 
بودیم. نیمه اول شاید مقداری خوب نبودیم 
امــا نیمه دوم بهتر و کامــل بازی کردیم و 
یک گل کاما درســت زدیــم. همه دیدند 
آفساید نبود.« شــفر به اشتباه های سریالی 
داوران علیه استقال اشاره کرده است: »در 
دیدار با پیکان، ذوب آهن، سپاهان و فواد و 
این دیــدار به دلیل تصمیمات داور ما برنده 
نبودیم. شــاید ما شــانس نداریم؛ شاید ما 
باید رنگ لبــاس را عوض کنیم و آبی رنگ 
محبوب داوران نیســت و ما باید زرد، سبز 
یا ســفید بپوشــیم. در بازی با سپاهان دو 
خطای مشخص پنالتی رخ داد اما داور ندید. 
می دانید کــه من معموا در مــورد داوری 
حرف نمی زنم اما اکنون زمان آن است. تیم 
من به این نیاز دارد؛ ما 90 دقیقه جنگیدیم 
و یک گل زدیم اما در نهایت بازی مســاوی 
شد. من به بازیکنانم در رختکن چه بگویم؟ 
همه دیدند گل آفســاید نبــود. پای همام 
خونر یزی می کرد و شــبیه بــه بازی پیکان 
برای ســجاد آقایی رخ داد.« شــفر قدری 

هم خرافاتی شــده، او در ادامه حرف هایش 
گفت: »در آلمان رنگ شــانس، رنگ ســبز 
اســت و شــاید ما هم باید رنــگ لباس را 
عوض کنیم. می خواهم از تیمم تعریف کنم 
که 90 دقیقه بســیار خــوب تاش کردند. 
در نیمــه دوم خیلی خوب فشــار آوردیم و 
نویمایر دو موقعیت گلزنی داشت و شاید ما 
واقعا شــانس نداریم.« سرمربی استقال در 
واکنش به این موضوع که بازیکنان استقال 
در گلزنــی موفق نیســتند و آیــا خرید در 
خط حمله خواهید داشــت و آیا صبر شما 
هــم مانند برانکــو از داوری ها لبریز شــده 
اســت، گفت: »مارکوس دو موقعیت، طارق 
و فرشــید اســماعیلی هم موقعیت گلزنی 
داشتند. اگر مارکوس بهتر ضربه می زد، توپ 
گل می شــد. من به آقای برانکو کاری ندارم 
و ما تیم خود را داریم. ما در تمرین و زمین 
تاش می کنیم و اینکه موقعیت ها گل شــد 
یا نه مهم نیست؛ مهم این است که داور گل 
درست ما را مردود کرد. ما 4 مسابقه پشت 
هم انجام دادیم و سه بازی را با برد به پایان 
رســاندیم و می خواستیم مقابل پدیده برنده 
باشیم اما نشــد. ما همیشه تاش می کنیم 
اما به شانس نیاز داریم. یک نفر اینجا لباس 
ســبز بر تن دارد و ما باید لباس او را بر تن 
کنیم.« وینفرد شفر درباره اینکه چرا دوباره 
به رحمتی بازی داد، این پاسخ را ارائه کرد: 
»در مورد بازیکنان ملی پوش باید بگویم که 
ما 5 ملی پوش داریم و شــاید می توانستیم 
6 ملی پوش داشــته باشیم. حســینی برابر 
ســپیدرود عملکرد خوبی داشــت و اکنون 
این فرصت را دارد خود را نشــان بدهد. به 
کی روش گفتم و امیدوارم حســینی در تیم 
ملی بدرخشد اما ما مقابل پدیده به رحمتی 
نیاز داشــتیم. منتظری ســمت راست بازی 
کرد زیرا حریف پرس می کرد و او کار با توپ 
خوبــی دارد. روزبه و وریــا غفوری عملکرد 
خوبی داشــتند. از عملکرد کریمی بســیار 
خوشــحالم؛ او باهوش و بسیار خوب است 
و مقابل پدیده خوب جنگید و اگر شــانس 
داشت می توانســت گلزنی کند. او می تواند 
در جام ملت ها عملکرد خوبی داشــته باشد 
و فکر می کنم همه بازیکنان ما می توانند در 

جام ملت ها حاضر باشند.«

 هــادی طباطبایــی پیشکســوت 
اســتقال بازی آبی ها مقابــل پدیده را 
این گونه تفســیر کرده است: »نیمه اول 
متعادل بود، ۱0، ۱5 دقیقه اول استقال 
تیم برتر میدان بود اما نیمه دوم استقال 
بهتر بود؛ آن هم به خاطر حضور هواداران 
و میزبانی بود که فشــارهای زیادی وارد 
کرد امــا در مجمــوع کیفیــت ازم را 
نداشتیم. ما در حمله کم تعداد هستیم، 
اصًا مهاجمان حمله و نفوذ نمی کنند، ما 
نیاز داریم دفاع چپ و راست نفوذ کنند 
و مهاجمان بیشتری داشته باشیم. دیدید 
که بــه همین دلیل تــک موقعیت هایی 

کسب شد که از دست رفت.«
تیــم  را  اســتقال  طباطبایــی 

بی کیفیتی می داند. پیشکسوت استقال 
با انتقــاد از عملکرد آبی هــا گفت: »ما 
کیفیتی ندیدیم، از روز اول هم ندیدیم. 
همــان موقع گفتم اما موضــع گرفتند، 
نظر باشــگاه این بوده اما سوال من این 
اســت آیا ارزش واقعی این بازیکنان این 
قدر بوده اســت. واقعاً ببینید ارزش این 
بازیکنــان در اروپا چقدر اســت؟ اینها 
بازیکــن معمولی هســتند.« طباطبایی 
درباره اینکه شــفر قصد دارد جوان ها را 
کنار بگــذارد، این جمله کوتاه را به زبان 
آورد: »این دیدگاه ســرمربی است، من 
نمی توانم اظهارنظر کنم، او ممکن است 
بازیکنی که نیاز دارد را بگیرد اما دیدگاه 
سرمربی به من و باشگاه ارتباطی ندارد.«

بعد از اشتباهات زاهدی فر در بازی استقال - پدیده

حمله استقال به داور؛ متهم: پرسپولیس!

حمیدرضا عرب
Hamidreza Arab
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جمعــه ۹۷/۹/۲۳، هفته پانزدهم 
برتر،  لیــگ  دوره  هجدهمیــن 
ورزشگاه تختی آبادان، ساعت:۱۵، 

تماشاگر: ۵ هزار نفر
صنعت نفت ۲

گل هــا: میــاد جهانــی )۶۵(، 
محمدرضا غبیشاوی )۸۳(

سایپا یک
گل: معین عباسیان )۲۶(
داور: محمدرضا اکبریان

کمک داوران: رضا سخندان، حمید 
سبحانی و کوپال ناظمی

اخطــار: مهدی ترابــی و مهرداد 
کفشــگری )ســایپا(، محمدرضا 

غبیشاوی )صنعت نفت(
بازیکن برتر: میاد جهانی

 
صنعــت نفت آبادان: شــهاب 
هخامنش،  وفا  کعبــی،  عقیل  گردان، 
فردین عابدینی، سیروان قربانی، مسلم 
مجدمی )80- محمدرضا غبیشــاوی(، 
محمد قریشــی، طالب ریکانی، میاد 
بالوتلی، حامد پاکدل  جهانی، جاناتون 

)60- رضا جبیره(

سرمربی: پائولو سرجیو
 

اکبرمنادی،  محمدحسین  سایپا: 
ساموئل سارفو، مهرداد کفشگری )84- 
ســلطانی مهر(، آرش رضاونــد، مهدی 
عباســیان  امید خالدی، معین  ترابی، 
)86-رضا جعفــری(، ابوالفصل جالی، 
کامیاب )80-  رمضانی، حسین  آرمان 
محمدامین  سلیمانی اصل(،  محمدرضا 

حاج محمدی
سرمربی: علی دایی

 
صنعــت نفت در حالی که بازی را 
واگذار کرده بود در عرض کمتر از ۲0 
دقیقه توانســت سایپا را شکست دهد. 
آبادانی ها در آخرین بازی نیم فصل در 
خانه خود با دو گل ســایپا را شکست 
دادند تا بــه دومین برد خود دســت 
پیدا کنند. این دیــدار از این نظر هم 
ویژه بود که آخرین بازی مهدی ترابی 
برای سایپا محســوب می شد و سایپا 
از ایــن به بعد باید بــازی بدون ترابی 
را تجربه کند. ســرجیو، مربی پرتغالی 
صنعت نفت تا اینجای لیگ نتوانســته 

بود رضایت هواداران و مدیران این تیم 
خوزستانی را جلب کند و حاا پیروزی 
مقابل سایپا حکم بقای سرجیو هم بود. 

او عجب روزی به پیروزی رسید.
دقیقه ۲6 معین عباسیان از روی 
ضربه ایســتگاهی توانست با پای چپ 
دروازه شــهاب گردان را به زیبایی باز 
کند. صنعت نفت باید با این گل ناامید 
می شــد اما آنها در نیمــه دوم ورق را 
برگرداندند. میاد جهانی دقیقه 6۵ با 
حرکت در عرض زمین و با یک شــوت 
از پشــت محوطه جریمه با پای چپ 
توانست دروازه اکبرمنادی را به زیبایی 
بــاز کند. گل دوم نفــت را محمدرضا 
غبیشــاوی زد، در دقیقه 8۳. حرکت 
باز هم از ســمت راست؛ سلمانی توپ 
را به رضا جبیره ســپرد و او نیز با یک 
پاس رو به عقب توانســت غبیشاوی را 
صاحب توپ کند و غبیشــاوی با یک 
بغل پــای دقیق دروازه منــادی را باز 
نتوانست گل های  کرد. سایپا ســپس 
خــورده را جبــران کنــد و نفت یک 
پیروزی حیاتی را به دســت آورد تا از 

بحران خارج شود.

جمعــه ۹۷/۹/۲۳، هفته پانزدهم 
برتر،  لیــگ  دوره  هجدهمیــن 
ورزشگاه یادگار امام )ره(، ساعت 

۱۵، تماشاگر: ۶0 هزار نفر
تراکتورسازی یک

گل: علیرضا نقی زاده)۷۵(
فواد ۲

گل ها: رضا میرزایی )۲4(، لوسیانو 
پریرا )۵۱- پنالتی(
داور: بیژن حیدری

کمک ها: ایلدروم، عسگر محمدی
حاجی صفی  احســان  اخطــار: 
)تراکتورســازی(، لوسیانو پریرا، 

صابر حردانی )فواد(
 

فروزان،  محسن  تراکتورسازی: 
احسان  ایمان سلیمی، محمد طیبی، 
اســماعیلی فر،  دانیال  حاجی صفــی، 
علیرضــا نقی زاده، مهــدی مهدی  پور 
مسعود  شجاعی،  شربتی(،  رضا   -84(
یوکیــا ســوگیتا، قائم اســامی خواه 
)49- محمدرضــا آزادی(، محمدرضا 

مهدی زاده )49- احسان پهلوان(
سرمربی: محمد تقوی

 
فواد: احســان مرادیــان، فرزاد 
جعفــری، ایوب والــی، میثم دورقی، 

حســن بیت ســعید، عبــدا... کرمی، 
مهدی زبیــدی )69- نگچــی لوپز(، 
عارف آقاســی، لوســیانو پریرا، سینا 
مریدی، رضــا میرزایــی )46- صابر 

حردانی()9۳- میاد بدرقه(
سرمربی: افشین قطبی

 
تراکتورســازی در حالی بازی اش 
را مقابــل فــواد شــروع می کرد که 
تماشــاگران این تیم ورزشگاه یادگار 
امــام )ره( را پر کرده بودند و از طرف 
دیگــر روی نیمکت فواد ســرمربی 
قطبی  افشین  بود.  نشســته  جدیدی 
در نخســتین دیــدار هدایت تیمش، 
شــاگردانش را هجومــی بــه میدان 
فرستاد و این تیم توانست خیلی زود 
توپ و میــدان را در اختیار بگیرد. در 
حالی که شاهد برتری نسبی فوادی ها 
در دقایــق ابتدایی بودیم، شــاگردان 
تقوی هم کمی جلو کشیدند و تاش 
کردند مقابل چشــمان هوادارانشــان 
به دروازه فواد نزدیک شــوند. دقیقه 
۲4 بازی، حرکت نمایشــی بازیکنان 
دروازه  نزدیکــی  در  تراکتورســازی 
فوادی هــا، باعــث لو رفتــن توپ و 
ضد حمله آنها شــد که طولی نکشید 
تراکتورســازی  دروازه بان  با  میرزایی 

تــک به تــک شــد و توانســت گل 
اول بــازی را به ثمر برســاند. تاش 
تراکتوری ها بــرای جبران گل خورده 
در نیمه اول بازی بی فایده بود و نیمه 

اول با تک گل فواد به پایان رسید.
با شــروع نیمه دوم مشخص بود 
که تراکتوری ها بــه دنبال چه چیزی 
هســتند و بر همین اساس خیلی زود 
حماتشان را شروع کردند ولی بازی 
آنها می خواســتند پیش  آنطور کــه 
نرفــت. در دقیقــه ۵1 بازی اشــتباه 
اســماعیلی فر در خطا روی  دانیــال 
زبیدی، باعث شد تا داور نقطه پنالتی 
را نشــان دهد و پریرا برخاف حرکت 
فروزان دومیــن گل تیمش را به ثمر 
رســاند. هرچند کار تراکتوری ها برای 
جبران گل های خورده سخت شده بود 
اما آنها در حضور هوادارانشان همچنان 
تــاش می کردند گل هــای خورده را 
جبران کنند کــه در دقیقه 7۵ بازی 
ارســال کرنر توســط حاجی صفی با 
ضربه ســر نقی زاده همــراه و یکی از 
جبران  تراکتورسازی  خورده  گل های 
شــد. بعد از این گل فوادی ها کمی 
عقب نشســتند و بیشــتر تمرکزشان 
روی دفاع بــود که نتیجه آن را هم با 

کسب سه امتیاز دیدند.

سرجیو عجب روزی برد

ستاره های خاموش تراکتور در پایان نیم فصل

تصویر شهر

 حضور ۳ بازیکن ســابق پرســپولیس در اردوی پارس جنوبی 
شــب قبل از دیدار با شــاگردان برانکو ایوانکوویچ در نوع خود 
اتفاق جالبی اســت. در شــرایطی که تیم فوتبال پارس جنوبی 
اردوی خود را در هتل المپیک برگــزار می کرد، رامین رضاییان، 
مهــدی طارمی و حســین کنعانی زادگان هــم در هتل المپیک 
حاضر شــدند و با برخی بازیکنان پارس جنوبــی دیدار کردند.

چشــمی در دیدار با پدیده فاصله کمی تا ثبت یک اشــتباه جدید نداشــت 
که واکنش خوب رحمتی و تیزهوشــی او باعث شــد این اتفــاق رخ ندهد. 
در شــرایطی که رحمتی بــرای دریافت یک توپ بی خطر خــروج کرده بود، 
چشــمی به اشــتباه توپ را لمس کرد تا جریان توپ تغییر کند و به ســمت 
دروازه اســتقال برود اما رحمتی خیلی خوب توانســت این اشتباه چشمی 
را جبران کند تا یک گل به خودی بد موقع در نتیجه مســابقه ثبت نشــود.

 آخرین تمرین پارس جنوبی پیش از 
رویارویی با پرسپولیس، با روحیه ای باا 
برگزار شد. بازیکنان تیم کارهای تاکتیکی 
را زیر نظر مهدی تارتار و دستیارانش انجام 
دادند و خود را آماده بازی با پرسپولیس 
کردند. در این تمرین، بهرام رضاییان 
مدیرعامل و محمد اسدی عضو هیات مدیره و 
برخی دیگر از مسووان باشگاه پارس جنوبی 
هم حضور داشتند و به اعضای تیم در آستانه 
دیدار با پرسپولیس روحیه دادند.

هواداران تراکتورسازی از 
بازی تیم شان مقابل فواد 
حسابی استقبال کردند. 
ورزشگاه یادگار امام )ره( 
تبریز تقریبًا پر شد و حتی 
روی پله های ورزشگاه هم 
جایی برای نشستن نبود. تنها 
در سکو های پشت دروازه 
صندلی خالی دیده می شد.

جام ملت هاي آسیا
دوشنبه 97/10/17

.................................................  یمن ایران
 ساعت ۲0:۳0

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

 ساعت 1۵:۳0
سه شنبه 97/10/25

................................................  عراق ایران
 ساعت ۲0:۳0

بازي هاي تیم هاي همگروه ایران 
در جام ملت هاي آسیا

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

ساعت 18:00
شنبه 97/10/22

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

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

 ساعت ۲0:۳0

جام حذفی
مرحله یک هشتم

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

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

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

)روز بازی متعاقبا اعام می شود(

برنامه بازي ها 

آقــا میاد مــودب: خــط دفاع 
سپیدرود رشت از رئال مادرید قوی تره.

آلرژن: چیه این استقال؟ اول صبح 
که بیدار می شــیم استرس بازیشو داریم. 
اینجاست که سعدی می گه: »تو چنان در 

دل من رفته که جان در بدنی.«
جناب صدراکرم: کاش یه هوشنگ  
نصیرزاده داشــتم که نتونه با رفتنم کنار 

بیاد.
به  بدن  رو  نویمایر  شاهین ترامپ: 
جاش چند جفت دستکش برای نیم فصل 

بگیرن خیلی مفیدتره.
گل  بورخس:  لوئیــس  خورخه 
ســالممون رو نگرفتن. اللهیــار رو الکی 
اخراج کردن ولــی آخرش طبق آمار 90 
بیشترین سود از داوری رو استقال کرده.
Hossein: کنایه ســنگین رحمتی 
به منصوریان: »گل محمدی نشــان داده 
در هــر تیمی که حضور داشــته تا چند 
ســال بعد از آن، تیم خوب نتیجه گرفته 
است حتی اگر یک مربی مبتدی هدایت 
آن را بــر عهــده بگیــرد.« پ. ن: بعد از 
گل محمدی که نفــت تهران رو تو لیگ، 
ســوم کرد، منصوریان هدایت نفت رو به 

عهده گرفت.
خط  خطی: بازم خدا رو شکر تو این 

گیرودار، اوت دستی هامونو می گیرن.
ممیز: گل سالم زدیم آفساید گرفت. 
به بهانه اینکه یک ثانیه بعد از سوت داور 
صیادمنــش به توپ ضربــه زد اخراجش 
کــرد. این دو امتیاز هــم رفت پیش اون 
هفت امتیاز ضرری که تا حاا اســتقال 
از داوری دیــده. چیزی نمی شــه گفت 
واقعاً. عادت کردیم دیگه هر بازی به ضرر 

استقال، به نفع پرسپولیس.
میتی: هیچــی خنده دارتر از تاش 
یه پرسپولیسی وقتی می خواد بگه داوریا 
به نفعشون نیست و این اتفاقات طبیعیه، 

نیست!
Erfan Miri: بلیــت خریدیم اما 
یک نیمه کامل بیرون نگه داشــتنمون! 
اصًا نفهمیدیم چرا باید یک ساعت بیرون 
بمونیم و بازی که پولش رو دادیم نبینیم! 
هزاران نفر با اینکه بلیت دستشــون بود، 
پشیمون و ناامید شدن و رفتن خونه شون! 
کی جوابگوئه؟ طرف جوری دلزده شد که 

دیگه استادیوم نمیاد!
ســیدجال تو  جســی پینکمن: 
ملی  تیم  امیــدوارم  مصاحبه اش گفتــه 
قهرمان آســیا بشــه چون بچه هــا واقعاً 
لیاقتــش رو دارن. بعــد یــه ســری از 
پرسپولیســیا با شــعار »تیــم ملی من، 
پرسپولیسه« از خداشونه تیم ملی نتیجه 
نگیره تا ســرکوفت برانکو رو به کی روش 
بزنــن. مثال بارز»شــاه می بخشــه ولی 

شاه قلی خان نمی بخشه.«
Abbasic: آقــای برانکو شــما با 
اختاف ضعیف ترین مربی هستید که به 
چشــم دیدم. بدون داور هیچی نیستید. 
)در انتظار حضور در فهرســت تیم ملی 

می نشیند.(
مخالــف  قلعه نویــی،   :Hossein
همیشــگی کی روش، یــه مصاحبه علیه 
پرســپولیس کرد کی روش براش پســت 
تشکر گذاشــت. رحمتی ام دو تا مصاحبه 
ثابت  بکنه  دیشــبش  مصاحبه های  عین 

تیم ملیه تو جام ملت ها.
کی  نمی دونم  فوتبال دوست:  یک 
داورهای لیــگ رو به چالش #من-بدتر-

از-همه-داوری-می کنم، دعوت کرده!!!
امیرجوکــر: فقط باید اســتقالی 
باشی به داوری که هشــتاد دقیقه از ده 
نفره بازی کــردن تیمت جلوگیری کرد، 
به خاطر مــردود اعام کردن گل خطای 

تیمت حمله کنی!
نمی فهمن  استقالی ها  واقعاً  شکور: 
توپی که آفســاید اعام شد و اشتباه بود 
نرفت ســمت گل و برگشــته بود سمت 
زمین خود استقال؟ کمک داور پرچم که 
زد توپ هنوز زیــر پای نویمایر نبود، چه 
برسه پاس بده به مهاجم و اون گل بزنه.

شهر مجازی

قطبی: این برد را به هواداران فواد تقدیم می کنم
افشین قطبی پس از پیروزی ۲ بر یک تیمش مقابل تراکتورسازی می گوید: 
»بازی هیجان خاصی داشت. این نخستین تجربه ام در فواد بود و برای نخستین 
بار در این ورزشــگاه ها حضور داشــتم. این یکی از بهترین خاطره های من بود، 
چرا که دیدم هواداران تراکتورســازی تا چه اندازه شــور و هیجان را به ورزشگاه 
آوردنــد. در نیمه اول چه در فاز دفاعی و چــه هجومی، خوب بودیم. بعد از گل 
می توانســتیم تمرکزمان را حفظ کنیم و به گل دوم در نیمه نخست برسیم. در 
ایــن زمان کم، بازی خوبی انجام دادیم و این موضوع نشــان داد که عملکردمان 
خوب بوده اســت. در نیمه دوم، می خواســتیم به گل برسیم و همان چیزی که 
می خواســتیم، انجام دادیم. یک گل برتری مقابل تراکتورســازی کافی نبود و به 
همین دلیل برای زدن گل دوم تاش می کردیم. تراکتورســازی  هم خوب بازی 
کرد و فشار زیادی روی تیم ما آوردند تا بازی را به تساوی بکشانند اما بازیکنانم 
با جان و دل بازی کردند و توانســتیم نتیجــه ازم را بگیریم.« او حرف هایش را 
اینطــور ادامه می دهد: »این بــرد را به هواداران فواد تقدیم می کنم که ســال 
ســختی داشته اند و امیدوارم در آینده نیز نتایج خوبی بگیریم و آنها را خوشحال 
کنیم. برای تراکتورســازی هم آرزوی موفقیت می کنم. من فکر می کنم بازیکنان 
خوبی دارم که ذهن شان باز بود. در این مدت سعی کردیم همه را یکدست کنیم 
و این موضوع با کمک کادر فنی و همه اعضای فنی عملی شــد. با تغییرات خیلی 
کم به نتیجه خیلی بزرگی رسیدیم. ذهن و قلب بازیکنان باز بود اما نمی توانستیم 
تغییرات زیادی داشته باشیم. تراکتورسازی تیمی است که اگر به آنها فضا بدهید، 
بازیکنانش به خوبی از آن اســتفاده می کنند. بازیکنانی چون مسعود شجاعی و 
احسان حاجی صفی بازیکنان خوبی هستند. در نیمه اول توانستیم دریچه فضاها 
را ببندیم و اجازه ندادیم هافبک ها به فورواردهای شــان نزدیک شــوند. فوتبال 
بازی جزییات اســت و اختاف بین انسان ها کم است و اگر دقت کنیم می توانیم 
این جزییــات را بفهمیم. این پیروزی را به بازیکنانم، کادر فنی و هواداران تقدیم 

می کنم. من به آنها فقط لبخند زدم و تشویق شان کردم.«

خبرکوتاه

خبرکوتاه

هفته پانزدهم
شنبه ۹۷/۹/۲4

استقال خوزستان......................................................................................  سپاهان    
ورزشگاه غدیر اهواز، ساعت 1۵:00 برنامه

سوژه 

۹ گل
کی  روش استنلی سوارز )سپاهان(

۸ گل
آنتونی استوکس )تراکتورسازی(

۶ گل
 علی علیپور)پرسپولیس(، امین قاسمی نژاد )پدیده(

۵ گل
وحید خشتان )استقال خوزستان(، یونس شاکری )پدیده(، عیسی آل کثیر )پیکان(

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

جدول لیگ برتر 97-98
امتيازتفاضلخوردهزدهباختمساويبردبازيتيمردیف
159421981131پدیده1
158701761131پرسپوليس2
1486027111630سپاهان3
157532314926تراکتورسازی4
156721861225استقال5
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 آنتونــی اســتوکس انــگار بــرای 
جدایی از تراکتورســازی دایل شخصی و 
خانوادگی داشته. روزنامه اسکاتیش سان 
گزارش داد آنتونی استوکس بازیکن سابق 
تراکتورســازی که به نامــزد خود خیانت 
کرده بوده حاا از کرده خود پشیمان است 
و قصــد دارد رابطه خود بــا نامزدش را از 
ســر بگیرد. روزنامه اسکاتلندی اسکاتیش 
سان گزارش داد آنتونی استوکس، مهاجم 
ایرلندی ســابق تراکتورســازی که سابقه 
بازی در سلتیک اسکاتلند را هم دارد بعد 
از مدت ها همراهی با نامزدش به او خیانت 
کرده ولی حاا از کرده خود پشیمان شده 
و بــا قطع رابطه  دوم خــود قصد دارد به 
نامزد سابقش که از او صاحب فرزند است، 

برگردد.
به گزارش اسکاتیش سان، استوکس 
و نامزدش که در ســال گذشــته صاحب 
فرزند شده بودند و هم اکنون هم در انتظار 
تولد فرزند دوم شان هستند به دلیل اینکه 
آنتونی اســتوکس چنــدی پیش با دختر 
دیگــری رابطــه برقرار کرده بــود، از هم 
جدا شده بودند. اسکاتیش سان می گوید 
اســتوکس حــاا رابطه دومــش را قطع 

کرده و قصد دارد در آســتانه تولد دومین 
فرزندش با نامزد خود آشتی کند.

نامش فاش  منبعی کــه نخواســته 
شــود به روزنامه اسکاتیش ســان گفته: 
»اســتوکس و نامــزدش در آغــاز رابطه 
عاشقانه پرشــوری داشتند ولی زمانی که 
استوکس بریتانیا را ترک کرد و برای بازی 
در تیم یونانی آپولون اســمیرنی و سپس 
تراکتورســازی راهی یونان و ایران شــد، 
رابطه این دو عمًا قطع شده بود. ولی این 
روزها نوا پسر آنتونی استوکس به اولویت 
او تبدیل شده و استوکس قصد دارد رابطه 
خود با نامزدش را دوباره از ســر بگیرد.« 
بعضــی از نزدیکان ایــن بازیکن در زمان 
جدایی آنتونی اســتوکس از تراکتورسازی 
و  پیچیــده خانوادگی  ارتباطات  مســاله 
روابــط او را از عوامل جدایی او و پشــت 
کــردن به قــراردادش با تراکتورســازی 
می دانســتند که این خبر منتشرشده در 
روزنامه اسکاتلندی اســکاتیش سان این 
تراکتورسازی  تایید می کند.  را  شــایعات 
از این بازیکن دردسرســاز به فیفا شکایت 
کرده و قصد دارد خسارت ترک قرارداد را 
از این بازیکن دریافــت کند. بازیکنی که 
اگر چه از نظر فنی در سطح بسیار باایی 
قرار داشــت با رفتارها و بدقولی های خود 
تراکتورسازی  بازیکنان  و  کادر فنی  مالک، 
را به ســتوه آورده بــود. از آنتونی بعد از 
جدایی از تراکتورسازی هیچ خبر خاصی 
دربــاره فعالیت هــای فوتبالی در دســت 
نیســت و تنها یک توئیت درباره حضور او 
در تمرینات تیم فالکرک به عنوان بازیکن 
تســتی وجود دارد که آن هم تایید نشده 

است.

مجید جالی، سرمربی سابق پیکان 
که بعد از ناکامی طــی هفته های اخیر 
با این باشــگاه قطع همکاری کرد، برای 
حضــور در یک همایش بــه بندر انزلی 
ســفر کرد. این دوره با شــرکت بیش 
از 110 مربی از ۲۲ آذر 97 در ســالن 
اجتماعــات اداره کل بنادر و دریانوردی 
اســتان گیان به میزبانی هیات فوتبال 
انزلی آغاز شــد و تا جمعه ۲۳ آذر ادامه 

داشت.
مجید جالی با نتایجی ناامیدکننده 
از پیکان جدا شــد و هرگز نتوانســت 

گره های فنی تیمش را بگشــاید. او پس 
از دو و نیــم فصل در پیکان موفقیتی را 
به دست نیاورد و به رغم سرمایه گذاری 
یک باشــگاه بی تماشاگر هرگز از پیکان 
تیم بزرگی نساخت. چه بسا ممکن هم 
نبود. بازی برای سکوهای خالی مفهومی 
ندارد و پیکان دهه هاست که از این نکته 
ساده غافل اســت. مربیانی مثل جالی 
البته شــیفتگان این غفلت در تیم های 

بی تماشاگر هستند.
امیدواریــم مجیــد جالــی برای 
بندرانزلــی  کاس  از  کــه  مربیانــی 
درباره  بیاموزند،  نکته ای  می خواســتند 
تیم های بی تماشاگر  آسایش مربیان در 
درسی را نگشوده باشد و مربیان فردا را 
برای مربیگری در ورزشگاه های خالی از 
تماشاگر آموزش نداده باشد. انزلی شهر 
فوتبال است و فوتبال در انزلی با حضور 
عاشــقان ملــوان و هیاهــوی آنها معنا 
می دهد. مربیانش هم باید برای فوتبال 
واقعی آماده شــوند، نه برای یک بازی 

پنهانی در ورزشگاه های خالی.

راز جدایی آنتونی استوکس از تراکتور

آموزش فوتبال بی تماشاگر در انزلی  
مدرس: مجید جالی

موج اعتراض هــای هواداران تیم ها در 
شــبکه های اجتماعی بیراه نیســت و این 
است  اجتماعی  کارکرد شبکه های  بهترین 
کــه می تواند موج بســازد و حرف و ایده و 
مسأله ای را در ابعادی گسترده به اشتراک 
بگــذارد. فوتبال نیز از ایــن موج بهره مند 
است و این حرف ها که موج های اینچنینی 
خشونت های رفتاری در خود دارند، چیزی 
را عــوض نمی کند و نهیبی برای هیچ کس 
نیســت تا عصبانیتش را پســت و توییت 

نکند.
تــا اینجای بحــث همه چیــز حرف 
است. آنچه نباید رخ دهد، اشتباه است، نه 
واکنش به اشــتباه. سهوی بودن اشتباهات 
هم همیشــه قابل باور نیست و ایجاد این 
بــاور کــه تصمیمی پشــت پــرده گرفته 
می شــود، نه تنها همیشه از بدبینی زاییده 
نمی شــود، بلکه با توجه به حجم گسترده 
و ســازمان یافته فساد اقتصادی و اداری در 
عرصه هــای مختلف جامعــه، دور از ذهن 

نیست.
اعتراض هــای پــی در پی و شــدید 
هــواداران تیم ها از ناداوری ها را رســانه ها 
نمی توانند با این اســتدال که اشــتباه به 

نفــع و ضرر همه تیم ها رخ می دهد، بیراه و 
اغراق آلود جلوه دهند. تغییر نتیجه با اشتباه 
داور در یــک بازی، در هیــچ بازی دیگری 
قابل جبران نیست و گاه یک اشتباه جریان 
یــک تیم را تغییــر می دهد. تیمــی را در 
مقطعی حســاس از ورود به کورس تازه ای 
عقب می اندازد یا جریان موفقیت های یک 
تیم را در لیگ زنده نگه می دارد. قطع شدن 
یک روند مثبت در یک تیم با اشــتباهات 
داور، در بازی های بعدی با اشــتباه داورها 
به نفع همان تیم بار روانی ناکامی پیشــین 
را از خاطره تیم محو نمی کند. از اساس نیز 
این ایده ضدفوتبال است که اشتباهی را با 

اشتباه دیگری جبران کنند.
فوتبال ایران در فصل جاری و بسیاری 
فصــول دیگــر در مقاطعی دچــار بحران 
ناداوری می شــود، هم سهوی و هم عمدی 
که دومی محصول جریان فاســد در فوتبال 
اســت، همان جریان هایی کــه نمونه های 
لوث شــده اش مثل داستان کارت به کارت 
دایی - قهرمانی را به اطاع ما می رســانند 
و چه بســا ماجراهای بسیاری دور از چشم 
تلویزیونی  برنامه  رسانه هاست. معروف ترین 
ایــران بــا قدمتــی ۲0 ســاله در زمینه 
کارشناســی داوری ها )کاری تکراری و در 
حجمی بی معنا با حضور داورهای بازنشسته 
وابسته به فدراسیون( چیزی را تغییر نداده 

و ادعاهایــش در زمینه کمــک به داوری 
فوتبــال در ایران هم فکت و آمار شــفاف 
و دقیقی ندارد و ســطح کارشناسی ها هم 
آنچنان دم دستی و نازل است که سوادی به 

فوتبال اضافه نمی کند.
حضور علیرضا فغانــی در جام جهانی 
روسیه اگرچه موجی از کارآمدی و موفقیت 
برای داور ایرانی ساخته اما واقعیت این است 
که فدراسیون فوتبال ایران هرگز نتوانسته 
فرصت هایــی حرفه ای برای رشــد کیفیت 
داوری فراهم کند. از حقوق ناچیز تا کیفیت 
آموزش و نحوه انتخاب استعدادهای داوری، 
همه مسائل داوری در فوتبال ایران هستند 
و فدراســیون حتی نتوانست دستمزدی در 
شأن این حرفه حســاس به داوران بپردازد 
و داورها همیشــه در رســانه ها با واژه هایی 
زننده مثل مظلوم و دریافت کنندگان حقوق 
ناچیز معرفی شــده اند و این بســیار دور از 
یک جایگاه حرفه ای اســت. البته فراموش 
نکنیم که حضور فغانی در جام جهانی هرگز 
نشانه کافی برای رشــد کیفیت داوری در 
ایران نیست، همانطور که حضور فنایی در 
جام جهانی 1994 نیز افتخارآمیز و نشــانه 
رشــد داوری نبود. این برداشت که حضور 
یــک داور در جام جهانــی افتخاری بزرگ 
برای داوری یک کشور و نشانه ای از رشد و 
موفقیت است، فقط ناشی از عادت به اغراق 

در ایجــاد افتخار اســت و داورها از هزار و 
یک کشــور دیگر هم در جام های جهانی و 
المپیک ها کار می کنند و این حرفه آنهاست 
و سنجاق کردن افتخار ملی به حضورشان 
شــبیه رفتار مدیرانی است که هر اتفاقی را 

افتخار لقب می دهند.
داوری در فوتبال ایران دچار مســاله 
اســت و یکی از مســائل هفته های اخیر را 
علیرضــا فغانی ســاخته و دیگر مســاله را 
محمدحسین زاهدی فر که تا همین چندی 
پیش اســتعداد تازه داوری معرفی می شد. 
اولی بــا انبوهی از ادعــای افتخار در بازی 
سپاهان - پرسپولیس و دومی با انبوهی از 
ادعای اســتعداد در بازی استقال - پدیده. 
پس بهتریــن انتخاب هــای کمیته داوران 
فدراســیون فوتبال بزرگ ترین چالش های 
هواداری را پدید آورده اند و شائبه و مسأله 
ساخته اند. تکلیف داورهای دیگری که برای 
بازی های بزرگ انتخاب نمی شوند، از همین 

جریان پیداست.
شــاید VAR راه حلــی بــرای این 
اشتباهات باشــد و لیگ را از بحران داوری 
نجات دهد. این حجم از اعتراض به داوری، 
لیگ را به شــدت درگیر خــود کرده و این 
دور شدن از فوتبال است. تماشاگران برای 
تماشای اشتباهات داورها فوتبال نمی بینند 
و عاقــه ای بــرای جدل بر ســر داوری ها 

ندارنــد، اگرچه مهمترین برنامه ورزشــی 
تلویزیــون به دلیل بی نگاه بودن در فوتبال، 
دو دهــه بینندگانش را مشــغول بررســی 
صحنه های تصمیم داورها کرده اما فوتبال 
بازی بازیکنان و مربیان است، نه جایی برای 
صحنه گردانی داورها و حرافی کارشناســان 

داوری.
در بازی اســتقال - پدیــده، آخرین 
پرده از اشــتباهات داور را تماشــا کردیم، 
صحنه هایــی کــه داور نتوانســت یکی از 
مهمتریــن بازی های فصل را بــه فوتبال 
تبدیــل کند و از این بــازی فقط جنگ و 
جدل هــای داوری را به جا گذاشــت. این 
محصول فدراســیونی اســت که فوتبال را 
فراموش کرده و یک روز کارلوس کی روش 
تنها مسأله  اش می شــود و روز دیگر اثبات 
خصوصی بودن برای فرار از قانون درســت 
یا غلط منع کار بازنشســته ها، در حالی که 
هم فدراســیون و هم فیفا می دانند بدون 
پول های دولتی و با این اقتصاد ورشکسته 
فوتبال، قیمت بازیکنان و مربیان در ایران 
شاید چند میلیون بیشتر از دستمزد امروز 
داورها باشــد. این فدراســیون بعید است 
فرصتی برای برنامه ریزی و رشــد کیفیت 
داوری داشــته باشــد. وقتش تنگ است و 
ذهنش مشغول. راه های بقای رییسش هم 

سخت و پرحرف و حدیث.

 داور نباید اشتباه 
کند. این تعابیر جا افتاده 
در فوتبال که داور حق 
اشتباه دارد و اشتباه 
انسانی داورها در فوتبال 
را بخشی از این نمایش و 
از جلوه های بازی می دانند، 
چیزی جز بی توجهی به 
واقعیت حرفه ای نیست و 
شاعرانگی بیراه در ادبیات 
فوتبال است. داور از اسم و 
فلسفه حرفه اش پیداست 
که حق اشتباه ندارد و 
مقاومت در مقابل بهره گیری 
از تکنولوژی هم سرانجام 
شکسته شده تا در جام 
 VAR جهانی روسیه هم
تجربه شود.

به بهانه اشتباهات پی در پی و تأثیرگذار در لیگ

فوتبال، بازی داورها نیست
در انتظار 

تیم جدید

فرشادکاسنژاد
Farshad Casnejad
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ذخیره اسامی خواه شد!
نیمکت نشینی عجیب دژاگه

تراکتورسازی مقابل فواد، بازی را با چند تغییر نسبت 
به بازی های قبل آغاز کرد.

 اشــکان دژاگه که در هفته های اخیر یکی از بازیکنان 
کلیدی تراکتورسازی بود، با تصمیم محمد تقوی روی 
نیمکت نشســت تا بازیکنی کم نام و نشان جای او را 

در ترکیب ثابت بگیرد.
 قائــم اســامی خواه بازیکنی بود که بعــد از مدت ها 
در ترکیب ثابت تراکتورســازی قــرار گرفت و از ابتدا 
برای این تیم بازی کرد. اســامی خواه مهاجم ســابق 
بادران تهران در لیگ یک است که فصل قبل پیراهن 
تراکتورســازی را پوشــید اما تنها بعد از گذشت چند 
بازی با آســیب دیدگی از ناحیه ربــاط صلیبی روبه رو 
شد و ادامه مسابقات را از دست داد. او که حدود یکی 
دو ماه اســت کنار سایر بازیکنان تراکتورسازی تمرین 
می کند، برای بازی مقابل فواد مورد توجه تقوی قرار 
گرفته و جای دژاگه را پر کرده اســت. لیست نهایی و 
23 نفره تیم ملی شنبه توسط کارلوس کی روش اعام 
می شود اما غیبت نام دژاگه در ترکیب تراکتورسازی، 
شــاید کار این هافبک باتجربه را برای حضور در جام 

ملت های آسیا سخت کند.

 آخرین هفتــه از مرحله گروهی لیگ اروپا، با 
حذف عجیب میان و البته صعود مالمو همراه 

شد.
 برای ما ایرانی ها، شاید تنها نکته جالب حفظ 
دو ســهمیه در این رقابت ها بود. مالمو سوئد 
کــه بهرنگ صفری را در اختیار دارد، در هفته 
ششــم و در حالی که فقط با کســب پیروزی 
مقابل بشــیکتاش می توانســت جــواز صعود 
بــه مرحله حذفی را به  دســت بیاورد، حریف 
قدرتمند و ترکیه ای خود را با یک گل شکست 
داد و توانست پس از سال ها موفقیتی بزرگ را 

در سطح اروپا به نام خود ثبت کند.
این بــازی حســاس در ورزشــگاه وودافون 
اســتانبول برگزار شــد و بهرنگ صفری مثل 
همیشــه با پیراهن شماره 4 در ترکیب مالمو 
حضور داشت. تک گل آنتوئنسون در دقیقه 51 
باعث شــد تا مالمو در این بازی خارج از خانه 

به برتری برســد و راهی دور بعد شود. بهرنگ 
صفری هم تا دقیقه 55 در زمین حضور داشت 
اما جای خود را به فرانس برورسون داد تا بقیه 

بازی را از روی نیمکت تماشا کند.
صفری در این فصل، 6 بــازی برای مالمو در 
مرحله گروهــی انجــام داد و روی هم 415 
دقیقه در زمین حضور داشــت. او گلی به ثمر 
نرســاند اما یکی از ارکان اساســی خط دفاع 
مالمو بود و توانست بازی های درخشانی انجام 
بدهد. با توجــه به پایان فصــل 2018 لیگ 
ســوئد، صفری در صورتی می تواند در مرحله 
حذفی لیگ اروپا بــازی کند که قراردادش با 
مالمو تمدید شود. اتفاقی که به احتمال فراوان 
رخ می دهد و بهرنگ یک فصل دیگر در مالمو 

می ماند.
مالمو با کســب 9 امتیاز از 6 بــازی، جایگاه 
دوم جــدول رده بندی را به خــود اختصاص 
داد. گنک 11 امتیازی از بلژیک در صدر قرار 
گرفت و بشیکتاش و سارسبورگ از نروژ نیز در 

رده های سوم و چهارم ایستادند.
دیناموزاگرب کرواســی و اســپارتاک ترناوا از 
اســلواکی دیگر تیم هایی بودنــد که به دلیل 
حضــور بازیکنان ایرانی، توجه رســانه ها را به 

خود جلب کردند. علــی قربانی که فصل قبل 
پیراهن استقال را پوشید و چندین گل هم به 
ثمر رســاند، این روزها پیراهن اسپارتاک ترناوا 
را می پوشــد و البته یکــی از بازیکنان اغلب 

ذخیره این تیم است.
اســپارتاک ترناوا در آخرین هفته از رقابت های 
گروهــی و در حالی که امیــدی برای صعود 
نداشــت، مقابل فنرباغچه از ترکیه قرار گرفت 
و با نتیجه یک بر صفر به پیروزی رســید. این 
بازی در ورزشگاه سیتی آره نا ترناوا برگزار شد 
و کوبیای ییلماز اتریشی تنها گل اسپارتاک را 

در دقیقه 41 وارد دروازه فنرباغچه کرد.
 علی قربانی در این بازی از دقیقه 75 جانشین 
مارک باکوس 35 ســاله شــد اما در گشودن 
دروازه فنرباغچه توفیقی به دســت نیاورد. در 
این گروه، دیناموزاگرب با کســب 16 امتیاز از 
6 بازی صدرنشــین شــد و فنرباغچه نیز با 8 

امتیاز در رده دوم ایستاد.
 ترناوای 7 امتیازی و اندرلخت 3 امتیازی هم 
موفق نشدند به مرحله حذفی رقابت ها صعود 

کنند.
قربانی که این فصل 2 گل در لیگ اســلواکی 
و یک گل در جام حذفی برای اسپارتاک ترناوا 

به ثمر رســانده، با آمار 5 بــازی، 238 دقیقه 
حضــور و تنهــا یــک گل از رقابت های لیگ 
اروپــا خداحافظی کرد. تنها گل قربانی نیز در 
اســلواکی وارد دروازه دیناموزاگرب شد تا این 
مهاجم گلزنــی در لیگ اروپا را نیز به کارنامه 

خود اضافه کند.
صادق محرمی یکی دیگــر از بازیکنان ایرانی 
حاضــر در لیــگ اروپا بود کــه البته فرصتی 
برای بازی به دست نیاورد. محرمی در 2 بازی 
دیناموزاگرب به فهرســت 18 نفــره راه پیدا 
کرد و در باقی دیدارها روی ســکو نشســت. 
نناد بیلیکا- ســرمربی دیناموزاگرب- در بازی 
تشــریفاتی مقابل اندرلخت که پنجشنبه شب 
برگزار شــد، باز هم به محرمی اطمینان نکرد 
تا این بازیکن بــدون حتی یک دقیقه حضور، 
رکوردی منفی در دور گروهی رقابت ها به نام 

خود ثبت کند.
بــا اینکــه محرمی هرگــز در اروپــا فرصت 
عرض اندام پیدا نکرده امــا می توانیم به ادامه 
رقابت ها دلخوش باشیم. جایی که هم بهرنگ 
صفــری حضــور دارد و هم صــادق محرمی. 
بازیکنانی که می تواننــد لیگ اروپا را برای ما 

ایرانی ها در کانون توجه قرار بدهند.

جام جهانی 48 تیمه؟ شاید!
جانــی اینفانتینو رییس فیفا بــار دیگر تایید کرد که 
ممکن است جام جهانی 2022 قطر، با 48 تیم برگزار 
شــود. زمانی که قطر در سال 2010 به عنوان میزبان 
جام جهانی 2022 معرفی شــد، قرار بود جام جهانی 
با 32 تیم برگزار شــود اما زمان بــه روی کار آمدن 
اینفانتینــو، او طرح افزایش تیم هــای جام جهانی را 
به شــدت پیگیری می کند و اکنون در فاصله 4 سال 
تا برگــزاری جام جهانی بعدی، ایــن موضوع یکی از 
اولویت های اوست. او در کنفرانس خبری در دوحه بعد 
از مجمع سه روزه اعضای کمیته اجرایی فیفا، بار دیگر 
تاکید کرد که با توجه به رضایت بیشــتر کشــورهای 
عضو فیفا، ممکن اســت در جــام جهانی 2022، 48 
تیم حضور داشته باشند. او گفت: ما با مقامات قطری 
صحبت کردیم. باید ببینیم چه خواهد شد. ما نظرات 
اعضای کنفدراســیون های مختلف را بررســی کردیم 
و تا اینجا، بیشــتر آنها موافق برگــزاری جام جهانی 
2022 با 48 تیم هستند زیرا به کشورهای بیشتری از 
کنفدراسیون های مختلف اجازه حضور در جام جهانی 
را می دهــد. این به تیم ها شــانس خوبی برای حضور 
در جام جهانی می دهد. در آســیا، پیش از این چهار 
تیم به جام جهانی می رســیدند که به 8 تیم افزایش 
پیدا می کند. در آفریقا، 5 تیم به 10 تیم می رسد که 

تفاوت زیادی است.
مهم ترین مشــکل قطری ها با افزایــش تیم های جام 
جهانی، نداشتن زیرســاخت ازم برای برگزاری جام 
جهانی با 48 تیم است و به همین دلیل، فیفا به انجام 
بعضی از دیدارها در کشــورهای همسایه فکر می کند 
اما تیره شدن روابط سیاســی قطر با همسایگانش از 
جمله عربستان و امارات، شــرایط را پیچیده تر کرده 

است.
 

جدایی غیرمنتظره ماچاا
میان ماچاا، سرمربی 75 ساله و اهل جمهوری چک 
که با ااهلی در هشــت بــازی متوالی به 6 پیروزی و 
2 تســاوی دست یافته بود به صورت توافقی از سمت 
سرمربیگری این تیم کنار رفت. با اعام باشگاه ااهلی 
قطر روبن دی ابریرا، سرمربی اسپانیایی در نیم فصل 
دوم لیگ ســتارگان هدایت این تیم را برعهده خواهد 
داشــت. ااهلــی از 2 ملی پوش ایرانی شــامل امید 
ابراهیمی و محمدرضا خانزاده ســود می برد و تا پایان 
هفته پانزدهم لیگ ســتارگان قطر با 26 امتیاز رتبه 

پنجم جدول رده بندی را در اختیار دارد.
 
 

رونالدو در دادگاه
کریســتیانو رونالدو فوق ســتاره پرتغالــی یوونتوس 
تخلــف مالیاتی خود در زمان حضورش در اســپانیا و 
رئــال مادرید را پذیرفت و به همیــن منظور باید در 
تاریــخ 14 ژانویه )24 دی( در دادگاه حاضر شــود و 
به طور رسمی به چهار فقره تخلف خود اعتراف کند. 
فوق ســتاره پرتغالی یوونتوس پیش از این به پرداخت 
رقــم 14/7 میلیون یورو بابــت مالیات بر درآمد حق 
تصویرش بین سال های 2011 تا 2014 محکوم شده 
بود کــه 13/4 میلیون یــورو از آن را پرداخت کرده 
است. طبق قوانین اسپانیا فرد متخلف پس از پذیرش 
تخلف مالیاتی اش باید در دادگاه حاضر شــود تا حکم 
رسمی صادر شــود. کریس رونالدو البته به تحمل دو 
ســال زندان نیز محکوم شــده که با توجه به قوانین 
اســپانیا کسی که برای نخستین بار به دو سال زندان 
یــا کمتر از آن محکوم می شــود، می تواند با پرداخت 

جزای نقدی، پشت میله های زندان نرود.
 

ورزشگاه پیر امجدیه دیروز دوباره میزبان بود. میزبان مردی که روزگاری با فرارها 
و گل هایش ســکوهای این ورزشگاه را به وجد آورده بود تا هواداران استادیوم را 
روی سرشــان بگذارند، این بار اما برای آخرین بار آمده بود تا با این ورزشگاه پیر 
و کهنســال وداع کند؛ وداعی در حضور سکوهای خالی و فرسوده که هیچ نشانی 
از آن روزهای اوج نداشــت. ایرج دانایی فرد آخرین دور افتخار را در این ورزشگاه 
روی دوش دوستداران و همبازیان پیشینش زد و به سوی جایگاه ابدی بدرقه شد. 
مراسم تشییع پیکر ایرج دانایی فرد از ساعت 9 صبح دیروز با حضور اهالی ورزش 
و فوتبال برگزار شــد. در این مراسم افرادی چون محمدرضا داورزنی، امیرحسین 
فتحی، وینفرد شفر، علی پروین، ناصر ابراهیمی، پرویز مظلومی، نصرا... عبداللهی، 
حســین فرکی، حســن حبیبی، محمد مومنی، مهدی حاج محمد، علی جباری، 
فرشــاد پیوس، کامران منــزوی، علی خطیر، مهدی مناجاتی، حمید اســتیلی، 
مهدی کشــاورز، جهانگیر کوثری، بیژن طاهری، اشکان نامداری، محمدحسین 
ضیایی، بهتاش فریبا، امین نوروزی و ... حضور داشتند ضمن آنکه تعداد زیادی از 
هواداران استقال با در دست داشتن عکس مرحوم دانایی فرد با خانواده وی ابراز 
همدردی کردند. پس از این تشــییع باشــکوه، پیکر زنده یاد دانایی فرد به بهشت 
زهــرا)س( رفت تا در خانه ابدی آرام بگیرد. زنده یاد دانایی فرد در قطعه نام آوران 
بهشت زهرا)س( و در فاصله 2 متری مزار پدرش علی دانایی فرد در خانه ابدی جا 
گرفت و به خاک سپرده شد. در مراسم خاکسپاری دانایی فرد در بهشت زهرا)س( 
از خیل همبازیان و حاضران در مراســم تشــییع تعداد اندکی حضور داشتند که 

امیرحسین فتحی، علی خطیر و سیدمهدی رحمتی نیز از جمله آنها بودند.
ایرج دانایی فرد به دلیل مشــکل کبدی سه روز پیش در بیمارستان نمازی شهر 

شیراز جان به جان آفرین تسلیم کرد.

امروز آنتن شــلوغی داریم. ابتدا آخرین بازی هفته 15 لیگ برتر بین اســتقال خوزستان 
- ســپاهان ساعت 15 از شــبکه ورزش پخش خواهد شد و سپس بازی های مهم لیگ های 
اروپایی به شــرح زیر روی آنتن خواهد رفت: از هفته 15 بوندس لیگا هانوفر - بایرن مونیخ 
ســاعت 18 از شــبکه ورزش، از هفته 16 الیگا رئال مادرید - رایووایکانو ساعت 21 شبکه 

ورزش، از لیگ برتر پرتغال سانتاکارا - پورتو ساعت 23:59 شبکه ورزش.

یک سال پیش در چنین روزی جلد ایران ورزشی به ادامه ماجراهای پرسپولیس و ریزه اسپور 
اختصاص داشــت و با تیتر »اردوغان پرونده پرســپولیس و ریزه اســپور را می بندد؟« روی 
جلد رفته بود. در این مطلب می خوانیم: شــاید کمی غیرواقعی به نظر بیاید اما شــنیده ایم 
یکی از راهکارهای باشــگاه پرسپولیس برای تعامل با ریزه اسپور که اعام رضایتش می تواند 
پرســپولیس و طارمی را از پرداخــت جریمه 790 هزار یورویی برهانــد، ارتباط گرفتن با 
رییس  جمهوری ترکیه اســت که اتفاقا خودش هم اهل شــهر ریزه اســت. همزمانی سفر 
گرشاســبی با سفر حسن روحانی رییس  جمهوری کشورمان به ترکیه این شائبه را به وجود 
آورده که شاید مسووان باشگاه پرسپولیس می خواهند با ارتباطات سیاسی پرونده ای را که 
ریزه اسپور در فیفا برایشان باز کرده، ببندند. مالک باشگاه ریزه اسپور پسرعموی رجب طیب 
اردوغان )رییس جمهوری ترکیه( اســت و اینطور که شنیده ایم، قرمزها دنبال کمک گرفتن 
از تیم سیاســی کشورمان و برقراری ارتباط با اردوغان برای پادرمیانی در این ماجرا هستند 

که پیش تر یک توطئه و نوعی گروکشی تلقی شده بود.
 

لیگ قهرمانــان اروپا هنوز هم به عنوان یک 
منبع درآمدزایی بزرگ برای تیم های شرکت 
کننده محسوب می شود. رقابت هایی که به 
نوعی بزرگترین مســابقات باشــگاهی دنیا 
محسوب می شــود و با جذب اسپانسرهای 
ریز و درشــت و حق پخش گزاف تیم های 
حاضر در این رقابت ها را به ســود سرشاری 
میهمان می کند و طبعا هر چه تیمی بزرگتر 
و پرهوادارتر باشــد، سود حاصله نیز بیشتر 
است. در فصل جاری تیم ها تاکنون عاوه بر 
مرحله گروهی به خاطر صعود به یک هشتم 
نهایــی 9/5 میلیون یورو دریافت کردند که 
در میان تمامی تیم های حاضر بارســا سود 

بیشتری از همه به جیب زده.
بارســلونا از رقابت های ایــن فصل تاکنون 
72/6 میلیون یورو به دست آورده است که 
ایــن رقم 26/5 درصد بیشــتر از کل فصل 
گذشــته اســت )آبی اناری ها تا مرحله یک 

چهارم نهایی صعود کردند(.
بایرن مونیخ با اختافی کم و دریافت 71/5 
میلیون یــورو در رتبه دوم جای دارد. رئال 
مادریــد در ایــن رتبه  بندی با کســب 71 
میلیون یورو در جایگاه ســوم قــرار دارد. 
سفیدپوشان 16 میلیون یورو بیش از فصل 
گذشــته به دست  آوردند. اتلتیکومادرید در 
رتبه سوم دیده می شود. این تیم 69 میلیون 
یورو به دســت آورد و والنســیا که از لیگ 
قهرمانان خداحافظی کرد تنها 40 میلیون 
یورو درآمدزایی کرد. پورتو باشــگاهی بود 
که از لحاظ نتایج بیــش از دیگر تیم ها در 
مرحله گروهی درآمدزایی کرد. این تیم پنج 
پیروزی و یک تساوی کسب کرد و توانست 
14/84 میلیون یورو به دســت  آورد. پس از 
این تیم بارســلونا و بایرن با چهار پیروزی و 

یک تســاوی قرار دارند. آنها 13/5 میلیون 
یورو کسب کردند. اتلتیکو، منچسترسیتی، 
دورتمونــد و آژاکــس 12/5 میلیون یورو 
درآمدزایی کردند و شــالکه، رئال مادرید و 
یوونتوس هر یک 10/8 میلیون به دســت 
آوردند. رئال مادرید در شــروع این بازی ها 
50 میلیون به دست  آورد. این تیم به خاطر 
سابقه و افتخاراتش در 10 سال اخیر 35/5 
میلیون یورو کســب کرد. عاوه بر این هر 
باشگاه که در مرحله گروهی حضور می یابد 
15/25 میلیــون یــورو دریافــت می کند. 
به عنوان نمونه پورتو بــه خاطر افتخاراتش 
26/8 میلیون به دست آورد و این رقم برای 
بارسلونا 34/35 میلیون یورو و بایرن مونیخ 
33/24 میلیون یورو بود. در مجموع جوایز 
این فصل و دو فصل دیگــر لیگ قهرمانان 
53/7 درصد افزایش یافتند. تیم های حاضر 
در بااترین ســطح رقابت باشگاهی در اروپا 
یک میلیارد و 950 میلیون یورو به دســت 
خواهنــد آورد. رقم حضــور در این بازی ها 
20 درصد و جوایز نتایج در کل بازی ها 65 
درصد )مرحلــه گروهی 80 درصد( افزایش 

یافته است.

باشــگاه النصر عربســتان به دنبال ســرمربی 
جدیدی است که در لیگ قهرمانان آسیا بتواند 
نتیجه خوبی کســب کند و در این راه چشم به 
مربیــان پرتغالی دوخته. مســووان النصر بعد 
از ناکامــی در جذب لئوناردو ژاردیم ســرمربی 
پرتغالی ســابق موناکو به ســراغ روی ویکتوریا 
ســرمربی بنفیکا رفتند و با پیشنهاد چشمگیر 
60 میلیون یورو در ســال )بیش از 70 میلیارد 
تومان( خواستار جذب این مربی شده اند. هنوز 
ویکتوریا پاســخی به این پیشنهاد نداده است. 
این مربی پرتغالی اخیرا پیشــنهاد تیم الوحده 
را رد کرده و باید دید چه واکنشــی به پیشنهاد 
این تیم عربســتانی خواهد داشت. النصر یکی 
از چهار تیم عربستانی حاضر در لیگ قهرمانان 
آسیا 2019 است که باید در مرحله پلی آف کار 
خود را شروع کند. مسووان النصر برای جذب 
ویکتوریا عجلــه دارند چراکه لیگ عربســتان 
برخاف سایر لیگ های آسیایی در جریان جام 
ملت ها تعطیل نخواهد شد و ادامه خواهد یافت. 
جام ملت های آســیا 2019 در اواسط دی ماه 
به میزبانی امارات برگزار می شود. طبیعی است 
که به هنگام برگزاری ایــن رقابت بزرگ، لیگ 

کشورهای آسیایی تعطیل شود اما عربستانی ها 
رویه ای متفاوت را در پیش گرفته اند تا جایی که 
اعام کرده اند لیــگ آنها با وجود برگزاری جام 
ملت های آســیا تعطیل نخواهد شد. در همین 
راستا ژســوس سرمربی پرتغالی الهال اعتراض 
خود را نســبت به تصمیم فدراسیون این کشور 
برای برگزاری بازی های لیگ به هنگام برگزاری 
جام ملت ها نشان داد و گفت: این اصا عادانه 
نیســت که لیــگ در چنین شــرایطی برگزار 
شــود. ما 11 بازیکن ملی پوش داریم و چگونه 

می توانیم در این شرایط به میدان برویم.

پایان ستاره ها همیشه غم انگیز است. به ویژه 
ستاره هایی که ســال های سال انگشت نمای 
تیم شــان باشــند؛ یکی مثل فرانک ریبری. 
ریبــری هنوز تصمیمی در مورد آینده اش در 
بایرن مونیخ نگرفته. ستاره فرانسوی در پایان 
فصل با اتمام قــراردادش بازیکن آزاد خواهد 
بود و بایرن مونیخ نیز به دنبال جذب بازیکنان 
جدید به جای او و روبن است. ریبری که در 
آن مقطع، 36 ساله است، حاا 12 سال است 
که در بایرن حضور داشته و به نظر نمی رسد 
فصل آینــده در این تیم به کارش ادامه دهد 
و به نظر می رســد که او بعــد از چند فصل 
درخشان با پیراهن اف. ث هالیوود باید وداع 
کند. با این وجود ریبری مدعی شد که هنوز 

تصمیمی در این رابطه نگرفته است.
ســتاره فرانســوی گفت: هنوز هیچ ایده ای 
ندارم. می خواهم تا وقتــی بدنم بگوید کافی 
اســت، بــازی کنم. وقتــی چنیــن کارنامه 
طوانی مثل من داشــته اید، حدود 16 سال 
حرفــه ای بازی کرده اید و 12 ســالش را در 
بایرن بوده اید، دیگر سوال این نیست که من 
دوست دارم بازی کنم یا نه. من همیشه 100 

درصد توان و قدرتم را در نمایش هایم به اجرا 
می گذارم.

ریبــری درباره تــداوم حضــورش در بایرن 
مونیــخ نیز گفت: همیشــه به ایــن پیراهن 
نمی کنم  فراموش  هیچ گاه  گذاشته ام.  احترام 
که هواداران بــرای من چه کرده اند. البته که 
پشت ســر گذاشتن اینها دشــوار است ولی 
زندگــی در فوتبال یعنی این. باید صبر کنیم 
و ببینیم چه خواهد شــد. خیلی ها راجع به 
شــرایطم در فصل آینده سوال می کنند ولی 

من نمی خواهم به این موضوع فکر کنم.

در جریان شکست 2-یک سلتیک در مقابل سالزبورگ در لیگ اروپا، دروازه بان سلتیک با اشتباهی عجیب که یادآور اشتباه کاریوس در فینال لیگ 
قهرمانان بود یک گل به سالزبورگ هدیه کرد. بازی دو تیم سلتیک و سالزبورگ در لیگ اروپا که در ورزشگاه خانگی تیم اسکاتلندی برگزار می شد 
با نتیجه  یک - صفر  به ســود ســالزبورگ در جریان بود که در دقیقه  77 بازی کریگ گوردون دروازه بان ســلتیک که توپ را در اختیار داشت، در 
حالی که می خواست بازی را آغاز کند توپ را با دست هایش جلوی پای فردریک گولبرندسن مهاجم نروژی سالزبورگ انداخت تا او به راحتی دروازه  
ســلتیک را باز کند. اشتباهی بزرگ که یادآور اشتباه کاریوس دروازه بان لیورپول در فینال فصل گذشته لیگ قهرمانان بود و همه  تماشاچیان بازی 

را به یاد اشتباه معروف کاریوس انداخت، اشتباهی که به جدا شدن او از لیورپول انجامید.

لیگ اروپا برای ما جذاب ماند
به بهانه صعود دیناموزاگرب و مالمو به مرحله حذفی

آخرین دور افتخار دانایی فرد در امجدیه
پسر، 2 متر آنطرف تر از پدر

وسوسه 70 میلیاردی برای ویکتوریا ریبری - بایرن در پایان راه؟
النصر به دنبال سرمربی پرتغالی ستاره فرانسوی برای فصل بعد تصمیم نگرفته

استقال خوزستان - سپاهان

پرسپولیس 
امیدوار به 
پادرمیانی 
مقامات

اشتباه کاریوسی

خارج از گود

گزارش یک

گزارش دو

ذره بین تایم اوت

قاب روز

طنزیم

کامنت

روی آنتن

در چنین روزی

 سوال
چطور شد که داور علیه پرسپولیس پنالتی گرفت؟ 
چطور شــد که وزیر پرسپولیسی در همان لحظه 
وارد زمین نشــد و تــوپ را بیرون نــزد؟ بنده از 
حضار می پرســم: آیا صحیح است وزیری که به او 
می گویند پرسپولیسی، شــاهد این باشد که علیه 
تیم محبوبــش پنالتی بگیرند و اجــازه بدهد که 
پنالتی گل هم بشــود؟ من بــودم از همان باای 
ســقف ورزشــگاه با ســیمونوف بازیکن حریف را 

می زدم!
نتیجــه اخاقــی: هوهوهوهو وزیر پرسپولیســی 

هوهوهو وزیر پرسپولیسی!
 

تلفن می زنم جواب نمیدی؟
زنگ زدیم از مدیر رســانه ای تیم ملی بپرسیم این 
مراسم تقدیر از کارلوس کی روش کی است و کجا 
برگزار می شود که ریجکتمان کرد! بی وفا! آن روزی 
که همــه کنفرانس تیم ملی را تحریم کرده بودند 
ما خوب بودیم. حاا که عموکارلوس با همه بست 
و بسته هدیه ویژه را دســت دوستان داد ما اخی 
شــدیم؟ تو چطور دلت آمد مــرا ریجکت کنی؟ 
آن روز که عموکارلوس نشســته بود در کنفرانس 
مطبوعاتی و داشــت بــا من دل مــی داد و قلوه 
می گرفــت، تو کجا بــودی؟ آه  ای خصم گردون! 
آه  ای روزگار غــدار! آه  ای ابرهــای باران زا! آه  ای 
توفان های سهمگین! مرا در برگیرید که رفیقمان 
مرا ریجکت کرد! آه که اگر کی روش از ایران برود 

چه بشود! آه!
نتیجــه اخاقی: آنها کــه در روز تحریم تیم ملی 
کنارمان ایستادند حق ندارند در روزهای جشن و 
سرور کنار ما باشند. بروید هر وقت اوضاع خطری 

بود و به شما نیاز داشتیم خبرتان می کنیم!
 

آقای کلوپ! بگم؟
این را بخوانید:

ســرمربی آلمانی قرمزها در پاسخ به این سوال که 
آیا دوســت داشت پوگبا را در تیمش داشته باشد، 
گفت: »بهتر از من می دانید که چه اتفاقی می افتد 
اگر به این ســوال پاســخ بدهــم. بنابراین جواب 

نمی دهم. داستان خواهد شد!«
آقــای کلوپ! برای ما دیگر سوســه نیــا برادر که 
حنایت رنگ ندارد! شــما کــه در لیورپول انواع و 
اقسام قصه ها و داستان ها را درست می کنی دیگر 
از قصه درســت شــدن صحبت نکن! بگم کی بود 
بــه لیدرهای لیورپول، 500 یــورو داد که بدهند 
تصویــرش را در میدان قزوین لیورپول روی دیوار 
بکشند؟ بگم کی بود که کاریوس را با یک اشتباه 
دک کرد که برود و پورسانت چرب خرید یک گلر 
گرانقیمت را به جیب بزنــد؟ داداش بگم کی بود 
که مربیگــری تیم های پایه لیورپــول را از طریق 
مدیربرنامه هایــش جــور کرد؟ بگــم دوتا بازیکن 
اوکراینی پرســپولیس را کی خرید؟ بگم نویمایر و 
گرو از طریق مدیربرنامه های چه کسی به استقال 
اینجکشن شــدند؟ بذار دهانمان بسته بماند آقای 
کلــوپ! دور و بر بازیکنان تیــم محبوب و مظلوم 

منچستر هم آفتابی نشو!

هومن جعفري
Houman Jafari

بارسا پردرآمدترین تیم اروپا
لیگ قهرمانان، قلک غول ها
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