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بیــژن طاهری، مربی اســتقال هم به 
جمع معترضیــن به قضــاوت داوران علیه 
اســتقال پیوسته اســت. مربی استقال با 
گایه از این اتفاقات می گوید: »باور کنید از 
بازی اول برابر پیکان با سند می گویم داورها 
مــا را اذیت کردند. ما در فرهنگ اســتقال 
رشــد کردیم و کمتر بهانه می آوریم و حرف 
می زنیم و اعتــراض می کنیم. من خودم لب 
خط یک بار نشــده در مــورد داوری حرف 
بزنم ولی یک جایــی آدم نمی تواند خودش 
را کنترل کند.«  طاهری با افسوس از اتفاقی 
که در بازی با پدیــده رخ داد،  یاد می کند: 
»دل مان سوخت وگرنه ما از 4 بازی آخر 12 
امتیاز گرفته بودیــم. این هدف ما بود و اگر 
گل ســالم مان درست اعام می شد به هدف 
خود می رســیدیم.«  مربــی کم حرف آبی ها 
پیامی بــرای داوران دارد: »اینطور نباشــد 
بگویند می توانند سر استقال را ببرند چون 
مــا حرف نمی زنیم و چیــزی نمی گوییم. ما 
ساکت هستیم ولی نباید بگویند آنها چیزی 
نمی فهمند، واقعا خیلی حیف شد نتوانستیم 

پدیده را شکست بدهیم.«
طاهــری درعین حال قبــول دارد که 

اشتباه ها سهوی اســت: »صد در صد قبول 
دارم که داوری ها عمدی نیست ولی ببینید 
ما چقدر ضرر کرده ایم. داوری ها از اول فصل 
خیلی به ضرر ما بوده اســت، جلوی سپاهان 
دو پنالتی ما را نگرفتند، در بازی فواد توپ 
به دســت مدافع حریف برخورد کرد و همه 
چیــز واضح بود و بازی بــا پدیده را هم که 
همه دیدند چه اتفاقی افتاد.« مربی استقال 
حرف هایــش را این گونه پایــان داد: »15 
بازی دســت نخورده مانده است و برای همه 
تیم ها سخت اســت. در نیم فصل دوم تیم ها 
بــه راحتی امتیاز از دســت نمی دهند. اصا 
به از دســت دادن قهرمانــی فکر نمی کنیم، 
بازی های مســتقیم با تیم هــای صدرجدول 
داریم، تیم های صدر جدول با هم بازی دارند 
و در نیم فصل دوم تیم های پایین جدولی هم 
با انگیزه متفاوت بــرای بقا بازی می کنند و 
می تواننــد از تیم های مدعی امتیاز بگیرند.« 
مربــی اســتقال در مــورد مصاحبه هــای 
بازیکنان پرســپولیس در مورد استقال در 
پایان بازی با پارس جنوبی جم هم می گوید: 
»مــن یک کلمه می گویم، مکتب اســتقال 

مکتب ادب است.«

در بــازی پایانی نیــم فصل اول لیگ 
ایــران تیم های اســتقال  برتــر فوتبال 
خوزستان و ســپاهان به مصاف هم رفتند 
که این بازی با نتیجه یک بر یک به پایان 
رســید. در بازی صحنه هایی به وجود آمد 
که اعتراض هر دو تیم به داور را به دنبال 
داشــت. در صحنه گل ســپاهان، ساسان 
انصــاری از روی یــک ضربه آزاد پشــت 
محوطه جریمه استقال خوزستان، دروازه 
ایــن تیم را باز کرد. ایــن گل در حالی به 
ثمر رسید که دروازه بان استقال در حال 
چیدن دیوار دفاعــی تیمش بود. داور این 
گل را قبول کرد تا اعتراض اســتقالی ها 
شروع شود. آنها اعتقاد داشتند چون داور 
قبل از زدن ضربه، ســوت نزده نباید گل 
را قبــول می کرد. مطابــق قانون، در بازی 
فوتبال، زمانی که یک ضربه خطا به ســود 
تیمی اعام می شود )به جز ضربه پنالتی( 
بازیکنی کــه می خواهد بازی را آغاز کند، 
بــرای این کار نیازی به ســوت داور ندارد 
مگــر اینکه داور از قبــل از زدن ضربه به 
بازیکن اعام کند که باید با سوت او بازی 
کارشناس  آغاز شــود. حیدر ســلیمانی، 

داوری با تایید این موضوع می گوید: »داور 
باید این صحنــه را مدیریت می کرد یعنی 
چون ضربه آزاد در منطقه خطرناکی بود، 
داور باید ســریعا وارد عمل می شــد و به 
بازیکن اعام می کرد که فقط با ســوت او 
حــق دارد بازی را آغاز کند اما او به نوعی 
نتوانســت این صحنه را مدیریت کند. به 
هر حال چون داور به بازیکن سپاهان این 
موضوع را اعام نکرد، گل ســپاهان کاما 
صحیح اســت.« او در مورد صحنه پنالتی 
که منجر به گل اســتقال خوزستان شد، 
معتقــد اســت: »در آن صحنــه بازیکن 
استقال خوزستان شبیه سازی کرد و داور 

به اشتباه برای آنها پنالتی گرفت.«
ســلیمانی همچنیــن در خصــوص 
صحنه ای کــه در انتهای بازی در محوطه 
جریمه سپاهان اتفاق افتاد، می گوید: »در 
آن صحنه مدافع سپاهان از پشت با دست 
و با فشــاری غیر طبیعی مهاجم استقال 
خوزســتان را هل می دهد که این صحنه 
باید با اعام یک پنالتی به ســود استقال 
خوزستان و اخراج مدافع سپاهان، قضاوت 
می شد که داور این دو کار را انجام نداد.«

یکپنالتیاستقالخوزستانگرفتهنشدمکتباستقال،مکتبادباست

با پایان نیم فصل اول لیگ برتر فوتبال کشور حاا هم و غم تیم ها این است که 
چطور مهیای نیم فصل دومی شوند که سرنوشت نهایی آنها را رقم می زند.

تیم های صدرنشــین سپاهان و پدیده و پرســپولیس آخرین »فوت«های فن 
کوزه گری را برای رسیدن به قهرمانی بازبینی می کنند و البته استقال تهران نیز از 
این جمع دور نیست و تیم های تراکتورسازی و پارس جنوبی و فواد و سایپا از خود 
می پرســند که آیا شــانس نیل به عنوان چهارم و به تبع آن چهارمین سهمیه ایران 
در لیگ قهرمانان آســیا را دارند و رؤیای قعر جدولی هایی مثل استقال خوزستان 
و سپیدرود فقط ابقا در لیگ برتر است و ماشین سازی و ذوب آهن از این می ترسند 
که به رغم همه اعتبار قدیمی و طوانی شــان در فوتبال کشور به دسته  ای پایین تر 

بروند و به بزرگترین غم دوران حیات شان دچار شوند.
به این دایل است که چگونگی پر کردن روزها و ساعات پرتعداد یک نیم فصل 
طوانی 50 روزه برای تمامی تیم های فوق به مســأله ای بسیار مهم تبدیل می شود 
و بایدها و نبایدهای این دوران تعیین خواهد کرد که کدامیک به بیراهه می روند و 
کدامیک در شادی رسیدن به اهداف شان غرق می شوند و رؤیاها و کابوس ها از این 

طریق از یکدیگر تفکیک خواهد شد. 
بعضی تیم ها و به ویژه استقال نگران شرایط جسمانی ملی پوشان خود در جام 
ملت های آســیا و وضعیت آنها در زمان اتمام آن مســابقات و الحاق دوباره شان به 
تمرینات باشــگاهی هســتند و تیم های کوچک تر از خود می پرسند در بازار نقل و 
انتقال های میان فصل کدام اجناس را بطلبند که واقعاً باعث ارتقای سطح بازی شان 

در نیم فصل دوم شود. 
این دوران ســخت و پرابهامی اســت که برای نتیجه گیری در آن باید بصیرت 
داشــت و شرایط را به درســتی بررســی کرد و به جای خریدهای بی رویه توأم با 
خوشــبینی بی پایه خریدهایی اندک تر و با اطمینان و ضمانت در مورد کیفیت کار 
افراد جذب شــده داشت. واقعیت امر این است که تعداد نفرات با کیفیت حاضر در 
نقل و انتقال های میان فصل که فارغ از قرارداد با ســایر باشگاه ها باشند اندک است 
و تیم ها حاضر نیســتند نفرات اصلی و عالی خود را با بهای کم بفروشند و تیم های 
متقاضی نفــرات جدید حتی اگر جای خالی برای جذب چند بازیکن تازه داشــته 
باشــند، در رویکرد به مهره های خارجی دلیل و نشــانه هایی برای اطمینان خاطر 
نمی یابند زیرا ممکن اســت مثل استقال شوند که ابتدا تیام را خرید و خوشبخت 

شد و سپس الحاجی گرو را آورد و افسوس خورد.
در این شــرایط امکان معاوضه بازیکن با بازیکن نیز اندک و محدود می شود و 
اکثریت یا تیم هایی است که جایی برای ریسک نمی یابند و به این نتیجه رسیده اند 
که با همین نیروهای خودی و آشنا تا پایان فصل پیش بروند و هرگونه خانه تکانی 

فراتر از آن را به فصول بعدی بسپارند.
شــایعات بازگشت سرور جباروف به اســتقال از همین فاکتورها برمی خیزد و 
تراکتورســازی هم بیشــتر به دنبال چهره امتحان پس داده ای مثل رضا قوچان نژاد 
بوده است. پرسپولیس تنها تیمی است که به سبب محرومیت تازه پایان یافته فیفا، 
خریدهــای نیم فصل دومش را در تابســتان انجام داد و خیالش را بابت ادامه لیگ 
راحت کرد. خریدهای آنان که شامل سروش رفیعی، مهدی ترابی، مهدی شیری و 
مهدی شــریفی می شوند قطعاً موجبات تقویت این تیم را فراهم می آورند و رویکرد 
احتمالی و مجدد پرســپولیس به مهدی طارمی نیز نشــانگر همان عامل اطمینان 

تیم ها به مهره هایی است که پیش تر امتحان شان را پس داده باشند.
 همیــن پرســپولیس و کارنامه اش مؤید این مســأله هم هســتند که قطعاً 
با خریدهای درشــت نمی توان به مقصود رســید زیرا وقتی وحید امیری، فرشــاد 
احمدزاده، محسن مسلمان و صادق محرمی رفتند و راه جذب مهره های تازه بسته 
بود با نیروهای اندک باقی مانده شق القمر کرد و در آسیا نایب قهرمان شد و یک بار 

دیگر بر بلندای لیگ و در میان مدعیان اصلی قهرمانی نشسته است.
بله، می توان از کوزه شکســته آب خورد و کامًا رفع تشــنگی کرد و کوزه های  

تازه و سالم و پرطمطراق لزوماً تضمین گر سامتی و رفع تشنگی نیستند.

رویاها و کابوس های لیگ هجدهم
بایدونبایدهاییکنیمفصلطوانی گزارش و خبرسرمقاله

شکایت از رحمتی شوخی جالبی است
باشگاهاستقـــال:بازیکنانما

نامیازپرسپولیسنیاوردند
ســایت باشگاه اســتقال مصاحبه ای از قول محمد حســین زرندی مدیر 
روابط عمومی باشگاه استقال روی خروجی خود قرار داده است که در تکذیب 

برخی جریان های اخیر است. 
زرندی مدعی شده بازیکنان استقال نامی از پرسپولیس درمصاحبه های 
اخیر خود نیاورده اند: »انجام چنین مصاحبه هایی از سوی بازیکنان رقیب جای 
تعجب داشــت زیرا هیچکدام از بازیکنان اســتقال پس از پایان دیدار مقابل 
پدیده اســمی از تیمی دیگر نیاوردند و به مســائل کلی در مورد اشــتباهات 
داوری در دیدارهــای مختلــف پرداختند. طبیعی بود که پس از اشــتباهات 
پرتعــداد داوری در دیدارهــای این فصل و بخصوص مردود اعام شــدن گل 
صحیح اســتقال در دیدار حســاس و مقابل حریف مســتقیم یعنی پدیده، 
مدیران باشــگاه و بازیکنان به این مساله واکنش نشان دهند اما بازیکنان تیم 
رقیب به صورت مســتقیم به بازیکنان اســتقال حمله کردند که بدون تردید 
این مســاله از طریق فدراســیون فوتبال پیگیری خواهد شــد. ضمن اینکه از 
ریاســت فدراســیون فوتبال بابت پیگیری و موافقت برای استفاده از سیستم 
 ویدئو چک تشکر می کنیم زیرا با این سیستم می توان جلوی این گونه زیان ها 

را گرفت.« 
زرندی به طرح شــکایت از رحمتی هم واکنش نشان داده است: »موضوع 
احتمال شــکایت از مهدی رحمتی هم شوخی جالبی بود! و بهتر است قبل از 
صحبت در مورد افراد، به ســابقه و جایگاه آنها توجه شــود. رحمتی کاپیتان 

استقال است و جایگاه باایی در فوتبال ایران دارد.«

تحول استقال خوزستان به امید بقا
بیداریقهرمانسابقلیگبرتر

نمایش اســتقال خوزستان در ایســتگاه پایانی نیم فصل مقابل سپاهان 
کــه به لطف یک امتیاز این بازی صدرنشــین نیم فصــل لقب گرفت، حکایت 
از تحــوات بزرگ دراین تیم داشــت؛ تیمی که پس از کســر6 امتیاز در قعر 
جدول قرار گرفت و وضعیتی اســفبار را تجربه کرد. آنچه استقال خوزستان 
مقابــل یکــی از آماده ترین تیم های لیگ برتر در فصــل هجدهم ارائه کرد اما 
هیچ ســنخیتی با موقعیت این تیم در قعر جدول نداشت و آبی های خوزستان 
به همه فهماندند که جای شــان قعر جدول نیســت. آنها به واقع مقابل یکی از 
پرهزینه ترین تیم های لیگ هجدهــم در اغلب دقایق تیم برتر میدان بودند و 
اگر قدری شانس یارشــان بود و مهاجمان این تیم قدر موقعیت های به دست 
آمده را به خوبی می دانستند و با دقت ضربه های نهایی را به توپ می نواختند، 
بدون شــک برنده میدان بازی با ســپاهان لقب می گرفتند. خوزستانی ها اما با 
همین تســاوی هم مهر تایید زدند به شایستگی های خود و البته نوید روزهای 
بهتری را در نیم فصل دوم دادند. روزهایی که شــاید دوباره نمایش کم نقص 
مقابل ســپاهان برابر دیگر تیم ها نیز تکرار شــود. تردیدی نیست اگر استقال 
خوزســتان در بازی های آتی با همین تشــنگی و فوتبال منظم راهی میادین 
شــوند، حتی می توانند شــانس های خود را برای مانــدن در لیگ به حداکثر 
ممکن برسانند. این استقال خوزستان در نیم فصل دوم می تواند یقه تیم های 

بزرگتر را هم بگیرد.
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حیدرسلیمانی کارشناس داوری: بیژن طاهری: 2 پنالتی استقال مقابل سپاهان کجا رفت؟ 

واکنش به ممنوعیت ورود پرچم به ورزشگاه ها

از پرچم ایران تا پرچم ژاپن، نایمخن را فراموش نکنید

 در فصــل نقــل و انتقاات تابســتانی 
لیگ هجدهم، تراکتورســازی پای نخستین 
بازیکن ژاپنــی را به فوتبال ایــران باز کرد. 
سوگیتا نام این بازیکن بود که از آلونسکان- 
لیگ ســوئد- بــه تبریز آمد تــا در ترکیب 
تراکتورســازی بازی کند. عملکرد ســوگیتا 
خیلی زود هواداران تراکتورسازی را مجذوب 
خود کرد. دریبل های ناگهانی و ســرعت باا، 
از ســوگیتا بازیکنی موثر ساخت تا هواداران 
تراکتورسازی خیلی زود شــیفته او شوند و 
برای قدردانی از ایــن بازیکن، پرچم ژاپن را 

همراه خود به ورزشگاه یادگار امام بیاورند.
در چنین روزهایی بود که پرســپولیس 
بــه فینال لیگ قهرمانان آســیا راه پیدا کرد 
و مقابل کاشــیما آنتلرز از ژاپن قرار گرفت. 
شکســت در بازی رفت و تســاوی در جدال 
برگشــت، قهرمانــی را به نام کاشــیما ثبت 

کرد تــا پرســپولیس در رســیدن به عنوان 
نخســت ناکام بماند. بعــد از فینال، نوبت به 
بازی حســاس پرســپولیس و تراکتورسازی 
در ورزشــگاه آزادی رسید. دیداری که البته 
حواشی بسیاری همراه خود داشت. هواداران 
تراکتورســازی، پرچم ژاپن را طبق عادت به 
ورزشگاه آوردند و همین مساله باعث شد تا 
پرسپولیســی ها برداشت اشتباهی از موضوع 
داشته باشند. برداشت مثبت از ماجرا، عاقه 
به ســوگیتا بود و منفی نیز یادآوری شکست 

پرسپولیس مقابل کاشیما آنتلرز.
واکنش بازیکنان و مدیران پرســپولیس 
بــه این ماجرا باعث شــد تا پرچــم ژاپن به 
ورزشــگاه های دیگر نیــز وارد و عکس های 
بسیاری نیز در این زمینه منتشر شود. ماجرا 
تــا جایی پیش رفت که حتــی در بازی های 
لیگ دو، نوجوانــان، جوانان و حتی مجالس 
عروســی نیز پرچم ژاپن دســت به دســت 
چرخید تا حساسیت پرسپولیسی ها بیشتر به 

ضرر آنها تمام شود تا به سودشان.
کمیته اخاق فدراســیون فوتبال بعد از 
مدت ها سکوت، بیانیه ای در این باره صادر و 
ورود پرچم سایر کشــورها به ورزشگاه ها را 

ممنــوع کرد. اتفاقی که هیــچ کجای جهان 
فوتبال نمونه آن را نمی بینیم اما متن کامل 
این بیانیه: »با توجه به تذکرات کمیته اخاق 
درباره عدم ورود پرچم کشــورهای دیگر به 
داخل ورزشگاه ها جهت برگزاری مسابقات در 
آرامش و سامت و به دلیل عدم توجه برخی 
مراجــع مرتبط، از مســووان ذی ربط برای 
ادای توضیحات دعوت شــده اســت. کمیته 
اخاق فدراســیون فوتبال جمهوری اسامی 
ایران امیدوار اســت محیط ورزشــگاه ها در 
رقابت های باشــگاهی عاری از هرگونه تنش، 

شاهد برپایی رویدادهای مرتبط باشد.«
کمیته اخاق، عجب حکم عجیبی صادر 
کرد. حکمی که برای نخستین بار و فقط در 
فوتبــال ایران آن را می بینیــم و می خوانیم. 
بعد از ممنوعیت حضور بوژیدار رادوشویچ با 
پرچم کرواسی در جشن قهرمانی پرسپولیس 
در لیــگ هفدهم، این دومیــن اتفاق تقریبا 

مشابهی است که رخ می دهد.
به حدود 4 سال قبل می رویم. به فوتبال 
هلند و جایــی که علیرضا جهانبخش حضور 
داشت. علیرضا عضو باشــگاه نایمخن بود و 
البتــه یکی از بازیکنان محبوب این باشــگاه 

کوچک هلندی. جهانبخش آنقدر درخشــید 
که هواداران نایمخن برای حمایت و قدردانی 
از او، پرچم ایران را به ورزشگاه بردند و البته 
آن را در جایــگاه مخصوصــی نصب کردند. 
جایگاهی کــه در تمام بازی هــای نایمخن 
متعلق به پرچم ایران بود. حتی بعد از صعود 
نایمخــن به لیگ برتر هلند، علیرضا با پرچم 
ایران در جشن بازیکنان شرکت کرد و آن را 

روی دوش خود انداخت.
در اروپــا بــا ورود پرچم کشــورهای 
مختلف، نــه تنها مخالفتی نمی شــود بلکه 
جایگاهی ویژه هم برایش در نظر می گیرند تا 
هــواداران عاقه مند، عاقه خود را به بازیکن 
یا مربی محبوب خود اینگونه نشــان بدهند. 
در ایران اما همه چیــز بر خاف جریان آب 
پیــش می رود. یک بار پرچم کرواســی را به 
جشــن قهرمانی راه نمی دهنــد و روز دیگر 
از ورود پرچم کشــورهای مختلف خودداری 

می کنند.
فوتبال ایران پر از اتفاق های بی ســابقه 
اســت. این را هــم به قبلی هــا اضافه کنید، 
شاید فوتبال ایران  پیشرفت کند و مدیرانش 

سربلند شوند.

امیر اسدی
Amir Asadi

جابر انصاري: بیرانوند به پرسپولیسي ها 4 نشان مي داد
کریاستقالوپرسپولیسادامهدارد

رایيکهاستقاليها
راشوکهميکند؟

دفاعپرسپولیسيهاازفغانيجايسوالدارد

نگاهآماریبهعملکردشمارهیک
استقالوپرسپولیس

سرخهاهمبهداوریمعترضشدند

قطرحواسرسانههارابه2022جمعکرد

رحمتیبااترازبیرانوند
بهتریندروازهباننیمفصل

اخراجبازیکــنحریف
گلسوختهوکارتزرد
  دومینوي محرومیتاشتباهعلیهپرسپــولیس

از کمک داور تا 
تماشاگران استقال

 خسرو حیدري: 5 ستاره ما رفتند
پرسپولیس با پنجره بسته بازیکن خرید

برانکو فهرست داد:
 سه بازیکن جدید مي خواهد
سه  نفـر را نمي خواهــد

3+4بازیکنجدیددرپرسپولیس

مازادهاشانسبیاورندپرسپولیسبازیکننخرد

عالیشاه: پیام هاي 40 هزار هوادار از رفتن منصرفم کرد

محرومیتدستهجمعي
خاطیانبازياستقالوپدیده

اصفهانیان:چراهیچتیمینمیگویدازداوریسودبردهایم؟

خسرويوفا:دبیرتایکماهآیندهمعرفيميشود

مخالفتباخسرويوفابهاندازه4رايسفید

هزینـهVAR درلیگ ایران
هر ورزشگاه 300 هزار دار

لوسیل ورزشگاهی که بعد از فینال 
جام جهانی خراب می شود

شروع عصر جدید در پارالمپیک

رفت و آمدهای عجیب و 
غریب در لیگ ادامه دارد

نگرانی جدید گل محمدی 
 برای نیم فصل دوم

فصلهفدهم31
مربی،اینفصل
تااان25مربی

هجومرقبا
برایجذب

بازیکنانپدیده
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بــا آن دو گل در بــازی با پارس 
جنوبی، علــی علیپور چنــد تا رکورد 
زد که مهمترینش شــاید عبور از علی 
دایی و کریم باقری بود. تعداد گل های 
علیپور برای پرسپولیس حاا به 45 گل 
رسیده اســت. یعنی این مهاجم جوان 
بیــش از علی دایی و کریم باقری برای 
پرســپولیس گل زده و تا رســیدن به 
گلزن بعدی، ششمین گلزن برتر تاریخ 

این باشگاه خواهد بود.
علیپــور در لیگ هم 37 گل برای 
پرســپولیس زده و تعداد گل هایش در 
لیگ با لباس پرســپولیس، بــا تعداد 
گل هــای علــی پروین بــرای این تیم 
برابری می کند. درست است که مهدی 
طارمــی بــا 49 گل زده بهترین گلزن 
لیگ برتری پرســپولیس است اما علی 
علیپور هــم تا این رکورد فاصله زیادی 
نــدارد و با 5 گل دیگــر به طارمی هم 
می رســد. علیپور حاا با 44 گل زده، 
دومین گلزن برتر پرسپولیس در لیگ 

برتر است.

علیپور که بــا 140 بازی در زمان 
حضور برانکو ایوانکوویچ بیشــتر از هر 
بازیکن دیگری در ترکیب پرســپولیس 
قرار گرفته اســت، با 26 پاس گلی که 
داده، بهترین پاسور باشگاه پرسپولیس 
در زمان حضــور برانکو در این تیم هم 

به حساب می آید.
علیپور حاا بــا 7 گل زده در رده 
لیــگ هجدهم  گلزنان  برترین  ســوم 
قرار گرفته و بــا توجه به اینکه آنتونی 
اســتوکس 8 گله از فوتبال ایران رفته 
و کی روش اســتنلی هم کــه با 9 گل 
آقای گل فعلی رقابت هاســت از حضور 
در بازی پایانی نیم فصل اول ســپاهان 
در لیگ برتر محروم اســت، این شانس 
را دارد کــه در نیم فصــل دوم هــم با 
عبــور از رکــورد مهــدی طارمی در 
پرسپولیس خودش را به عنوان بهترین 
گلزن تاریخ این باشــگاه در لیگ برتر 
معرفی کند و هم بــرای دومین فصل 
 پیاپــی به عنوان آقای گلــی لیگ برتر 

برسد.

کامیابی نیا  کمال  محرومیت  وقتی 
ترکیــب چهــار نفــره خــط میانــی 
پرســپولیس را به هم ریخــت، این طور 
تصور می شد که برانکو در آخرین بازی 
نیم فصــل اول برابر تیم پارس جنوبی از 
محســن ربیع خواه در راس عقب لوزی 
استفاده کند. در کمال تعجب اما دیدیم 
که سعید حسین پور جوان در این پست 
به میدان رفت. آن هــم در حالی که او 
پیــش از این هرگز حضــور در ترکیب 

اصلی پرسپولیس را تجربه نکرده بود.
از آن طــرف مصدومیــت رســن 
هــم یک تغییــر دیگر در خــط میانی 
ایجاد کرد و باعث شــد نوراللهی که در 
به عنوان هافبک کناری  قبلی  بازی های 
به میــدان رفته بــود، در نقش هافبک 
راس لوزی بازی کند اما مشــخص نشد 

چه اتفاقی افتاد که برانکو این چیدمان 
را در بیــن دو نیمــه تغییــر داد. او که 
معموا خیلی دیــر تعویض می کند، در 
بین دو نیمه حسین پور را از بازی بیرون 
کشــید و طاهرخانی را به زمین فرستاد 
تــا نوراللهی در نقــش هافبک تدافعی 
بازی کند و طاهرخانی در پست هافبک 

تهاجمی.
اتفاقــا ایــن آرایش جــواب داد و 
پرسپولیس ضمن ارائه نمایشی درخشان 
تا دقیقه 70 دو گل زد و چند موقعیت 
هم ســاخت. این تغییــرات و به میدان 
رفتــن بازیکنان جوان در پســت هایی 
حســاس که با چنــد جابه جایی همراه 
بود، ریسک بزرگی به حساب می آمد که 
برانکو خیلی راحت بــه آن تن داد و از 
آخرین بازی هم با موفقیت بیرون آمد.

  علیپور، ششمین گلزن برتر 
تاریخ پرسپولیس

ریسک برانکو جواب داد

عبور از دایی، هم رده  پروین

 عالیشاه: پیام های 40 هزار هوادار
از رفتن منصرفم کرد

امید عالیشــاه روزهای متفاوتی را در پرســپولیس گذرانده است. از رسیدن 
به عنوان بهترین پاســور لیگ برتر گرفتــه تا گل زدن در دربــی 79 و آن اخراج 
جنجالی و بعد هم انتقالش به تراکتورســازی که خود امیــد می گوید تبعات آن 

همچنان همراهی اش می کنند.
* از اول فصل مشــخص بود که شرایط سختی خواهیم داشت اما فکر 
نمی کردیم اینقدر ســخت باشــد. ربیع خواه مصدوم بود، انصاری و ماهینی 
مصدوم شــدند، نعمتی و مصلح مصدوم هستند. خود من چند بازی مصدوم 
بودم. شجاع مصدوم است و بقیه هم مشکاتی دارند. با این شرایط در باای 
جدول هســتیم. بازیکنان جوان در این شــرایط اعتماد به نفس خوبی پیدا 

کردند و کار تیم راه افتاد.
* یک ســال و نیم دوری از پرسپولیس سخت بود. بخصوص که در این مدت 
نتوانســتم بازی کنم و این کار را ســخت تر کرده بود. تا بدنسازی کنم و در شرایط 
بازی قرار بگیرم، کمی طول کشــید اما در چند بازی اخیر شــرایطم بهتر شده که 

امیدوارم این روند ادامه دار باشد و بتوانم بیشتر به پرسپولیس کمک کنم.
* برگ برنده پرســپولیس، برانکو بوده و هســت. او به من محبت دارد و من 
هم همیشه ســعی کردم نظرش را جلب و به تیم کمک کنم. وقتی در تیمی مثل 
پرسپولیس بازی می کنید که هواداران زیادی دارد، باید همیشه بهترین عملکرد 

را داشته باشید تا همه از شما راضی باشند.
* خیلی افســوس خوردم که در بازی فینال 
نبودم. واقعا حیف شــد. البته فوتبــال واقعا غیر 
قابل پیش بینی اســت اما فکــر می کنم اگر بودم، 
می توانستم به پرســپولیس کمک کنم. هر چند با 
شرایطی که ما داشتیم، این دومی کمتر از قهرمانی 
در آسیا نیســت. ما یک سال تمام از جذب بازیکن 
محروم بودیم و بــه همین دلیــل کمبود زیادی 
داشــتیم. مصدومیت ها امان تیــم را بریده بود و 
مشــکات مالی هم فشــار زیادی به ما وارد کرد. 
شاید اگر یک گل در ژاپن می زدیم، حتی قهرمان 

می شدیم اما فوتبال همین است.
* بازی به بازی انرژی مان تحلیل رفت و این مســاله ما را دچار مشــکل کرد. 
ما به دلیل کمبودهایی که داریم نتوانســتیم ریکاوری خوبی انجام دهیم. البته با 
همین شــرایطی که وجود دارد آقای برانکو به بهترین شکل تیم را آماده می کند. 

هر چهار روز یک بازی کردیم و در این شرایط، ریکاوری واقعاً سخت است.
* اگر از ما حمایت می شــد، شــرایط اینگونه بود؟ تیمی که به فینال آســیا 
رســیده باید 15درصد از قراردادش را بگیرد؟ در تیم ما مگر چند بازیکن قرارداد 
خوب و باا بســته اند؟ نهایتاً پنج نفر. ما تا اینجــای فصل حداقل باید 50 درصد از 
پول مان را می گرفتیم اما فقط 15 درصد گرفته ایم. به نظر شــما در این شرایط از 
تیم ما حمایت می شــود؟ متأسفانه وقتی یک تیم در ایران چند سال پشت سر هم 
نتیجه می گیرد از این اتفاق ها برایش رقم می زنند. پرســپولیس 3-4 سال است 
بهترین تیم ایران بوده و حتی به فینال آســیا رســید. پس این هجمه ها طبیعی 

است.
* دعوت شدن یا نشدنم به سلیقه ســرمربی تیم ملی بستگی دارد و او صاح 
می داند چه کسی دعوت شود و یا نشود. ما کار خودمان را می کنیم. شاید بیرون از 
پرسپولیس انتقاداتی باشد اما ما بازیکنان کار خودمان را می کنیم و به این مسائل 

کاری نداریم.
* در تیــم نوجوانان که بــودم، یک بازی با تیم جوانــان هامبورگ در آلمان 
داشــتیم و همان موقع یک تیم آلمانی پیشــنهاد خوبی به مــن و پیام صادقیان 
داد اما چون ســربازی نرفته بودیم، نتوانســتیم قرارداد ببندیم و این یک حسرت 
بزرگ برای من اســت. البته خیلی هم حســرتش را نمی خورم چون اان بازیکن 

پرسپولیس هستم که میلیون ها هوادار دارد.
* پیشنهاد خیلی خوبی از لیگ ترکیه داشتم و حتی بلیتم هم گرفته بودم اما 
نرفتم. پیشنهادی هم از لیگ یونان داشتم که کارم تمام شده بود. یک پیشنهاد هم 
از بلژیک داشتم که خیلی خوب بود. وقتی خبر این پیشنهادها همه جا پخش شد، 
یک شــب حدود 40 هزار پیام از مردم دریافت کردم که پرسپولیس را تنها نگذار. 
همان شب تصمیم گرفتم به این پیشــنهادها جواب منفی بدهم و در پرسپولیس 

بمانم.
* پــاس گل دادن را خیلی دوســت دارم و امیدوارم امســال هم مثل لیگ 
پانزدهم بهترین گل ساز لیگ شوم. البته گاهی باید به قصد گل زدن به توپ ضربه 

بزنم اما کمتر این کار را انجام می دهم.

برانکو فهرست داد: سه بازیکن جدید می خواهد، سه تا را نمی خواهد

مازادها شانس بیاورند پرسپولیس بازیکن نخرد
برانکو ایوانکوویچ نیســتی که بتوانی برای 
این تیم دســت  و پا بســته، بازیکن مازاد جور 
کنی. از خــودش اگر بپرســی، حتما می گوید 
بااتر از سیاهی رنگی نیست. او تنگدستی را در 
پرســپولیِس نیم فصل اول چنان لمس کرد که 

حاا دیگر نداری هم نگرانش نمی کند.
برای همین است که نام چند تا از بازیکنان 
فعلــی تیمش را در فهرســت مازاد نوشــته و 
خواســته که به جای آنها، بازیکن جدید برایش 
بخرند. شــرطش برای رد کردن این مازادها هم 
حضور بازیکنانی است که نام شان را در فهرست 
خرید باشــگاه نوشــته. در واقع تا آنها نیایند، 
هیچ بازیکنی پرســپولیس را ترک نخواهد کرد 
و حــاا حتما مازادهایی که معلوم اســت آقای 
ســرمربی آنها را از روی نیمکت برگزیده، خدا 
خدا می کنند باشــگاه نتواند با بازیکنان دلخواه 

برانکو قرارداد ببندد.
تا اینجای کار، پرسپولیس سروش رفیعی، 
مهدی ترابی، مهدی شــیری و مهدی شریفی 
را خریــده اما تیمــش آنقدر کمبــود دارد که 
پســت های خالــی اش با این چهــار بازیکن پر 
نشود. یادمان نرود که حسین ماهینی و محمد 
انصاری رباط صلیبی پــاره کرده اند و در حالی 
که انصــاری باید خودش را بــرای فصل آینده 
آماده کند، ماهینی در خوشــبینانه ترین حالت 
ممکن از ابتدای ســال 98 می تواند به ترکیب 

پرسپولیس برگردد.
از طرفی شــجاع خلیل زاده و ســیدجال 
حســینی هم مصدومیت های کهنه ای دارند که 
ممکن اســت در نیم فصل دوم آنها را از میادین 
دور کنــد و به همین دلیل، پرســپولیس بیش 
از هر بازیکن دیگری بــه مدافع نیاز دارد. البته 
مهدی شیری هســت اما ازم است یک مدافع 
میانی برای جانشــینی احتمالی ســیدجال و 
شــجاع و یک مدافع چپ پا هم بــرای رقابت با 

مصلح جذب شود.
در واقع جذب مدافع، از نان شب هم برای 
پرسپولیس واجب تر اســت اما به همان اندازه، 
برانکو به جذب یک مهاجم ششــدانگ هم فکر 
می کند. مهاجمی کــه بتواند علی علیپور را در 
گلزنــی همراهی کند. کاری که گادوین منشــا 
هنــوز از پس آن برنیامده و حتی بعید نیســت 
که بــا جذب یک مهاجم جدیــد و مطمئن، او 
را رد کنند. نه اینکه نامش را در فهرســت مازاد 
بنویســند و به حراج بگذارندش، بلکه بدشــان 
نمی آید ایــن مهاجم گرانقیمــت را به یکی از 
مشــتریان دست به نقدش بفروشــند و با پول 
انتقال او برایش جانشــین بیاورند اما جانشین 

او کدام بازیکن خواهد بود؟ آیا قرار اســت باز هم 
بروند سراغ مهاجم خارجی یا با یک مهاجم ایرانی 

هم کارشان راه می افتد؟
دنبال اســم ها اگر باشیم، دست مان به جایی 
بند نخواهد بود چرا که برانکو ایوانکوویچ گفته تا 
بعد از امضای قرارداد، اجازه رســانه ای شدن نام 
هیچکــدام از خریدهای تــازه اش را نخواهد کرد: 
»من امروز جلســه ای با آقای عرب برگزار کردم و 
فهرســت بازیکنان مدنظر و مازاد را به او دادم اما 
فعًا نام بازیکنانی را که در فهرســت هست، برای 

رسانه ها و افکار عمومی مطرح نمی کنیم.«
آقای سرمربی اما گفته که سه بازیکن جدید 
را برای خرید به سرپرســت باشگاه معرفی کرده 
و ســه نفر را هم مازاد تشــخیص داده است که 
آنها هم فعا معرفی نخواهند شــد: »ما در ابتدای 
فصل 4 بازیکن جذب کردیم که البته در نیم فصل 
اول به دلیل محرومیت نتوانستیم از آنها استفاده 
کنیم اما در حال حاضر نام بازیکنانی را به باشگاه 

اعام کردم و قرار اســت سه بازیکن جدید دیگر 
به پرســپولیس اضافه شوند. وقتی با این بازیکنان 
توافق حاصل شــد و قرارداد بســتیم، نــام آنها 
را رســانه ای خواهیــم کرد اما در ابتــدا باید این 
بازیکنان با پرســپولیس به توافق برسند و قرارداد 
امضا شود و ســپس نام آنها را اعام می کنیم. تا 
زمانــی که نتوانیم بازیکنان جدید را جذب کنیم، 
نام آنها را رســانه ای نخواهیــم کرد و تا آن موقع 

هیچ بازیکنی هم از پرسپولیس نمی رود.«
در واقــع مرد کــروات برای کنار گذاشــتن 
مازادهایش شرط گذاشته است: »من نام بازیکنان 
مازاد را هم به باشــگاه دادم اما رفتن آنها بستگی 
به این دارد که بتوانیم چه بازیکنانی جذب کنیم. 
اگر بتوانیم بازیکنان مدنظرمان را به پرســپولیس 
بیاوریم آن وقت نام بازیکنانی را که در فهرســت 
مازاد هســتند، اعام می کنیم اما در حال حاضر 
بایــد ببینیم چــه بازیکنانــی را می توانیم جذب 

کنیم.«

برانکو در حالی خواهان جذب ســه بازیکن 
جدید شده که فهرســت بزرگساان پرسپولیس 
اان فقــط یک جــای خالی دارد امــا خب آقای 
سرمربی روی جدایی مازادهایش هم حساب کرده 
و از طرفی گزینه حذف محمد انصاری مصدوم هم 
همچنان فعال است. خبر خوش برای پرسپولیس 
و برانکو اما این است که آنها می توانند سه بازیکن 

آزاد هم از سهمیه فیفا به خدمت بگیرند.
ســازمان لیــگ امــروز در نامــه ای بــرای 
پرســپولیس نوشت که این باشــگاه از 16 دی تا 
13 بهمن می تواند 6 بازیکن جذب کند )البته اگر 
جای خالی داشته باشد( و امکان جذب سه بازیکن 
آزاد را هــم خواهد داشــت. در این رابطه نام های 
بســیاری مطرح شــد اما تنها حرفی که سرمربی 
پرســپولیس تاییدش کرده، تعداد بازیکنان مورد 
نیاز این تیم اســت که به گفته برانکو ایوانکوویچ، 
تا زمان امضای قرارداد نام  هیچکدام شان رسانه ای 

نخواهد شد.

منشا پول می خواهد
این  پرســپولیس  نیجریه ای  مهاجــم 
روزها بیش از هر بازیکن دیگری دنبال پول 

است. 
گادوین منشــا ظهر دیروز )شنبه( به 
باشــگاه رفت و پرداخت پول قراردادش را 
از سرپرســت جدید طلب کرد. سر آخر اما 
با وعده پرداخت پول تا آخر هفته، باشــگاه 

را ترک کرد.
 

کروات ها پنجشنبه می روند
ایــن هفته که به آخر برســد، مربیان 

پرسپولیس ایران را ترک می کنند. 
روزه   12 تعطیاتــی  کــه  برانکــو 
کــرده،  برنامه ریــزی  تیمــش  بــرای  را 
پنجشنبه شــب همــراه با دســتیارانش به 
 کرواســی می رود و دو هفته دیگر به تهران 

برمی گردند.
 

ترابی محروم است
ستاره ملی پوش و تازه وارد پرسپولیس 
به دلیل محرومیت، نخستین بازی نیم فصل 

دوم را از دست داد. 
مهــدی ترابی کــه در دیــدار هفته 
دوم برابر پیکان، بــازی هفته پنجم مقابل 
پارس جنوبی و بازی هفته نهم با اســتقال 
کارت زرد گرفته بــود، در دقیقه 61 بازی 
بــا صنعت نفت آبادان هم اخطار گرفت و به 
دلیل 4 کارته شدن از همراهی پرسپولیس 

در بازی با پدیده محروم شد.
 

سه پیروزی و یک شکست 
برای پایه ها

تیــم نونهاان پرســپولیس این هفته  
برابر شهدای کیوج دو بر یک شکست خورد 
و تیم نوجوانان که اتفاقا بیشــتر بازیکنانش 
را از تیــم نونهــال قرض گرفته اســت، در 
 بازی با تیم ســتارگان به پیروزی دو بر یک 

رسید. 
ابوالفضل  و  محمدزاده نودهــی  علــی 
مختاری در این دیدار برای تیم رضا جباری 
گل زدند. تیم جوانان هم با گل  های علیرضا 
خدایی و امیر حسین نوری، دو بر یک دیاکو 
را شکســت داد و امیدها هم بازی با بادران 
را دو بر یک به ســود خود تمام کردند که 
هر دو گل را محمد حسینی به ثمر رساند.

 
 عرب هم سرپرست

هم سخنگو
ایرج عرب نه فقط سرپرســت، بلکه از 
این به بعد ســخنگوی باشــگاه هم خواهد 
بود. او گفته برای اینکه حرف باشــگاه دو تا 
نشود، اخبار نقل و انتقاات را هم خودش با 

رسانه ها در میان خواهد گذاشت.

تردید پرسپولیس 
درباره اردوی خارجی 

قطر یا ترکیه؟ 
را  قطــر  در  پرســپولیس  اردوی 
قطعی اعام کرده بودند اما شاید قرمزها 
راه شــان را کج کنند و به ترکیه بروند. 
گزینه دوم را گویا باشگاه پیشنهاد داده 
اما خوِد برانکو دوحــه را جای بهتری 
بــرای اردونشــینی می دانــد: »هوای 
استانبول نسبت به آنتالیا سردتر است 
و از طرفی مشخص نیست در استانبول 
بتوانیم حریف تمرینی پیدا کنیم. نظر 
خودم، برگزاری اردو در قطر است چرا 
که از نظــر آب و هوا شــرایط بهتری 
دارد و هــوا گرم تر اســت اما همانطور 
که گفتم، منتظر می مانیم تا ببینیم در 
نهایت اردو در ترکیه برگزار می شود یا 
قطر. ما در این اردو بازی های تدارکاتی 
هم برگزار می کنیم اما ابتدا باید ببینیم 
محل اردو کجا خواهــد بود چرا که بر 
اســاس محل برگزاری اردو رقبای مان 
را انتخاب خواهیم کرد.« پرســپولیس 
اردوی خــود را از 18 دی آغاز می کند 
اما هنوز معلوم نیســت که میزبان این 
اردو کدام شهر و کشور خواهد بود. فعا 
فقط می دانیم قرمزها تا پنجشــنبه در 
تهران تمرین می کنند و بعد از آن برای 
12 روز به تعطیــات می روند. اردوی  
خارجی شــان هم 12 روزه است که از 

18 دی آغاز خواهد شد.
 

تردید در مورد پاس های 
گل عالیشاه: 5 یا 6؟ 

تعداد پــاس  گل هــای این فصل 
امید عالیشاه، در این چند روز حسابی 
سوژه شده اســت. در بعضی از آمارها 
می بینیم کــه عدد پنج مقابــل نام او 
ثبت شــده و برخی دیگر معتقدند که 
او شــش پاس  گل داده است. به همین 
بهانه بررســی می کنیــم که کدام عدد 
صحیح اســت و این اختاف آماری از 
کجا ریشــه گرفته. عالیشاه این فصل 
در بازی با سایپا، پیکان، ماشین سازی، 
ذوب آهن و پارس جنوبی پاس  گل داده 
و شــبهه ای در آن نیست. نقطه محل 
بحث، پاس گلی اســت کــه برای او در 
بازی پرســپولیس و صنعت نفت آبادان 
ثبت شــده. در صحنه گل پرسپولیس، 
عالیشاه با مدافع نفت به هوا پرید ولی 
نبرد هوایی را باخت و در نهایت توپ به 
سر مدافع آبادان برخورد کرد که همان 
توپ در ادامه به علی علیپور رسید و او 
با پاس اشــتباه بازیکن حریف گل زد، 
نه پاس امیــد. در نتیجه تعداد صحیح 
پاس گل های عالیشــاه در این فصل 5 

است، نه 6.

مصاحبه خبرکوتاه

خرده گزارش

 4+3 
بازیکن 

جدید

ما در ابتدای 
فصل 4 بازیکن 
جذب کردیم 
که البته در 

نیم فصل 
اول به دلیل 
محرومیت 

نتوانستیم از 
آنها استفاده 
کنیم اما در 
حال حاضر 

نام بازیکنانی 
را به باشگاه 
اعام کردم 
و قرار است 
سه بازیکن 
جدید دیگر 

به پرسپولیس 
اضافه شوند. 
وقتی با این 

بازیکنان 
توافق حاصل 
شد و قرارداد 

بستیم، نام آنها 
را رسانه ای 
خواهیم کرد

آقای ســرمربی ســه بازیکن جدید را برای خرید به باشــگاه معرفی کرده و ســه نفر را هم مازاد تشــخیص داده که هیچکدام شــان فعا معرفی نخواهند 
شــد: »ما در ابتــدای فصل 4 بازیکن جــذب کردیم که البتــه در نیم فصل اول به دلیل محرومیت نتوانســتیم از آنها اســتفاده کنیم امــا در حال حاضر 
نام بازیکنانی را به باشــگاه اعام کردم و قرار اســت ســه بازیکن جدید دیگر به پرســپولیس اضافه شــوند. وقتی با این بازیکنان توافق شــد و قرارداد 
بســتیم، نام آنها را رســانه ای خواهیم کرد اما در ابتدا باید این بازیکنان با پرســپولیس به توافق برســند و قرارداد امضا شــود و ســپس نام آنها را اعام 
می کنیــم. تــا زمانی که نتوانیم بازیکنــان جدید را جذب کنیم، نام آنها را رســانه ای نخواهیم کرد و تــا آن موقع هیچ بازیکنی از پرســپولیس نمی رود.«

پرسپولیس بهترین تیم بازی های خانگی 

پایان پرسپولیس با سه بازیکن 20 ساله در ترکیب

پرسپولیس 5 امتیاز کمتر از پارسال

بازی های  در  تیم  بهترین  پرسپولیس 
خانگــی نیم فصــل اول لیــگ برتر شــد. 
نیم فصلی که با قهرمانی ســپاهان به پایان 
رسید در حالی که پدیده و پرسپولیس هم 
31 امتیاز گرفته بودند اما تیم اصفهانی به 
خاطر تفاضل گل بهتر نســبت به دو تیم 
دیگر، صدرنشین شــد. در پایان نیم فصل 

اول پرســپولیس بیشــترین امتیــاز را در 
بازی های خانگی کســب کرد. شــاگردان 
برانکو ایوانکوویــچ در 8 بازی خانگی خود 
20 امتیــاز گرفتند. بعد از پرســپولیس، 
تیم پدیده با کســب 16 امتیاز از 8 بازی 
خانگی خــود در نیم فصل اول، دومین تیم 
از لحاظ کسب امتیاز در بازی های خانگی 
است. بدترین تیم در بازی های خانگی هم 
ذوب آهن اســت که در نیم فصل اول در 7 
بازی خانگی، تنها 4 امتیاز گرفته اســت. 
ذوبی هــا تنها تیم لیگ هجدهم هســتند 
که هیچکدام از بازی های خانگی شــان را 
نبرده انــد. در بازی های خــارج از خانه  اما 
ســپاهان بهترین بود. با کسب 15 امتیاز 
از 7 بازی. اســتقال هم خارج از خانه   15 
امتیاز گرفته که البتــه یک بازی خارج از 
خانه بیشــتر از سپاهان داشــته . استقال 
خوزســتان و ســایپا هم دو تیمی هستند 
که در نیم فصــل اول کمترین امتیاز را در 
بازی های خارج از خانه کسب کرده اند. این 
دو تیم فقط 4 امتیاز در بازی های خارج از 

خانه خود گرفته اند.

برانکو کــه به خاطر تعدد مصدومیت ها 
و محرومیت هــا در بازی هــای دو ماه اخیر 
بیشــتر از قبل از بازیکنان جوانش استفاده 
کــرده، در آخرین مســابقه نیم فصل لیگ 
هجدهم از چهار بازیکن 20 ســاله اش بهره 
بــرد و البته بازیکنی مثل آدام همتی را هم 
در ترکیب اصلی به میدان فرســتاد. از بین 

پرسپولیس، سعید  نیمکت نشین  جوان های 
حســین پور برای نخســتین بار در ترکیب 
اصلی ایــن تیم به میدان رفت که هم برای 
او و هم برای پرســپولیس اتفاق مهمی بود. 
در نیمه دوم بازی با پارس جنوبی، پروفسور 
یک جــوان دیگر را بــه میدان فرســتاد. 
حمیدرضــا طاهرخانی جای حســین پور را 
گرفــت و در دقایق پایانی هــم دو بازیکن 
بیست ســاله دیگر یعنی محمدامین اسدی 
و احســان حســینی وارد زمین شدند. در 
واقــع در آخرین لحظاتی که پرســپولیس 
مقابل پــارس جنوبی بازی می کرد و همان 
موقع گل خورد، تیم برانکو از ســه بازیکن 
20 ســاله و آدام همتی در ترکیبش ســود 
می برد. در این لحظات سیدجال حسینی 
تنها بازیکن باای 30 ســال پرسپولیس در 
زمیــن بود و غیر از شــجاع خلیل زاده، این 
تیم حتی یک بازیکن باای 27 ســال هم 
نداشت. به عبارتی با در نظر گرفتن حضور 
بازیکنــان جوانــی مثل علیپــور، همتی و 
نعمتی میانگین ســنی دقیق قرمزها در آن 

لحظات 3. 25 سال بود.

پرســپولیس با پیــروزی مقابل پارس 
جنوبی 31 امتیازی شــد و تــا بعد از بازی 
استقال خوزســتان و سپاهان در رده دوم 
جدول قرار گرفت. در پایان این بازی اما به 
خاطر تفاضل گل کمتر نسبت به سپاهان و 
پدیده، به رده ســوم رفت و نیم فصل اول را 
در این رده به پایان برد. مقایســه امتیازات 
و جایگاه فعلی پرسپولیس، با رتبه این تیم 
در نیم فصــل لیگ هفدهــم، یک کاهش 5 
امتیازی را نشــان می دهد. شاگردان برانکو 
فصل قبــل در ایــن مقطع بــا 36 امتیاز 
صدرنشــین لیگ برتر بودنــد و 7 امتیاز از 

تیم دوم جدول یعنی پارس جنوبی بیشــتر 
داشــتند. این اختاف 5 امتیازی می تواند 
محصول محرومیت پرسپولیس از دو پنجره 
نقل و انتقااتی باشــد. البته قدرت گرفتن 
ســپاهان و پدیده و رقابت نزدیک با این دو 
تیم را هم نباید در افت امتیازی پرسپولیس 
نادیده بگیریم. پرســپولیس فصل قبل روند 
خوبش را تا پایان فصل ادامه داد و با گرفتن 
28 امتیاز دیگر، سه هفته قبل از پایان لیگ 
قهرمانــی اش را قطعی کرد اما در این فصل 
برای قهرمانی، شاگردان برانکو باید بیشتر از 

نیم فصل اول امتیاز بگیرند.

برانکو ایوانکوویچ در بازی جمعه برابر 
پارس جنوبی جم برای صد و پنجاهمین 
بــار در بازی هــای رســمی روی نیمکت 
پرسپولیس نشست تا در زمره باسابقه ترین 
مربی های لیگ برتر ایران قرار گیرد. تیم او 
توانســت این بازی را هم با دو گل علیپور 
و یک گل عالیشــاه بــا نتیجه 3 بر یک با 
پیروزی به پایان برســاند و ســخت ترین 
نیم فصل تاریخش را با موفقیت پشت سر 
بگذارد. برانکو تا امروز در 150 بازی رسمی 
به عنوان سرمربی روی نیمکت پرسپولیس 

نشسته و مهمتر اینکه توانسته 85 بازی از 
این 150 تا را با پیروزی پشت سر بگذارد. 
کسب دو قهرمانی و یک نایب قهرمانی در 
لیگ برتر، نایب قهرمانی در لیگ قهرمانان 
آســیا و همچنین دو قهرمانی سوپر جام 
مهمترین دســتاوردهای مــرد کروات در 
مدت بیش از 3 سال و 250 روز حضور او 
روی نیمکت پرسپولیس بوده است. برانکو 
ایوانکوویچ بعد از علی پروین که موفق ترین 
مربی پرسپولیس است، در رده دوم برترین 

مربیان تاریخ این باشگاه قرار گرفته است.

وکیل فدراســیون فوتبال به تازگی 
افشــین  تبرئه  درباره  را  صحبت هایــی 
پیروانی مطرح و ادعا کرده که او می تواند 

اعاده حیثیت کند.
»ایشــان  گفته:  رفیعی  غامرضــا 
مدتی محــروم بود و پرونــده اش برای 
چندین ماه مورد بررسی قرار گرفت که 
در نهایت ثابت شد پیروانی مرتکب هیچ 
تخلفی نشــده و می تواند بــه محل کار 
خود برگردد. افشین پیروانی اخاق مدار 

و جوانمــرد اســت و شــک نکنید اگر 
بخواهد اعاده حیثیــت کند، این حق را 
برایش قایل هســتیم. این حق هر کسی 
اســت که اگر مورد اتهام قرار گرفته، از 
حق قانونی اش دفاع کنــد. پیروانی هم 
اگــر حیثیــت و آبرویش مــورد توهین 
قرار گرفتــه، می تواند اعاده حیثیت کند 
چــون قانون این اختیار را به اشــخاص 
داده اســت. پیروانی ماه ها سکوت کرده 
 و از حضــور در مجامــع فوتبالی ممنوع 

شده بود.«
رفیعــی همچنین درباره ضعف های 
موجــود در آیین نامه انضباطی و اخاقی 
»اساســنامه  گفته:  فوتبال  فدراســیون 
کمیته انضباطی و کمیته اخاق منطبق 
بر اساســنامه فیفا نیســت و نزدیک به 
یک دهه اســت که با اســتناد به همان 
اساسنامه قبلی اعمال قانون می کنیم. ما 
اشکاات ســاختاری زیادی داریم که از 
نظر قوانین، قابل بررسی و اصاح است.«

مدعیان  اخیــر  موضع گیری هــای 
قهرمانی علیه پرســپولیس را نمی توانیم 
در عملکــرد رضا کرمانشــاهی بی تاثیر 
بدانیم. این داور در بازی پرســپولیس و 
پارس جنوبی اشــتباهات زیادی مرتکب 
شد اما چون قرمزها خیلی زود از حریف 
جلــو افتــاده بودند، این اشــتباهات به 
چشم نیامد و البته بازیکنان پرسپولیس 
هم اعتراض چندانی به این اشــتباهات 

نداشتند.

در نیمــه دوم این مســابقه خطای 
پرســپولیس  مدافع  روی  پارس  بازیکن 
که با کف پا روی ران شــجاع فرود آمد، 
کارت قرمز داشــت اما داور کارت زرد را 

کافی دانست. 
در همین نیمه پرســپولیس موفق 
شد گل چهارم را هم بزند که کرمانشاهی 
آن را به دلیل خطای علیپور روی مدافع 
حریف مردود اعام کرد اما مرور تصویر 
آهسته مشــخص کرد که مدافع پارس 

بزرگنمایی کرده و به نوعی داور را فریب 
داده است.

در صحنه دیگری که سیامک نعمتی 
به مدافع حریف تنه زد و چند بازیکن را 
از پیش رو برداشت، با تکل خشن محسن 
بنگر سرنگون شد اما داور خطایی اعام 
نکرد تا نعمتی عصبانی شــده و اعتراض 
کند. همین اعتراض باعث شــد او کارت 
زرد بگیرد در حالی که خطا باید به سود 

پرسپولیس اعام می شد.

برانکو پشت سر پروین، دومین مربی برتر پرسپولیس

وکیل فدراسیون: پیروانی می تواند اعاده حیثیت کند

اخراج بازیکن حریف، گل سوخته و کارت زرد اشتباه علیه پرسپولیس

بشــار رســن باید می رفت تا هم به 
مراســم انتخاب برترین های فوتبال عراق 
که یکشنبه شــب برگزار می شود، برسد و 
هم در اردوی تیم  ملی حاضر شــود. او اما 
پیش از رفتنش به باشــگاه رفت تا شاید 
قبل از دریافت جایزه  بهترین بازیکن سال 
2018 عراق، بخشــی از پول قراردادش را 
از پرســپولیس بگیرد. بر خاف شایعه ها 
البته مذاکره ای برای تمدید قرارداد صورت 
نگرفت چرا که رســن پیش تر اعام کرده 
بود تا بعد از جام ملت های آســیا در مورد 

آینده اش تصمیمی نمی گیرد اما در مورد 
دریافتی و مطالباتش با سرپرست باشگاه 
پرسپولیس صحبت کرد. هر چند سر آخر 
هم پولی دســتش را نگرفت و او با وعده 
پرداخت پول در هفته جاری، باشــگاه را 
ترک کرد. بشــار رسن در باشگاه با برانکو 
ایوانکوویچ هم که پس از جلسه با عرب در 
حال رفتن بود، روبه رو شد و به او یادآوری 
کــرد که برای حضــور در اردوی تیم ملی 
عراق، در حال ترک ایران است. او با پرواز 

ساعت 15 راهی عراق شد.

بشار رسن دست خالی رفت
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قطر حواس رسانه ها را به 2022 جمع کرد

لوسیلفردایفینالخرابمیشود

مهم ترین  البته  و  هیجان انگیزترین 
برنامه به بازدید از ورزشــگاه »لوسیل« 
اختصــاص دارد. همه در برخورد اول با 
نام »لوسیل« احســاس کردند که این، 
نامی برگرفته از ریشه زبان فرانسه است 
امــا این طور نیســت. برخی هم حدس 
می زدند نام شــخصیتی یــا حداقل نام 
سازنده ورزشگاه باشد اما »لوسیل« نام 
گیاهی است که فقط در صحراهای قطر 

رشد می کند. 
گیاهی که در صحرایی نزدیکی های 
دوحه فعلی رشد می کرد و منطقه فعلی 
که ورزشــگاه افتتاحیــه و فینال جام 
جهانی در آن ساخته می شود، به نوعی 
شروع تمدن کشــوری به نام قطر بوده 

است.
 جایــی که محمد بن ثانی آل ثانی 
که نخستین پادشــاه قطر بوده، در این 
منطقه زندگــی می کــرده و حاا این 
منطقه قرار اســت بــه مهم ترین مرکز 
فوتبال در چهار سال آینده تبدیل شود. 
افتتاحیه  جایی که میزبان دیــدار 
بین قطری ها و حریفی اســت که برای 
مشخص شدن آن باید حداقل سه سال 

البته »لوسیل« میزبان  دیگر صبر کرد. 
فینال جام جهانی نیز خواهد بود.

ورزشــگاه لوسیل، ورزشــگاهی با 
92 هزار نفر ظرفیــت و البته 80 هزار 
فوتبال،  تماشــاگران  بــرای  صندلــی 
بزرگ ترین ورزشگاهی است که در قطر 
ساخته می شود. ورزشگاهی که از سال 
2015 پروژه ســاخت آن آغاز شــده و 
حاا به مراحل خوبی رسیده است. طبق 
گفته تمیم العابد، مسوول پروژه ساخت 
ورزشگاه »لوســیل« کارهای زیربنایی، 
فونداســیون و زیرســاختی برای آماده 
شدن ورزشگاه 100 درصد تکمیل شده 
و بتن ریزی و مراحلی که نیاز به کارهای 
عمرانی با سیمان دارد نیز تا 40 درصد 

پیش رفته است.
 سازه این ورزشگاه به شکل دیگی 
سنتی است که بین اعراب از قدیم وجود 
داشــته. حاا این دیگ سنتی اعراب به 
شکل ورزشــگاه افتتاحیه و فینال جام 
جهانی 2022 قطــر در خواهد آمد که 
پس از برگــزاری فینال هیــچ کارآیی 

ورزشی نخواهد داشت.
پایان  از  ورزشگاه »لوســیل« پس 

جام جهانی تغییــر کاربری خواهد داد. 
این ورزشــگاه  صندلی ها و ســکوهای 
برداشــته خواهد شــد و تنها سازه آن 
به شــکل ورزشگاه باقی می ماند، چراکه 
داخل آن تبدیل به مدرسه، بیمارستان، 
مرکز خرید و پارک خواهد شــد. البته 
قسمتی از ورزشگاه تبدیل به موزه جام 
جهانی می شــود تا قطری ها همیشه به 
یاد داشته باشــند که روزی »لوسیل« 
میزبان افتتاحیه و فینــال جام جهانی 
بوده اســت. قطری ها با توجه به اینکه 
ورزشگاه لوسیل را در صحراهای اطراف 
دوحه ســاخته اند، اطراف ورزشــگاه را 
تبدیل به شهری جدید کرده اند. شهری 
که بــا اتوبان هــای پنج بانــده و البته 
افتتاح می شــود،  مترویی که به زودی 
به دوحه دسترسی دارد و در فاصله 15 
دقیقه ای تا پایتخت قطر قرار می گیرد. 
به همین دلیل آنها برای اینکه نیازی به 
چنین ورزشگاه عظیمی در شهر جدید 
»لوسیل« ندارند، به دنبال فراهم کردن 
امکانات رفاهی برای شهروندانی هستند 
که برای ســکونت به این شــهر منتقل 

خواهند شد. 

تبدیل  بــرای  آنهــا  برنامه ریــزی 
ورزشــگاه به بیمارستان، مدرسه، مرکز 
خرید و پارک هم به همین دلیل است.

رسانه های سراســر دنیا در 1436 
روز مانــده به افتتاحیه جــام جهانی از 
این ورزشگاه هیجان انگیز دیدن کردند. 
ورزشگاهی که قرار اســت ماکت آن با 
حضور امیر قطر رونمایی شــود و اکنون 
کارگران و جرثقیل های عظیم روی آن 
سوار شــده اند و در شــیفت بندی های 
مختلــف برای آماده ســازی ورزشــگاه 

فعالیت می کنند. 
کارگرانــی که ســکونت و خدمات 
رفاهی شان کنار ورزشــگاه فراهم شده 
و عمدتاً از هند، بنگادش و ســریانکا 
هســتند. کارگرانی که در شــیفت های 
مختلــف کار می کنند و فعالیت شــان 
بی وقفه ادامه دارد. طبق پیش بینی های 
صورت گرفته »لوسیل« تا سال 2020 
و دو ســال پیش از جام جهانی افتتاح 

خواهد شد.
 قطری ها برای افتتاح این ورزشگاه 
خود به دنبال برگزاری جام جهانی زیر 
17 سال هســتند که می تواند آزمایش 

بزرگی بــرای آنها پیش از برگزاری جام 
جهانی بزرگ 2022 باشد.

از لحــاظ تکنولــوژی در رابطه با 
سیستم صوتی، تصویری، اینترنت و نور 
و تمام امکاناتی که ازم هست، لوسیل 
بی سابقه خواهد بود. 47 درصد کارهایی 
که قرار اســت با بتن و ســیمان انجام 
شود، انجام شده و تمام کارهای سنگین 

به اتمام رسیده است.
صددرصد  فونداســیون  زیرسازی   
کامل شــده اســت. کارهایی که داخل 
استادیوم باید انجام شود از جمله ستون 
ســازی در حال انجام می باشد که قرار 
را حمایت  ورزشــگاه  است ســکوهای 

کنند. 
جالب اینکه این ورزشگاه 80 هزار 
نفــری بافاصلــه پس از جــام جهانی 
تخریب خواهد شد. در واقع نمای بیرون 
آن حفظ می شــود اما ســکوها، زمین 
چمن و... از بیــن می روند و جای خود 
را به بیمارســتان، مدرسه، پارک، موزه 
جام جهانــی 2022 و چنین چیزهایی 
می دهند تا یادگار جالبی از جام جهانی 

در قطر باشد.

رضایت کرانچار 
حاصل شد؛ خوشحالیم

اردوی تیم امیــد از دیروز 
آغاز شــده و کرانچار می گوید 
بازی های  که  اســت  خوشحال 
تدارکاتــی مفیدی برای تیمش 

تدارک دیده اند.
ســرمربی کروات تیم امید 
بازی  نخســتین  در  »ما  گفت: 
مقابل تیــم المپیک عمان قرار 
گرفتیم و حاا در اردوی جدید 
دو مسابقه مفید برابر تیم سوریه 
برگزار می کنیم. بعد از آن هم در 
اردن  مصاف  به  دیگر  بازی  یک 
دارم  اطاع  همچنین  می رویم. 
که برنامه های خوبی برای انجام 
اردوهای  و  تدارکاتی  بازی های 
نظر گرفته شده  دیگری هم در 
اســت. این اتفاق بسیار خوبی 
اســت که به ما کمک می کند 
و خوشــحالیم که می توانیم با 
تیم های مختلــف در بازی های 
تدارکاتی روبه رو شــویم. بازی 
ما  برای  کــه  تیم ها  اینگونه  با 
می تواند  هســتند،  ناشناخته 
آزمون بســیار خوبی باشد و از 
سوی دیگر موجب شود شناخت 
و هماهنگی بهتری بین اعضای 

تیم ایجاد شود.«
ایران  امید  تیم  ســرمربی 
هــدف از برگزاری ایــن اردو 
ایجاد جو روانی مناســب و  را 
شــاگردانش  توانایی  آزمودن 
دانست و اضافه کرد: »این برای 
ما بسیار مهم است که به معنی 
برای  باشــیم.  تیم  یک  واقعی 
همین بایــد صمیمیت و ارتباط 
تیم  اعضای  بین  مناسب  روانی 
وجود داشــته باشد که اینگونه 
دارد.  خوبی  بسیار  تأثیر  اردوها 
و  آمادگی  می خواهیم  همچنین 
توانایی بازیکنان را باز هم مورد 
آزمایش قــرار دهیم، خصوصًا 
بازیکنانی که در این اردو به جمع 
ما ملحق می شوند و برخی از آنها 
گزینه هایی برای رفع نقاط ضعف 
در پست های مختلف هستند. بر 
از  می کنیم  سعی  اساس  همین 
فرصت این اردو و بازی های پیش 
استفاده  بهترین شــکل  به  رو 

کنیم.«
حریفان  دربــاره  کرانچار 
ایران در مرحلــه اول بازی های 
گفت:  نیز  المپیــک  مقدماتی 
»برنامه حریفان را از طریق تیم 
آنالیز دنبال می کنیم و در جریان 
بازی ها و مسابقاتی که در پیش 

دارند، هستیم. 
کامل  شکل  به  می خواهیم 
مرور  را  تیم ها  این  مســابقات 
با شناخت کافی جهت  تا  کنیم 
انجام بازی های مرحله اول آماده 

شویم.«

مشتری قطری برای 
پورعلی گنجی

روزنامــه العــرب قطــر نوشــت: مرتضی 
پورعلی گنجی یکی از نامزدهای اصلی پیوســتن 
به العربــی در فصل نقل و انتقــاات ماه آینده 
میادی اســت. العربی به دنبال استفاده از تجربه 
عالی این ملی پوش ایرانــی برای بهبود عملکرد 
خط دفاعی خود در ادامه دیدارهای فصل جاری 
لیگ ستارگان قطر است. این تیم در خط دفاعی 
خود با مشکات بسیار زیادی مواجه شده است. 
پورعلی گنجی پیش از پیوســتن به یوپن بلژیک 
در الســد قطر بازی کرده اســت. العربی هم در 
سال های اخیر بازیکنان ایرانی مثل اشکان دژاگه 

و جواد نکونام را در اختیار داشت.
العربــی تــا پایان هفتــه پانزدهــم لیگ 
ســتارگان قطر رتبه ششم جدول رده بندی را به 

خود اختصاص داده است.
 

کاوه همچنان مصدوم
در فهرســت 19نفره کلوب بروژ برای بازی 
خارج از خانه هفته نوزدهم ژوپیلر لیگ بلژیک، 
نام کاوه رضایی، ملی پوش ایرانی قرار ندارد. این 
مهاجم به دلیل مصدومیت از ســوی ایوان لکو، 
ســرمربی کروات کلوب بروژ در بازی دیشــب 

)شنبه شب( مقابل کورتریک به میدان نرفت.
کاوه رضایــی در تمرین های گروهی کلوب 
بــروژ پیش از بازی هفتــه هجدهم ژوپیلر لیگ 
بلژیک مقابل واسلند مصدوم شد و دیدار پایانی 
تیمش در مرحله گروهی لیــگ قهرمانان اروپا 
برابر اتلتیکومادرید اســپانیا بــا وجود امیدواری 

ایوان لکو را نیز از دست داد.
 

 باریرا و اعتقاد 
به خارجی ها

عصر جمعــه روبن دا باریــرا، مربی 
جوان اســپانیایی که سابقه چندانی هم در 
کارنامه او دیده نمی شود به عنوان جانشین 
میان ماچــاای صاحب نام در ااهلی قطر 
انتخاب شد. باریرا که پیش از این به عنوان 
دســتیار اول در رئال سوســیداد اســپانیا 
فعالیت داشــته گفت: »بعضی از بازی ها را 
به صورت ویدئویی تماشا کرده ام و شناخت 
کافــی از تیــم دارم. در مهلــت تعطیات 
نیم فصل فرصت خوبی برای شناختن بیشتر 
اعضای تیم و همچنیــن اجرای برنامه های 
مــورد نظر خواهیم داشــت. ماچاا در این 
باشگاه عملکرد بســیار خوبی داشته، نتایج 
خوبی کســب کرده و ما دنبال ادامه دادن 

این راه خواهیم بود.«
پس از مصاحبه باریرا، مســووان باشــگاه 
ااهلی اعام کردند بر اســاس اعام ســرمربی 
جدید این باشــگاه در فصل نقل و انتقاات، تنها 
به دنبــال جذب چند بازیکن قطــری برای رفع 
نقاط ضعف خواهند بود و تغییری در فهرســت 

بازیکنان خارجی ایجاد نمی شود.

هزینه VAR در لیگ برتر
هر ورزشگاه 300 هزار دار!

بعد از اشتباهات سریالی داوران فوتبال در لیگ برتر، فریدون اصفهانیان رییس 
بازنشســته کمیته داوران تحت فشار است و می گوید چاره ای نیست تا از کمک داور 

ویدیویی استفاده شود که البته این تکنولوژی هزینه های گزافی خواهد داشت.
*ما نمی گوییم اشتباه نداریم اما اکثر تیم ها می گویند اشتباهات به ضرر ما بوده 
و ضربه خوردیم. تیمی نمی گوید ما هم از اشــتباهات داوری ســود بردیم. اگر شــما 
صد اســکناس بشمارید و فشاری هم روی شــما نباشد، ممکن است اشتباه کنید. به 
همین خاطر دستگاه پول ها را می شــمارد. ممکن است این دستگاه هم اشتباه کند. 
در جــام جهانی هم که بهترین داوران در آن قضاوت می کنند، از کمک داور ویدیویی 

استفاده می شود.
 *داوران ما زحمت می کشند و دوست دارند قضاوت درستی داشته باشند. قبول 
ندارم که می گویند اشتباه داوری جزئی از بازی نیست. داوران ممکن الخطا هستند و 
ممکن اســت خطا کنند. انسان در هر زمینه ای اشتباه می کند اما باید تاش کنیم و 
تاش هم می کنیم. بهترین مدرسان را که برای داوران جام جهانی تدریس کردند، به 
ایران می آوریم. در ابتدای فصل و تعطیات نیم فصل برای داوران کاس می گذاریم و 

تاش می کنیم نقاط ضعف آنها را کم کنیم. نمی دانیم دیگر چه کنیم.
*راه دیگــری وجود دارد که باشــگاه ها تفاهم 
کنند، در همه ورزشــگاه ها دوربین نصب کنند و از 
VAR استفاده شود. اگر چنین اتفاقی بیفتد، دولت 
هم باید کمک کند. ورزشــگاه های ما باید به دوربین 
مجهز شــوند و داوران ما آموزش های ازم را ببینند. 
در ایــن زمینه بــا تاج هم صحبت کــردم. او تأکید 
می کنــد که این اتفاق بیفتد. ارقــام مورد نظر برای 
این پروســه را نیز به تاج گفتیم. برای هر ورزشــگاه 
باید حداقــل 10 دوربین نصب شــود و اتاقی برای 
کمک داور ویدیویی و تلویزیون های متعدد اســتفاده 
کنیم. فکر کنم هزینه آن برای هر ورزشــگاه، 300 

هزار دار می شــود. مجموعه ای که این کار را پیگیری می کند، از کشور کره جنوبی 
قیمت گرفته و آنها چنین مبلغی را به ما اعام کردند.

*استفاده از این کلمات )قلدر خان( درباره فغانی که الگوی داوران ماست و کل 
جهان او را قبول دارند، درست نیست. متأسفم که این کلمات به کار برده شده است. 
فغانی بهترین داور ایران و آسیاست و در جام جهانی برای ایران افتخار آفریده است. 
ایــن صحبت ها از ارزش های او نمی کاهد. داور باید بازی ها را مدیریت کند و رفتار او 

باید به گونه ای باشد که بتواند بازی را به خوبی قضاوت کند.
*برخی اوقات ایجاب می کند داور لبخند بزند یا چشــم غره برود. این به بازی ها 
بستگی دارد. قلعه نویی هم برخی اوقات عصبانی می شود یا دستش را تکان می دهد، 
چون می خواهد تیمش را مدیریت کند. برخی اوقات داور ما تغییر می کند و می گویند 
چرا داور عوض شــد اما وقتی یک مربی بازیکنی را به زمین می فرستد و چند دقیقه 
بعد او را تعویض می کند، کســی به این مربی خرده نمی گیرد. شاید فکر خوبی پشت 

این تصمیم بوده است.
*باشــگاه های ما »فرهنگی - ورزشی« هســتند و باید فرهنگ سازی کنند. این 
اشــتباهات مگر در والیبال نیســت؟ چرا ویدیوچک در این رشته استفاده کردند. ما 
اســترالیا را با گل آفساید شکست دادیم. اشتباه وجود دارد اما باید تاش کنیم کمتر 
شود. باید هزینه های زیادی پرداخت شود و داوران آموزش های بیشتری ببینند. اینکه 
داوران ما بتوانند 20 روز در کشــورهای حرفه ای فوتبــال چون ایتالیا بمانند و دوره 

ببینند، خیلی خوب است.
*داوران ما باید همیشــه در سطح باایی باشــند و برای آنها هزینه شود. مگر 
داوران نیاز به فیزیوتراپ و مربی بدنســاز ندارند؟ این موارد را نداریم. از کوزه همان 
تراود که در اوســت. فدراسیون فوتبال هم با توجه به پتانسیلی که دارد، در حد وسع 
خــود کار می کند. اگر دو کمک داور کنار دروازه ها بگذاریم، قطعاً می توانند به داوری 
کمک کنند اما در این خصوص باید هزینه کنیم. با بضاعت فدراســیون فوتبال، باید 
قبول کنیم که کار ســخت است. در کدام کشور حق پخش نمی گیرند؟ همه جا این 
مبلــغ را دریافت کرده و برای فوتبال خرج می کنند امــا عایدی فوتبال ما از پخش 

تلویزیونی چیست؟
*مشــکلی )به خاطر قانون منع حضور بازنشســته ها( نداریم چون چیزی به ما 
نگفتند. ساکت باید خودش درباره استعفایش پاسخگو باشد اما دو ماه قبل نامه ای به 
وزارت ورزش و جوانان نوشتیم تا تکلیف ما را روشن کند. مطابق اساسنامه فدراسیون 
فوتبال، این فدراسیون یک نهاد غیردولتی است. ما هم با اساسنامه فدراسیون فوتبال 
کار می کنیم. این اساســنامه در سال 83 به تصویب هیات وزرا رسیده و در آن آمده 

که فدراسیون فوتبال یک نهاد غیردولتی است، نه حتی نهاد عمومی غیردولتی.
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انگار همه چیز قطری ها متفاوت 
است. حتی شور و هیجان شان برای 
فوتبال و جام جهانی. جامی که 
هیچ گاه تجربه اش نکرده اند و حاا به 
دنبال نخستین تجربه آن با میزبانی 
هستند. قطری ها از هر فرصتی 
برای به معرض گذاشتن توانایی ها 
و برنامه ریزی شان در برگزاری جام 
جهانی استفاده می کنند. برای همین 
همزمان با روز ملی قطر )18 دسامبر( 
رسانه ها را از سراسر دنیا دعوت 
کردند تا برای نخستین بار پروژه جام 
جهانی 2022 را از نزدیک ببینند. 
64 خبرنگار، گزارشگر، عکاس و 
تصویربردار از روز جمعه وارد دوحه 
شدند و در کمتر از چهار سال مانده 
به آغاز جام جهانی در خاورمیانه، 
از نزدیک شاهد آماده شدن شیوخ 
خلیج فارس هستند.

لژیونر

بعــد از ناکامــی پرســپولیس مقابل 
کاشــیما، در برخی از بازی های پرسپولیس 
از ســوی هــواداران حریف پرچــم ژاپن به 
ورزشــگاه ها آورده می شــود. این اتفاق بار 
اول در ورزشــگاه آزادی و در دیــدار مقابل 
تراکتورسازی رخ داد که تراکتوری ها مدعی 
شدند هواداران شان به خاطر حضور بازیکن 
ژاپنی در این تیم پرچــم ژاپن آورده اند اما 
بعد از آن استقالی ها، سپاهانی ها و هواداران 
تیم های رقیب پرســپولیس هم از این پرچم 
اســتفاده کردنــد. به همین خاطــر کمیته 

اخاق فدراســیون فوتبال در بیانیه ای اعام 
کرد با توجه به تذکــرات این کمیته درباره 
عدم ورود پرچم کشــورهای دیگر به داخل 
برگزاری مســابقات در  ورزشــگاه ها جهت 
آرامش و سامت و به دلیل عدم توجه برخی 
مراجــع مرتبط، از مســووان ذی ربط برای 
ادای توضیحات دعوت شــده است. کمیته 
اسامی  فوتبال جمهوری  فدراسیون  اخاق 
ایران امیدوار اســت محیط ورزشــگاه ها در 
رقابت های باشــگاهی عاری از هرگونه تنش 

شاهد برپایی رویدادهای مرتبط باشد.

داود رفعتی با اشــاره به شــدت گیری 
اعتراضات به اشتباهات داوری در هفته های 
پایانی نیم فصل اول لیگ برتر گفت: »به زودی 
نشســت مشترکی در راستای رفع ابهامات با 
حضور مدیران و مربیان باشگاه ها و همچنین 
داوران لیگ برتر برگزار خواهد شد.« رییس 
دپارتمان داوری گفت: »در روزها و هفته های 
اخیر شــاهد افزایش اعتراضات به تصمیمات 
داوری در مســابقات لیگ برتــر بوده ایم که 
البته باید پذیرفت بعضی از این موارد درست 
بوده اند و به واقع اشــتباهات تأثیرگذاری در 

بازی ها رخ داده اســت. در همین راستا و به 
منظور رفع ابهامات و برخی ســوءتفاهم های 
موجود و همچنین ایجاد توافق نظر و تعامل 
مشــترک، در نظر داریم با همکاری سازمان 
لیگ برتر اواســط دی ماه نشست مشترکی 
را با حضــور مدیران و مربیان باشــگاه ها و 
همچنین داوران برگزار کنیم تا در خصوص 
بســیاری از مسائل بحث و تبادل نظر صورت 
پذیــرد. تاش می کنیم بــا اینگونه اقدامات 
میزان اشــتباهات داوری را در نیم فصل دوم 

به حداقل برسانیم.«

بعد از لغو اردوی قطر و ســه بازی 
کــه قرار بود در این اردو برگزار شــود، 
تیم ملــی یمن اردوی خود را هم اکنون 
در عربســتان برپا کرده و سپس راهی 
بحرین خواهد شــد. قرار است تیم ملی 
یمن در بحرین دو بازی تدارکاتی مقابل 
تیم های ملی این کشــور و اردن برگزار 

 کند.
عمــار حمصــان، بازیکن باشــگاه 
قطر اس ســی و تیم ملی یمــن درباره 

لغــو اردوی تیمش در قطــر به روزنامه 
الرایه گفت: »نمی دانم چرا این اتفاق رخ 
داد. همه چیز بــرای برپایی این اردو و 
3 بــازی تدارکاتی در دوحه برنامه ریزی 
شده بود. مسووان اداری تیم ملی یمن 
بایــد توضیح دهند که چرا این اردو لغو 
شــد زیرا هیچ ممنوعیتی برای سفر به 

قطر وجود نداشته است.«
عربی  رسانه های  گزارش  اساس  بر 
و یمنی عربســتان مانع ســفر تیم ملی 

فوتبال یمن به قطر بنا به دایل سیاسی 
شد.

خبــر دیگر از تیــم ملی یمن خط 
خــوردن و خــروج 5 بازیکن شــامل 
عبدالمجید صباره، محمد الداحی، اکرم 
البحری، زکریــا طواف و فیصل وباهرمز 
از اردوی کنونی در عربســتان اســت. 
همچنین ایمن الهاجری و عمار حمصان 
بــه دلیــل مصدومیت جــام ملت های 

2019 آسیا را از دست دادند.

پاول باریلســکی در نخستین نشست 
خبــری خود پــس از انتخاب به ســمت 
سرمربیگری اشانســک وروتساو با اشاره 
به فرشــاد احمــدزاده، ملی پــوش ایرانی 
گفت: »باید به خاطر داشته باشیم که این 
نخستین حضور او در یک لیگ خارجی بود 
که فراتر از کشورش و دنیای دیگری است. 
او در تیــم قبلی خود یک ســتاره بود اما 
به عنوان یــک بازیکن گمنام برای خیلی ها 
به اشانسک آمد. احمدزاده به لیگ خاصی 

همانند اکســترا کاسای لهســتان انتقال 
یافت. او در دوران بدنســازی اشانســک 
وروتساو حضور نداشت و این مساله روی 
جنبه های فیزیکی بازیکن تاثیر می گذارد.«

وی افــزود: »البته به طور مطلق روی 
نام فرشــاد احمدزاده خط نمی کشــیم. او 
بازیکنــی با کیفیت بــاا و توانمندی های 
زیــادی به ویژه در بخش تهاجمی اســت. 
بــرای چنین بازیکنی یک دوره نیم ســاله 
جهت منطبق شــدن با تیم جدیدش مورد 

نیاز اســت.« ســرمربی موقت اشانسک با 
یادآوری اســامی بازیکنــان خارجی مثل 
پایکاســو و دالیبورا که شــرایطی مشــابه 
احمدزاده داشــتند، گفــت: »به احمدزاده 
ایمــان داریم زیرا او بازیکن بســیار خوبی 
اســت. پس از پایان وقفه زمســتانی و در 
فصل بهار شــرایط برایش بســیار آسان تر 
خواهد بود. او از ترکیب تیم خارج نشده و 
برای به دست آوردن جایگاهش در دو بازی 

آینده می جنگد.«

اخطار کمیته اخاق درباره استفاده از پرچم ژاپن

جلسه مشترک داوران با مربیان و مدیران باشگاه ها

یمنی ها شاکی از لغو اردوی قطر؛ بحرین جایگزین شد

اعتماد باریلسکی به احمدزاده؛ از ترکیب خارج نشده

فوتبالدوســتان  و  برایتون  هواداران 
ایرانی امــروز منتظر دیدن بازی علیرضا 
جهانبخــش مقابل چلســی بودند، ولی 
مهاجــم ایرانــی خبر داد کــه به دلیل 
بازی  این  قبلی اش  مصدومیت  تشــدید 

حساس را از دست می دهد. 
جهانبخش در شــش هفتــه اخیر 
مشغول درمان مصدومیت همسترینگش 
بود و روز جمعه باشگاه برایتون خبر داد 
که برای این بازی آماده اســت. مهاجم 
ایرانــی که مقابــل لیورپــول، تاتنهام و 
منچسترسیتی به عنوان ذخیره به زمین 
رفته بود، امید داشــت بــرای اولین بار 
مقابل یکی از شــش مدعی لیگ برتر در 
ترکیب اصلی به میدان برود. جهانبخش 
در شروع فصل نیمکت نشین بود تا اینکه 
در بازی مقابل وســتهم در مــاه اکتبر 
توانست به ترکیب اصلی برسد، ولی ماه 
گذشــته در بازی مقابل اورتون مصدوم 

شد.
انتظــار می رفــت جهانبخش برای 
بازی مقابل چلســی با ناکارت و ازکیردو 
برای رفتن به ترکیب اصلی رقابت کند، 
ولی دیروز خبر رســید که مصدومیتش 

تشدید شــده و بازگشــت او به میادین 
طوانی تر خواهد شد.

جهانبخش در حساب اینستاگرامش 
نوشت: »بعضی اوقات تو زندگی حرفه ای 
اتفاقاتــی رخ میده که هم ســخته و هم 
غیرقابل قبول و فشار روانی زیادی رو به 
همراه داره. متاســفانه مصدومیت قبلیم 
تشدید شد و بازی با چلسی که مدت ها 
منتظرش بودم رو از دســت میدم. تمام 
تاشــم رو می کنم کــه محکمتر از قبل 

برگردم. دعا کنید برامون.«
برنلی  برایتون هفته گذشته مغلوب 
شد و امروز در خانه امیدوار است بتواند 
از چلســی امتیاز بگیرد. برایتون مقابل 
ســیتی و لیورپول و تاتنهام بازنده شده، 
ولی در شــروع فصل در همین ورزشگاه 
توانست منچستریونایتد را شکست دهد.

مصدومیــت دوباره جهانبخش برای 
کی روش هم خبر بدی محسوب می شود، 
چرا که روی این بازیکن برای جام ملت ها 
حساب زیادی باز کرده و باید دید او چه 
زمانی می تواند دوباره آماده بازی شــود. 
اولین بازی تیم ملی حدود یک ماه دیگر 

مقابل یمن خواهد بود.

فهد طالب، دروازه بان تیم ملی عراق و 
تیم نیروی هوایــی عراق متهم به دوپینگ 
شده اســت. فدراســیون فوتبال عراق روز 
پنج شنبه اعام کرد این دروازه بان 24 ساله 
را بنا به دایل اداری از ترکیب تیم ملی این 
کشور کنار گذاشــته اما رسانه های عراقی 
گزارش دادند کنفدراســیون فوتبال آســیا 
نامه ای به فدراســیون فوتبال عراق ارسال 
کرده و به اطاع این فدراســیون رســانده 
آزمایش دوپینگ فهد طالب و امجد راضی، 
هم تیمی وی در تیــم نیروی هوایی مثبت 
بوده است. فهد طالب و امجد راضی در ماه 
اکتبر، پس از دیدار فینال اِی اف ســی کاپ 
2018 بیــن تیم های نیروی هوایی عراق و 
آلتین آسیر ترکمنستان که به پیروزی 2 بر 
صفر نماینده عــراق و قهرمانی این تیم در 
شهر بصره انجامید، آزمایش دوپینگ داده 

بودند. البته فهد طالب اتهام دوپینگ را رد 
کرده و مدعی شده از هیچ ماده ممنوعه ای 
استفاده نکرده اســت: »کامًا روشن است 
که من چنیــن کاری نکرده ام. دروازه بان ها 
از مواد نیروزا اســتفاده نمی کنند و من هم 
در تمام طول زندگــی خودم چنین کاری 
نکــرده ام. ظاهــراً اعام کرده انــد اثر ماده 
ســیبوترامین در نمونه من دیده شده که 
آن هــم دارویی برای کاهش وزن اســت. 
بنابر اعام فیفا در فهرســت ســال 2018 
این دارو ممنوع اعام شــده چرا که برای 
قلب ضــرر دارد اما مــن از ممنوعیت آن 
خبر نداشــتم. البته این دارو نیروزا نیست 
و دوپینگ محســوب نمی شود اما استفاده 
از آن را ممنوع دانســته اند. بــا این وجود 
اعتراض خودم را اعام کرده ام و قرار است 

این آزمایش یک بار دیگر بررسی شود.«

جهانبخشبازیباچلسیراهمازدستداد

سیبوترامیننیروزانیست

تشدید مصدومیت جهانبخش یک ماه مانده به بازی یمن

گلر تیم ملی عراق متهم به دوپینگ 

استقبال از بلیت بازی عراق
با توجه به استقبال عاقه مندان به فوتبال، سایت رسمی فدراسیون فوتبال از 
طریق رایزنی با کنفدراسیون فوتبال آسیا نسبت به فروش اینترنتی مسابقات تیم 

ملی ایران در جام ملت های آسیا 2019 امارات اقدام کرده است.
بین 3 مســابقه مرحله گروهی و بازی های تیم ملی ایران برابر ویتنام، یمن 
و عراق، آخرین مســابقه ملی پوشان برابر عراق که یکی از حساس ترین بازی های 
مرحله گروهی این مســابقات محسوب می شــود با استقبال بیشتری مواجه شده 

است.
 

پیام کی روش خطاب به پرسپولیسی ها
کارلوس کی روش پیام جدیدی منتشر کرد که به نظر می رسد بعد از اتفاقات 
حاشیه ای بازی پرســپولیس - پارس، خطاب به هواداران پرسپولیس این پیام را 
منتشــر کرده باشد. در پیام کارلوس کی روش آمده اســت: »تیم ملی )تیم ملی 
فوتبال کشور شما( مادر تمام عاشقان فوتبال است. شما می توانید شیفته پدر خود 
)تیم باشگاه( باشید اما هرگز نمی توانید به تیم ملی کشورتان که همانا مادر تمام 

عاشقان فوتبال است، خیانت کنید و فوتبال خود را پایین بیاورید.«
 

هدیه ویژه برای کی روش
کمتر از 20 روز دیگر جام ملت های آســیا 2019 در امارات آغاز می شــود، 
به همین خاطر مهدی تاج، رییس فدراســیون فوتبال یک هدیه ویژه به کارلوس 
کی روش اهدا کرد. غامحســین زمان آبادی، مشاور فرهنگی فدراسیون فوتبال با 
همکاری عاقه مندان به فوتبال یک قالی مشــهد دســتباف که منقش به عکس 
کی روش است را تهیه کرده که دیروز عصر )شنبه( در مرکز ملی فوتبال از سوی 

مهدی تاج به کی روش اهدا شد.
زمان آبــادی با تایید این خبر گفت: »عاقه مندان تبریزی نیز یک قالی دیگر 
در دســت تهیه دارند که ان شــاءا... بعد از قهرمانی تیم ملــی در جام ملت ها به 

کی روش اهدا خواهد شد.«
 

خطر حذف عراق برطرف شد
سایت السومریه عراق خبر داد باسل کوریس، مدیر تیم ملی عراق از واقعیت 
تهدید این تیم از ســوی AFC مبنی بر حذف از رقابت های جام ملت های آســیا 
2019 امارات پرده برداشــت. کوریس گفت: »تعدادی از رسانه ها از وجود اشتباه 
اداری در ارســال نام قیس العانی، دروازه بان مقیم لهســتان در فهرست تیم ملی 
عراق برای مســابقات جام ملت ها خبر دادند. این خبــر صحت ندارد چون او در 
فهرست 42نفره نیز قرار نگرفت و به همین خاطر خطری تیم ملی عراق را تهدید 
نمی کند.« اگر این دروازه بان مقیم لهستان که پاسپورت عراقی ندارد در فهرست 
تیم ملی عراق قرار می گرفت به خاطر نداشتن پاسپورت عراقی از سوی AFC این 
قانون شکنی ثبت و تیم ملی عراق از این رقابت ها حذف می شد. عراق رقیب اصلی 

ایران در جام ملت های آسیا 2019 امارات است.
 

بازیکن تازه وارد به تیم امید
اردوی تیــم امید از دیروز در مرکز ملی فوتبال ایران آغاز شــد که با اعام 
کادر فنی این تیم، حبیب فرعباســی دروازه بان نفت مسجد سلیمان هم به جمع 
بازیکنان دعوت شــده در این اردو می پیوندد. بر این اســاس تیم امید که قرار بود 
با 26 بازیکن امروز )یکشنبه( برای انجام دو مسابقه تدارکاتی راهی جزیره کیش 
شــود، با 27 بازیکن ایــن اردو را برگزار می کند. گفتنی اســت، تیم امید ایران 
روزهای 27 و 30 آذرماه در جزیره کیش دو مسابقه تدارکاتی برابر سوریه برگزار 

می کند و پس از دومین مسابقه به تهران بازمی گردد.
 

دیدار دوستانه کی روش با مسی ها
روز جمعه اعضــای کادر فنی مس کرمان که 
در هتل المپیک حضور داشتند با کارلوس کی روش 
دیــدار و گفت و گو کردند. کی روش در دیدار با نادر 
دست نشــان و سایر اعضای تیم مس، پس از اطاع 
از آخریــن وضعیت این تیم در لیگ یک و ســابقه  
آنها در مســابقات لیگ برتــر، برای مس کرمان در 
ادامه  رقابت های لیگ یــک آرزوی موفقیت کرد و 
جای مس را با وجود ســابقه و امکانات خوب خود، 
در لیگ برتر خالی دانســت. اعضای کادر فنی مس 
کرمــان هم با حضــور در ورزشــگاه آزادی، بازی 
پرســپولیس- پارس جم را در کنار اوســیانو کروز، 

دستیار کی روش در تیم ملی از نزدیک مشاهده کردند.

خبر
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علی مظاهری مربی تیم ملی بوکس کشورمان 
معتقد اســت که به غیر از نفرات اصلی باید تعدادی 
جوان هم در اردوها داشــته باشیم که آنها نیز باید 
چکش کاری شــوند تا در آینده بوکسورهای خوبی 

برای پشتوانه تیم ملی باشند.
علی مظاهری در پاســخ به این ســوال که آیا 
کیفیــت فنی مســابقات بوکس قهرمانی کشــور از 
نظر شــما راضی کننده بود یا خیر، می گوید: »برای 
اینکه مســابقات را از نزدیک تماشا کنم راهی اهواز 
شــدم و با توجــه به اینکه عضو شــورای فنی بودم 
تمام مبارزات را بررســی کردم. اکبر احدی به دلیل 
بیماری برادرش با چنــد روز تاخیر به اهواز آمد اما 
من رفتم تا تمام مسابقات را از نزدیک تماشا کنم. به 
اعتقاد من مسابقات از لحاظ کیفیت قابل قبول بود. 
به عنوان مثال برای نخستین بار در وزن 75 کیلوگرم 
شاهد حضور 30 بوکســور بودیم. استقبال خوبی از 

مسابقات شده بود و میزبان برای برگزاری مسابقات 
تمام تاش خود را کرده بود.«

مظاهری در پاسخ به این سوال که آیا تیم های 
حاضر در ایــن رقابت ها با بازیکنــان خوبی در این 
مسابقات حضور داشتند و آیا عملکرد فنی آنها مورد 
تایید کادر فنی تیم ملــی بود، تاکید دارد: »به غیر 
از احســان روزبهانی تمام مدعیان در این رقابت ها 
حضور داشتند. تمام تیم های حاضر در این مسابقات 
با بهترین های خود وارد اهواز شــده بودند. به خاطر 
اینکه این مســابقات انتخابی تیم ملی هم محسوب 
می شد همه با تمام توان در این مسابقات حضور پیدا 
کرده بودند. یکی از جلوه های بزرگ مسابقات حضور 
تیم ها با قهرمانان بزرگ خودشــان بــود. امیدوارم 

بوکس ایران در مسیر موفقی قرار بگیرد.«
مربی تیم ملی بوکس در پاســخ به این سوال 
که آیا در این رقابت ها پدیده ای هم شناسایی شد 

یا خیر، معتقد است: »واقعا بچه هایی که قدیمی تر 
هســتند یک ســر و گردن از مابقی نفرات حاضر 
در این مسابقات بااتر بودند. به شخصه مسابقات 
را آنالیز می کردم و تعدادی از بوکســورهای جوان 
و خــوب را در این مســابقات دیدم و نــام آنها را 
یادداشت کردم. ما هنوز هیچ بوکسوری را به عنوان 
اردونشــین انتخاب نکرده ایم. به همین دلیل قرار 
اســت پس از اینکه اسامی نفرات اصلی اعام شد، 

ما تعدادی از بوکســورهایی کــه در این رقابت ها 
عملکرد خوبی داشــتند را نیز بــه اردوها دعوت 
کنیم تا در کنار ملی پوشــان حضور داشته باشند 
و از تجربیات آنها اســتفاده کنند. به هر حال نیاز 
اســت به غیر از نفرات اصلی ما تعدادی جوان هم 
در اردوها داشته باشیم، آنها نیز باید چکش کاری 
شوند تا در آینده بوکسورهای خوبی برای پشتوانه 

تیم ملی باشند.«

بعد از بازی های این هفته نیم فصل 
اول تمام می شــود. ارزیابی تان از این 

نیم فصل و لیگ امسال چطور است؟
 بــه نظر من شــاید در چهــار پنج 
هفته اول شــرایط خــوب و نرمالی بر لیگ 
برتر حاکم نبود و تیم ها به دلیل دیر بســته 
شدن اوضاع مساعدی نداشتند. با این حال 
در هفته های آینده رفته رفته بهتر شدند و 

حاا هم که لیگ خوبی را ترتیب داده اند.
با وجود   پس شــما معتقدید که 
رفتن تعداد قابل توجهی از ملی پوشان 

کیفیت لیگ افت نکرده؟
 دقیقا اگر رفتــن این بازیکنان را در 
نظر بگیریم، لیگ خوبی داریم. پخش شدن 
بازیکنان بین تیم های مختلف، باعث شــده 
هشــت و یا ده تیم شــرایط خوب و برابری 
داشته باشــند و توازن خوبی در لیگ ایجاد 
شــود. حاا دیگر از ابتدا معلوم نیســت که 
چه تیم هایی در رده های اول تا ســوم قرار 
می گیرند. در ســال های گذشته دیدیم که 
پیــکان و بانک ســرمایه از ابتــدا با جذب 
ملی پوشان خودشــان را از باقی تیم ها جدا 
می کردند اما دیگر هیچ تیمی از پیش بازنده 
نیســت و تیم هــای زیادی بــرای قهرمانی 

شانس دارند.
 از تــوازن و همســطح شــدن 
تیم ها گفتیــد و تفاوت آن با دوره های 
گذشــته. به نظر شــما این توازن در 
از لیگ گذشته شکل  سطح پایین تری 

نگرفته؟
تمــام  گذشــته،  دوره  چنــد  در   
بازیکنان در دو ســه تیم جمع می شدند و 
در این شــرایط قطعا لیگ سطح خوبی پیدا 
نمی کند و رقابت مناســبی شکل نمی گیرد. 
اصا نمی شــود گفــت که لیــگ برتر در 
ســطح پایین تری برگزار می شــود و قطعا 
در نیم فصل دوم شــرایط و ســطح بازی ها 
بهتر هم می شــود. در نیم فصل دوم دیگر 
هیچ تیمی جای اشتباه ندارد و کوچکترین 
تصمیم غلط می تواند سرنوشت تیم را تغییر 
دهد. به نظر من اگر قدری از حواشی کاسته 

شود، لیگ بسیار خوبی خواهیم داشت.
 یکی از موضوعاتی که قبل از لیگ 
میدان  شدن  باز  می شد  مطرح  امسال 
بیشتر  با  که  اتفاقی  بود.  جوان ها  برای 
شــدن تعداد تیم ها و همچنین رفتن 
بازیکنان ملی پوش به خارج از کشــور 
این  نظر شما  به  امکانش مهیا شــده. 

اتفاق در نیم فصل اول افتاده است؟
 قطعا افتاده و به نظر من حضور این 
جوان ها بیشتر هم می شود. کواکوویچ هم 
که نشــان داده از حضــور جوان ها و تغییر 
نســل اســتقبال می کند و به همین خاطر 
بازیکنــان جوان هم انگیــزه مضاعفی پیدا 
کرده اند تا خودشان را نشان دهند. امیدوارم 
حضور چهره های جوان و با استعداد بیشتر 
هم بشود تا در نهایت سود آن به جیب تیم 

ملی برود.
 وضعیت پیــکان هم در این فصل 
همیشــه  که  تیمی  اســت.  متفاوت 
اما حاا شرایط  پرستاره و مدعی بوده 

متفاوتی را طی می کند.
 بله خب پیکان امســال شــرایطش 
تفاوت کرده. دیگر خبری از بودجه هنگفت 
سال های گذشته نیســت و هزینه های تیم 

به یک ســوم کاهش یافته است. خوشحالم 
که مدیران تیم امســال شــهامت به خرج 
دادند و بر روی جوان ترها ســرمایه گذاری 
کردند. بخش مهمی از تیم ما را هم جوان ها 
تشکیل می دهند و البته به زمان نیاز دارند 
تا بتوانند خودشــان را بیشتر نشان دهند. 
ما مرحله به مرحله پیــش می رویم و ابتدا 
به دنبال جایــگاه خوبی در دور برگشــت 
هستیم تا بازی های ســاده تری در پلی آف 
داشــته باشیم و پس از آن هم پله پله پیش 
می رویم تا بتوانیم به یکی از جایگاه های اول 

تا سوم دست پیدا کنیم.
هر  تکراری  ماجراهــای  از  یکی   

هفته های  در  همــواره  البته  که  فصل 
پایانی نیم فصل دوم درباره آن صحبت 
وجود  عدم  یا  وجود  بحث  می شــود، 
پلی آف در لیگ برتر است. به نظر شما 
از لحاظ والیبالی، آیا بودن پلی آف بهتر 

است یا نبودن آن؟
 پلی آف هم حســن دارد و هم بدی. 
از یک طرف فرصت و انگیزه  مضاعفی است 
بــرای تیم ها که تا لحظه آخر تاش کنند و 
شانس داشته باشند. از طرف دیگر اما وجود 
پلی آف و رقابت های آن، حساسیت بیش از 
اندازه ای را به بازی هــا می دهد که همواره 
باعث وجود حواشی بسیاری می شود. در هر 
صورت لیگ و معنای آن یعنی رقابت رفت 
و برگشت. یعنی چیزی شبیه به اتفاقی که 

در فوتبال می افتد.
  خــب به نظــر شــما کدامیک 

عادانه تر است؟
 قطعا حالت رفت و برگشتی به عدالت 
نزدیک تر است. در جلسه تصمیم گیری پیش 
از آغــاز لیگ هم خود مــا یکی از تیم هایی 
بودیم که به وجــود پلی آف اعتراض کردیم 
امــا خب رای اکثریت چیــز دیگری بود. از 
میان چهارده تیمی که در قرعه کشی بودند 

و یکی از آنها کناره گیری کرد، شــش تیم 
مخالف پلی آف بودند و هشت تیم موافق. به 
همین خاطر هم در نهایت تصمیم بر ادامه 

داشتن وجود پلی آف در لیگ گرفته  شد.
 برســیم به حال و روز والیبال و 
تغییر دوباره ای که باید در ریاســت و 
احیانا بدنه آن ایجاد شــود. نظر شما 

راجع به وضع موجود چیست؟
 بــه نظر من در هر صــورت تغییر و 
تحول زیاد خوب نیســت. اگر یزدانی خرم 
توانست در والیبال موفق باشد و یا داورزنی 
با ادامه دادن راه او رشــد خوبی داشــت، 
همگی بــه خاطر ثبات مدیریتــی در این 
فدراسیون بود. به نظر من  ای کاش ضیایی 
هم می توانست بماند و برنامه هایش را اجرا 

می کرد.
با  می توانست  که  معتقدید  یعنی   

این روند موفق باشد؟
 قطعا می توانســت. داورزنی از سال 
85 کــه آمد، پنج ســال طول کشــید تا 
توانســت تیم را به هدفش یعنی قهرمانی 
آسیا برساند. بعد از آن بود که تیم به لیگ 
جهانی صعود کرد و این رقابت ها ســکوی 
پرتابی شــد تا والیبال ایرانی جهانی شــود 
و رشــد محسوســی را تجربه کند. به نظر 
من اگر بــه ضیایی هم زمــان می دادند تا 
برنامه هایش را اجرا کند، می توانست موفق 

باشد.
 پس شما برخاف بسیاری از اهالی 
والیبال با مواضع و سیســتم مدیریت 

ضیایی مخالف نیستید؟
 او شــاید ایرادهایی داشته باشد که 
داشــت اما مدیر خوبی است. خود داورزنی 
هم زمانــی که آمد با انتقادهای بســیاری 
مواجه شــد. او هم تمام بازیکنان ملی پوش 
را در مــرز ســی ســالگی و اوج پختگی و 
آمادگی از تیم ملی کنار گذاشــت اما خب 
در ادامــه ماند و با اجــرای برنامه هایش به 

موفقیت رسید.
در هر صــورت ضیایــی رفته و 
حاا قرار اســت انتخابات برگزار شده 
به  و رییس جدید هم معرفی شــود. 
نظر شــما والیبال در این برهه بیش از 

هرچیز به چه چیزی نیاز دارد؟
 به نظر من در وهله اول این آرامش 
است که نیاز اصلی والیبال در این روزهاست. 
آرامش و همدلی چیزی اســت که به نظرم 
در ماه هــای اخیر در والیبال فقدانش حس 
شــده و حاا همه باید کمــک کنند به آن 
برسیم تا والیبال راه المپیک 2020 را بیابد 
و در شــرایطی که تیم ایران جوان تر شده 
وضعیت بهتری پیدا کند و برای این رویداد 

آماده شود.

ترکاشوند: کاش ضیایی می توانست بماند
به داورزنی هم انتقاد می شد اما ماند و نتیجه گرفت

ضیایی شاید ایرادهایی داشته باشد 
که داشت اما مدیر خوبی است. 

خود داورزنی هم زمانی که آمد با 
انتقادهای بسیاری مواجه شد. او هم 

تمام بازیکنان ملی پوش را در مرز 
سی سالگی و اوج پختگی و آمادگی 
از تیم ملی کنار گذاشت اما خب در 

ادامه ماند و با اجرای برنامه هایش به 
موفقیت رسید.

برای حضور در اجاس و مسابقات 
کشورهای آسیای مرکزی

ترکمنستان و قرقیزستان 
آماده اند

میدانــی  و  دو  فدراســیون های 
ترکمنســتان و قرقیزســتان بــرای حضور 
در اجاس و مســابقات کشورهای آسیای 
مرکــزی در تهران اعــام آمادگی کردند. 
در پــی پیشــنهاد مجید کیهانــی، رییس 
فدراسیون دو و میدانی در خصوص تشکیل 
اجــاس کشــورهای آســیایی مرکزی و 
برگزاری مســابقات داخل سالن در تهران، 
و  ترکمنستان  کشــورهای  فدراسیون های 
قرقیزســتان برای حضور در این رویدادها 
اعــام آمادگــی کردند. این اجــاس قرار 
است در روز یکم اســفندماه سال جاری با 
حضور روسای کشــورهای آسیای مرکزی 
عضو کنفدراســیون دو و میدانی آســیا در 
تهران برگزار شود. همچنین مسابقات دو و 
میدانی داخل سالن قهرمانی آسیای مرکزی 
نیز در روزهای 2 تا 4 اسفندماه سال جاری 
در ســالن دو و میدانی سرپوشیده ورزشگاه 

آفتاب انقاب تهران برگزار می شود.
 

برترین های نخستین 
مسابقه درساژ معرفی شدند

نخســتین مســابقه درســاژ سال ۹7 
اســتقبال خــوب عاقه مندان درســاژ  با 
در باشــگاه دشت بهشــت برگزار شد. این 
مسابقه با همکاری کمیته درساژ فدراسیون 
ســوارکاری و هیات ســوارکاری تهران و با 
Prelimi� 35 درســور در رده های  حضور

nary، Elementaey و D1 انجام شد. 
در این مســابقه پارسا دهقان از پونی کاب 
پارت در رده D1 اول شــد. ثمینه اشتیاقی 
با آشــانتی از فرمان آرا و سینا جوشقانی با 
کایروسان از دشت بهشت نیز در بخش های 
Elementary و Preliminary بهتر از 

بقیه شرکت کننده ها بودند.

شطرنج قهرمانی آسیا
4 پیروزی و یک تساوی 
برای ایران در دور ششم

چهار نماینده شــطرنج ایــران در دور 
ششم رقابت های انفرادی قهرمانی آسیا در 
بخش آزاد به برتری رسیدند. در پایان دور 
انفرادی  قهرمانی  رقابت های شطرنج  ششم 
ایران در بخش  آســیا فیلیپین نمایندگان 
آزاد به برتری رســیدند. پرهــام مقصودلو 
مقابل حریفــی از مالزی با ریتینگ 232۱، 
محمد امیــن طباطبایی مقابــل حریفی از 
چین با ریتینــگ 2۶3۶، علیرضا فیروزجا 
مقابل حریف فیلیپینی با ریتینگ 2442 و 
احسان قائم مقامی مقابل حریفی از اندونزی 
بــا ریتینگ 2454 به برتری رســیدند. در 
بخش بانوان مبینا علی نسب مقابل حریفی 
از هند با ریتینگ 22۶7 به تساوی رسید. 

مرحله دوم موتورسواری ریس 
کشور برگزار شد

 بیشترین عناوین
 برای تهران

رقابت هــای  دوم  مرحلــه 
موتورســوار ی ریــس )ســرعت( به 
میزبانــی پیســت موتورســواری و 
آزادی  ورزشی  عه  مجمو اتومبیلرانی 

تهران برگزار شد.
کمیتــه  برنامه ریــزی  طبــق 
موتورســواری ریس، این رقابت ها با 
استان های  برتر  موتورسواران  حضور 
سراســر کشــور در 4 کاس ۱25، 
و  سی ســی   ۱000 و   ۶00  ،250
همچنین یک کاس همگانی برگزار 
شــد و با توجه به اینکــه این رقابت 
دومین مسابقه  ســال ۱3۹7  بود،  با 
اســتقبال خوبی از سوی تماشاگران 
و عاقه منــدان به این ورزش روبه رو 
شــد. در پایان این مسابقات و پس 
از رقابتی ســخت و نزدیــک میان 
موتورســواران، در نهایت نفرات برتر 
کاس های مختلف معرفی شــدند و 
جوایز خود را دریافت کردند. مرحله 
ســوم این رقابت هــا روز ۱4 دی ماه 

سال جاری برگزار می شود.
نفرات برتر کاس های مختلف به 

شرح زیر هستند:
کاس همگانی: رضا اصغری، تهران

یاســین  سی ســی:   ۱25 کاس 
سینه سپهر، مازندران

کاس 250 سی ســی: امین بردبار، 
فارس

علیرضــا  سی ســی:   ۶00 کاس 
عباس جی، تهران

مهــدی  سی ســی:   ۱000 کاس 
جابری، تهران

خبر

 سطح لیگ 
اصا پایین 

نیامده

لیگ برتر والیبال این هفته نیم فصل اول خودش را به پایان می رساند. نیم فصل پر فراز و نشیبی که البته قدری بی سر و صداتر از سال های 
گذشته پیگیری شد و جذابیت سال های گذشته را نداشت. با این حال نزدیکی تیم ها و غیر قابل پیش بینی بودن نتایج از طرف دیگر 
هیجان خاصی را به لیگ داده. موضوعی که محمد ترکاشوند هم به آن اشاره می کند و معتقد است لیگ برتر به هیچ وجه سطح پایین تری 
از سال های گذشته ندارد و همین نزدیکی تیم ها به هم باعث شده هیجان قابل قبولی به لیگ وارد شود. ترکاشوند که فصل گذشته را با 
شهرداری ورامین به پایان رساند، امسال هدایت پیکان را بر عهده دارد و حاا در آستانه پایان نیم فصل از لیگ سی و دوم والیبال می گوید.

مســابقات  به  راهیابــی  سیســتم 
دوومیدانــی قهرمانــی جهان در ســال 
20۱۹ از طریق فدراسیون جهانی اعام 

شد.
سیستم  دوومیدانی  جهانی  اتحادیه 
بــه مســابقات قهرمانی جهان  راهیابی 
دوحه را اعــام کرد که بر اســاس این 
سیستم، ورزشکاران از 4 طریق می توانند 

به مسابقات راه یابند.
نخســتین روش کســب حد نصاب 
ورودی در دوره زمانی کســب صاحیت 
است. برخورداری از کارت ویژه به عنوان 
قهرمــان جهان، قهرمــان دایموند لیگ 
IAAF و پیشــتاز مســابقات تک ماده ای 
IAAF در پرتــاب چکش، پیــاده روی و 
ماده های ترکیبی در پایان دوره کســب 

صاحیت، مــوارد دیگری اســت که به 
حضور ورزشکاران در رقابت های قهرمانی 
جهــان کمک می کند. البتــه هر چند از 
هر کشــور فقط یک ورزشکار می تواند با 
این شرط معرفی شــود زیرا محدودیت 
حداکثر 4 ورزشــکار از هر کشور وجود 

دارد.
همچنین قهرمانــی منطقه در تمام 
مواد انفرادی به غیراز ماراتن، راه دیگری 
اســت. در این حالت ورزشــکار به عنوان 
کســی که حد نصاب ورودی را به دست 

آورده است در نظر گرفته می شود. منوط 
به تایید نماینده فنی که اســتاندارد مواد 

ویژه را بررسی می کند.
قــرار گرفتــن در میــان بهتریــن 
ورزشکاران رتبه  بندی شده در لیست های 
برترین نتایــج IAAF طــی دوره زمانی 
کســب صاحیت )به جــز در ماده های 
۱0 هزار متر، ماراتن و پیاده روی(، روش 
دیگری برای ورود به رقابت های قهرمانی 
جهان است. در صورتی که تنها از طریق 
حد نصــاب ورودی به تعــداد مورد نظر 

نرسند، از سیستم نفرات بعدی، که برای 
قهرمانی جهانی لندن برای تعیین تعداد 
ورزشکارانی که از طریق فهرست نفرات 
برتر کســب صاحیت می کنند، استفاده 
خواهد شــد. تیم هــای امــدادی نیز از 
طریق مسابقات جهانی امدادی IAAF در 
یوکوهاما 20۱۹ و از طریق فهرست های 
برترین ها مجوز حضور کســب می کنند. 
فدراســیون های عضوی که ورزشــکاری 
نداشته باشــند که حدنصاب های ورودی 
را به دست آورده باشــد، می توانند یک 
ورزشکار را بدون کسب مجوز ریال یعنی 
با اســتفاده از وایلد کارت وارد مسابقات 
کنند. با نــگاه به ایــن روش های اعام 
شده، مشخص می شــود که دوومیدانی  

کاران ایران کار سختی دارند.

در پایــان مبــارزات مرحله نیمه نهایــی رقابت های 
گرنداســلم تکوانــدوی 20۱8 چیــن، ســجاد مردانی با 
شکســت حریف چینی خودفینالیست شد. سجاد مردانی 
تکواندوکار وزن 80+ کیلوگرم ایران در مرحله نیمه نهایی 
به مصاف »ژائوکسیانگ ســانگ« هوگوپوش چینی رفت 
که در مجموع راند شــماری با نتیجه 2 بر صفر به برتری 
رســید. این رقابت ها به صورت دو راند از سه راند برگزار 
می شــود که به ایــن ترتیب مردانــی در دو راند پیاپی با 
نتایــج ۶-یک و ۱4-8 حریفش را شکســت داده و راهی 
فینال شــد. مردانی برای رســیدن به این مرحله پیش از 
این »استفن امبدین« آمریکایی را در مرحله یک هشتم و 
»گیل یانگ بیوئن« از کره جنوبی را در مرحله یک چهارم 

نهایی شکست داده بود.
***

آرمیــن هادی پــور تکوانــدوکار وزن 58- کیلوگرم 
کشــورمان در بازی های گرنداســلم چین مقابل نماینده 

کــره نتیجه را 2 بر صفر واگذار کــرد. مرحله نیمه نهایی 
این مســابقات در حال برگزاری است که آرمین هادی پور 
یکی دیگر از نماینده های ایران پس از یک دور استراحت، 
در نخســتین دیدار »ساوکویهاری رامنارونگ« از تایلند را 
مقتدرانه شکست داد ولی در مرحله نیمه نهایی به مصاف 
»جــون جانــگ« از کره جنوبی نایب قهرمــان دوره قبل 

گرنداســلم، قهرمانی آســیا 20۱8 و دارنده دو طا و یک 
برنز گرندپــری 20۱8 رفت و با نتیجه 2 بر صفر نتیجه را 
واگذار کرد. رقابت های رده بندی و فینال امروز )یکشــنبه 
25 آذرماه( انجام می شــود و آرمین برای کسب مدال برنز 
ایــن رقابت ها باید با »تای هون کیم« نماینده کره جنوبی 
دارنده مدال طای بازی های آسیایی 20۱8، قهرمان آسیا 
20۱8، قهرمان جهان 20۱7 و 20۱5، مبارزه کند. دومین 
دوره مســابقات گرنداســلم تکواندو از چهارشــنبه هفته 
گذشته با حضور بهترین های تکواندوی جهان در دو گروه 
مردان و زنان و در اوزان المپیکی به میزبانی شهر »ووشی« 
چین آغاز شده و به مدت 5 روز در این شهر همچنان ادامه 
دارد. به قهرمان این رقابت ها 70 هزار دار )4۹ هزار دار 
برای بازیکن و 2۱ هزار دار برای مربی(، نایب قهرمان 20 
هــزار دار )۱4 هزار دار برای بازیکن و ۶ هزار دار برای 
مربی( و نفر ســوم 5 هزار دار )3500 دار برای بازیکن و 

۱500 دار برای مربی( پاداش تعلق می گیرد.

اتفاقی خوب در گرند اسلم چین
جایزه 50 هزار داری در انتظار سجاد مردانی

میانبری وجود ندارد
اتحادیه جهانی دوومیدانی راه های ورود به قهرمانی جهان را اعام کرد
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اردوی تیم تپانچه کشــورمان از روز 
دوشــنبه 2۶ آذرماه آغاز می شود و تا 7 
دی مــاه ادامــه دارد. آمیتیس جعفری، 
سیده شیرین مرتضوی، امیر جوهری خو 
و محمد احمدی از تهران، هانیه رستمیان 
از مازنــدران، گلنــوش ســبقت اللهی از 
اصفهان، جواد فروغی از ایام، وحید گل 
خنــدان و محمد رضا محمودی از فارس، 
مینا قربانی از همــدان، آیلین قلی زاده از 
سیستان و بلوچســتان، مصطفی نصیری 
و محمد علی پســاویده از البرز و محمد 
رســول عفتی از کرمانشاه نفراتی هستند 
که به این اردو دعوت شــدند. ورزشکاران 

تپانچه کشــورمان تحت نظــر کادر فنی 
و هدایت الکســاندر ســماکین به تمرین 
می پردازند. فدراسیون تیراندازی در حالی 
این اردو را ترتیب داده که مشــکات این 
رشته به خاطر مشکات ارزی، زیاد است 
اما مسووان فدراسیون به دنبال رایزنی با 
کشورهای مختلف هستند تا زمینه برپایی 
اردوهای برون مــرزی و کمک گرفتن از 
مشاوران خارجی را در رشته های مختلف 

تیراندازی فراهم کنند.
از  المپیک بیشتر  کســب ســهمیه 
دوره قبل یکی از اهداف مهمی اســت که 

فدراسیون تیراندازی دنبال می کند.

مجمع ســالیانه فدراسیون والیبال 
27 آذرمــاه در هتــل المپیــک تهران 
برگزار می شــود. این مجمــع با حضور 
نمایندگان اســتان ها و ســایر اعضای 
مجمع در هتل المپیک تهران تشــکیل 
می شود تا فدراســیون والیبال به ارائه 
گــزارش عملکرد فنــی و مالی خود به 
اعضای مجمع بپردازد. نکته قابل توجه 
برگزاری مجمع ســالیانه این است که 
فدراسیون والیبال به تازگی دچار تغییر 
شده و عجله در برگزاری مجمع سالیانه 
برای ارائه گزارش عملکرد، اتفاقی قابل 
تامل اســت. در اصل افشــین داوری، 

سرپرست فعلی فدراسیون والیبال که از 
طرف داورزنی در این فدراسیون حضور 
دارد، باید گزارش عملکرد احمد ضیایی 
را ارائه کند؛ رییس فدراسیونی که هنوز 
هم برای بازگشــت به این فدراســیون 
تاش می کنــد. با اجــرای قانون منع 
از  ضیایی  بازنشســته ها،  به کارگیــری 
ســوی وزارت ورزش برکنار شد؛ کسی 
که عملکردش باب میل معاون قهرمانی 
وزارت ورزش نبــود و جالب اســت که 
بعد از تغییر و تحوات تا این حد برای 
جــا انداختن موقعیت افشــین داوری 

به عنوان سرپرست عجله وجود دارد.

ملی پوشان پینگ پنگ به کار خود در 
رقابت های فناند پایــان داده اند و از حاا 
باید آماده رویدادهای دیگر شوند. البته در 
پس این آماده سازی، دل نگرانی هایی وجود 
دارد؛ مثــل نبود پول که بــا ضرورت انجام 
ســفرهای بیشــتر جور درنمی آید. حمیده 
ایرانمنش، مربی تیم ملی پینگ پنگ بانوان 
با اشاره به عملکرد ملی پوشان در مسابقات 
بین المللی فناند می گوید: »از عملکردشان 
راضی هستم. آنها بازی به بازی تجربه شان 
بیشــتر می شد. نمی توان گفت با آمدن من 
و برگــزاری یک اردو و مســابقه همه چیز 

دگرگون شده اما وقتی بازی هایشان را آنالیز 
می کردیم واقعا خوب بودند و خیلی نسبت 
به رقبا کم نداشــتند، اما به دلیل شــرایط 
اقتصادی مــان اعزام های کمتــری دارند و 
همین موضوع، تجربه بازی آنها را نســبت 
به بقیه کمتــر می کند. مســابقات فناند 
به انــدازه دو پروتور )مســابقات حرفه ای( 
برایشان تجربه بازی داشت.« ایرانمنش که 
معتقد است بازیکنان ایران می توانستند در 
جایگاه بهتری قــرار بگیرند، حرف هایش را 
اینطور ادامه می دهد: »در یک بازی مهشید 
و ندا به هم خوردند و همین باعث شد که با 

شکست مهشید رتبه اش پایین تر بیاید. ندا 
هم می توانســت در رتبه بهتری قرار بگیرد 
ولــی یک بازی را 4 بــر 3 و خیلی نزدیک 
باخت. سیســتم مسابقات به گونه ای بود که 
بازیکن با یک باخت افــت زیادی می کرد. 
واقعــا حق بچه هایمان ایــن رتبه ها نبود و 
می توانست بهتر باشد.« ایرانمنش در مورد 
سقوط رده بندی بانوان ایران به جز مهشید 
اشتری، در جدیدترین رده  بندی فدراسیون 
جهانــی نیز می گوید: »بازیکنــان ایران به 
مســابقات مختلفی نرفته اند و همین باعث 

شده رنکینگ شان پایین بیاید.«

رییســه  هیــات  ســومین جلســه 
فدراسیون نجات غریق و غواصی در محل 
وزارت جهاد کشاورزی و با حضور اکثر اعضا 
برگزار شــد. در این جلسه سیدمصطفی 
میرســلیم که ســال ها رییس فدراسیون 
بود و حاا جــای خود را به نوری داده، با 
اشاره به نتایج قابل توجه مسابقات نجات 
غریق قهرمانی جهان به همه ورزشــکاران 
و دســت اندرکاران گروه اعزامی کشورمان 
تبریک گفت. او همچنین خواســتار اتخاذ 
تصمیم مناســب برای کاهش غرق شده ها 
در رودخانه های اســتان  خوزســتان شد 

و پیشــنهاد کرد »الگویی« برای منجیان 
غریق بین المللی کشورمان طراحی و اباغ 
شــود. میرسلیم در حالی در جمع اعضای 
هیات رییســه حضور دارد که باید دید با 
اجرای قانون منع به کارگیری بازنشسته ها 
چه شرایطی برای او پیش می آید. در حال 
حاضر او همچنان عضو فعال تیم مدیریتی 
فدراسیون است. محمد مجابی، دیگر عضو 
هیات رییسه نیز با اشاره به وجود دریا در 
شمال و جنوب کشور پیشنهاد کرد که با 
متشکل  کارشناسی  کارگروه  تشکیل یک 
از کارشناســان فدراســیون نجات غریق 

و غواصی ســازمان شــیات، استانداری، 
وزارت کشور و همچنین سازمان مدیریت 
بحــران، تصمیماتــی در جهــت کاهش 
مغروقین در دریاهای کشور اتخاذ شود و 
طرح پیشنهادی به صورت پایلوت در یکی 
از استان های شمالی کشور به مرحله اجرا 
درآیــد. ایلخان نوری، رییس فدراســیون 
نجات غریق و غواصی که به عنوان ورزشکار 
در رقابت های نجات غریق قهرمانی جهان 
در اســترالیا نیز شرکت کرد، درباره نحوه 
انتخــاب و عملکرد گــروه اعزامی به این 

رقابت ها گزارشی ارائه کرد.

آغاز اردوی تیم ملی تپانچه از 26 آذر

عجله قابل تامل در برگزاری مجمع والیبال

ایرانمنش: حق ملی پوشان پینگ پنگ این نبود

میرسلیم، همچنان عضو فعال نجات غریق

تمام مدعیان بوکس در اهواز حضور داشتند

مظاهری: بوکسورهای جوان باید 
چکش کاری شوند

دومین دوره مسابقات کشوری پرش با اسب در باشگاه الماس کویر شهر کرمان برگزار 
شد. عکاس: ساره تجلی

راند دوم مسابقات 
موتور ریس قهرمانی 

کشور در پیست 
آزادی تهران برگزار 

شد. عکاس: بهنام 
توفیقی

دور رفــت لیگ برتــر تنیس روی میز بانوان کشــور بــه میزبانی 
تیــم نامی نــو در خانه تنیــس روی میــز اصفهان برگزار شــد 
کــه ایــن مرحلــه از رقابت ها بــا پیروزی تیــم نامی نــو مقابل 
مس کرمــان و رشــد ایرانیان همراه بــود. عکاس: آریــا جعفری

عکس نوشت

محسن آجرلو 
Mohsen Ajorloo
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وزنه برداری  ملــی  تیم  پشــتوانه های 
بزرگساان کشــورمان در حالی قرار است 
اواخر هفته جاری تهران را به مقصد دوحه 

میزبان برگــزاری تورنمنت قطر کاپ ترک 
کنند که بعد از خروج آنها از آزادی، اردوی 
بزرگساان تا اطاع ثانوی تعطیل می شود.

تیم  پشــتوانه های  یا همان  گروه)ب( 
اصلی وزنه برداری بزرگســاان، مدتی است 
کــه در مجموعه ورزشــی آزادی تهران با 
هدایت حســین برخواه مشغول آماده سازی 
خود بــرای حضور در تورنمنــت قطرکاپ 
هســتند تا در مصاف با رقبای خود در این 

رویداد بین المللی شانس خود را برای کسب 
مدال و امتیاز ورودی به بازی های المپیک 
پیش رو آزمایش کنند. مسابقات وزنه برداری 
قطر کاپ که گزینشی المپیک ۲۰۲۰ است 
از ۱۹ تا ۲۳ دســامبر )۲۸ آذر تا ۲ دی( در 
شــهر دوحه قطر برگزار می شود. البته این 
تورنمنت در سال های گذشته نیز مثل جام 
با تدبیر فدراســیون وزنه برداری قطر  فجر 
در دوحه تدارک دیده شــد اما مثل امسال 
میدانی برای کسب ســهمیه المپیک نبود. 
به همین دلیل اگرچه قطری ها برای برپایی 
این تورنمنت تدارکات ویژه و چشــمگیری 
را برای میهمانان خود پیش بینی می کردند 
اما چون این رویداد از لحاظ میزان اهمیت 
خیلی به چشم نمی آمد، همواره چهره های 
مطرح و طراز اولی در این مسابقه حاضر به 

وزنه زدن نبودند.
البته امســال قطری ها مثل ایران که 
برای برگــزاری جام فجر امتیاز گزینشــی 
المپیــک ۲۰۲۰ را از فدراســیون جهانی 
وزنه برداری دریافت کــرد، این امتیاز ویژه 
را برای برپایی تورنمنــت خود اخذ کردند 
و قصــد دارند ســوای آن با اهــدای جوایز 
داری حال و هوای خاصی را به این رویداد 

ببخشند.
در همین راستا تیم دوم ایران، بعد از 
پایان فینال لیــگ برتر وزنه برداری، اردوی 
آماده ســازی خود را برای حضــور در این 
البته برخواه  رویداد بین المللی آغاز کــرد. 
چون برای کســب امتیــاز ورودی المپیک 
المپیک  ملی پوشان کشورمان در بازی های 
تمایل داشت ســوای نفرات اصلی خود این 
شــانس را به چهره های جوانتر و باانگیزه تر 
هم بدهد، از برخی چهره های ســبک وزن 
هم در این اردو اســتفاده کرد. اما در نهایت 
سرمربی تیم ملی وزنه برداری تصمیم گرفت 
در اوزانــی وزنه بردار بفرســتد که ایران در 

المپیک پیش رو در آنها شانس دارد.
به همین دلیل تیــم ملی وزنه برداری 
بزرگساان کشورمان با ترکیب محمد زارعی 
در دســته ۹6 کیلوگرم، علیرضا سلیمانی و 
نیمــا آقایــی در دســته ۱۰۹ کیلوگرم و 
همایون تیموری در دسته ۱۰۹+ کیلوگرم 
روز چهارشــنبه هفته جاری با اســتفاده از 
ایران  وزنه برداری  سنگین وزن های  ظرفیت 

راهی دوحه می شود. 
محمد حســین برخواه ســرمربی تیم 
ملی، پیش از این ۱۳ وزنه بردار را به اردوی 

تیم ملی دعوت کرده بــود که با اعزام این 
چهارنفــر بــه قطــر کاپ، اردوی تیم ملی 
هم تــا اطاع ثانوی تعطیل می شــود و به 
احتمــال فراوان از نیمه دوم دی ماه مرحله 
بعــدی اردوی تیم ملی برای آماده ســازی 
وزنه برداران و حضور در جام فجر و قهرمانی 
۲۰۱۹ آسیا دوباره از ســر گرفته می شود. 
هرچند اینطور به نظر می رســد چهره های 
شــاخص و عنوانــدار تیم ملی کشــورمان 
همچون ســهراب مرادی، کیانوش رستمی، 
علی هاشــمی و ... هر از گاهی با حضور در 
محل اردوی تیم ملی وزنه برداری تمرینات 
تخصصــی خود را  دنبــال می کنند. اما به 
صورت رســمی از همان نیمه های دی ماه 
و با شروع مرحله بعدی اردوی آماده سازی 
تیم ملی وزنه برداری کشورمان، نفرات اصلی 
تیم هم به جمع اردونشــینان اضافه شده و 
تمرینــات خود را برای ادامــه کار همراه با 
ســایر هم تیمی های خود دنبال می کنند. 
تورنمنــت قطر کاپ طبــق اطاعیه ای که 
روی سایت فدراســیون جهانی قرار گرفته، 
در بخش مــردان در هفــت وزن المپیکی 
 +۱۰۹ و   ۱۰۹  ،۹6  ،۸۱  ،۷۳  ،6۷  ،6۱(

کیلوگرم( برگزار می شود.

حضور ۷ تیم خارجی در پیکارهای کشتی 
فرنگی جهان

۷ تیم خارجی در رقابت های کشــتی فرنگی جام باشگاه های جهان در 
اردبیل شرکت می کنند.

پنجمین دوره رقابت های کشتی فرنگی جام باشگاه های جهان روزهای 
۲۹ و ۳۰ آذرماه در ســالن 6 هزار نفری حسین رضازاده شهر اردبیل برگزار 
می شــود. تاکنون تیم های روسیه، ارمنستان، گرجســتان، ترکیه، اوکراین، 
قرقیزستان و صربستان برای حضور در این مسابقات اعام آمادگی کرده اند.

تیم های بیمه رازی اردبیل و ســینا صنعت ایذه به عنوان تیم های اول و 
دوم لیگ برتر کشــتی فرنگی ایران مجوز حضور در این مســابقات را دارند. 

همچنین تیم منتخب اردبیل نیز در این مسابقات حضور دارد.

پس از دعوت سرمربی تیم ملی کشتی آزاد
رضا یزدانی به جمع آزادکاران اضافه می شود

آزادکار وزن ۹۷ کیلوگــرم ایران و دارنده ۲ مدال طای جهان با دعوت 
غامرضا محمدی در دور جدید تمرینات تیم ملی حاضر می شود. رضا یزدانی 
پس از المپیک ۲۰۱6 ریو ســرانجام برای مداوای آسیب دیدگی کهنه خود و 
جراحی آشــیل پای راستش در بیمارستان کلن آلمان اقدام کرد؛ اتفاقی که 
باعث شــد او ماه ها از کشتی دور باشد. هر چند یزدانی پس از مدت ها دوری 
از میادین چندی پیش در رقابت های لیگ کشــتی گرفت اما حاضر نشد در 

اردوهای تیم ملی که به صورت اختیاری دعوت 
شده بود حاضر شــود. پس از استعفای خادم و 
انتخاب غامرضا محمدی، قرار اســت نخستین 
اردوی تیم ملــی از ۲6 آذرماه جاری با حضور 
۳۵ کشتی گیر دعوت شــده به اردوی تیم ملی 
آغاز شــود، این در حالی اســت که محمدی از 
نفرات باتجربه و عنوان داری مانند مهدی تقوی، 
رضا یزدانی و... برای حضور در اردوی تیم ملی 
دعوت کرده است. رضا یزدانی نیز پس از رهایی 
از آســیب دیدگی کهنه خود، تمرینات منظمی 
را طی  ماه های اخیر دنبال کرده و با انگیزه باا 

قصد دارد پس از ۲ سال در اردوی تیم ملی حاضر شود.
یزدانــی در این خصوص تاکیــد دارد: »انگیزه باایــی برای حضور در 

تمرینات تیم ملی دارم و امیدوارم بتوانم به اهدافی که در سر دارم برسم.«

 
تیم های برتر جام مرحوم تهرانی معرفی شدند

نخســتین دوره رقابت هــای کشــتی آزاد جوانان جام زنده یاد حســن 
شــمعی تهرانی با حضــور ۱۳6 کشــتی گیر برگزار شــد. نخســتین دوره 
رقابت های کشــتی آزاد جوانان جام زنده یاد حســن شمعی تهرانی با شرکت 
۱۳6کشتی گیر از ۱۰ تیم برتر استان تهران و تیم جمهوری تاتارستان روسیه 
در مجموعه ورزشی شهید پناهی تهران برگزار شد. در پایان این رقابت ها که 
توســط موسســه خیریه هومن توکلیان و در راستای امور خیریه و کمک به 
کشــتی گیران مستعد برگزار شد، تیم های جنوب شرق تهران با ۱۷۹ امتیاز، 
شهریار با ۱۴۳ امتیاز و جمهوری تاتارستان با ۱۲۵ امتیاز در رده اول تا سوم 
قرار گرفتند. علیرضا رضایی دارنده مدال نقره المپیک و ســرمربی تیم ملی 
کشــتی آزاد امید، صادق گودرزی دارنده مدال نقره المپیک، هادی حبیبی 
سرپرست تیم ملی کشتی آزاد، هومن توکلیان سرپرست تیم ملی کشتی آزاد 
آمریکا، عبدا... عزیزی رییس هیات کشتی تهران و... از جمله افراد حاضر در 

سالن رقابت ها بودند.

مسابقات ژیمناستیک جام ورونین روسیه
خسرونژاد، نایب قهرمان پارالل

در دومین روز مســابقات ژیمناســتیک هنری جام ورونین روسیه، محمدرضا 
خســرونژاد در فینال وســیله پارالل بعد از نماینده چین دوم شــد و مدال نقره را به 
گردن آویخت. ورزشکار روسیه هم سوم شد.  محمد شفیعی نماینده دیگر کشورمان 
بود که فینالیســت بارفیکس و خرک حلقه شده بود. هدایت تیم کشورمان بر عهده 
محمدرضــا خیرخواه بود. کمیته ملی المپیک کســب این افتخار را به جامعه ورزش 
کشــور بخصوص خانواده ژیمناستیک تبریک گفته و برای مجموعه موفق فدراسیون 

ژیمناستیک در دیگر رقابت های پیش رو آرزوی موفقیت و سربلندی دارد.

محمدمحمــدی بریمانلو، نماینده 
وزن ۷۳- کیلوگــرم تیــم ملی جودو 
مقابل  مبارزه  کشورمان در نخســتین 
جودوکای آذربایجان شکســت خورد و 

از گردونه رقابت ها کنار رفت.
سال  بین المللی  تورنمنت  آخرین 
۲۰۱۸ تحت عنوان مســترز در حالی 
از دیروز با حضور ســتاره های جودوی 
وزنه برداری جهــان به میزبانی چین و 
بــا حضور ۲۳6 جودوکا از ۵۳ کشــور 
در گوانگ ژو آغاز شده است که محمد 
محمدی بریمانلو نخســتین ملی پوش 
جودوی ایــران که در ایــن تورنمنت 
شــرکت کــرده اســت، در وزن ۷۳- 
کیلوگــرم و در نخســتین مبارزه خود 

به مصاف رستم عروجف از آذربایجان 
رفت و خیلــی زود مقابل این جودوکا 
شکســت خــورد. شکســت و باخت 
بریمانلو مقابل این حریف سرســخت 
آذربایجانی باعث شد نماینده جودوی 
کشــورمان از گردونــه رقابت ها خارج 

شود.
امروز یکشــنبه ۲۵ آذر نیز در روز 
دوم و پایانی مســابقات سعید مایی به 
دیدار رقبای خود مــی رود. مایی نیز 
در ســید یــک وزن ۸۱- کیلوگرم دور 
نخســت استراحت داشــته و سپس به 
دیدار تاکاشی ساساکی از ژاپن می رود. 
البتــه نماینــده وزن ۸۱- کیلوگــرم 
کشــورمان نیز در صــورت پیروزی بر 
حریــف ژاپنــی، جودوکایــی از رژیم 
اشــغالگر قــدس را پیــش رو دارد که 
مطمئنا مثل ادوار گذشــته در صورت 
مواجهه با این قرعه نحس از رویارویی با 
این حریف خودداری کرده و او هم مثل 
بریمانلو باید بدون مدال و کسب امتیاز 
این رویداد بین المللی را ترک کند. ازم 
به توضیح است رقابت های چین آخرین 

تورنمنت سال ۲۰۱۸ است.

رسول تقیان ملی پوش سابق 
وزنه برداری ایران در دســته های 
وزنی ۷۷ و ۸۵ کیلوگرم که سابقه 
جهانی  رقابت هــای  در  حضــور 
۲۰۱۳ لهستان، ۲۰۱۴ قزاقستان 
و ۲۰۱۵ هیوســتن آمریکا را نیز 
دارد، بعد از مدتی دوری از دنیای 
وزنه   به  دوباره دست  وزنه برداری 
شــده و احتماا بــه زودی برای 
حضور در تیم ملی تاش می کند.
رســول تقیــان در رابطه با 
وضعیــت خــود می گویــد: »به  
وزنه برداری  از  رســمی  صــورت 
خداحافظی نکردم و حدود ۷ تا ۸ 
ماه است که به خاطر کار شخصی 
و شــروع زندگی مشترکم تمرین 
نداشــتم و دســت به وزنه نزدم. 
می خواستم با شرایط کنونی دیگر 
با دنیای قهرمانی خداحافظی کنم 
اما وقتــی میزان رکوردهای میان 
 وزن را می بینــم از ته دل ناراحت 
می شــوم. این رکوردهــا در حد 
انتظارات نیســت و با این شرایط 
شــاید تا چند ماه آینده دوباره به 

وزنه برداری برگردم.«

بریمانلو از تورنمنت مسترز حذف شد

تقیان دست به 
وزنه می شود

ناکامی نخستین جودوکای مدال دار ایران در تورنمنت چین

خبر
ملی پوشان سنگین وزن در قطر کاپ دست به وزنه می شوند

اردوی وزنه برداری تا اطاع ثانوی تعطیل شد!

شعبانی بهار برگشت اما نایب رییس نشد
در حالی که شعبانی بهار از کاندیداتوری برای پست نایب رییسی انصراف داده بود اما در آخرین 
لحظات اعام کرد دوباره کاندیدا می شود؛ تصمیمی عجیب و غیرقابل باور، اما شعبانی بهار از 
تصمیم دو روز پیش خود پشیمان شده بود. به همین دلیل محمود خسروی وفا از مجمع خواست 
در این باره نظر بدهند که با توجه به انصراف قبلی شعبانی بهار آیا امکان بازگشت دوباره او وجود 
دارد یا نه؟ اعضای مجمع هم با بازگشــت شعبانی بهار مخالفت نکردند. به این ترتیب شعبانی 
بهار برای رقابت با غفور کارگری وارد انتخابات شــد؛ ورودی که البته موفقیت آمیز هم نبود. 
شعبانی بهار در مصاف با غفور کارگری که 32 رای کسب کرد، با 13 رای نتوانست انتخاب شود. 
بعد از رفت و برگشت شــعبانی بهار گمانه زنی های زیادی به راه افتاد. غفور کارگری قبا نایب 
رییس خسروی وفا در فدراسیون جانبازان بود اما بنا به دایلی جدا شد. در اینجا غفور کارگری 
برای پست نایب رییسی تنها مانده بود و شاید برای به وجود آوردن یک عرصه رقابتی شعبانی 
بهار برای ورود به انتخابات تصمیم به بازگشت گرفت؛ تصمیمی که البته موفقیت آمیز هم نبود.

وزیر ورزش و جوانان در پایان انتخابات 
کمیته  ملــی پارالمپیک، ضمــن تبریک به 
منتخبان ششــمین مجمع انتخاباتی کمیته  
ملی پارالمپیک گفت: »امســال ما دو اتفاق 
بــزرگ در ورزش معلــوان داشــتیم، یکی 
تصویب اساسنامه کمیته  ملی پارالمپیک که 
به صورت مستقل در هیات وزیران به تصویب 
رســید و با توجه به ماحظاتی که در جریان 
تدویــن آن وجود داشــت، ایــن ماحظات 
پس از بررســی در کمیته هــای تخصصی و 
کمیســیون های مختلف به تصویب رســید 
و توانســتیم اساســنامه جامعی برای کمیته  

ملی پارالمپیک داشــته باشیم. اتفاق دوم در 
بازی های پاراآســیایی جاکارتــا بود که این 
فدراســیون توانســت رتبه چهارمی دو دوره 
گذشــته خود را ارتقا دهد و به رتبه ســوم 
دســت پیدا کند و در حقیقت توانســت یک 
پله در آسیا جایگاه خود را ارتقا بخشد و این 

حایز اهمیت بود.« 
مســعود ســلطانی فر دربــاره وضعیت 
تیم های ملی جانبازان و معلوان گفت: »طی 
بازدیدی کــه از اردوهای تیم   ملی اعزامی به 
جاکارتا داشتم، شــور و شعف و قهرمانی در 
بین ورزشــکاران را شــاهد بودم. به ویژه  در 

بوچیا که به نظر من ما باید به گســترش این 
ورزش بیشــتر بپردازیم و شرایطی را فراهم 
کنیــم تا بتوانند رقابت بهتــری را در جامعه 

داشته باشند.« 
وزیــر ورزش و جوانــان با بیــان اینکه 
می توان بــه جایگاه تک رقمــی پارالمپیک 
امیدوار بود، گفت: »در این ســتاد جلســات 
مکــرر و منظمی داریــم و ســعی داریم با 
همدلــی و هم افزایــی و تعامل گســترده و 
ثبات و آرامشــی که در ورزش به وجود آمده 
است در المپیک و پارالمپیک آینده به نتایج 

تاریخی خوبی دست پیدا کنیم.«

دبیــرکل کمیتــه ملــی المپیــک ابراز 
امیدواری کــرد با به وجود آمدن تشــکیات 
جدیــد در کمیته ملی پارالمپیک، این رشــته 
در بازی های توکیــو ۲۰۲۰ به بهترین جایگاه 
خود برسد. شاهرخ شــهنازی در پایان مجمع 
انتخاباتــی کمیته ملی پارالمپیک با اشــاره به 
انتخابات اعضای هیات اجرایی و هیات رییســه 
گفــت: »ترکیبی که انتخاب شــدند امیدوارم 
بتواننــد اهداف پارالمپیــک را محقق کنند به 
ویژه اینکه ما بازی های پارالمپیک ۲۰۲۰ را در 

پیش داریم. بعد از تصویب اساســنامه کمیته 
ملی پارالمپیک این نخســتین مجمع است که 
به طور رســمی تشکیل شده و نقش اساسی را 

برای آینده دارد.«
 شــهنازی ادامــه داد: »در پارالمپیک 
رشــد فزاینده هر دوره نســبت به دوره قبل 
را داشــته ایم و امیدوارم در بازی های ۲۰۲۰ 
هم محقق شــود. امیدواریم مقــام ایران در 
بازی های پارالمپیک ۲۰۲۰ یک رقمی شــود. 
اان تشــکیات کمیتــه پارالمپیک با کمک 

نمایندگان مجلس منســجم شــده و دارای 
ســاختار و بودجه مستقل است و این نوید را 
می دهد کــه پارالمپیک روند موفقیت خود را 
دنبال می کند.« شهنازی در مورد دستور العمل 
مجمع عمومی کمیته ملی المپیک نیز گفت: 
»قرار است گزارش ســاانه مالی قرائت شود 
همچنیــن مراحل تصویب اساســنامه جدید 
باید طی شــود که در مجمع عمومی و شاید 
همزمان در دولت تصویب شــود سپس برای 

تصویب به IOC ارسال می شود.«

رییــس کمیته ملــی پارالمپیک با بیان 
اینکه انتخابات بدون حاشــیه، منظم و خوبی 
داشــتیم، از معرفی دبیر اجرایی کمیته ملی 
پارالمپیــک تا یک ماه آینده خبر داد. محمود 
خســروی وفا بعــد از اینکه به عنــوان رییس 
کمیتــه ملی پارالمپیک انتخاب شــد، درباره 
برگــزاری این انتخابات گفــت: »این دوره از 
انتخابات بدون حاشــیه و منظم برگزار شــد 
و ما توانستیم در پســت های مختلف از افراد 
باتجربه و دلســوز بهره مند شویم. در حقیقت 
می توانــم بگویم در این انتخابــات بهترین ها 
انتخاب شدند. ما ظرف یک ماه آینده دبیرکل 
و سرپرســت آکادمی ملــی پارالمپیک را در 

نخستین جلســه معرفی می کنیم.« خسروی 
وفــا ادامه داد: »یکــی از کارهای مــا بعد از 
انتخابات به جز تشــکیل ستاد پارالمپیک در 
توکیو این اســت که ســعی می کنیم شورای 
عالــی در داخــل کمیته پارالمپیک داشــته 
باشــیم تا بتوانیــم در خصــوص برنامه های 
داخل کمیتــه و همچنین اعزام ها برنامه ریزی 
هدفمند و خوبی داشته باشیم.« رییس کمیته 
ملــی پارالمپیــک در پایان دربــاره واگذاری 
برخی از رشــته های جانبــازان و معلوان به 
توافقی  فدراســیون های مربوطه گفت: »طی 
که در ســال ۲۰۱۳ کمیته ملی پارالمپیک با 
فدراسیون جهانی رشته های مختلف داشت به 

این نتیجه رسیدیم که برای حمایت بیشتر از 
ورزش جانبازان و معلوان برخی از رشته های 
به فدراســیون های مربوطه  این فدراســیون 
خود واگذار شــود که در این ارتباط هشــت 
فدراسیون به فدراســیون مربوطه واگذار شد. 
البته در خصوص برخی از رشته های جانبازان 
و معلــوان همانند بوچیا، فوتبال هفت نفره و 
پنج نفره که نیاز به حمایت بیشتری دارند در 
خصوص این رشته ها سعی می کنیم به صورت 
مستقل عمل کنیم و خودمان بر این رشته ها 
نظارت کنیم. در خصوص سایر رشته ها کمیته 
ملی پارالمپیک تنها کار نظارتی، حاکمیتی و 

اجرایی دارد.«

قانــون منع بــه کارگیری بازنشســتگان 
بــه یک معضل تبدیل شــده اســت. در حالی 
کــه چند وقتــی از اباغ این قانــون می گذرد 
اما هنوز ابهام های زیــادی در نحوه اجرای آن 
وجــود دارد. این ابهام هــا در مجمع انتخاباتی 
کمیته ملی پارالمپیک هم به اوج خود رســید. 
با وجودی که مــدت زمان زیادی از اباغ قانون 
منــع به کارگیری بازنشســتگان می گذرد و از 
مهلت تعیین شــده هم مدت زیادی گذشــته 
اما هنوز هم برخی از بازنشســتگان دل رفتن 
را نداشــتند و قصد داشتند در انتخابات کمیته 

ملی پارالمپیــک بمانند. به همیــن دلیل هم 
محمدرضــا داورزنی پیش از شــروع رســمی 
انتخابات اعــام کرد همه بازنشســتگان باید 
قبل از شــروع مجمع کنار برونــد. با این حال 
برخی دل انصراف دادن را نداشــتند و همین 
تعلــل در اجرای قانون کار را به جایی رســاند 
کــه برخی از اعضــای مجمع خواهــان تعهد 
دادن افراد مشــکوک به بازنشســتگی شــدند 
تــا اطمینان از نبود بازنشســته ها در انتخابات 
حاصل شود اما ظاهرا باز هم داورزنی به حضور 
برخی از افراد شــک داشــت که باعث شد این 

بار از لحن دیگری اســتفاده کند: »عزیزانی که 
بازنشســته هستند خودشان بروند.« بعد از این 
گفتار خواهش گونه داورزنــی تعدادی از افراد 
بازنشســته انصراف دادند امــا ظاهرا گزینه ای 
بود که مورد نظــر وزارت ورزش و جوانان بود 
و او هنــوز در انتخابات مانــده بود که داورزنی 
اعام کرد بازنشسته ها باید بروند: »دوستانی که 
بازنشســته هستند حتی در هیات رییسه نباید 
حضور داشته باشند.« بعد از این هشدار باز هم 
تعدادی انصراف دادند تا این بار شــرایط برای 

برگزاری مجمع انتخابات فراهم شود.

سلطانی فر: می توانیم در توکیو بهترین نتیجه تاریخ را کسب کنیم

شهنازی: امیدوارم جایگاه پارالمپیک در توکیو تک رقمی شود

خسروی وفا: دبیر تا یک ماه آینده معرفی می شود

بازنشسته ها خودشان بروند

نخســتین انتخابات کمیته ملــی پارالمپیک با 
اساســنامه جدید و اجرایی شدن طرح انتزاع برگزار 
شــد و رییس و اعضای هیات اجرایی با رای مجمع 
انتخاب شــدند. انتخاباتی جالب توجه که با حضور 
وزیر ورزش و جوانان و همه  معاونانش برگزار شــد 
و یک بار دیگر محمود خســروی وفا به عنوان رییس 
کمیته ملی پارالمپیک انتخاب شــد. رییســی که از 
نخستین دوره کمیته ملی پارالمپیک تاکنون ریاست 
این مجموعه را برعهده داشته و حاا برای چهار سال 
دیگر این مسوولیت مهم را برعهده می گیرد البته با 
مجموعه ای جدید و متفاوت نســبت به گذشته که 
می تواند عصر جدیدی را برای این ورزش رقم بزند.

با رای اعضای مجمع کمیته ملی پارالمپیک که 
وزیر ورزش و جوانان با تمامی معاونانش در آن حضور 
داشــت، محمود خسروی وفا به عنوان رییس انتخاب 

شــد. در کنار محمود خســروی وفا برای این سمت 
مهم و حســاس ســیما لیموچی برای نایب رییسی 
بانوان، غفــور کارگری برای نایب رییســی مردان، 
شهرام منکرســی برای خزانه داری و مسعود اشرفی 
به عنوان بازرس انتخاب شــدند. برای هیات اجرایی 
هم محمدرضا مظلومی، هادی رضایی، علی کشفیا، 
سیدقاسم قاســمی، حمیدعلی صمیمی و غامرضا 
نــوروزی رای اعتمــاد مجمع را به دســت آوردند. 
این شــروع جدیدی برای کمیته ملــی پارالمپیک 
اســت که ۲۰ ماه دیگر باید در بازی های پارالمپیک 
۲۰۲۰ توکیــو حضور مهم و نقش تعیین کننده ای را 
داشــته باشد. کمیته ای که با طرح انتزاع از بودجه و 
اساسنامه جداگانه ای برخوردار است. این دوره همه  
نگاه ها برای رســیدن به جایــگاه تک رقمی ورزش 
جانبازان و معلــوان در بازی های پارالمپیک توکیو 

است که باید دید آیا این اتفاق رخ می دهد یا نه؟
 

پوادگر رقیب نوروزی نشد
برای نخســتین بار در انتخابات کمیته ملی 
پارالمپیک روسای فدراســیون ها حضور داشتند. 
رقابــت برای رســیدن بــه یکی از کرســی ها در 

انتخابات وجود داشــت که در نهایت برای رسیدن 
به هیات اجرایی محمد پوادگر و غامرضا نوروزی 
به دور دوم رفتند و در نهایت هم نوروزی توانست 
رای مجمع را به دست بیاورد و برای نخستین بار 
عضو هیات رییســه کمیته ملی پارالمپیک شود. 
انتخابی مهم و سرنوشــت ســاز که رای نیاوردن 

سیدمحمد پوادگر از نکات جالب توجه بود. البته 
قبل از پوادگر، شــعبانی بهار هم در رقابت برای 
رســیدن به هیات اجرایی نتوانست رای ازم را به 

دست بیاورد.
 

چه کسی دبیر می شود؟
از نکات مهم این مجمع انتخاب نشــدن دبیر 
کل کمیته ملی پارالمپیک اســت. مسعود اشرفی، 
دبیر کل کمیته ملی پارالمپیک بود که با توجه به 
ماده ۱6 اساسنامه از این پس دبیر با نظر رییس به 
هیات اجرایی معرفی می شود و بعد هیات اجرایی 
درباره او تصمیم گیــری می کند. با توجه به اینکه 
اشــرفی در این انتخابات به عنوان بازرس انتخاب 
شــد، دیگر گزینه مورد نظر محمود خســروی وفا 
برای دبیری نمی تواند باشــد. هنوز رییس کمیته 
ملی پارالمپیک مشخص نیست چه کسی را برای 
دبیر اجرایی معرفی می کند اما به نظر اشرفی باید 

با این پست خداحافظی کند.
 

دو رای سفید
از نــکات جالب توجه در ایــن رای گیری دو 
رای ســفید بود که تقریبا در تمامی رای گیری ها 
ثابت بــود. اعضای مجمع ۵۰ نفر بودند که دو نفر 
چون به عنــوان نماینده معرفی شــده بودند حق 
رای نداشــتند و به همین دلیل تعداد افرادی  که 
حق رای داشــتند به ۴۸ نفر رسید اما در این بین 
دو نفر به طور ثابــت در تمامی رای گیری ها رای 
سفید انداختند. به طور مثال محمود خسروی وفا 
از ۴۸ رای ماخــوذه ۴6 رای را به دســت آورد و 
دو رای دیگر ســفید بودند. بعد از رای گیری برای 
ریاســت هم نوبت به نایب رییس مردان رســید. 
در ایــن بخش هم غفور کارگــری ۳۳ رای آورد و 
شــعبانی بهار ۱۳ رای و باز هم دو رای سفید! این 

روند تقریبا در تمامی رای گیری ها ادامه داشت.

مخالفت با خسروی وفا به اندازه 4 رای سفید

شروع عصر جدید در پارالمپیک

محسن وظیفه
Mohsen Vazifeh

رضا عباسپور
Reza Abbaspour
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 ژیرو: فکر می کردم بعد از جام جهانی 
قرار است چند هفته جشن بگیریم

5 ماه گذشت و اولیویه ژیرو هنوز نتوانسته باور کند که او قهرمان جهان 
اســت. واقعیت به وقتش درک می شــود. بارزترین آنها لحظه ای بود که روی 
اتوبوس بدون سقف وقتی در اواســط جوای داشت از شانزلیزه می گذشت و 
صــدای هواداران و نزدیک به نیم میلیون هموطنش را می شــنید و 9 تا جت 
نیروی هوایی هم از باای ســر آن رد شــدند و پرچم فرانسه را ساختند تا او 
احســاس کند که یک ستاره راک است. او حاا نسخه بدلی جام قهرمانی جام 
جهانی را دریافت خواهد کرد تا آن را کنار قاب عکســی که از دختر بزرگش 

جید در حال بوسیدن جام واقعی در ورزشگاه لوژنیکی فرانسه دارد، بگذارد.
بعد از آن، موردی تازه تر، مکالمه ای در اتوبوس چلسی در مسیر بازگشت 
از یک باخت تلخ میان هفته مقابل ولورهمپتون بود. ادن آزار، آنتونیو رودیگر، 
متئو کواچیچ و ژیرو نشســته بودند تا شکست را هضم کنند و تأثیرات آن بر 
داعیه قهرمانی شــان را. او گفت: »سفری طوانی بود و رودی داشت مرا دست 

می انداخت، »به هر حال، چه اهمیتی برایت دارد؟ تو جام جهانی را بردی«.
متئو، کســی که ســه بار لیگ قهرمانان را برده است، گفت هیچ چیزی 
بااتر از جام جهانی نیســت. پس شــاید مــردم مرا طور دیگــری می بینند. 
بخصوص در رختکن. من این شــانس را داشــتم و همیشه گفته ام که فوتبال 
یک آغاز دنباله دار است. شما نمی توانید در باد موفقیت هایتان بخوابید. باید باز 
هم خودتان را ثابت کنید. به هر حال، فرصتی نبوده تا بنشــینی و درباره اش 
مفصل صحبت کنی. شما فکر می کنی وقتی که جام جهانی را می بری، چندین 
هفته جشن می گیری اما ما خیلی سریع به محل اقامت مان در ایسترا در فاصله 
یک ساعتی مسکو برگشتیم. ما زمانی را در کنار خانواده های مان گذراندیم اما 
مدتــش خیلی کوتاه بود. ما دیوانه وار جشــن نگرفتیم. من یک رویایی که در 
کودکی داشــتم را به دست آورده بودم و وقتی که جت ها از روی شانزلیزه رد 
شــدند می دانستم که بهترین کار ممکن را انجام دادم اما بعد از آن ما 19 روز 
تعطیات داشــتیم و هر کسی راه خودش را رفت و زمانی که در ماه سپتامبر 

دوباره پیش هم برگشتیم، یک تورنمنت دیگر برای بازی کردن داشتیم.«
ژیــرو ادامه داد: »چیزی که شــما متوجه می شــوید تأثیر آن اتفاق بر 
فرانسه است. سال 2015 حماتی بود و من می دانم که اان هم ما مشکاتی 
داریم )با تظاهرات خشونت آمیز در اعتراض به امانوئل ماکرون توسط جنبش 
جلیقه ســبزها( اما ما برای مدتی یک ملت را با هــم متحد کردیم. فوتبال 
بهترین چیز برای متحد کردن مردم اســت. ایــن از همان تأثیری که ما بر 
جامعه فرانسه گذاشتیم کامًا مشخص بود. مردم نگرانی های شان را فراموش 
کردند و به خیابان ها رفتند و فقط جشن می گرفتند. ما ملتی نیستیم که در 
خانه های شــان جنگ دارند اما از روزهای سختی عبور کرده ایم و با این حال 
فوتبال می تواند اینقدر خوب و دیوانه کننده باشــد. این برای ســامت روانی 

مردم خوب است.«
تابســتان امســال واقعاً ژیرو را متحول کرد. او بازیکنی بود که توسط 
هواداران فرانســه هو شد و دعوت نشــدن کریم بنزما به تیم ملی به خاطر 
ماجــرای اخاذی اش از متئــو والبونا را هم برخی به او نســبت می دادند. او 
می گویــد: »آن موقع ســخت ترین زمــان بود. من هرگز با کریم مشــکلی 
نداشــته ام. اگرچه او صمیمی ترین دوست من نیست اما ما همیشه در تیم 
ملــی با هم وقت مان را می گذراندیم. مــردم اما طوری وانمود می کردند که 
ما با هم مشــکل داریم. هواداران از من راضی نبودند. از عملکرد و تأثیرم بر 
عملکــرد تیم در زمین بازی راضی بودند اما دلیل اصلی اش این بود که من 
در تیم ملی بودم و بنزما نبود و آن درست قبل از عملکرد خوب من در یورو 
بود. ســرمربی از من دفاع کرد چون حرف هــای ناعادانه ای درباره من زده 

شده بود. عملکرد من خوب بود. من مقصر نرفتن بنزما نبودم.«
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TUTTO SPORT

»فرمول یورنته« با 
تصویری از هافبک 
جوان رئال مادرید، 
تیتر اصلی روزنامه 
مادریدی »مارکا« 
بود. مارکا نوشت، 
هواداران دیگر 
فهمیده اند مارکوس 
چه کسی است. 
رئال دیروز در بازی 
با وایکانو با الیگا 
در سال 2018 
خداحافظی کرد.

عکسی از فلورنتینو پرس 
در حال شوخی با ایسکو 
و آسنسیو در میهمانی 
شام رئال به مناسبت 
کریسمس، عکس اصلی 
 روزنامه مادریدی 
»آ.اس« شد. ظاهرا پرس 
از سواری خواسته، با 
ایسکو مهربان تر باشد. 
تیتر هم »قضاوت قبل از 
جام جهانی باشگاه ها« بود 
که به بازی رئال با وایکانو 
اشاره داشت.

روزنامه »موندو 
دپورتیوو« چاپ 
بارسلونا به تاش بارسا 
برای پیدا کردن یک 
شماره 9 جدید پرداخت 
و نوشت، تیمو ورنر 22 
ساله، لوکا یوویچ 20 
ساله، ماکسی گومس 
22 ساله، کاسپر دالبرگ 
21 ساله و پیاتک 23 
ساله می توانند جانشین 
سوارس شوند که به 
زودی 32 ساله می شود.

»دیگ جوشان« تیتر 
درشت روزنامه میانی 
»گاتزتا دلو اسپورت« 
بود که نوشت، نیمکت 
ذخیره های میان و اینتر 
بعد از حذف دو تیم از 
اروپا، دچار تنش شده 
است. آینده گتوزو به 
کسب رتبه چهارم سری 
آ بستگی دارد و ممکن 
است کونته جایش را 
بگیرد.

روزنامه تورینی »توتو 
اسپورت« با تیتر 
»زیبا« به استقبال 
شهرآورد تورین بین 
یووه و تورین رفت. 
عکس روی جلد هم 
رونالدو و بلوتی، 
ستاره های دو تیم 
بودند. »در اینتر همه 
زیر ذره بین هستند، از 
ایکاردی تا اسپالتی«. 
جریمه یوفا »سیلی به 
صورت میان« بود.

سال بیست و  دوم |   یکشنبه  25  آذر 1397 | 8  ربیع الثانی 16Dec 2018  | 1440 |  شماره 6093

پیشخوان

یادم نمی آید تیمی از منچستریونایتد 
تا این حد آسیب پذیر بوده باشد، فرصت 
خیلی خوبی برای لیورپــول پیش آمده 

است.
دلیــل آن، نداشــتن کیفیــت در 
یونایتد نیســت، بازیکنــان افت کرده اند 
چــون اعتماد به نفس شــان کم شــده. 
مــن آخرین حرفی که قبــل از هر بازی 
به هم تیمی هایــم می زدم ایــن بود که 
»فرامــوش نکنید از بــازی لذت ببرید.« 
این حرف را هنوز هم به همکارانم قبل از 
شروع یک مســابقه می زنم. در هر زمینه 
کاری شما نمی توانید امیدی به موفقیت 
داشته باشــید اگر از کاری که می کنید 

لذت نبرید.
پــپ گواردیوا و یورگــن کلوپ را 
ببینیــد که چطــور از در آغوش گرفتن 
بازیکنان لــذت می برند و می خواهند در 
شادی شان ســهیم باشند. تصور می شود 
ژوزه مورینیو رابطــه ای درخور نامش با 
را  لبخندش  به نــدرت  ندارد،  بازیکنانش 
می بینید و یک چهــره دور و تنها به نظر 

می رسد.
وقتــی بین مربــی و بازیکنان هیچ 
عاقه ای وجود نــدارد، اثرش روی بازی 
مشخص می شــود. فیل جونز در بازی با 
والنســیا گل به خودی زد چون ترسیده 
بود. وقتی خودباوری تیم تا این حد پایین 

است، چطور کسی می تواند بدرخشد؟
مورینیــو خطــر بیگانــه شــدن با 
بازیکنانش را با انتقــادات علنی به جان 
خریــده. در چنین رختکن هایی بوده ام و 
انتقاد آشــکار مربی این حس را می دهد 
که مربی می خواهد تو را ویران کند. بعد 
هم باید حرف هایــش را نادیده بگیری و 
انــرژی ات را برای بــازی در آن پیراهن 
و بــرای هــواداران نگه داری نــه مربی. 
بازیکنان یونایتد مثل مارکوس رشــفورد 
و جسی لینگارد که عملکرد خوبی دارند 
نیــز دچار افــت شــده اند. در زمین هم 
بازیکنان وجود  برای درخشش  عرصه ای 
ندارد و در بازی والنســیا دلم بیشــتر از 
همه برای فرد و آندریاس پریرا ســوخت. 
هر وقت پا به توپ می شدند هیچ کس به 
جلو حرکت نمی کرد یا توپ را به کناره ها 
می برد یا به عقب. در عوض تیم پانزدهم 
الیگا به منچستریونایتد درس بازی داد.

حــاا یونایتد بــا لیورپولــی بازی 
می کنــد کــه در بــاای جدول اســت. 
غیرمحتمل اســت کــه یونایتــد بتواند 
ببــرد اما به همین انــدازه احتمال بردن 
یوونتــوس هم وجود نداشــت. آن برد 2 
بر یک در تورین شاخص ترین نتیجه این 
فصــل یونایتد در رقابت های اروپایی بود. 
لیورپول 16 امتیاز پیش اســت و یونایتد 
به یک بــازی خارق العاده دیگر نیاز دارد 
تا آبروی مورینیو حفظ شــود چه برسد 

به کارش.
منبع: دیلی میل

 یونایتد آسیب پذیرتر از همیشه

خبرکوتاه

مهاجم سابق منچستریونایتد
 فرگوسن پس از باخت 

مقابل لیورپول بر سر 
آشپزها هم فریاد می زد!

برایان مک کلر گفته که سر الکس فرگوسن 
یک بار پس از شکست مقابل لیورپول، خشمش 
را بر ســر همه، حتی اعضای تدارکات تیم خالی 
کــرد. منچســتریونایتد این هفتــه در حالی به 
مصــاف لیورپول می رود کــه 16 امتیاز کمتر از 
مردان یورگن کلوپ دارد و شکســت مقابل این 
تیم عما رویای کسب سهمیه لیگ قهرمانان را 
از بین خواهد برد. فرگی بسیار از شکست مقابل 
لیورپول متنفر بود. مک کلر که بیش از یک دهه 
در یونایتــد بازی کرد و با این تیم چهاربار لیگ 
برتــر را فتح کرد، گفت که »رفتار سشــواری« 
معروف فرگوسن تنها با بازیکنان نبوده و یک بار 

هم با اعضای تدارکات بوده است.
مک کلــر گفــت: »زمانی که حدود ســال 
2000 در آنفیلد باختیم، فرگوسن به من اجازه 
داد برای ادامه گذراندن دوره های مربیگری ام به 
باشــگاه بروم. من از کنار زمین تمرین رد شدم 
و آنجا تبدیل به شــهر اشــباح شــده بود. همه 
کارکنان باشگاه با خشم شدید و رفتار سشواری 
فرگوســن روبه رو شــده بودند. کادر آشپزخانه، 
کادر فنی، کارکنان بخش شست وشــوی لباس، 
همه! اگر به ســمت او می رفتم احتماا بر ســر 
من هم فریاد می کشــید، حتی با آن که در آن 
هنگام هیچ پســتی در باشگاه نداشتم. هر زمان 
که به باشگاه می رفتم، اگر تیم باخته بود سمت 

فرگوسن نمی رفتم.
سر الکس همیشه چیزی داشت که بر سر 
آن عصبانی شــود. مثا اینکه غذا ســرد بود یا 
اینکه فنجان ها را نبرده بودند. شما نمی توانستید 
بــا او بحث کنیــد. او می گفت: »اســتانداردها 
مهم هســتند و ما نمی توانیم اجــازه بدهیم که 
این اســتانداردها رعایت نشــوند.« او می گفت: 
»در یونایتــد کارها را به شــکل متفاوتی انجام 

می دهیم.« او بر روی استانداردها تاکید داشت.
چیزهای زیادی بود کــه تفاوت یونایتد با 
ســایر تیم ها را رقم می زد و او روی این مسایل 
تاکید داشت، به ویژه اگر مقابل لیورپول شکست 

می خورد!«
 

فان دایک: مراقب 
منچستریونایتد هستیم اما 

از این تیم نمی ترسیم
ویرجیل فان دایــک گفته مراقب خط 
حمله منچســتریونایتد است اما از این تیم 
نمی ترســد. او می گویــد: »می دانیم با چه 
تیمی روبه رو می شــویم. ما سرعت ازم را 
داریم و نیازی نیســت از چیزی بترسیم اما 
باید مراقب خطر آنها باشــیم. آنها بازیکنان 
خوبی، به ویژه در خط حملــه دارند و باید 
آماده رویارویی با آنها باشیم، اما به جز اینکه 
باید بــازی خودمان را انجــام بدهیم، باید 
اطمینان حاصل کنیم که آنها را تحت فشار 

هم می گذاریم.«

خبر

چطور کار به اینجا کشید؟

یونایتد به دنبال سایه لیورپول

منچســتریونایتد،  و  لیورپــول 
پرافتخارترین تیم های انگلیســی امشب 
برابر یکدیگر  بازی فصل شــان  نخستین 
را برگــزار می کنند در حالی که وضعیت 
کاما متضادی نســبت به یکدیگر دارند. 
لیورپــول 16 امتیــاز از رقیب ســنتی 
بیشــتر دارد و تا قبل از بازی های دیروز 
در صدر جدول بود، امــا یونایتد در رده 
ششم دست و پا می زند و هشت امتیاز با 
کسب سهمیه لیگ قهرمانان فاصله دارد. 
از اسفند که دو تیم بازی کردند و یونایتد 
با پیروزی 2 بر یک برابر لیورپول توانست 
به عنوان تیم دوم بعد از منچسترســیتی 
نیافتنی برسد، در نهایت لیورپول  دست 
فصل قبل را با 25 امتیاز فاصله نسبت به 
سیتی به پایان رســاند اما چطور کار به 

اینجا کشید؟
لیورپــول در برابــر ثــروت مالکان 
منچسترسیتی و همچنین درآمد هنگفت 
جلوه  کوچک  همیشــه  منچستریونایتد 
می کرد اما بزرگترین خرج  کننده تابستان 
قبلی بود. آمدن آلیســون بکر، فابینیوف 
نبی کیتا و ژردان شاکری تیمی را تقویت 
کرد که با خریــد ویرجیل فان دایک در 
ژانویه بــا 75 میلیون پوند توانســت به 

فینال لیگ قهرمانان اروپا برسد. یونایتد 
اما مدافع وســط مورد نیــاز مورینیو را 
نخرید و تفاوت عملکــرد دفاعی دو تیم 
آشکار است. تنها فوام، کاردیف، برنلی، 
هادرســفیلد و ساوتهمپتون بیشتر از 26 
گلی که یونایتد خورده، دروازه شــان باز 
شده و 20 گل بیشتر از لیورپول است که 

دفاع آب بندی شده و فوق العاده ای دارد.
نکته دیگر اینکه یونایتد در سال های 
اخیر خیلی بیشتر از لیورپول خرج کرده 
اما تفاوت اینجاست که سرمایه گذاری های 

بزرگ لیورپول بهترین بازیکنان این تیم 
هستند اما بسیاری از ستاره های یونایتد 
حتــی نمی توانند به ترکیــب اصلی تیم 
ژوزه مورینیــو برســند. آلیســون بکر و 
محمد صاح ســتاره های برد سه شــنبه 
برابــر ناپولی بودند کــه صعود به مرحله 
حذفی را رقــم زدند، امــا یونایتد برای 
پل پوگبا و روملــو لوکاکو بیش از 160 
میلیــون پوند پول داد که بارها توســط 
نیمکت نشــین شــده اند ضمن  مورینیو 

اینکه فرد 50 میلیون پوندی در تساوی 
2 بر 2 مقابل آرسنال حتی روی نیمکت 
نبود. الکســیس سانچس که با قراردادی 
فوق العاده از آرســنال خریداری شد، این 

فصل فقط یک گل زده.
در حالی که کلوپ از توان بازیکنانش 
نهایت استفاده را برده اما ناتوانی مورینیو 
در گرفتــن بهتریــن بازی از ســتاره ها 

یونایتد را تا این حد عقب انداخته.
منبع: خبرگزاری فرانسه

 آلیسون: بازی لیورپول و 
منچستریونایتد در برزیل 

بسیار مشهور است
آلیســون گفته که در برزیــل، رقابت 
لیورپول با منچستریونایتد معروف تر از دربی 

مرسی ساید است.
این دروازه بان لیورپول آماده نخستین 
بازی اش مقابل منچســتریونایتد می شود. او 
که تابســتان با قیمــت 64 میلیون پوند به 
لیورپول آمــد، می خواهد کمــک کند که 
تیمش فاصله بــا یونایتد را بــه 19 امتیاز 

برساند.
او گفت: »دو باشــگاهی کــه پیش تر 
برایشــان بازی کرده ام، یعنی اینترناسیونال 
و رم، دربی های مهمی داشــتند و به همین 
دلیل مــن به دربی عادت دارم. در ســطح 
جهان هم رقابت لیورپول-یونایتد مشــهور 

است.
ما در برزیل با این بازی بســیار آشــنا 
هستیم، بیشتر از بازی لیورپول و اورتون، و 
این به دلیل بزرگی هر دو باشــگاه لیورپول 
و یونایتد اســت، اما اینکــه از دور چیزی را 
بدانیــد و اینکه از نزدیک آن را تجربه کنید 
با هم متفاوت هستند. من بی صبرانه منتظر 
تجربه این بازی هستم و می خواهم فوتبال 

زیبایی را ببینم.«
آلیسون در بازی لیورپول با ناپولی یک 
واکنش عالی داشــت و کمک کرد لیورپول 
در لیــگ قهرمانان بمانــد. او گفت: »بازی 
برابر ناپولی واقعــا خاص بود. ما باید نتیجه 
خاصــی می گرفتیم و طرفداران هم ما را به 
جلو می راندند. فکر نمی کنم بازی یکشــنبه 
)امروز( خیلی متفاوت باشد. این بازی واقعا 
مهمی در راه قهرمانی ما در لیگ برتر است. 
مــا نیاز به پیروزی داریــم. ما حمایت ازم 
بــرای برد را هم داریــم و با این نیرویی که 
تماشــاگران به ما می دهند به حرکت خود 

ادامه خواهیم داد.«

 ترکیب احتمالی
میلنر،  آلیســون؛  لیورپول: 
رابرتسون؛  فان دایک،  لوورن، 
کیتا؛  فابینیــو،  واینالــدوم، 

صاح، فیرمینو، مانه
یانگ،  دخئا؛  منچستریونایتد: 
بیلی، جونز، شاو؛ اررا، فاینی، 
لوکاکو،  لینــگارد،  ماتیــچ؛ 

رشفورد

نکات آماری
یورگــن کلوپ 9بــار برابــر ژوزه مورینیــو قــرار گرفته و اگرچــه مربی 
پرتغالــی را در زمــان مربیگــری رئال مادرید و چلســی شکســت داده، 
اما نتوانســته روی نیمکــت یونایتد او را شکســت دهد. کلــوپ به عنوان 
مربــی دورتمونــد و لیورپول ســه برد، چهار تســاوی و دو باخت داشــته.
لیورپول اگر این بازی را نبرد برای نخســتین بار بعد از ســال 1987 در 9 بازی 
پیاپی برابر منچستریونایتد بردی نداشته. لیورپول 66 باخت به منچستریونایتد 
داشــته که بیش از هــر تیم دیگری در دســته اول فوتبال انگلیس اســت.
اگــر ایــن بــازی مســاوی شــود بــرای نخســتین بار بعــد از ســال 
اســت. شــده  مســاوی  تیــم  دو  بــازی  پیاپــی  ســه بار   1921
سابقه نداشته لیورپول بعد از 16 بازی در ابتدای فصل 42 امتیاز به دست آورده باشد.
این دو تیم تا به حال 200بار در رقابت های مختلف با هم روبه رو شده اند که سهم 
یونایتد 80 پیروزی و سهم لیورپول 65 برد بوده، 55 بازی هم مساوی شده است.

ژوزه مورینیو به آتش بازی امشب تیمش، 
منچســتریونایتد با لیورپول هیــزم ریخته با 
گفتن اینکــه یورگن کلوپ بایــد جام ببرد تا 
موفــق تلقی شــود. لیورپول هفتــه پیش به 
صــدر جدول رفت و خــودش را برای میزبانی 
از دشمن همیشــگی اش آماده می کند اما این 
مربی آلمانی در بیش از سه سال کار در آنفیلد 

یک جام هم نبرده است.
مربــی پرتغالی می گوید کلوپ که ســه 
فینال را باخته، تنها امسال حدود 250 میلیون 
پوند برای خریدن بازیکنان هزینه کرده و باید 
جام بگیرد: »فکر می کنم قهرمانی مهم اســت 
بخصوص وقتی شما ظرفیت ازم برای مبارزه 
قهرمانی را دارید و وقتی آشکارا می گویید هدف 
بردن جام است. یورگن قبا گفته هدف تیمش 
قهرمانی لیگ برتر است، اینکه فقط حرفش را 
بزنی خیلی هوشمندانه نیست اما وقتی ابزارش 
را دارید، نمی توانید مخفــی کنید. از روز اول 

همه می دانند هدف با امکانات تناسب دارد.«
مورینیــو اعتراف کرد با ســاختن تیمی 
کــه در ذهن دارد یعنی همان کاری که کلوپ 
در آنفیلد کرده، فاصله اش خیلی زیاد اســت؛ 
یونایتد در آســتانه این بازی که همچنان یکی 
از مهم ترین بازی های تقویــم فوتبال انگلیس 
محســوب می شود، 16 امتیاز کمتر از لیورپول 

دارد و در رده ششــم اســت. مربی 55 ســاله 
گفت: »فقط مســاله پولی نیست که لیورپول 
در تابستان یا ژانویه خرج کرده، خیلی چیزها 
اســت، خیلی چیزها. یک تیم فوتبال بیش از 
اینها اســت، یک تیم فوتبــال تقریبا مثل یک 
خانه اســت. در خانه فقط مهم نیست که شما 
اثاثیه عالــی بخرید باید ابتــدا روی خانه کار 
کنید و وقتی خانه آماده شــد، باید اثاثیه ازم 
را خریــداری کنید. شــما بهترین اثاث ممکن 

را می خرید و بعد آمــاده زندگی در یک خانه 
فوق العاده می شوید.«

اگرچه مورینیو از ســال 2007 در آنفیلد 
شکســت نخورده و از وقتی مربی یونایتد شده 
دو تساوی بدون گل در این ورزشگاه به دست 
آورده اما به شــدت به خاطــر تاکتیک هایش 
مورد انتقــاد قرار گرفته اســت. او تاکید کرد 
تیمش برای پیروزی می جنگد بعد از دو بازی 
امیدوارکننده مقابل آرســنال و فوام: »تاشم 

را می کنم، همیشــه همینطور بوده و با تیمی 
همراه هســتم که می تواند با من باشد و انگیزه 
و خودبــاوری ازم را دارد. می دانــم که با تیم 
اول جدول بازی داریم که در اوج اســت اما ما 
هم ظرفیــت و توانایی خــود را داریم هرچند 
مشــکات و تردیدهایی داریم درباره انتخاب 
تیم، تاکتیک، برنامه، فلســفه. درباره همه چیز 
تردیــد داریم چون نمی دانیم چه بازیکنانی در 
دسترس هســتند اما با وجود همه اینها برای 
پیــروزی مبــارزه می کنیم. ما فصــل قبل دو 
نتیجه مثبت برابر لیورپــول گرفتیم، در خانه 
بردیمشــان و فکر می کنم چهار بازی است که 
نباخته ایم اما گذشته گذشته است و این بازی 
ربطی به قبل ندارد بنابراین باید نه به ســابقه 
قبلی و نه به تحســینی که گاهــی از ما دریغ 
شده، توجه کنیم. باید حواسمان به بازی بعدی 

باشد، این چیزی است که اهمیت دارد.«
مورینیو ممکن اســت تا 9 بازیکن را در 
اختیار نداشته باشد، الکسیس سانچس، ویکتور 
لیندلوف و مارکــوس روخو قطعا نخواهند بود 
در حالی که وضعیت آنتونی مارســیال، کریس 
اســمالینگ، لوک شــاو، دیوگو دالوت، ماتئو 
دارمیان و اسکات مک تامینای مبهم است و به 
گفته مربی هیچ یک پنجشنبه تمرین نکردند.
AFP :منبع

مورینیو: کلوپ باید جام ببرد

نام ال کاســیکوی انگلیس را رویش 
گذاشته اند اما دو بازی آخر در مرسی ساید 
فاصله زیادی با این لقب داشته. لیورپول 
باشد  باید مسابقه ای  - منچســتریونایتد 
که یک کشــور را متوقف می کند اما تنها 
چیــزی که در دو بازی اخیــر در آنفیلد 
متوقف شــده ســرعت بازی توسط ژوزه 
مورینیو بوده که می خواسته نبازد و آمار 
خوبی به دســت آورد. یونایتد مهاجمانی 
ابراهیموویچ،  رونــی، زاتــان  وین  مثل 

مارکوس رشفورد، روملو لوکاکو و آنتونی 
مارسیال را داشته اما در این 180 دقیقه 
تنها دو شــوت معمولــی را روانه دروازه 

میزبانش کرده.
یک تصویر از بازی دو ســال قبل در 
ذهن اســت. لیورپول در حال حمله بود 
امــا در محوطه جریمه 4 پیراهن آبی راه 
را بســته بودند به اضافــه دو بازیکن در 
کناره ها و این یعنی یونایتد با دفاع شش 
نفــره بازی می کرد. بــا توجه به وضعیت 
نابســامان این فصل منچستریونایتد و با 
در نظر گرفتن توانایی هــای مورینیو در 
تاش برای نباختن، انتظار می رود یک بار 
دیگر بازی خسته کننده ای را تماشا کنیم 
با وجود آنکه مربی شــیاطین سرخ گفته 

برای پیروزی به مرسی ساید می رود.
وقتی از یورگن کلوپ ســوال شــد 
انتظار بازی ناامیدکننده ای را دارد، گفت: 
»اینها تاکتیک های فوتبال هســتند، من 
خدای تاکتیک نیســتم که بــه دیگران 
بگویم باید چه کنند. مثل فرانسه در جام 
جهانــی که بازیکنان خیلــی خوبی مثل 

آنتوان گریزمان و پل پوگبا داشت اما آیا 
مثل اســپانیا حمله می کرد؟ نه، به دنبال 
نتیجه بود. کار دیدیه دشــان درست بود، 
به عنوان مربی، شــما باید کاری را انجام 

دهید که فکر می کنید درست است.«
این پاســخ، چارچوب ذهنی کلوپ 
را مشــخص می کند که معمــوا قبل از 
بازی های بــزرگ طوری حــرف می زند 
که خبرســاز شــود اما اینطور نبود. بعد 
از پیروزی برابــر ناپولی و ماندن در لیگ 
قهرمانــان بــار بزرگی از روی دوشــش 
برداشته شده و رســیدن به این هدف تا 
حدی استانداردهای این تیم را باا برده.

از طرفی حس می شود ژوزه مورینیو 
خسته شــده از بس کلوپ مورد تمجید 
قــرار گرفته با آنکه هیــچ جامی نبرده و 
مربی لیورپول اینطور واکنش نشــان داد: 
»باید جام ببرم؟ آنچــه باید انجام بدهم 
این اســت که بهترین کاری که باشگاه از 
من می خواهد را انجام بدهم. اگر بعضی ها 
می گوینــد کار ما در لیگ قهرمانان فصل 
قبــل موفقیت نبوده چــون در فینال به 

این  پیروزی نرســیدیم، مــن نمی توانم 
را تغییــر دهم. آیا پایــان موفقی بود؟ نه 
اما رونــد فوق العاده ای داشــتیم و رفتن 
بــه فینال عالی بود هرچند این بخشــی 
از زندگــی اســت و اگر قرار باشــد فقط 
پیروزی های آنچنانی در ذهن بماند، پس 
زندگی هم آشغال اســت. شما می توانید 
هر کاری که می خواهیــد را انجام دهید 
اما من به اندازه انیشتین باهوش نیستم و 
هرگز نمی توانم او بشوم. من عاشق مبارزه 
هستم و ســعی می کنم نهایت بهره را از 

آن ببرم.«
آمار نشــان می دهــد موفقیت به او 
نزدیکتر شــده. 12 ماه پیــش این موقع 
رســیدن بــه قهرمانی موفقیتی دســت 
نیافتنی می نمود امــا او حاا لیورپول را 
بــرای بزرگترین پاداش آماده می کند که 
در گام اول باید با یونایتد روبه رو شــود. 
کلوپ گفــت: »ما کســی نیســتیم، ما 
لیورپول هســتیم. باید با موقعیت ها کنار 

بیاییم و همین کار را هم می کنیم.«
منبع: دیلی میل

کلوپ: من خدای تاکتیک نیستم
 زندگی مزخرف است اگر فقط جام ها را به حساب آوریم

 آتش آقای خاص به جان دربی

وقتی بهترین اثاث را می خری خانه ات فوق العاده می شود

مارتین کیون - مدافع سابق آرسنال
Martin Keown

منچستریونایتد در لیگ برتر شروع 
خوبی نداشــته و مورینیو بــا انتقادات 
زیادی روبه رو شــده، ولــی نانی معتقد 
اســت این مربی همان کسی است که 
می توانــد یونایتــد را دوبــاره به جمع 

مدعیان برگرداند.
مهاجم اســپورتینگ لیســبون که 
بازی در منچستریونایتد  سابقه طوانی 
تیــم  تفاوت هــای  مــورد  در  دارد،  را 
فرگوســن و مورینیــو گفت: »پاســخ 
دادن به این ســوال سخت است، چون 
فقــط می توانم در مــورد تجربیاتم زیر 
نظــر فرگوســن صحبت کنــم. من در 
مــورد یونایتد مورینیــو، فقط می توانم 
از بیرون نظر بدهم. ایــن اصا عادانه 
نیست که یونایتد فرگوسن را با یونایتد 
مورینیو مقایســه کرد چون در مورد دو 

دوره مختلف در تاریخ باشــگاه صحبت 
می کنیم. ژوزه بعد از یک دوره ناکام به 
یونایتد آمد و همین حاا هم چند جام 
با این تیم فتح کرده؛ از جمله لیگ اروپا. 
البتــه قطعا هدف یونایتــد قهرمانی در 
لیگ برتر است ولی این تورنمنت خیلی 
ســخت است. یونایتد فصل گذشته دوم 
شد ولی امســال اوضاع به نحو دیگری 

است.«
نانی ادامــه داد: »من مطمئنم که 
اگر یک سرمربی باشد که بتواند اوضاع 
یونایتد را روبه راه کرده و تیم را در مسیر 
صحیحی قرار دهد، او کسی نیست جز 
مورینیــو. او هم دقیقا مثل ســرالکس 
فرگوســن کاریزمای باا و شــخصیتی 
قــوی دارد. ایــن فاکتورهــا کلیدهای 

موفقیت هستند.«

نانی: مورینیو می تواند 
منچستریونایتد را متحول کند
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ماجراهای عجیب دمبله در بارسا ادامه دارد

شورشی خوشبخت

»شــما دربی را چهار بر صفر برده اید. 
یکشنبه از راه رسیده. خورشید می درخشد 
و بــه نظرتــان روزی آرام و راحت پیش رو 
خواهیــد داشــت. حقیقت این اســت که 
انتظارش را ندارید که از این اتفاقات بیفتد 

اما وقتی افتاد چه می کنید؟«
او را به تیم برمی گردانید!

عثمان دمبله ایــن کار را باز هم انجام 
داد. او شنبه شب یک گل عالی زد و کمک 
کرد بارسلونا چهار بر صفر، اسپانیول را ببرد. 
یکشــنبه صبح، او دیر به تمرینات آمد. در 
واقع دو ســاعت دیر. در عمل اگر به ســر 
تمرین نمی آمد هم فرقی نمی کرد. او زمانی 
رســید که بقیه بازیکنان کارشان تمام شده 
بود و تنها به این رســید که از آنها بپرســد 
تمرینات چطور پیش رفته اســت. تعجبی 
نداشــت که دوشنبه، همه درباره او صحبت 

می کردند.
آنها شب بعد هم دوباره درباره او حرف 

زدنــد. همینطور روز بعدش و روز بعدترش. 
طبیعی هم بود.

بیــش از نیمــی از ســوااتی که در 
کنفرانــس خبری پیش از بــازی با تاتنهام 
از ارنستو والورده پرسیده شد درباره دمبله 
بــود. اینکه بــا او چه کار خواهــی کرد؟ او 
دمبلــه را به دلیــل تاخیــر در حضور در 
تمرینــات، از بازی با رئــال بتیس محروم 
کرده بود اما این بار او تقریبا همه بازیکنان 
اصلی را از ترکیب تیم کنار گذاشت ولی به 
دمبله بازی داد. خبری از لوییس ســوارس، 
خوردی آلبا، جرارد پیکه، سرخیو بوسکتس 
و آرتورو ویدال در ترکیب ثابت نبود. مارک 
آندره تر اشتگن هم نبود و البته لیونل مسی.

دمبلــه در ترکیب بود اما مســاله این 
بود که بــازی دادن به او در چنین ترکیبی 
هم پاداش او بود و هم جریمه او. جریمه ای 
افزون بر 100 هزار یورویی که پرداخته بود 

و افزون بر صحبت های هم تیمی هایش.
هفت دقیقه از آغاز بازی گذشــته بود 
که همه چیز عوض شــد و او رســتگار شد. 
او دوشــنبه عذرخواهی کرده بود اما گفتن 

اینکه معذرت می خواهید یک چیز اســت و 
نشان دادن آن یک چیز دیگر.

دمبله در داخــل زمین خودی بود که 
حرکتش را آغاز کرد. روی ضربه ســر منیر 
از محوطه جریمه بارسلونا، موسی سیسوکو 
توپ را با ســر به ســمت کایل واکر-پیترز 
هدایت کرد اما ناگهان دمبله پدیدار شــد. 
او یک نقطــه ضعف در حریــف دیده بود؛ 
یــک فرصت. او توپ را از این مدافع کناری 
گرفت، به ســمت چپ رفت و بعد به سمت 
راست پیچید و بعد، با شتابی حیرت انگیز به 

ســمت دروازه تاتنهام حرکــت کرد. واکر-
پیترز چرخید، انــگار که وزنش را به طرف 
اشــتباهی انداخته اســت. او با درماندگی 

حرکت سریع دمبله را تماشا کرد.
هــری وینکــس وارد عمل شــد اما 
او هــم نمی توانســت کاری بکنــد و مانند 
شخصیت های کارتونی شد که از یک صخره 
ســقوط می کنند. دمبله بــه پیش تاخت، 
چرخیــد و توپ را روی پایــش آورد و گل 
زد. او بــا هفتمین ضربــه اش به توپ آن را 
وارد دروازه کرد. ضربه ایســتگاهی تاتنهام 
در موقعیــت خطرناکی بود. وقتی که ضربه 
کریستین اریکســن به جایی نرسید، جهت 
خطر عوض شــد، چون دمبله در زمین بود. 
بــرای او 13 ثانیه طول کشــید که توپ را 
از ســمت دروازه خودی بــه دروازه حریف 
برساند. او 87 متر را پیمود. روزنامه اسپورت 

نوشت: »داستان علمی-تخیلی«.
خورخه والدانو گفت: »او بازیکنی یک پا 
است اما مساله این است که شما نمی دانید 

کدام پا!«
دمبله در حالی به ســمت کنار میدان 

رفت که با دســت به ســرش ضربه می زد. 
شاید به طنز اشــاره می کرد که می خواهد 
یــک ایده را بــه داخل ســرش ببرد؟ یک 
روزنامه گزارش کــرده بود که کاپیتان های 
بارســلونا پیش تر به او حمله فیزیکی کرده 
بودند اما حاا، هم تیمی ها با شادی به سمت 
او می پریدنــد ولی در ایــن میان یک چیز 

عوض نشده بود: استعداد او.
والورده اســم این ماجرا را گذاشــته: 
»سریال دمبله«. یک سریال درام که هر روز 
قسمت جدیدی از آن پخش می شود. البته 
بیشــتر این سریال خارج از زمین می گذرد. 
ایــن بار این قســمت در داخــل زمین بود 
و بهتریــن قســمتش هم بود. حاا شــاید 
معروف  آن شوخی  می خواســتند  خیلی ها 
را با او داشته باشند: »بی خیالش رفیق، هر 

وقت که دوست داشتی تمرین کن!«
پیــش از این، اتفاقــات جالبی درباره 
افرادی روی داده که با هنجارهای تیم کنار 
نمی آیند. ماجیکو گونسالس یک بار به دلیل 
خــواب، نیمه اول بازی تیمش را از دســت 
داد. زمانی که او به ورزشــگاه رسید، تیم دو 
بر صفر عقب بــود. او در نیمه دوم به زمین 
رفت و تیمش را ســه بر دو برنده کرد؛ البته 
اینطور می گویند. یا روماریو که سال ها بعد 
اعتراف کرد تمرینات ورزشــی پســرش را 
تماشــا نمی کند: »من فکــر نمی کنم برای 
تماشای تمرینات او بروم. من سر تمرینات 
خــودم هم نمی رفتــم!« یا رونالــدو که به 
رییس رئــال مادرید گفته بود: »خونســرد 
باش، پرســی، من برایت دو گل می زنم.« و 

بعد دو گل هم زد.
روزنامــه اســپورت لقــب دمبلــه را 
»شورشــی خوشــبخت« گذاشــت. سایر 
رســانه ها هم از پیشــرفت قابــل توجه او 
نوشتند. ال موندو دپورتیوو نوشت: »او حاا 
بازیکن بزرگی است و توانسته اوج بگیرد«. 
ســانتی نویا، سردبیر این روزنامه هم نوشت 
که دمبله بیدار شده است. اسپورت تیتر زد: 

»بااخره، بهترین دمبله!«
اما اینطــور نبود. او بیدار نشــده بود. 
دســت کم بااخره بیدار نشــده بود. دمبله 
پیش تر هــم همین کارها را می کرد. او پنج 
گل سرنوشت ساز برای بارسلونا زده بود که 
نتیجــه دیدارها را تغییــر داده بود. او حاا 
مقابل تاتنهام گل اول تیمش را زد. او در 9 
بازی اخیر، روی 9 گل تاثیر مستقیم داشته 
اســت: چهار گل، پنج پاس گل. عملکرد او 

برای تیم آشکار است.
اگــر تغییــری در بــازی دمبله پیش 
آمده باشــد در جای دیگری است. شاید در 
ادراک مــردم از او اســت. زمانی که او گل 
می زند، کار والورده دشــوارتر هم می شود. 
گل های او، به ویژه گل های درخشــانی که 
می زند، توجیه گر همه رفتارهای او می شود. 
نتایج خوب تنهــا چیزهای خوب را تقویت 
نمی کننــد. زمانی که کســی را می خواهید 
نصیحت کنیــد، اگر او راه دیگری پیدا کند 

کار شما پیچیده خواهد شد.
ال پاییس نوشت که این ثابت کرد دمبله 
می تواند در بارســلونا »بدون آنکه الگویی از 

نظر زمان شناسی و درستکاری باشد« موفق 
باشــد. بدون آنکه به اصول اخاقی باشگاه 
احترام بگذارد. این تصویر می تواند اشــتباه 
باشد. مساله فقط یک بازیکن نیست. مساله 
همه بازیکنان هستند. مساله تنها یک بازی 
یا نه بازی هم نیســت، بلکه همه بازی ها در 

این فصل و فراتر از آن است.
روبرت فرناندس، مدیر ورزشــی سابق 
بارســلونا می گوید: »خیلی هم بد نیســت. 
مــن بازیکنان زیادی را دیــده ام که خواب 
می مانند.« درســت هم می گوید. فرناندس 
ادامه می دهد: »برایم ســوال است که چرا 
این خبرها تا این حد سریع پخش می شوند؟ 

باشگاه باید از او محافظت کند.«
پرسش مهمی در این مساله وجود دارد. 
چه چیزی پشت این ماجرا است؟ ماجرا بر 
سر این است که باید از دمبله مراقبت شود. 
از او حمایت خواهد شد اما او نیاز به شوک 
هم دارد. والورده مربی خونســردی اســت 
که بســیار دور از اقتدارگرایی رفتار می کند 
اما ســکوت، یا تســاهل، همیشه به معنای 
محافظت نیست. اینکه این ماجرا علنی بیان 
می شود )از سوی مربی، پیکه و سوارس( به 
دلیل این اســت که آنها به دنبال راه حلی 
هستند. آنها نیاز به این را حس کرده اند که 

کاری انجام دهند که راهی بیابند.

اما آیا موفق به این کار شده اند؟ کارلس 
آلنیا گفت: »او از ما عذرخواهی کرد و ما هم 
آن را پذیرفتیــم.« آلنیا گفت که حاا زمان 
آن بود کــه از دمبله حمایت شــود و با او 
با مهربانی رفتار شود. این بازیکن فرانسوی 
قول داد که این کارش دیگر تکرار نمی شود. 
آنها البته امیدوار بودند که گل های او تکرار 
شود و راهی برای ســازگار کردن او با تیم 
پیدا کنند. راه حلی که فقط انضباطی نباشد 
که فوتبالی هم باشد. آندرس اینیستا گفت: 
»نیازی نیست که او را بکشید«. در واقع نیاز 

بود که به او بازی داده شود.
دمبله در چهار روز کارهای بســیاری 
انجام داد. به قول مربی اش، واقعا سریال بود. 
سریال »پدیده دمبله«. او روز شنبه یک گل 
عالی در دربی به ثمر رســاند. یکشنبه، در 
تمرینات غیبت کرد. دوشــنبه، عذرخواهی 
کــرد و بعد مقابــل تاتنهــام آن حرکت را 
انجام داد. ارنستو والورده گفت: »تنها افراد 
برگزیده می تواننــد چنین گل هایی بزنند« 
و ایــن والورده بــود کــه او را برگزید که 

سه شنبه شب بازی کند.
ESPN :منبع

دمبله مقابل تاتنهام در ترکیب 
بود اما مساله این بود که بازی 

دادن به او در چنین ترکیبی 
هم پاداش او بود و هم جریمه 

او. جریمه ای افزون بر 100 
هزار یورویی که پرداخته 

بود و افزون بر صحبت های 
هم تیمی هایش.

روزنامه اسپورت لقب دمبله را 
»شورشی خوشبخت« گذاشت. 

سایر رسانه ها هم از پیشرفت 
قابل توجه او نوشتند. ال موندو 

دپورتیوو نوشت: »او حاا بازیکن 
بزرگی است و توانسته اوج 

بگیرد«. سانتی نویا، سردبیر این 
روزنامه هم نوشت که دمبله بیدار 

شده است. اسپورت تیتر زد: 
»بااخره، بهترین دمبله!«

سید او
Sid Lowe

 ایگواین پشت
 در چلسی

چند رســانه گزارش کرده اند 
گونســالو  خرید  گزینه  از  میان 
ایگوایــن از یوونتوس اســتفاده 
نمی کند و اینکه احتمال دارد او در 
ماه ژانویه در چلســی به سرمربی 
ملحق  ساری  مائوریتسیو  سابقش 
را  او  امسال  تابستان  میان  شود. 
با قراردادی قرضــی به ارزش 18 
بــا گزینه خرید در  یورو  میلیون 
پایان فصل با پرداخت 36 میلیون 
یورو دیگر به سن ســیرو برد. این 
هزینه برای بســیاری از هواداران 
میان تعجــب آور بود اما از زمانی 
که یوفا مجازات میان را به خاطر 
مالی  جوانمردانه  بازی  قانون  نقض 
پرداخت  به  را  باشگاه  این  و  اعام 

12 میلیون یورو جریمه
تعــداد  کاهــش  و  نقــدی 
بازیکنانش به 21 نفر برای دو فصل 
محکوم  اروپایی  رقابت های  آینده 
باشــگاه  برای  آن  پرداخت  کرد، 
رسانه  چند  است.  شده  غیرممکن 
ایتالیا  از جمله اسکای اســپورت 
و کوریره داســرا اعام کرده اند 
جدید  مالک  الیوت«  »مؤسسه  که 
باشــگاه میان قصد ندارد بیشتر 
از این برای نگه داشــتن بازیکنی 
ماه 31 ســاله می شــود  این  که 
هزینه کنــد. ایگواین در 16 بازی 
رسمی اش در این فصل برای میان 
7 گل زده اســت که برابر با تعداد 
گل های محصول آکادمی باشــگاه 
 18 در  کوترونه  پاتریــک  میان، 

بازی بوده است.

گزارش

بحران مدافع میانی آرسنال برای بازی با ساوتهمپتون

امری نگران نیست

ایکاردی در آستانه تمدید قرارداد با اینتر

امری ســرمربی آرسنال گفته  اونای 
که نگران بحران کمبود مدافع برای بازی 
امشب برابر ساوتهمپتون نیست و مطمئن 
است بازیکنانی دارد که می توانند برای او 
دفاع میانی را پوشش دهند. تیم او ممکن 
اســت برای بازی امشــب در سنت ماری 
بــدون حتــی یک مدافــع میانی باشــد 
چون شکودران موســتافی و سوکراتیس 
پاپاســتاتوپولس هر دو محروم هســتند 
در حالــی که راب هلدینــگ هم به دلیل 
مصدومیتی طوانی مدت خانه نشین است. 
لوران کوشیلنی نخستین بازی اش در این 
فصل را در لیگ اروپا پنجشنبه شب انجام 
داد اما امری هنوز مطمئن نیست کاپیتان 
تیم بتواند دومین بازی اش را تنها سه روز 
پس از بازی قبلی انجــام دهد. این یعنی 
کــه حداقل یکــی از مدافعــان کناری یا 
هافبک های تیم باید در مرکز خط دفاعی 
بــازی کنند و ناچو مونرئال دفاع چپ تیم 
احتمااً محتمل ترین گزینه برای این کار 

است.
 امــری گفــت: »ما بایــد ببینیم که 
چه می شــود. ما موســتافی را نداریم، ما 
راب هلدینگ را نداریم، ما ســوکراتیس را 
نداریم اما من بــه بازیکنانم ایمان دارم و 
فکر می کنم کــه می توانیم از یک بازیکن 
دیگر ماننــد یک مدافع میانی اســتفاده 
کنیم. یک نقشــه در ســرم دارم اما باید 
در تمرینــات آن را پیاده کنم و باید بدانم 
که ریــکاوری لوران چطور پیش می رود و 
اینکه چقدر احتمال دارد او بتواند در این 
مســابقه به ما کمک کند. اما فکر می کنم 
هــر بازیکنی اان آماده کمک کردن به ما 
برای پســت هایی باشد که در آن به کمک 

نیاز داریم.«
امری در بــازی قبلی تیمش در لیگ 
اروپا از کارل ینکینســون به عنوان مدافع 
میانی اســتفاده کرد در حالــی که دیگر 
مدافعان کناری تیم استفان لیشت اشتاینر 
و سئاد کواسیناچ هم ممکن است گزینه 
باشــند اگر امری بخواهد تیمش با ســه 
مدافع بازی کند. هافبک تیم محمد الننی 
هم فصل گذشــته گاهاً توسط آرسن ونگر 
به عنوان مدافع میانی به کار گرفته می شد.
آرســنال اما در همین حال می تواند 
از بازگشــت یکــی از بازیکنان مصدومش 
روحیــه بگیــرد چــون امــری گفت که 
انتظار دارد آرون رمــزی بعد از ریکاوری 
مصدومیت قوزک پایــش بتواند دوباره به 
میدان برود. امــری گفت: »ما اینطور فکر 
می کنیــم. بلــه، دکتر تیم بــه من گفت 
کــه فکر می کند او جمعه و شــنبه بتواند 

تمریــن کند و برای بازی یکشــنبه آماده 
باشد.« ســاوتهمپتون در جدول لیگ برتر 
نوزدهم اســت اما امری هشــدار داد که 
جایگاه این تیــم نباید باعث گول خوردن 
شاگردانش و دست کم گرفتن حریف شود 
و اینکه او انتظار دارد سرمربی جدید این 
تیــم رالف هازن هوتل فــوراً تأثیرش را بر 
این تیم بگــذارد. او گفت: »من  بازی های 
ســاوتهمپتون را تماشــا کــرده ام، آنهــا 
بازیکنــان خوب و باکیفیتــی دارند. برای 
من خیلی تعجب  آور اســت که آنها در این 
جایگاه از جدول هستند. آنها سرمربی شان 
را عوض کرده اند اما بازیکنان شــان همان 
بازیکنان است و با این مربی جدید خیلی 
چیزها برای آنها عوض می شــود و به نظر 
من این مربــی جدید وضعیت آنها را بهتر 
خواهد کــرد. می دانیم که بازی ســختی 

داریم اما به سه امتیاز آن نیاز داریم.«

واندا نارا، همسر و مدیر برنامه های 
مائورو ایکاردی از احتمال تمدید قرارداد 
این بازیکن آرژانتینی با اینتر تا ســال 
2023 و با حقوق ساانه 7 میلیون یورو 

به عاوه سایر پاداش ها و مزایا خبر داد. 
او یک توئیت منتشر کرد که این خبر را 
تأیید می کرد. در توئیت او آمده اســت: 
»ســاعت 30 دقیقه بامداد است و من 

هنوز دارم صفحات مربــوط به قرارداد 
جدید مائورو ایکاردی را می خوانم.«

انتشــار این پیام توســط واندا نارا 
در حالــی اســت که پیــش از این هم 
گزارش هایی درباره ارســال یکســری 
مــدارک از ســوی باشــگاه اینتر برای 
ایکاردی جهت امضا منتشــر شده بود. 
ظاهراً یک توافق سرانجام حاصل شده 
تا ایکاردی را تا ســال 2023 در اینتر 
نگه دارد و به موجب آن ایکاردی ساانه 
7 میلیون یورو به عاوه پاداش و ســایر 
مزایا دریافــت خواهد کــرد. هنوز اما 
مشخص نیســت در این قرارداد جدید 
هم شــرطی مانند قرارداد قبلی وجود 
دارد یــا نه. در قــرارداد قبلی ایکاردی 
در فاصلــه روز نخســت تــا 15 مــاه 
جوای فرصت داشت که با باشگاه های 
غیرایتالیایــی که حاضر شــوند 110 
میلیون یورو غرامت فسخ قراردادش را 

بپردازند وارد مذاکره شود.

دیلی میــل- رافائل بنیتس، مربی نیوکاســل، که تیمش در 
ماه نوامبر توانســت با 3 برد برابر واتفورد، بورنموث و برنلی 
از منطقه ســقوط خارج شــود، جایزه مربی ماه را برد. این 
نخستین بار در 4 ســال گذشته اســت که یکی از مربیان 
نیوکاســل، جایزه بهترین مربی لیگ برتر را می برد. همچنین 
این هفتمین بار اســت که بنیتس، بهترین مربی ماه می شود.

ESPN- شکست برابر ریورپاته در فینال کوپا لیبرتادورس برای »گی یرمو 
باروس اسکلوتو«، مربی بوکا جونیورز گران تمام شد. بوکا قرارداد او را تمدید 
نمی کند و به این ترتیب، از آغاز سال 2019 اسکلوتو دیگر روی نیمکت تیم 
نخواهد نشســت. البته او بین هواداران بوکا همچنان محبوب است، چرا 
که به عنوان بازیکن با این تیم 3 بار قهرمان آمریکای جنوبی شــده است.

عکس نوشت

آ. اس- فهرســت نامزدهای بازیکن ســال آفریقا اعام شد. 
محمد صاح در صدر این فهرست اســت و مانه، اوبامیانگ، 
الکس آیووبــی و ریاض محرز رقبای اصلــی اش برای بردن 
این جایزه هســتند. آنــدره اونانا، دروازه بــان آژاکس، بن 
عطیه، مدافــع یووه، انیس بدری از تونــس، دنیس اونیانگو 
از اوگاندا و ولید ســلیمان از مصر دیگر نامزدها هســتند.

فوتبال ایتالیا- کیف دستی »پائولو اسکارونی« رییس میان را 
که در آن 10 هزار یورو پول نقد بود، دزدیدند. یک دزد در عقب 
ماشین او را باز کرد، کیف را برداشت و گریخت. راننده آقای 
اسکارونی تاش کرد تا دنبال دزد برود اما یک زن که احتماا 
همدســت سارق بود، راه شان را ســد کرد و بعد هم خودش 
رفت. بعدتر، کیف با مدارک داخلش و بدون پول پیدا شــد.

آ. اس- اشرف 
حکیمی، مدافع 

رئال که قرضی در 
دورتموند بازی 
می کند، فرانک 

کسیه از میان و 
ویلفرد اندیدی از 
لستر، نامزدهای 

بازیکن جوان سال 
در آفریقا شده اند.

دیلی میل- این هم 
کفش های جدید آنتوان 
گریزمان که عکس 
ستاره های NBA مثل 
درک رز، جیمز هاردن و 
د آنجلو راسل روی آنها 
چاپ شده است. ستاره 
اتلتیکو عاقه زیادی به 
لیگ بسکتبال آمریکا 
دارد. 

مارکا- گروهی از دانشجویان اهل باسک در سال 1903 در شهر مادرید یک 
تیم فوتبال درست کردند که بعدتر به نام اتلتیکو مادرید معروف شد. اکنون 
شورای شهر مادرید با نصب یک لوح بر دیوار خانه، به آن ادای احترام کرده 
است. روی لوح نوشته شده:»اتلتیکو مادرید در سال 1903 در این خانه بنیان 
گذاشته شد. 115 ســال موفقیت ورزشی و ارتباط با این شهر داشته است.«

فوتبــال ایتالیا- یوونتــوس تایید کرد، عمل جراحی زانوی ژوائو کانســلو 
موفقیت آمیــز بوده و او اوایل ســال آینده میادی به زمیــن برمی گردد.

عکس نوشت

برنامه

یکشنبه 25 آذر
لیگ برتر

..............................................................................................  چلسی 17:00 برایتون
ساوتهمپتون....................................................................................  آرسنال 17:00
..............................................................................  منچستریونایتد 19:30 لیورپول

 الیگا
....................................................................................................  خیرونا 14:30 سویا
اسپانیول.....................................................................................  رئال بتیس 18:45
................................................................................................  ویارئال 21:00 اوئسکا
لوانته.................................................................................................  بارسلونا 23:15

A سری 
اسپال.....................................................................................................  کیوو 15:00
فیورنتینا............................................................................................  امپولی 17:30
فروزینونه..........................................................................................  ساسولو 17:30
................................................................................................ پارما 17:30 سمپدوریا
..............................................................................................  ناپولی 20:30 کالیاری
...........................................................................................................  جنوا 23:00 رم

بوندس لیگا
........................................................................................... ماینتس 18:00 ایپزیگ
آینتراخت فرانکفورت.............................................................  بایرلورکوزن 20:30

 لوشامپیونا
...........................................................................................................  لیل 17:30 نیم
نیس..............................................................................................  سنت اتین 19:30
لیون....................................................................................................  موناکو 23:30
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9 iranvarzeshi@فوتبـــال ایـــران

اعتقاد  ناصحــی  رضا 
باید  اســتقال  کــه  دارد 
مقابــل این تیــم 10 نفره 
می شــد: »یکی از رسانه ها 
نوشــته بود که خطای اول 
بازی روی حســین مهربان 
اخراج مسلم بود و استقال 
بایــد 10 نفره می شــد و 
اگر 10 نفره می شــد آخر 
بــازی چــه می شــد! و یا 
یکی نوشــته بود که پدیده 

بــا نیمی از بازیکنان تازه ورزشــگاه آزادی دیده، 
چطور اســتقال قدرتمنــد را کنتــرل کرد اما 
همه فقط به توپی اشــاره کردند کــه بعد از باا 
رفتن پرچم کمک داور، اکثرا در دفاع ایســتادیم 
و تاشــی برای ممانعت از گل شــدنش نکردیم 
چون پرچم کمــک داور و فرمان داور را دیدیم.« 
ناصحی با احترام از استقال به حرف هایش ادامه 
داد: »کسانی که ارزش تیم ما را زیر سوال بردند 
یادشان رفت که بازی با استقال باید وقتی انجام 
می شــد که این تیم در اوج ناکامــی بود و قطعا 

بردن آن  برای  ما  شــانس 
موقع خیلی زیاد می شد اما 
همه چیز به واســطه اینکه 
شهرســتانی  تیمی  پدیده 
پا گذاشته شد  زیر  اســت 
برگزار شــد  بازی روزی  و 
که استقال سه برد پیاپی 
رسانه ها  برخی  بود.  گرفته 
حضور مــا در بین دو تیم 
بــا یک  را  نیم فصــل  اول 
اشــتباه از دو اشتباهی که 
ما هم از آن متضرر شــدیم، محو کردند. انگار نه 
انگار که پدیده در نیم فصل دســت به کار بزرگی 
زده اســت.« ناصحی درپایان حرف هایش گفت: 
»داور بازی یک داوری بســیار قاطع را به نمایش 
گذاشت کما اینکه بعد از اینکه ایشان نظرش هم 
به اشتباه در مورد رنگ کارت دانشگر زرد بود ما 
اعتراض کردیم اما دیگر حرفی نزدیم اما چون در 
ادامه یک اشتباه هم به ضرر استقال کرده، حق 
نیست که ارزش کار تیم ما را زیر سوال ببرند. من 
مانده ام با چه رویی ما را مدیون استقال کردند.«

اللهی  روح ا... ســیف 
بعد از گلی که وارد دروازه 
مچ بند  کرد  پرســپولیس 
قرمز رنگی را بوســید که 
دردسرســاز  برایش  حاا 
ایــن  دربــاره  او  شــده. 
موضوع توضیح داده است: 
بوسیدن مچ بند  »ماجرای 
قرمز توســط مــن بحث 
پرســپولیس  به  عشــقم 
بــود. من از پرســپولیس 

به فوتبال ایران معرفی شــدم و هرچه دارم از 
پرسپولیس است. اگر پرســپولیس نبود شاید 
مــن هم هیچ وقــت در این فوتبــال نبودم و 
کا هر کســی هم یک تیمی را دوســت دارد 
و من هم عاشــق پرسپولیس هســتم اما این 
مســاله ربطی به کــم کاری و بی غیرتی برای 
تیمم ندارد.« سیف اللهی در ادامه حرف هایش 
می گوید: »شــما در فوتبال اروپا هم بازیکنانی 
را می بینید که یک تیم را دوست دارد. کریس 
رونالدو را نگاه کنید، او اان در یوونتوس توپ 

با  اما عکس هایش  می زند 
منچســتر یونایتد  پیراهن 
را منتشــر می کنــد؛ یــا 
عکس با الکس فرگوســن 
می گــذارد. او بازیکن یک 
دیگری  تیم  اما  است  تیم 
را هــم دوســت دارد. در 
ایــران هــم دو قطبــی 
اســتقال و پرســپولیس 
وجــود دارد و من طرفدار 
هســتم.  پرســپولیس 
ضمن اینکه نمی توانــم فراموش کنم از طریق 
پرسپولیس و علی دایی به فوتبال ایران معرفی 
شــدم.« ســیف اللهی حرف هایش را این گونه 
تمام کرد: »من اگر پنالتی مقابل پرسپولیس را 
گل نمی کردم، 40 میلیون هوادار پرســپولیس 
خوشــحال می شدند که تیم شــان صدرنشین 
لیگ برتر شــده. با اینکه به عنوان یار تعویضی 
بــه زمین رفتم اما با تمــام وجودم بازی کردم 
و اینکــه به من بگویید خیانتــکار و بی غیرت، 

عجیب به نظر می رسد.«

چرابازی با استقال سروقت انجام نشد؟ سیف اللهی: خیانتکار بودم پنالتی را گل نمی کردم

فصل گذشــته در تیم های نفــت تهران، 
تراکتورســازی تبریز، سپاهان، گسترش فواد، 
ســپیدرود، ســیاه جامگان و اســتقال شاهد 
تغییرات در کادرفنی بودیــم. تغییراتی که در 
اکثــر تیم ها نتیجــه منفی داشــت و البته در 
تیم هایی مثل سپیدرود و استقال خیلی خوب 
جواب داد. نکته جالب این اســت که در همین 
7 تیم، 22 ســرمربی آمدنــد و رفتند. یعنی به 
طور میانگین در هــر کدام از این 7 تیم، بیش 
از 3 بــار تغییر در کادرفنی صورت گرفت. حاا 
به این تعداد ســرمربی، سرمربیان 9 تیم دیگر 
لیگ برتری که بــدون تغییر به کار خود ادامه 
دادند را اضافه کنیم می بینیم که 31 ســرمربی 
در تیم های مختلف لیگ برتری فعالیت داشتند. 
البتــه در لیــگ هفدهم 29 ســرمربی حضور 
داشتند، چراکه حمید درخشان و علی کریمی 
2 بار جابه جایی را تجربــه کردند. به هر حال، 
این آمار خیلی عجیب بود و جالب این است که 
تیم هایی که بیشــترین تغییر را داشتند سقوط 

کردند و نتوانستند حتی در لیگ برتر بمانند.
جدول مربیان لیگ برتری در لیگ هفدهم 

به این شرح است:
 

12 مربی لیگ هفدهم بدون تیم
در میــان مربیان فصــل هفدهم، حمید 
درخشــان، هومن افاضلی، مجتبی حســینی، 
کرانچــار، کریم  زاتکــو  ارطغرول ســاغام، 
قنبری، منصور ابراهیم زاده، لوکا بوناچیچ، علی 
نظرمحمدی، امید روانخواه، اکبر میثاقیان، فراز 
کمالونــد، داود مهابادی و رضــا عنایتی، حاا 
دیگر جایــی در میان مربیــان فصل هجدهم 
ندارند. در این میان مجتبی حســینی، هومن 
افاضلی، اکبر میثاقیــان، داود مهابادی و البته 
در مقطعــی کوتــاه علی نظرمحمــدی و فراز 
کمالونــد به لیگ یک رفتنــد. زاتکو کرانچار 
هم ســرمربی تیم امید ایران شد، لوکابوناچیچ 
راهی لیگ قطر شد و البته ارطغرول ساغام به 
ترکیه برگشت اما قنبری، ابراهیم زاده، روانخواه 
و عنایتی بدون تیم هســتند. اگر به این نفرات 
ســیروس پورموســوی، عبدا... ویسی و مجید 
جالــی که در لیگ هجدهم از تیم های شــان 
جدا شــدند را اضافه کنیم می بینیم از مربیان 
فصل هفدهم در حــال حاضر 12 مربی بدون 

تیم هستند.
 لیگ هجدهم با رکوردی عجیب

با توجــه به اینکه تغییــرات در کادرفنی 
تیم هــای لیگ هفدهم چنــدان موفق نبود، به 
نظر می رســید باشــگاه ها دیگر حداقل در نیم 
فصل اول دســت به تغییر سرمربی خود نزنند. 
در فصــل هفدهم پیــکان و ذوب آهن در چند 
مقطع قصد داشــتند کادرفنی خــود را تغییر 
دهند اما دست نگه داشــتند که همین مساله 
باعث شد این تیم ها نتایج بهتری بگیرند. با این 
اتفاقات، تصور می شــد در لیگ هجدهم کمتر 

شاهد تغییرات سرمربیان باشیم اما در نیم فصل 
اول، آمــار عجیبی رقم خورد. اینکه در 16 تیم 
لیــگ برتری تا اان بیــش از 25 مربی حضور 
پیدا کردند و بدون شــک بــه این تعداد اضافه 
خواهد شد چراکه هنوز جانشین مجید جالی 
معرفی نشــده. ضمن اینکه همچنان از محمد 
تقوی و کریم بوستانی به عنوان سرمربیان موقت 
نام برده می شــود. یعنی امکان دارد حداقل 3 
مربی دیگر به لیگ هجدهم اضافه شــود. ضمن 

اینکه مشکات مالی و البته نتایج ضعیف چند 
تیم احتماا باعث شود مدیران باشگاه ها باز هم 
دست به تغییر بزنند تا شاید رکورد جدیدی در 

تغییرات سرمربی در لیگ برتر ثبت شود.
 

۷ سرمربی ماندنی شدند اما نه طوانی
نکتــه دیگر در مــورد ســرمربیان لیگ 
هجدهم این اســت که تنها 7 تیم مربیان فصل 
گذشته خود را حفظ کردند. به جز پرسپولیس 

و استقال که با مربیان خارجی خود کار را در 
لیگ هفدهم به پایان بردند و در لیگ هجدهم 
هم با آنهــا ادامه دادند، پارس جنوبی با مهدی 
تارتار، سایپا با علی دایی، پیکان با مجید جالی 
و فواد خوزستان با ســیروس پورموسوی کار 
خود را در فصــل هجدهم ادامه دادند. البته در 
این میان، جالی و پورموسوی در نیم فصل اول 
اخراج شــدند. ضمن اینکه احتماا باید فیروز 
کریمی را هم به این فهرســت اضافه کرد چون 
کریمی با گســترش فواد کار را به پایان برد و 
ماشین ســازی تبریز ادامه داد که فقط نام تیم 

تغییر کرده.
 

مربیان فهرست انتظار
بــا توجه بــه اینکه تراکتورســازی و 
اســتقال خوزســتان همچنان سرمربیان 
موقت دارند و البته جانشین مجید جالی 
مشخص نشده، فهرست جالبی از مربیانی 
وجود دارد که در فهرســت انتظار هستند. 
در این بین حســین فرکی، فیروز کریمی، 
صمد مرفاوی، فراز کمالوند، عبدا... ویسی، 
ســیروس پورموســوی و پرویــز مظلومی 
مربیانی هســتند که شــاید شــانس خود 
را برای بازگشــت به لیگ برتر بیشــتر از 
دیگــر مربیان می دانند. البته بدون شــک 
تراکتورســازی به دنبال ســرمربی نامدار 
خارجی اســت و به ســراغ مربیان ایرانی 
نخواهــد رفت که باید دید تــا پایان لیگ 
هجدهم چه مربیانی می آیند و چه مربیانی 

می روند.

فصل هفدهم ۳۱ مربی، این فصل تا اان ۲۵ مربی
رفت و آمدهای عجیب و غریب در لیگ ادامه دارد

هفته بیستم لیگ برتر فوتسال
 در هفته پر گل

 گیتی پسند صدرنشین ماند
هفته بیستم لیگ برتر فوتسال شنبه با 
انجام 7 بازی انجام شد که در مهمترین آن، 
گیتی پســند اصفهان موفق شد فرش آرای 
مشهد را شکست دهد تا همچنان صدرنشین 
بماند. در این بــازی که در اصفهان و البته 
یک ساعت دیرتر از دیگر بازی ها در ساعت 
17:00 انجام شــد، میزبان توانست نمایش 
خوبی داشته باشد و حریف را با نتیجه 5 بر 
2 از پیش رو بردارد. در دیگر بازی مهم این 
هفته مس ســونگون موفق شد تیم سوهان 
محمدسیمای قم را شکست دهد تا در رده 
دوم بماند و گیتی پســند را تعقیب کند. در 
این بازی پر گل، نتیجه 5 بر 6 رقم خورد تا 
سونگونی ها با نتیجه ای نزدیک حریف خود 
را شکســت دهند. حفاری اهواز تیم چهارم 
جدول هم موفق شد در خانه، تیم شهروند 
ســاری را مغلوب کند. در این بازی حفاری 
با نتیجه 3 بر یک میهمان خود را شکست 
داد. تیم های ســاوه هم توانستند حریفان 

خود را گلباران کنند.
 شهرداری ساوه با نتیجه 5 بر 3 مقابل 
آذرخــش بندرعبــاس به پیروزی رســید، 
ســن ایچ ســاوه هم در قرچک با نتیجه 5 
بر 4، مقاومت را شکســت داد تا هر 2 تیم 
ســاوه ای در بازی های پر گل پیروزی را از 

آن خود کنند.
 بازی اهورای بهبهان و پارســیان شهر 
قدس هم جــزو بازی های پــر گل بود که 
میان تیم های پایین جدولی رقم خورد. در 
ایــن بازی که در بهبهان انجام شــد، اهواز 
موفق شــد با نتیجه 5 بر 4 پارســیان شهر 
قــدس را شکســت دهد امــا همچنان در 
جدول همســایه باقی ماندند. مقاومت البرز 
دیگر تیم پایین جدولی اســت که توانست 
ارژن شــیراز را مغلوب کند و به فاصله یک 
امتیازی این تیم برسد. در این بازی که در 
کرج انجام شد، مقاومت توانست با نتیجه 3 
بر یک ارژن را شکست دهد. به این ترتیب 
هفته بیســتم با این نتایج به پایان رســید. 
نکته جالب این اســت که در هفته بیستم، 
هیچ کدام از بازی ها با نتیجه تســاوی تمام 
نشــد و در 20 بازی، بیش از 50 گل وارد 
دروازه تیم ها شــد که این نشــان می دهد 
لیگ فوتســال همچنان بــا هیجان زیادی 

دنبال می شود.

زارع: با این برد مشکات 
را فراموش نکنیم

ملــوان انزلــی در آخرین بازی 
نیم فصل اول موفق شــد نود ارومیه 
را شکســت دهد اما همچنان با 10 
امتیاز در قعــر جدول رده بندی قرار 
دارد. مازیار زارع مربی ملوان که فکر 
می کند این پیروزی امیدشان را برای 
ماندن در لیگ یک بیشــتر می کند، 
می گوید: »انصافا شایسته برد بودیم 
و در عین حال موقعیت های بســیار 
خوبی را از دســت دادیــم اما مهم 
همان سه امتیاز بود که خدا را شکر 
به آن دســت پیدا کردیــم. البته با 
این برد نباید مشــکات را فراموش 
کنیم.« زارع با اشــاره به مشــکات 
مالی ملوان ادامــه می دهد: »خدا را 
شکر قبل از بازی بچه ها شارژ روحی 
شــدند که امیدوارم تــا هفته آینده 
چک ها پاس شود. به نظر من مسائل 
روحــی، روانــی در فوتبــال خیلی 
می تواند تاثیرگذار باشــد و همیشه 
گفته ام تیمی که برد نیاورد از لحاظ 
روحــی تحلیل مــی رود و این روند 
می توانــد منجر به ســقوط یک تیم 
شود. واقعا مشکات زیاد است یکی 
از ایــن معضات بزرگ تیم ما فراهم 
نبودن چمن زمین بازی است که این 
مساله روی کیفیت اکثر بازیکنان ما 
که بیشــتر روی زمین کار می کنند 
تاثیر زیادی می گــذارد و مانع ارائه 

فوتبال مد نظرمان می شود.«
 مربــی ملــوان درباره بســته 
بودن پنجــره نقل و انتقاات تیمش 
این مشــکل حل  می گویــد: »فعا 
نشــده و مــا امیدواریم بــا حل این 

مشکل دست مربیان بازتر شود.«

فوتسال

نیم فصل دوم 

چند قربانی 
می گیرد؟

هــر فصل شــاهد تغییرات زیــادی در کادرفنــی تیم های لیگ برتــری و البته لیگ یکی هســتیم. با توجه بــه اینکه معموا تغییــرات جواب نمــی داد، در لیگ برتر 
انتظــار نمی رفــت حداقل در فصل هــای اخیر تغییرات زیادی صــورت بگیرد اما هر فصل شــاهد جابه جایی های زیادی در کادرفنی تیم ها هســتیم. بــا توجه به روندی 
کــه در لیگ هجدهم پیش گرفته شــده، بعید نیســت به زودی شــاهد یک رکورد جدید باشــیم. رکوردی از بیشــترین تغییــر در کادرفنی تیم های لیــگ برتری. تا 
اان که نیم فصل فرا  رســیده، شــاهد حضور 25 ســرمربی در 16 تیــم لیگ برتری بودیم که بدون شــک این تعداد در نیم فصل دوم بیشــتر هم خواهد شــد. نگاهی 
آمــاری به لیگ هفدهم و هجدهم نشــان می دهــد تغییرات زیادی در کادرفنــی تیم های لیگ برتری انجام شــده که البته اکثــر این تغییرات تاثیرات منفی داشــته.

ســپیدرود نیــم فصــل دوم را با 
تحوات زیادی آغاز خواهد کرد. اگر این 
تحوات در حد حرف نباشــد بازیکنان 
جدیدی به این تیم ملحق خواهند شد. 
در همین راســتا علــی کریمی پس از 
شکست برابر استقال وضعیت آمادگی 
بازیکنان ســپیدرود را مشــخص کرده 
و قرار شــده بازیکنانــی همچون میاد 
یعقوب  و  امین جوادی مقدم  قربان زاده، 
کریمی به همکاری شــان با این باشگاه 
پایان  دهند و در تمرینات حضور نیابند. 
قرار اســت دو بازیکن دیگر از فهرست 
سرخپوشــان کنار گذاشته شــوند تا با 
معرفــی خریدهــای جدید ســپیدرود 
یارگیــران ایــن باشــگاه در راه جذب 

بازیکنان جدید اقدام کنند. علی کریمی 
برنامه ای هم بــرای انجام تمرینات این 
تیم خارج از رشت طراحی کرده است. 
احتماا ســپیدرود چند روزی به تهران 
بیایــد و در این اردو برخــی بازیکنان 
کــه مدعی حضور در این تیم هســتند 
نیز آزمایش شــوند. نکتــه قابل توجه 
بازیکنان  درباره سپیدرود این است که 
ایــن تیم برخاف ســایر تیم های لیگ 
برتــری با پایــان مســابقات نیم فصل 
اول با اســتراحتی کمتر از شــش روز، 
از روز سه شــنبه هفته گذشته در رشت 
تمرینات آماده ســازی بــرای نیم فصل 
دوم را آغاز کرده اند و به دنبال کســب 

آمادگی بیشتر هستند.

سعید آذری، مدیرعامل ذوب آهن بار 
دیگر درباره بازگشت مرتضی تبریزی به 
این تیم واکنش نشان داده است: »موضع 

ما موضع علیرضا منصوریان است.
 منتظر دستور سرمربی هستیم. اول 
فصل که مرتضی تبریزی را به اســتقال 
فروختیم بــا هماهنگی آقای نمازی بود. 
آن موقــع آقای نمازی گفــت اگر »ادی 
ارناندز« و »سیلوا فرناندز« را جذب کنید، 

مشکلی برای جدایی تبریزی نیست.
 اان هــم هــر اتفاقــی در نقل و 
انتقاات رخ بدهــد در حیطه اختیارات 
منصوریان اســت. هیچکس از داشــتن 
مرتضی تبریزی بــدش نمی آید. تبریزی 
در تیم ما عملکرد خوبی داشــت و اینکه 

چه شرایطی وجود دارد که یک قهرمان 
پیشــرفت یا افت می کند، بــه برنامه هر 
باشگاه بر می گردد. قصد زیر سوال بردن 
برنامه های اســتقال را ندارم و برای این 
تیــم احترام قایلم. تبریــزی برای ما 14 
گل زد و به اســتقال رفت. هر مربی هم 
دوســت دارد یک بازیکــن مثل تبریزی 
داشــته باشــد. مرتضی این توانمندی را 
دارد کــه مجددا تمام شایســتگی هایش 
را ثابت کند.« آذری درحالی از بازگشت 
تبریزی حــرف می زند که ایــن بازیکن 
طبق قانون نمی تواند در یک فصل دوبار 
بــرای یک تیم بازی کند. تبریزی قبل از 
انتقال به اســتقال برای ذوب آهن بازی 

کرده است.

را  ارزیابی خــودش  تارتــار  مهدی 
از نتایــج پــارس جــم در نیم فصل اول 
رقابت هــای لیــگ برتر بیــان می کند: 
»نیم فصل برای ما خوب تمام نشــد. دو 
شکست مقابل تراکتورسازی و پرسپولیس 
باعث شد تا نیم فصل بد تمام شود. البته 
ایــن را هم بگویم که مــا رتبه خوبی در 
جدول داریم و می خواهیم برای نیم فصل 

بعدی هم خودمان را تقویت کنیم.«
وی در خصوص اینکه چه برنامه ای 
بــرای تقویــت پــارس جنوبــی دارد، 
توضیحاتی داد: »ما بازیکنانی می خواهیم 
باشگاه های شــان  بــا  متاســفانه  کــه 

قــرار داد دارند، به خاطر همیــن باید با 
باشگاه هایشان مذاکره کنیم. ما در پست 
دفــاع، هافبک کنــاری و مهاجم نیاز به 
تقویت شــدن داریم. ما بازیکنان خاصی 
را مد نظر داریم امــا نمی توانیم فعا نام 

آنها را بیاوریم.«
ســرمربی تیم فوتبال پارس جنوبی 
جم درباره اینکه همیشــه از او به عنوان 
یکــی از گزینه های تیم هــای دیگر لیگ 
برتری یاد می شــود، گفت: »وقتی نتایج 
خوب باشــد طبیعی است که هم مربی و 
هم بازیکن خواهان داشــته باشند. البته 
ما به باشــگاه تعهد داریم و باشــگاه در 

خصوص ما تصمیم گیرنده است.«
تارتار در پاســخ به اینکه آیا از طرف 
باشگاه پیکان و فواد با او مذاکره ای شده 
بود، این پاسخ را می دهد: »پیکانی ها هیچ 
صحبتی با من نکردند. در مورد فواد هم، 
چون اان ســرمربی دارد درست نیست 

صحبت کنم.«
بازیکنان  تارتار درباره جذب برخی 
پا به ســن گذاشــته نیز این واکنش را 
نشــان می دهد: »ما هــم بازیکن جوان 
داریم و هم با تجربــه، همانطور هم که 
گفتــم در نیم فصل تغییــر و تحواتی 

خواهیم داشت.«

کریمی، کریمی را نمی خواهد! چرا آذری درباره بازگشت تبریزی حرف می زند؟

تارتار: نیم فصل برای ما بد تمام شد

قلم قرمز سرمربی سپیدرود روی نام یعقوب  قانون اجازه بازگشت مرتضی را نمی دهد

فرزاد جعفری مدافــع بهبهانی فواد 
خوزستان که معتقد اســت حضور قطبی 
باعث شــد تیمش قدرتــی دوچندان پیدا 
کند، درباره پیروزی مقابل تراکتورســازی 
در تبریــز می گوید: »فــارغ از نتیجه، فکر 
می کنــم یکی از نمایش هــای عالی فواد 
در چند ســال اخیر را دیدیــم و مطمئن 
باشــید تیم ما بهتر خواهد شــد، ما برای 
موفقیت تیم مــان جان می دهیم تا بتوانیم 
باز هم خوزستانی ها را شاد کنیم.« جعفری 
در مورد حضور افشــین قطبــی در فواد 
خوزســتان ادامه می دهــد: »قطبی یکی 
از باشــخصیت ترین مربیان ایران اســت و 

فکر می کنم همه دربــاره وضعیت فنی او 
می دانند، با ایشان همه فوادی ها دل شیر 
دارنــد و دیدید در برابر هواداران پرشــور 
تراکتورســازی چگونه بــدون ترس بازی 
کردیم و نشان دادیم حرف های زیادی برای 
گفتم داریم.« مدافع فواد خوزســتان فکر 
می کند در نیم فصل دوم شــرایط متفاوتی 
پیدا خواهند کرد و به موفقیت می رســند: 
»رمز اصلی موفقیت مــا اتحاد همه جانبه 
اســت و اکنون همه ارکان موفقیت فواد 
در کنار هم ایســتاده ایم و مطمئن باشید 
در نیم فصــل دوم و در کنار هواداران مان 

هدف های بزرگ در سر داریم.«

معیــن عباســیان هافبک ســایپا 
اگرچــه مقابل صنعت نفــت آبادان گل 
زد اما تیمش شکســت خورد تا خاطره 
تلخــی برایش ثبت شــود: »شــرایط 
ســختی را گذرانــدم و چنــد هفته ای 
مصدوم بودم ولی خدا را شــکر از هفته 
گذشته بازی کردم و خوشحالم توانستم 
برای تیم خود گل بزنــم. البته هرچند 
شــیرینی گلی که زدم با شکســت تیم 
از بین رفت.« عباســیان درباره بازی با 
صنعت نفت آبــادان می گوید: »به نظرم 
بازی خوبــی بود ولی ما از موقعیت های 
خود استفاده نکردیم. متاسفانه روی 2 

اشتباه گل خوردیم و قانون فوتبال این 
است که اگر گل نزنی، گل می خوری.« 
هافبک سایپا در مورد عملکرد تیمش در 
نیم فصل اول توضیح می دهد: »سایپا در 
اوایــل فصل خوب کار کرد ولی با اینکه 
تیم افت کــرده بود دوباره به شــرایط 
خوب برگشــتیم. به نظرم تعطیلی های 
لیگ به ســایپا ضربه سنگینی زد، چون 
تیم در اوج بود و مــا آماده بودیم، ولی 
به یکبــاره تیم از آن روند خارج شــد. 
امیــدوارم در نیم فصــل دوم نمایــش 
بهتری داشته باشیم هرچند که بازی ها 

فشرده تر می شود.«

میاد قربــان زاده یکــی از بازیکنانی 
اســت که در فهرست مازاد سپیدرود رشت 
قرار گرفت و از حضور در تمرینات تیم منع 
شــد. قربان زاده درباره اینکــه مورد توجه 
علــی کریمی قرار نگرفــت و باید این تیم 
را تــرک کند، می گوید: »هنــوز هیچ چیز 
معلــوم نیســت. فعا گفتنــد در تمرینات 
شــرکت نکنم، تا در آینــده ای نزدیک در 
این باره صحبت کنیــم. مچ پایم کمی درد 
می کــرد و من فرصت را غنیمت شــمردم 
و برای اســتراحت بیشتر فعا در تمرینات 
شــرکت نمی کنــم.« قربــان زاده در مورد 

شــایعه کم کاری اش برای سپیدرود توضیح 
می دهد: »هنــوز با علــی کریمی صحبت 
نکردم و نمی دانم دلیل این تصمیم چیست. 
از طرفی برخی شایعات را باور ندارم و فکر 
فقط  کرده اند.  برخی شــلوغ کاری  می کنم 
به من گفتنــد فعا در تمرینات شــرکت 
نکن تا بنشــینیم و صحبت کنیم.« بازیکن 
ســپیدرود رشــت در رابطه با جدایی اش 
از ایــن تیم می گویــد: »برای مــن فرقی 
نمی کنــد. اگر ماندم همچنــان به این تیم 
کمــک می کنم و اگر هم نماندم برایشــان 
آرزوی موفقیت می کنم. البته من نســبت 

به سپیدرود بی تفاوت نیستم بلکه منظورم 
این اســت کــه در فوتبال حرفــه ای این 
جدایی ها طبیعی اســت .« میاد قربان زاده 
ظاهرا پیشنهادهایی هم دارد اما بیشتر آنها 
لیگ یکی اســت: »من هم پیشــنهادهایی 
دارم کــه یکی از آنها لیگ برتری و ســایر 
آنها لیگ یکی است. اگر از سپیدرود رفتنی 
شــدم، به آنها فکر خواهم کرد . من همیشه 
فکر می کنم ســپیدرود تیم خودم اســت 
چون برای این تیم زحمت کشــیدم و آن 
را از خــودم جدا نمی دانــم ولی به زور هم 

نمی شود در تیمی ماند.«

مســعود ابراهیم زاده مدافــع ذوب آهن 
اصفهــان اصا فکر نمی کرد در نیم فصل اول 
چنین نتایج ضعیفی کسب کنند. ابراهیم زاده 
که فکــر می کند تعطیــات، بهترین فرصت 
برای آنهاســت تا تیم تقویت شــود، در مورد 
عملکرد ضعیف ذوب آهــن در نیم  فصل اول 
لیگ برتــر می گوید: »عملکــرد تیم ما قابل 
دفاع نبود و خودمان هم انتظار نداشــتیم که 
چنین نتایجی را کســب کنیــم. در برخی از 
بازی ها خودمان اشــتباه کردیم و البته گاهی 
اوقات هم بدشــانس بودیم. در ضمن امسال 
بابت اشــتباهات داوری خیلی اذیت شدیم. 

همه ما در ایــن مدت تاش کردیم که نقاط 
ضعف و مشــکات را به کمترین حد ممکن 
برســانیم ولی متأسفانه نشــد و نتایج خوبی 
نگرفتیم.« مدافــع ذوب آهن اصفهان که فکر 
می کند همه به یک اندازه در ناکامی تیم شان 
مقصر هســتند، ادامه می دهــد: »همه ما به 
اندازه خودمان مقصر هستیم و جایگاه واقعی 
ذوب آهن این نیست که در پایین جدول قرار 
داشته باشد. وقتی منصوریان جانشین نمازی 
شد فرصت زیادی نداشت تا روی مسائل فنی 
و تاکتیکــی کار کند و بازی ها هم فشــرده 
بود امــا تعطیات نیم فصــل بهترین فرصت 

برای بازگشت ماســت و باید نقاط ضعف مان 
را برطــرف کنیم. ما بایــد در نیم فصل دوم 
خودمان را باا بکشیم تا حداقل در پایان لیگ 
امســال جایگاه خوبی داشته باشیم.« مسعود 
ابراهیم زاده در رابطه بــا عملکرد خودش در 
نیم  فصل اول لیــگ برتر هم توضیح می دهد: 
»عملکرد من بد نبود ولی امســال بدشانس 
بودیــم و وقتی هم تیم نتیجه نمی گیرد، این 
موضوع در عملکرد بازیکنان تأثیرگذار است. 
ما نباید دنبال مقصر باشــیم و مهم این است 
کــه همه تاش کنیم تا در نیم فصل دوم این 

نتایج را جبران کنیم.«

جعفری: همه فوادی ها دل شیر دارند

عباسیان: شیرینی گلی که زدم با شکست تیم از بین رفت

قربان زاده: به  زور نمی شود در سپیدرود ماند

ابراهیم زاده: انتظار کسب این نتایج را نداشتیم

تیم فرهاد کاظمی قهرمان نیم فصل اول
هفته هفدهم لیگ یک شــنبه با انجام 7 بازی دنبال شد. در مهمترین 
بازی این هفته، تیم سرخپوشــان پاکدشت که به دنبال حفظ صدرنشین بود 
مقابل آلومینیوم اراک توانســت گلباران کند و به پیروزی 3 بر صفر برسد. با 
این نتیجه، شــاگردان فرهاد کاظمی صدر جدول را حفظ کردند و توانستند 

در نیم فصل به قهرمانی برسند. 
در دیگــر بــازی مهم این هفتــه، گل گهر 
سیرجان تیم دوم جدول هم توانست به پیروزی 
برســد. سیرجانی ها در دقایق پایانی بازی موفق 
شدند دروازه اکسین البرز را باز کنند و پیروزی 

را به دست بیاورند. 
مس کرمان دیگر تیم مدعی صعود به لیگ 
برتر است که در بازی این هفته مقابل بادران از 
شکســت فرار کرد و به تساوی رضایت داد. این 
بازی در تهران برگزار شد. ملوان که مدتی است 
شرایط خوبی ندارد، بعد از هفته ها ناکامی موفق 
شد نود ارومیه را شکست دهد تا امیدوار به فرار 

از قعر جدول شود.
 در دیگر بازی مهم این هفته، اکبر میثاقیان مقابل تیم سابق خود قرار 
گرفت که توانست حریف را در خانه شکست دهد و به نخستین پیروزی خود 

با خونه به خونه بابل برسد. 
این بازی با نتیجه یک بر صفر به پایان رســید تا کارون اروند خرمشهر 

تنها میزبان باشد که در این هفته شکست خورد.

 نتایج هفته هفدهم لیگ یک به شرح زیر است:
گل گهر سیرجان یک...............................................................  اکسین البرز صفر

گل: حسام پورهاشم )88(
بادران تهران یک........................................................................  مس کرمان یک

گل هــا: مجتبی محبوب مجاز )7( برای بادران، مهــدی تیکدری )88( برای 
مس کرمان

....................................................  آلومینیوم اراک صفر سرخپوشان پاکدشت 3
گل ها: حســین فاضلی )27(، محمد امینی )39(، حسین امامیان )59( برای 

سرخپوشان پاکدشت
شهرداری تبریز یک.............................................................  قشقایی شیراز صفر

گل: احمد امیرکامدار )65(
فجرسپاسی شیراز صفر................................................  شهرداری ماهشهر صفر
ملوان بندرانزلی 2.......................................................................  نود ارومیه صفر

گل ها: شهریار مقانلو )19(، پژمان منتظری )40( برای ملوان
کارون اروند خرمشهر صفر...........................................  خونه به خونه بابل یک

گل: اسماعیل کیانی )8(

لیگ یک

امتيازتفاضلخوردهزدهباختمساويبردبازيتيمردیف
1595132122032سرخپوشانپاکدشت1
1586131161530گلگهرسيرجان2
158432213928مسکرمان3
157622191227شاهينبوشهر4
156541210223اکسينالبرز5
123-156541617آلومينيوماراک6
22-156451616قشقاییشيراز7
155641916321بادرانتهران8
517-154561520شهرداریتبریز9
414-15285610فجرسپاسی10
714-153571017شهرداریماهشهر11
1714-15357825نوداروميه12
913-153481019خونهبهخونه13
1113-153481021کارونخرمشهر14
711-152582027مسرفسنجان15
10*-153751515ملوان16

* امتیازات ملوان با 6 امتیاز منفی محاسبه شده است.

سرمربيتيم
حميددرخشان،عليکریمي،حميددرخشان،هومنافاضلينفتتهران
یحييگلمحمدي،مجتبيحسيني)موقت(،ارطغرولساغامتراکتورسازي
زاتكوکرانچار،کریمقنبري)موقت(،منصورابراهيمزادهسپاهان

لوکابوناچيچ،فيروزکریميگسترشفواد

علينظرمحمدي،اميدروانخواه،عليکریميسپيدرودرشت
اکبرميثاقيان،خدادادعزیزي،رضاعنایتي،عليرضامرزبان،داودمهاباديسياهجامگانمشهد
عليرضامنصوریان،وینفردشفراستقالتهران
برانكوایوانكوویچپرسپوليس

مهديتارتارپارسجنوبيجم
رضامهاجريپدیدهمشهد

مجيدجاليپيكان
فرازکمالوندصنعتنفتآبادان

عليدایيسایپا
عبدا...ویسياستقالخوزستان
سيروسپورموسويفوادخوزستان
اميرقلعهنویيذوبآهناصفهان

یحييگلمحمديپدیده
برانكوایوانكوویچپرسپوليس
اميرقلعهنویيسپاهان

جانتوشاک،محمدتقوي)موقت(تراکتورسازي
وینفردشفراستقالتهران

مهديتارتارپارسجنوبيجم
سيروسپورموسوي،ایلياستان،عزیزفریسات،افشينقطبيفوادخوزستان

عليدایيسایپا
مجيدجالي،پيكان

جوادنكونامنساجيمازندران
پائولوسرجيوصنعتنفتآبادان
عبدا...ویسي،عليرضامرزباننفتمسجدسليمان
فيروزکریمي،رضامهاجريماشينسازيتبریز
اميدنمازي،عليرضامنصوریانذوبآهناصفهان
خدادادعزیزي،عليکریميسپيدرودرشت
داریوشیزدي،کریمبوستاني)موقت(استقالخوزستان

سميراشيرمردي
Samira Shirmardi
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از جابــر انصاری پرســیده اند که 
چرا بازیکنان بعد از بازی با پدیده این 
اندازه ناراحت بودند که او این واکنش 
را نشــان داده است: »ناراحت نباشند؟ 
تیم ما بــازی را برده ولی داور گل صد 
در صــد مــا را نگرفت. مگــر در بازی 
مقابل تیمی مثل پدیده چقدر موقعیت 
نصیب حریفان می شــود؟ دست کمک 
داور درد نکند که عذرخواهی کرده اما 
3 امتیاز مــا را هم بر می گردانند؟ این 

عذرخواهی به درد ما نمی خورد!«
اعتــراض  بــه  نســبت  جابــر 
پرسپولیســی ها به حرف هــای مهدی 
رحمتــی نیز ایــن واکنــش را دارد: 
»شنیدم بازیکنان پرسپولیس مصاحبه 
کرده اند و حرف هایی در مورد رحمتی 
زده اند. البتــه فیلم مصاحبه بیرانوند را 
دیدم ولی واقعا من جابر انصاری که 4 
سال اســت در استقال هستم و بیش 
از 20 گل بــرای تیمــم زده ام و رفت 
و برگشــت به پرســپولیس گل زده ام 
اجــازه نمی دهم  بــه خودم  هیچ وقت 
جــواب کاپیتان پرســپولیس را بدهم! 
بیرانوند حداقل اگر می خواهد در مورد 
رحمتی حرف بزند اول از ســید جال 
حسینی که سال ها با رحمتی همبازی 
بوده اجــازه بگیرد و از او ســوال کند 
رحمتی کیســت و چه افتخاراتی دارد 
بعد در مــوردش مصاحبه کند! او تازه 
2 ســال اســت به پرســپولیس آمده 
بعد در مورد کاپیتان اســتقال حرف 
می زنــد؟ ظاهرا این بنــده خدا یادش 
رفته تا پارسال چه حرف هایی در مورد 

پرسپولیس می زد؟ «
حرف هایش  ادامــه  در  انصــاری 
با تندی بیشــتری بــه بیرانوند حمله 
می کنــد: »ایــن بنده خــدا مرتب در 
هــواداران  به  مجــازی اش  صفحــات 
پرسپولیس عدد 4 نشــان می داد و 2 
بار هم ســر از باشگاه استقال در آورد. 

شــاهکار او هم مصاحبــه اش در مورد 
هواداران پرسپولیس بود که هنوز وقتی 
آن فیلم را می بینیم تعجب می کنیم که 
او با چه رویی در این تیم بازی می کند. 
ایــن بنده خدا )بیرانونــد( به هواداران 
تیمش گفت ساکت شوید و بعد هم در 
مصاحبه اش اشــاره کرد که شما خواب 
قهرمانی را هم نمی دیدید، حاا بعد از 
10 سال برای تان قهرمانی آوردیم علیه 
ما حرف هــم می زنید؟ همین صحبت 
نشــان می دهد  بیرانونــد موقعی که 
مصاحبه می کنــد، زیاد فکر نمی کند و 

چندان تعادل ندارد.«
از دفاع دســته جمعی  انصــاری 
فغانی هم شــاکی  از  پرسپولیســی ها 
اســت: »اکثــر بازیکنان پرســپولیس 
داشــتند در مورد آقای فغانی صحبت 
می کردنــد و در حمایت از او مصاحبه 
می کردند. کسی منکر توانایی های آقای 
فغانی نیست و همه می دانند او بهترین 
داور ایران اســت ولی مگــر خود آقای 
فغانــی نمی تواند از خودش دفاع کند؟ 
مگر کســی که در جام جهانی قضاوت 
کرده می ترســد از خودش دفاع کند؟ 
همین که پرسپولیسی ها از فغانی دفاع 

می کنند خودش جای سوال دارد.«
این گونه  را  حرف هایــش  انصاری 
تمام کرد: »من جواب بقیه دوستان که 
از حرف های بازیکنان اســتقال ترش 
کردنــد را نمی دهم فقــط توصیه ام به 
بیرانوند که ادعــا می کند بازیکن ملی 
اســت، این اســت که ادبیات مصاحبه 
جلــوی دوربیــن بــا ادبیات ارســال 
دایرکت به مــردم در صفحات مجازی 
فــرق می کند! من به عنوان کســی که 
کم صحبت می کنم ایــن توصیه را به 
بیرانوند می کنم که اگر صحبت کردن 
بلد نیست حداقل حرف نزدن را خوب 

یاد بگیرد.«

جابرانصاری:بیرانوندبهپرسپولیسیها
۴نشانمیداد

 دفاع پرسپولیسی ها از فغانی جای سوال دارد

مشکل باقری جدی نیست
 فرشــید باقری که یکی از ارکان موفقیت اســتقال در دیدار های 
گذشــته بود، در بازی با پدیده خراســان مصدوم و جای خود را در نیمه 

اول به مارکوس نویمایر داد.
 باقری که از ناحیه زانو دچار مصدومیت شده، قرار است در تعطیلی 

لیگ پیگیر مصدومیتش باشد تا خودش را آماده کند. 
به این ترتیب، باقری مشــکلی برای همراهی اســتقال در نیم فصل 
دوم نخواهد داشت. باقری طی چند بازی اخیر برای استقال خیلی خوب 

کار کرده است و مورد توجه شفر قرار گرفته.
 این بازیکن با انگیزه باایی که دارد ســعی می کند خودش را هرچه 

سریعتر به شرایط بازی ها برساند.

دانشگر: خطای من روی مهربان 
اخراج نداشت

به زعم برخی کارشناسان محمد دانشــگر نیز باید دربازی با پدیده 
از زمیــن اخراج می شــد. مدافع اســتقال اما نظر دیگــری درباره آن 
صحنه ای که در بازی با پدیده رخ داد، دارد. 
او می گوید: »من دوســت نداشــتم در مورد 
این صحنه صحبت کنــم ولی تجربه من در 
سال هایی که در فوتبال هستم می گوید کمتر 
داوری در ایــن صحنه به بازیکن کارت قرمز 

نشان می دهد.«
مدافع اســتقال در ادامــه حرف هایش 
گفت: »فاصله مهربان با دروازه بســیار زیاد 
بود ضمن اینکه اگر او از من رد می شــد، به 
طور قطع روزبه چشمی به او می رسید چون 
او به عنوان یار پوششــی من ایستاده بود. این 
را هم بگویم در قوانین جدیــد داوری این صحنه اصا کارت قرمز ندارد 
چون درگیری بر سر توپ بوده است و من پیراهن بازیکن را نکشیدم که 
قرار باشد از زمین بازی اخراج شوم. همانطور که گفتم طبق قانون جدید 

داوری این صحنه کارت قرمز نداشت.«
مدافع اســتقال در مورد اینکه تعدادی از کارشناسان گفته اند این 
صحنه کارت قرمز داشته است هم این واکنش را نشان داد: »اظهارنظر های 
کارشناســان داوری محترم است اما من قانون را گفتم و خطای من اصا 

اخراج نداشت.«
محمد دانشگر در مورد اشتباه های داوری در نیم فصل اول که به ضرر 
اســتقال بوده است هم حرف هایی دارد: »من خدایی ناکرده نمی خواهم 
کســی را متهم کنم ولی کارشناسان داوری باید شــرایط حساس ما را 
درک کننــد. هــواداران از ما نتیجه می خواهند ولی یک اشــتباه داوری 
باعث می شــود که تمام زحمت های ما نقش برآب شود، من در مورد یک 
داور خــاص حرف نمی زنم و به طور کلی در مورد چینش داوران صحبت 

می کنم وگرنه آقای زاهدی فر از داوران خوب فوتبال ما هستند.«

ریکاوری استقالی ها
 ملی پوشــان اســتقال دیروز هم زیر نظر کادر فنی این تیم تمرین 

ریکاوری خود را پشت سر گذاشتند. 
نیم فصل لیگ برتر برای اســتقال به پایان رســید و بســیاری از 
ملی پوشــان تیم های لیگ برتری هم اکنون در پــک تمرین های خود را 

پشت سر می گذارند. 
با این حال به جز سیدحســین حسینی که در بازی با پدیده غایب 
بود، ســایر ملی پوشان اســتقال با حضور در ســالن وزنه آکادمی ملی 

المپیک وزنه زدند و تمرین ریکاوری خود را برگزار کردند. 
طبق برنامه وینفرد شفر بازیکنانی که به اردوی نهایی تیم ملی برای 
جام ملت ها دعوت می شــوند می توانند به اردوی تیم ملحق شوند و سایر 
بازیکنــان باید تمرین های خود را زیر نظر کادر فنی اســتقال پیگیری 

کنند.
اســتقالی ها به طور حتم چند روزی به مرخصــی خواهند رفت تا 

دوباره با نظر شفر به تمرینات برگردند.

محرومیت دسته جمعی خاطیان بازی استقال و پدیده

دومینویمحرومیت،ازکمکداورتاتماشاگراناستقال

اشتباه محرز کمک داور و وظیفه ای که او به 
درستی انجام نداد باعث شد تا این روزها بدجور 
کمیته داوران به خاطــر انتخاب داوران جوانش 
زیر ســوال برود، حتی عذرخواهی رحیم شاهین 
کمک داور بازی استقال و پدیده هم باعث نشد 
تا آتش انتقادات فروکش کند و این روزها انگشت 
انتقادات به طرف شــخص اصفهانیان نشانه رفته 
اســت. به هرحال استقالی ها بر این تصورند که 
اگر گل ســالم آنها گرفته می شد و صیادمنش را 
داور اخــراج نمی کرد آنها با شــرایطی بهتر وارد 
نیم فصل دوم می شــدند که این امر محقق نشد. 
گاهی یک اشــتباه آنقدر محرز و آشکار است که 
جای هیچ دفاعــی را نمی گذارد .همه دیدند که 
رحیم شــاهین چطور اشتباه کرد و به طور حتم 
او از ســوی کمیته داوران چند هفته ای محروم 
می شود، محرومیتی که پیش از این خود کمک 
داور بازی پذیرفته اســت اما اینها بهانه  و توجیه 
خوبی نیســت که فضای ورزشگاه آنقدر ملتهب 
شــود که محمدحســین زاهدی فر داور بازی را 
با اسکورت از ورزشــگاه خارج کنند. فحاشی به 
داور بازی و پرتاب اشــیا به سمت او و همچنین 
فحاشی به یکسری از مســووانی که این روزها 
در فضای مجازی به رنگی بودن متهم می شــوند 
باعث شــده تا همانقدر که اســتقالی ها تصور 
می کنند حق با آنها است در اتاق فکر حسن زاده 
و همکارانش حق را به آنها ندهند. ماک رییس 
کمیته انضباطی برای قضاوت آنچه در ورزشگاه 
گذشــته اســت، در وهله اول گزارش داور بازی 
است و آن چه زاهدی فر در گزارش خودش آورده 
بــه طور حتم به نفع اســتقالی ها نخواهد بود و 
بــه احتمال زیاد برای آنهــا محرومیت به همراه 

خواهد داشت.
کمک داور اشــتباه کرده است، کارشناسان 
داوری هم همه تایید کردند گل اســتقال سالم 

بود و از طرفی هم رحیم شــاهین کمک داور بازی 
به اشــتباهش اعتراف کرد. همه این شرایط باعث 
می شــود تا شاهین با شروع نیم فصل دوم در چند 
بازی حضور نداشته باشــد اما این دلیل نمی شود 
که حســن زاده به گزارش داور بازی بی توجه باشد 
و توضیحات او را نادیده بگیرد، ضمن اینکه کمیته 
اخاق هم ایــن روزها فعال نشــان داده و درصد 
حساســیتش به مسائل حاشــیه ای باا رفته و این 

امکان وجود دارد که تورک هم وارد ماجرا شود.
چرخــه فوتبال معیوبی که این روزها در لیگ 
برتر اجرا می شــود یک پکیــج کامل از آن چیزی 
اســت که زیبایی این رشته ورزشــی را به حداقل 
می رساند. در یک بازی داور متهم به قلدری می شود 

و به محضی که این حرف رسانه ای می شود، کمیته 
اخاق قلعه نویی را احضار می کند و از ســوی دیگر 
هم تیم ها با یک ســوت داور چنان هیاهویی به پا 
می کنند که ســکوها در پی آن اگــر هم بخواهند 
نمی توانند ملتهب نشــوند و سعی می کنند خودی 
نشان دهند، در اینکه هرکس در این مستطیل سبز 
به اندازه خودش مقصر اســت، شــکی نیست، چه 
داوری که وظیفه ابتدایــی خود را فراموش کرد و 
چــه مربی و بازیکنی که از کوره در می روند و بد و 
بیراه  می گویند و در این میان هم مخاطب فوتبال 

باید بنشیند و این زشتی ها را تماشا کند.
آنچه ماحصل این فضا است و در نهایت عاید 
همه می شود فهرست محرومانی است که یکدفعه 

همه را شــوکه می کند. محمد حسین زاهدی فر به 
همراه کمک هایش در بازی اســتقال و پدیده روز 
خوبی را پشت سر نگذاشتند اما همانطور که گفته 
شــد آنهایی که باید او و کمک هایش را بازخواست 
کننــد در اتاق فکر کمیته داوران هســتند و برای 
آنهــا خصوصا رحیم شــاهین محرومیــت در نظر 
می گیرند اما وجه دیگر ماجرا زیر پا گذاشتن اصول 
اخاقی اســت که توســط بعضی از تماشاگران در 
این بازی اتفاق افتاده و با گزارش زاهدی فر به طور 
حتم شرایط برای اســتقال به گونه دیگری پیش 
می رود. استقالی ها در چنین شرایطی باید منتظر 
محرومیت تماشــاگران خود باشند و حکم کمیته 

انضباطی می تواند آنها را شوکه کند.

 ایــن روزها شــایعات زیادی در مورد فهرســت 
خروج استقال شنیده می شــود، لیستی که با توجه 
به عملکــرد بازیکنان در نیم فصــل می توانی حدس 
بزنی چه کســانی در آن قرار دارند. منهای نویمایر و 
گرو الحاجی که به نظر می رســد خروجی های اصلی 
تیم استقال هســتند، چند بازیکن دیگر هم باید در 
فهرســت قرار بگیرند تا شــفر بتواند اسامی جدید را 

به مسووان باشگاه اســتقال بدهد. پیش بینی 2 یا 
3 نفر باقی مانده فهرســت خروج آبی ها واقعا دشوار 
است و شــفر باید تصمیم بزرگی اتخاذ کند. ترانسفر 
تبریزی، قــرض دادن محمدی مهر و تیموری و یا هر 
تصمیم دیگری می تواند برای استقالی ها حاشیه ساز 
شــود و نقل و انتقاات زمستانی آبی ها را تحت تاثیر 
قرار دهد. شفر در نیم فصل باید به دنبال اسامی بزرگ 

تیم خود برای خالی کردن فهرســت برود و می توانیم 
از همین حاا یک زمســتان پر خبر برای تیم او پیش 
بینی کنیم. سرمربی استقال البته همواره نشان داده 
تــا قبل از جذب بازیکن جدید، تصمیمی برای خروج 
بازیکنان حال حاضر خود ندارد اما این بار شرایط فرق 
می کند و 3 نفر از فهرست ورودی او همین حاا آماده 

اضافه شدن هستند.

 شمارش معکوس 
برای انتخاب 
خروجی ها

علی موسوی: 
جباروف نمی تواند مثل 

گذشته در استقال 
موفق شود

علی موســوی مهاجم ســابق استقال 
دربــاره عملکــرد نویمایــر و گــرو اینطور 
می گوید: »بــه نظرم نویمایــر بازیکن بدی 
نیســت ولی موقعی که به استقال آمد، تیم 
پاشیده بود و وقتی در ترکیب قرار می گرفت 
فشــار زیادی روی او بود. پارسال هم تیام و 
جباروف زمانی آمدند که اســتقال در تمام 
خطوط خوب بــود و زود جــا افتادند ولی 
امســال این طور نبود، با این حــال نویمایر 
کیفیت حرفه  ای دارد. گرو چیز خاصی نشان 
نداده است. بازیکنان آفریقایی مانند هندوانه 
دربســته اند، یا تنبل هستند یا یک مشکلی 

دارند. او نمایش دلنشینی نداشته است.«
پیشکســوت اســتقال در ادامه درباره 
لزوم جــذب بازیکــن در نقــل و انتقاات 
نیم فصل می گوید: »اگر اســتقال برنامه ای 
برای موفقیت در لیــگ قهرمانان دارد باید 
دو، سه بازیکن خوب جذب کند. استقال با 
این تیم کار ســختی در لیگ قهرمانان آسیا 
دارد و برای موفقیت باید بازیکنان حرفه ای 
بگیرد. استقال اگر بتواند از مرحله گروهی 
لیگ قهرمانان آســیا صعود کند، کارش در 
مرحله دوم خیلی سخت است. تمام تیم های 
آسیایی بازیکنان شان را نگه می دارند و آخر 
فصل دو بازیکــن قوی تر جایگزین می کنند 
اما اســتقال در این فصل یک تیم از دست 
داده و یــک تیم جدید جذب کرده اســت. 
لیگ قهرمانان آســیا برنامه ریــزی و تقویم 
دارد و نمی شود با فشار هوادار نتیجه گرفت. 
پرســپولیس با اما و اگرها توانست به فینال 
آسیا برسد اما سخت است که تیم های ایرانی 

بتوانند هرساله جزو برترین ها باشند.«
بازگشــت  احتمال  دربــاره  موســوی 
جباروف بــه این تیم می گویــد: »جباروف 
پارسال آمد و بازیکن بدی نبود اما استقال 
در فصل گذشــته خیلی تیــم خوبی بود و 
این مســاله به او کمک کرد تا موفق باشد. 
فصل گذشته استقال یکدست و خوب بود. 
در حال حاضر هم جبــاروف به تیمی رفته 
کــه موفق هم نبــوده و اان اگر بخواهد در 
قالب این تیم استقال قرار بگیرد، نمی تواند 
عملکرد خوب گذشته اش را داشته باشد. به 
نظرم با اینکه بازگشت جباروف به استقال 
برای هواداران دلچسب است اما او نمی تواند 

مانند گذشته موفق باشد.«
موسوی در پایان در پاسخ به این سوال 
که آیا اســتقال می تواند در نیم فصل دوم 
موفق باشــد؟ می گوید: »اســتقال روند رو 
به رشــدش را شــروع کرده و ۵0 روزی که 
استراحت دارد بهترین فرصت است که روی 

کارهای تاکتیکی کار کند.«

علی کریمی، فنی 
و اخاقی در حد 

استقال
پیش از شــروع فصل وقتی نام 
خریدهای  درفهرســت  کریمی  علی 
تصور  همگان  قرارگرفت،  اســتقال 
می کردند او نیز به مانند ده ها بازیکن 
مصدومــی که به اســتقال آمده اند 
خیلــی زود از دیــدگان محو خواهد 
شد و مسووان باشگاه ناچار به حذف 

نامش خواهند شد. 
بد بینی  دربــاره علــی کریمــی 
بســیاری پیــش از آغاز فصــل وجود 
داشــت اما برخاف تصورات آنچه رقم 
با واقعیت ها فرســنگ ها فاصله  خورد 

داشت.
علی کریمی به رقم آنکه در طول 
نیم فصل بارها مصدوم شد اما با تاش 
بسیار خودش را به شرایط بازی رساند 
و هــرگاه نیز در ترکیــب آبی ها  قرار 
گرفت یکی از موثرترین بازیکنان بود. 
شــماره 6 در ایــن ماه هــا که با 
پیراهن اســتقال در لیگ دیده شــد 
نقش خــود را به عنوان یــک هافبک 
دفاعــی کلیــدی ایفا کــرد و به جز 
زمان هایی که با مصدومیت مواجه بود، 
اجازه نداد خللی در این پســت ایجاد 

شود. 
کریمی بدون شــک اگــر دوران 
مصدومیــت را بــه طور کامل پشــت 
ســربگذارد می تواند در سال های آتی 

نیز در ترکیب استقال بدرخشد.
بازیکن ســابق باشگاه ســپاهان که 
مورد توجه ســرمربی تیم ملی هم هست 
بــه لحــاظ اخاقی نیــز یکی از 
بهترین های باشگاه استقال بوده 
و در روزهایی که اغلب بازیکنان 
استقال با جمات تند علیه 
پرسپولیسی ها  داوران، 
جریان ها  برخــی  و 
موضــع می گیرند، 
بازیکــن  ایــن 
ادبیاتی  بــا 
و  منطقــی 
دررسانه ها  نرم 
شــده  دیــده 

است.
بــدون  کریمــی 
لحاظ  بــه  هم  شــک 
فنی در حد اســتقال 
بــوده و هــم اخاقی و 
بی تعارف اســتقال به 
شخصیت هایی  چنین 

نیازمند است.

خبر و مصاحبه مصاحبه

نگاه فنی

راییکه

استقالیهارا

شوکهمیکند؟

چرخه فوتبال 
معیوبی که 

این روزها در 
لیگ برتر اجرا 
می شود یک 

پکیج کامل از 
آن چیزی است 
که زیبایی این 
رشته ورزشی 
را به حداقل 

می رساند.

خســرو حیدری حاا که استقال 
شــرایط مناسبی نســبت به دیگر رقبا 
نــدارد لب به اعتــراض گشــوده و از 
بی توجهی ها بــه این تیــم در ابتدای 
فصل به شــدت گله می کند. خسرو به 
جدایی ستاره ها اشاره دارد: »اول فصل 
همه دیدند که هیچ حمایتی از استقال 
نشــد. اان این حرف ها فراموش شده 
است ولی وقتی همه چیز جمع می شود 
به هر حــال باعث ناراحتی می شــود. 
شــما دیدید ابتدای فصــل ۵ بازیکن 
خــوب و باکیفیت اســتقال از تیم ما 

جدا شــدند در حالی که هیچ حمایتی 
صورت نگرفت اما تیــم مقابل و رقیب 
ما با وجود اینکه پنجره اش بســته بود 
از ابتدای فصل بــا نفراتش توافق کرد 
کــه در نیم فصل به آنها اضافه شــوند. 
به نظر شــما این تفاوت نیست. امسال 
به خاطر این موضوع کار سختی داریم 
و بــاز هم تاکید می کنــم باید با خیلی 

چیزها بجنگیم.«
حیدری در ادامــه حرف هایش به 
ماجرای جنــگ لفظــی بیرانوند ورود 
کرد: »به نظرم از پرسپولیس سیدجال 
حســینی کاپیتان این تیم کــه اتفاقا 
بازیکــن بزرگی اســت می تواند حرف 
بزند. در تیم ما هم بازیکنان بزرگترمان 
صحبت کردند. شــرایط به شکلی است 
که همه چیز به ضرر استقال شده و به 
هر حــال بزرگترهای تیم ما حق دارند 
از تیم شــان دفاع کنند. اگر سه امتیاز 
بــازی با پدیــده را می گرفتیم به صدر 
جدول نزدیک می شــدیم ولی این حق 
از ما گرفته شد. اگر آنها بودند ناراحت 
نمی شدند؟ شما مطمئن باشید در نیم 
فصــل دوم با همــه نامهربانی هایی که 

به تیم ما می شــود کار را محکم شروع 
می کنیم. چون دو ســه فصل است که 
لیگ را خوب شــروع نکردیم و همین 
موضــوع به مــا ضربه زده امــا در نیم 
فصــل دوم قطعــا کار را پرقدرت آغاز 

می کنیم.«
کاپیتــان آبی ها دربــاره وضعیت 
مالی اســتقال هم حرف هایــی دارد: 
»من نخستین بار است چنین مساله ای 
می شــنوم. این را به صراحت می گویم 
دریافتی مــا از بازیکنان پرســپولیس 
کمتر اســت و من به عنوان بازیکنی که 
در جریانات باشــگاه هستم مطمئنم از 
تیم رقیب کمتر دریافتی داشتیم. مطرح 
کردن این بحث ها اصا درست نیست و 
به نظرم اگر کسی صحبت می کند باید 
محترمانه باشد. مگر بازیکنان استقال 
بی ادبــی کردنــد یا حرف بــدی زدند 
اگر کســی به مهدی رحمتی و پژمان 
منتظری حــرف بزند انگار به خســرو 
حیدری حرف زده اســت. بچه های تیم 
ما در مورد نامهربانی ها صحبت کردند 
چون به هیچ شــکلی حمایت نشدیم و 

این هم جای ناراحتی ندارد.«

 اصغر حاجیلو، سرپرست تیم فوتبال 
اســتقال در واکنش به اینکــه برخی ها 
اعتقاد دارند پرســپولیس با پنجره بســته 
توانسته است نتایج خوبی کسب کند، این 
واکنش را نشــان داد: »مقصر بسته بودن 
پنجره بازیکن و مدیر قبلی باشــگاه بوده 
است، همانطوری که مدیران قبلی باشگاه 
استقال باعث شــدند پنج بازیکن خوب 
از این تیم جدا شــوند. مــا که نمی توانیم 
ایــن موضوع را گــردن ســازمان لیگ و 
پرســپولیس بیندازیم. وقتــی مدیریت و 
بازیکن اشــتباه کرده اند، مقصر چه کسی 
اســت؟ بازیکن در قبــال تیمش تعصب 
نداشــته و رفته و باعث بسته شدن پنجره 

تیمش شده است، مقصر استقال یا وزارت 
ورزش و جوانان نبوده اند. وقتی اســتقال 
پنج بازیکنش را از دســت داده، گناهش 
را نباید گــردن وزارت ورزش بیندازند. ما 
بهترین بازیکنان را از دســت دادیم و شفر 
مجبور شد با بازیکنان جوان و جدید، تیم 
جدیدی بسازد. امروز استقال تیم خوبی 
شده اســت و هوادار با افتخار به ورزشگاه 
می آید، تیمی که برابر پدیده نمایش خوبی 
داشــت. پدیده در حالی مقابل ســپاهان 
شکســت خورد که بهترین بــازی اش را 
انجام داد. استقال بازی به بازی بهتر شد 
اما به خاطر اشــتباه داوری دو امتیاز بازی 

با پدیده را از دست داد.«

حرف هایــش  ادامــه  در  حاجیلــو 
از مهــدی رحمتــی هم دفــاع می کند: 
»صحبت هــای رحمتی چیز خاصی نبود. 
بــه نظرم، فدراســیون، ســازمان لیگ و 
دپارتمــان داوری باید در تعطیات لیگ 
دنبال نقاط ضعف خود باشــند. دپارتمان 
داوران  قضاوت هــای  مــورد  در  داوری 
بررسی کند. باید ویدیو چک ها را بیاورند 
تــا صحنه های حســاس، گل ســالم یا 
پنالتی ها گرفته شود. یک امتیاز می تواند 
تعیین کننده تیم قهرمان باشد. داور بازی 
با پدیده، در اهواز نیز کار غیرمنطقی کرد 
و بــازی را به دلیل بارش بــاران متوقف 
کرد. او حتی می خواست در تجدید بازی 
تصمیم دیگری بگیرد. در هیچ جای دنیا 
چنین اتفاقی نمی افتــد اما داور این کار 
را کرد. هــواداران وقتی ایــن رفتارها را 
می بینند، چه کار کنند؟ بگویند مرســی 
داور عزیز، از شما ممنون هستیم که این 
اتفاق افتاده اســت؟! تیم زحمت می کشد 
و حــق دارد نتیجه اش را بگیرد اما چرا با 
اشتباه داور، نتیجه باید تغییر کند؟ مردم 
حق دارند اعتراض کنند. در تعطیلی ۵0 
روزه لیگ، دپارتمان و کمیته داوران روی 
داوران شان کار کنند، ویدیو چک بگذارند 
تــا صحنه های اشــتباه را تکــرار نکنند. 
بــا عذرخواهی و معــذرت خواهی کاری 

درست نمی شود.«

 حیدری: ۵ ستاره ما رفتند، پرسپولیس با پنجره بسته بازیکن خرید

حاجیلو: استقال مقصر رفتن بازیکن بی تعصب پرسپولیس نیست
  رحمتی حرف خاصی نزد

مردود شدن گل سالم استقال بهانه ای شد تا استقالی ها مدارک و مستنداتی جمع کنند و برای کمیته داوران و فدراسیون بفرستند با این مضمون که استقال در 
اکثر بازی ها از داوری ضربه خورده است و اگر این اتفاق نمی افتاد چه بسا این تیم در حال حاضر باای جدول نشسته بود. استقالی ها در کنار نامه اعتراض آمیز خود 
فیلم بازی های مورد نظرشــان را هم فرستادند و خواهان توجه بیشتر کمیته داوران به این نکته شدند. اشاره استقال به اشتباهاتی است که در بازی های مختلف 
مثل مصاف با ســپاهان، پدیده و ذوب آهن گریبان این تیم را گرفته . در چنین شرایطی هم که فضای مجازی پر شده از این موضوع که به عمد قرار است تیمی را 
قهرمان کنند و تعدادی از مسووان را به رنگی بودن نسبت می دهند طبیعتا این فرصت خوبی است برای باشگاه استقال که بتواند فضا را به نفع این تیم تغییر دهد.

افشارزاده پاسخ بیرانوند را داد

انتقال مهاجم سابق بارسلونا به الهال

مساوی بیشترین نتیجه استقال

 بحــث و جدل هــای بســیاری میان 
بازیکنان استقال و پرسپولیس به راه افتاده 
و یکی از مباحث نحوه تحویل ورزشگاه هایی 
است که در ســال های اخیر از سوی دولت 
به این دو باشــگاه داده شــده است. بعد از 
اینکه علیرضا بیرانوند مدعی شــده بود که 

در جلســه تقســیم این دو ورزشگاه میان 
ســرخابی ها خود اســتقالی ها در جلســه 
مدیران عامل ســرخابی ها با وزیر ورزش و 
جوانان اعام کردند به ورزشــگاه امام رضا 
رضایــت دارند و نباید به دلیــل در اختیار 
نداشــتن امکانات اعتراض کنند، افشارزاده 
به صحبت های دروازه بان ملی پوش سرخ ها 
واکنش نشان داده است: »من به همراه آقای 
طاهری و نمایندگان مجلس در جلســه ای 
شــرکت کردیم و اینگونه نبــود که پس از 
مشــخص شــدن قرعه ما اعــام کنیم که 
کدام ورزشــگاه را در اختیار داشته باشیم.« 
افشارزاده که به شدت از حرف های بیرانوند 
ناراحت است توضیح بیشــتری درباره این 
ماجــرا دارد: »در آن جلســه اول من قرعه 
را برداشــتم و نام ورزشگاه امام رضا داخل 
گوی بود. مــن نمی دانم که چرا باید درباره 
این مسائل صحبت شود و نبش قبر کنیم!« 
اظهارات پینگ پنگی میان سرخابی ها بعد از 
بازی های اخیر به نقطه اوج رســیده و این 

جریان همچنان ادامه دارد.

جاناتان سوریانو ستاره جدید خط حمله 
الهال عربستان اســت که در کنار بافمتمبی 
گومز فرانســوی خطرناک ترین و در عین حال 
گران ترین زوج خط حملــه فصل آینده لیگ 
قهرمانان آســیا را شــکل می دهند. سوریانو 
ســابقه حضــور در تیم دوم بارســلونا و آقای 

گلی در لیگ دســته دوم باشــگاه های اسپانیا 
را داشــته و همچنیــن یکــی از موفق ترین 
مهاجمــان تیم هــای پایه فوتبال اســپانیا در 
رده هــای نوجوانان تا زیر 21 ســال بوده که 
موفق به کســب عنوان آقای گلــی اروپا هم 
شــده اســت. این بازیکن در مقطعی مد نظر 
تیم اصلی بارسلونا هم قرار داشت اما در نهایت 
به ســالزبورگ اتریش پیوست و در این تیم با 
33 گل زده در فصــل 2014 عنوان آقای گلی 
لیگ را کســب کرد. ســوریانو در همین فصل 
آقای گل مســابقات لیگ باشگاه های اروپا شد 
و در ســال 2017 با یک پیشنهاد جالب توجه 
به تیم فوتبال پکن گوان چین پیوســت و در 
این تیــم 2۵ گل به ثمر رســاند. او در فصل 
جاری با 9 گل زده آقای گل لیگ چین است. 
مهاجم 33 ســاله اسپانیایی در نقل و انتقاات 
زمستانی به الهال عربســتان پیوسته تا خط 
حمله این باشگاه متمول را قدرتمندتر از پیش 
کند. نکته جالب توجه پیام رســمی باشــگاه 
بارسلونای اســپانیا است که انتقال سوریانو به 

لیگ عربستان را به این بازیکن تبریک گفت.

استقال با هدایت وینفرد شفر نیم فصل پر 
فراز و نشیبی را پشــت سر گذاشت و در نهایت 
نیز با 6 پیروزی، 7 مســاوی، 2 شکست، 1۸ گل 
زده، 6 گل خــورده و 2۵ امتیــاز بعد از پدیده، 
پرسپولیس، ســپاهان و تراکتورسازی در جایگاه 
پنجم قرار گرفت. ویژگی تیم اســتقال در نیم 
فصل نخســت پیروز شــدن بر تیم هایی بود که 
عمدتــا در رده های پایین جدول قرار داشــتند. 
شاگردان شفر در نیم فصل نخست تنها یک تیم 
باای جدولی که تراکتورســازی بود را شکست 
دادند که این نتیجه هم در هفته ســوم در حالی 
رقم خورد که تراکتورســازان هنوز به شــرایط 
ایده آل نرسیده بودند. از 6 پیروزی که آبی پوشان 

در نیم فصل نخســت به دســت آورده اند، یک 
پیروزی مقابل تیم باا نشین تراکتورسازی است 
و بعد از آن بااترین تیمی که استقال در جدول 
موفق به شکست دادنش شده  است، »سایپا« رده 

هشتمی است.
ســایر پیروزی هــای آبی پوشــان مقابل 
تیم هــای صنعت نفــت، نفت مسجد ســلیمان، 
ســپیدرود و اســتقال خوزســتان است که در 
رده های یازدهم، دوازدهم، پانزدهم و شــانزدهم 
جدول قرار دارند. استقال در بازی هایی هم که 
نتیجه مساوی گرفت اگر کمی هوشیارانه تر عمل 
کرده بود، در حال حاضر یکی از شگفتی ســازان 

لیگ بود.

مهديه دريابيگي
Mahdiyeh Daryabeigi
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شــنبه 97/9/24، هفتــه پانزدهم 
هجدهمین دوره لیگ برتر، ورزشگاه 

غدیر اهواز، تماشاگر:300 نفر
استقال خوزستان: یک

 گل: میثم کریمی )36- پنالتی(
سپاهان اصفهان: یک

 گل: ساسان انصاری )23(
کمک ها:  مقدم،  رحیمی  سعید  داور: 

آرمان اسعدی، هادی طوسی
شــاه  میثم  کانتری،  ایوب  اخطار: 
یونس  کریمی،  میثــم  مکوند زاده، 
دلفی و امیرحسین باقرپور)استقال 
خوزستان(، ساســان انصاری، خالد 

شفیعی)سپاهان(
 

استقال خوزستان:
فرزیــن گروســیان، میثــم شــاه 
مهرداد  آل نعمــه،  احمــد  مکونــد زاده، 
پورابوالقاســم، وحیــد حمدی نژاد، میثم 
کریمی، ایــوب کانتری، وحید نامداری، 
محمد شریفی)77- امیرحسین باقرپور(، 
یونس دلفی)91- مجتبی رمضانی(، رضا 

درویشی
 

سرمربی: کریم بوستانی

 سپاهان اصفهان:
حســن  نیازمنــد،  ســیدپیام 
ایرانپوریــان(،  محمــد  جعفــری)67- 
یزدانی، سعید  پورقاز، ســیاوش  عزت ا... 
آقایی)49- خالد شفیعی(، مهدی کیانی، 
محمــد کریمــی، وادیمیرکومان)82- 
رضا دهقانی(، ساســان انصاری، مهرداد 

محمدی، سجاد شهباززاده
سرمربی: امیر قلعه نویی

ســپاهانی ها می دانســتند برای چه 
چیــز پا به میــدان مبارزه با اســتقال 
خوزســتان می گذارند و چشــم به صدر 

جدول و البته کسب سه امتیاز داشتند.
 بــر همیــن اســاس خیلــی زود 
حماتشــان را روی دروازه میزبان خود 
آغاز کردند و توانســتند به دفعات دروازه 
اســتقال خوزســتان را تهدیــد کنند. 
ایــن حمات در دقیقــه 23 جواب داد، 
خوزســتان  اســتقال  بازیکنان  خطای 
پشــت محوطه جریمه موقعیت خوبی به 
ســپاهانی ها داد و در حالی که دروازه بان 
اســتقال در حال چینش دیوار دفاعی 
تیمش بود، ساســان انصــاری در غفلت 
اســتقالی ها تــوپ را بــه درون دروازه 

میزبان فرستاد.

تاش اســتقالی ها اما بعــد از این 
گل بــرای جبران گل خورده آغاز شــد 
و در دقیقــه 36 مدافعان ســپاهان برای 
جلوگیــری از پیشــروی دلفی مجبور به 
خطــا در محوطه جریمه شــدند تا داور 
نقطه پنالتی را نشان دهد. کریمی از روی 
نقطه پنالتی بازی را به تساوی کشاند تا 

نیمه اول با تساوی به پایان برسد.
در نیمــه دوم باز هم ســپاهانی ها 
در ایجــاد حمــات روی دروازه موفق تر 
ظاهر شــدند اما هر چقدر در بازی پیش 
رفتیم، این اســتقال خوزستان بود که 
دروازه  روی  موقعیت های جدی  توانست 
میهمان خــود ایجاد کند. اســتقالی ها 
چشــم به ضد حمات داشتند و 2 بار تا 
باز کردن دروازه سپاهان پیش رفتند اما 
با بدشانسی نتوانســتند گل برتری را به 
ثمر برسانند. شــاید اگر قدری مهاجمان 
این تیم دقــت می کردند گل دوم را هم 

می زدند.
به این ترتیب بازی پایانی نیم فصل 
اول رقابت ها با تســاوی یــک بر یک به 
پایان رســید و ســپاهان با وجود کسب 
عنوان قهرمانی نیم فصل نتوانســت سه 

امتیاز آخرین بازی اش را کسب کند.

کریــم بوســتانی پس از تســاوی 
استقال خوزستان برابر سپاهان اصفهان 
می گوید: »ســپاهان تیم بزرگی است و 
کادر بزرگی هم دارد و بیشترین جام ها 
را سپاهان کسب کرده است و قلعه نویی 
مرد جام هاست و تمام جام های سپاهان 
و اســتقال را قلعه نویی آورده اســت. 
حریف مــان را آنالیــز کــرده بودیم و 
بازیکنانــم منطقی بازی کردند و باید از 
آنها تشکر کنم. موقعیت گل داشتیم اما 
نتیجه برای مــا خیلی خوب بود. نتیجه 
خوبی مقابل یک تیــم بزرگ گرفتیم و 
نظم تیمی خوبی در این بازی داشــتیم. 
بعــد از این بــازی 12 روز اســتراحت 
می کنیم و ســپس با روحیه ای بهتر به 

تمام  هواداران سنگ  می آییم.  تمرینات 
گذاشتند و خوب حمایت مان کردند.«

او حرف هایــش را اینطــور ادامــه 
می دهــد: »قبــل از گل خــوب بازی 
می کردیــم، نمی خواهم بگویم اشــتباه 
داوری ولــی آن صحنه بــه وجود آمد و 
داور ظاهرا ســوت نزده و توپ سپاهان 
گل شــد. بازیکنان تاش خودشــان را 
کردنــد. نیمه دوم هم تاش بیشــتری 
کردیم و به گل رســیدیم و بازی خوبی 
انجــام دادیــم و خوشــبختانه بازی را 

مساوی کردیم.«
خوزســتان  اســتقال  ســرمربی 
اشــاره ای به شــرایط فنی مسابقه دارد: 
»با تیــم بزرگی بازی می کردیم و هدف 

اول مــان گل نخوردن بــود و بعد از گل 
دنبال این بودیم که گل دوم را نخوریم. 
دفاع هــای چپ و راســت حریف رونده 
بودند. مــا هم تاش کردیــم از فضای 
پشــت آنها با دلفی و نامداری استفاده 
کنیم و به نتیجه هم رســیدیم. نه ضد 
فوتبال بــازی کردیم و نه وقت کشــی 
کردیم. جا دارد از بازیکنان تشــکر کنم. 
در زمین خودمان برای برد بازی کردیم. 
با قلعه نویی درگیر نشدم و ایشان بزرگ 
و استاد من اســت و 1۰ سال با ایشان 
کار کردیم. طبیعی است که قلعه نویی از 
نتیجه راضی نبود و من هم به او خسته 
نباشید گفتم و او هم خوب بود و تحویلم 

گرفت و مشکلی به وجود نیامد.«

میگوئل تکسیرا، مربی سپاهان بعد 
از بازی ســپاهان با استقال خوزستان 
می گوید: »بازی خیلی ســختی داشتیم 
و ما می دانســتیم  و بــه بازیکنان مان 
گفته بودیم که شروع بازی باید محکم 
و قوی باشــد چون استقال خوزستان 
تیم خوبی است و بازیکنان خوبی دارد. 
به بازیکنــان گفته بودیــم اگر محکم 
بازی کنیــد می توانید ببرید، البته چند 

موقعیت داشتیم و این توپ ها گل نشد. 
نباید آن پنالتی اتفاق می افتاد. در نیمه 
دوم هم می خواستیم نتیجه را برگردانیم 
و تاش مان را کردیم اما تیم اســتقال 
خوزســتان بسته و خوب بازی کرد ولی 
به هدف مان که برد بود نرســیدیم. جا 
دارد باز هم از هواداران ســپاهان که تا 
اهواز آمدند و از ما حمایت کردند تشکر 
کنم. ما در کل به هدف مان در نیم فصل 

که قهرمانی بود رسیدیم و اعتقادم این 
اســت که این قهرمانی راحت نبود.« او 
حرف هایــش را اینطــور ادامه می دهد: 
»در این 6 ماه کار ســختی داشــتیم و 
کاری کردیم که ســپاهان مدتی بود به 
آن نرســیده بود. به امیر قلعه نویی هم 
تبریــک می گویم که بــا توجه به زمان 
کمی که داشــت دیــدگاه بازیکنان را 

عوض کرد.«

سپاهان، صدرنشین نیم فصل

بوستانی: داور سوت نزده، سپاهانی ها گل زدند

تکسیرا: به هدف مان در نیم فصل اول رسیدیم

تصویر شهر

 گل ســوم را که پرســپولیس به پارس جنوبی زد، ســید جال 
حســینی و علیرضا بیرانوند حســابی شــادی کردنــد. بعد از 
اینکه شــوت عالیشــاه بر تور دروازه احمدی نشست، بیرانوند 
جلوتر از حســینی به آسمان پرید و شــادی خود را نشان داد. 
پایکوبی کاپیتان و دروازه بان قرمزها که چند ثانیه طول کشــید، 
شــباهت بســیار زیادی به هوادارانی داشــت که روی سکوها 
مشــغول خوشحالی بودند و توجه تماشــاگران را نیز جلب کرد.

 خلیــل زاده بعد از گل دوم علیپــور با عطش زیاد می خواســت که گل بزند 
و روی یک ارســال از راست توسط عالیشــاه نیز دست به یک حرکت عجیب 
و خارق العاده زد. ســانتر بلندی که از سمت راست شــد در نزدیکی مدافع 
پارس جنوبی به شــجاع خلیل زاده رســید. او در این صحنه با پرشــی بلند 
و عجیــب به توپ ضربه زد هرچند توپ را با اختاف زیاد به بیرون فرســتاد.

 هواداران صنعت نفت آبادان، 
برای بازی با فواد بنری را با 
خود به همراه آورده بودند. 
روی این بنر نوشته  بودند که 
به علت کسب نتایج ضعیفی 
که باعث تحقیر مردم آبادان 
شده است از فرماندار شهر و 
نمایندگان آبادان می خواهند 
که برای تغییر مدیرعامل و 
سرمربی اقدام کنند.

 این تصویر به خوبی می تواند 
میزان نارضایتی و خشم 
وینفرد شفر نسبت به داوری 
بازی استقال – پدیده را 
نشان دهد. استقالی ها 
معتقدند که در این بازی در 
حق شان ظلم شده است.

جام ملت هاي آسیا
دوشنبه 97/10/17

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

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

 ساعت 15:3۰
سه شنبه 97/10/25

................................................  عراق ایران
 ساعت 2۰:3۰

بازي هاي تیم هاي همگروه ایران 
در جام ملت هاي آسیا

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

ساعت 18:۰۰
شنبه 97/10/22

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

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

 ساعت 2۰:3۰

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 

 کلنل: کاش حداقل به پنجره توری 
می زدن، پشه نیاد تو #پرسپولیس.

آچاچار: حســین ماهینی: به جای 
اینکه اینقدر در مورد تیم ما صحبت کنند 
بیایند بر نقاط ضعف تیم شان تمرکز کرده 
و آن را رفع کنند. این خیلی بهتر اســت 
و می توانند پیشــرفت کنند. دو، سه تیم 
در مورد تیم ما صحبــت می کنند که 2 
برابر پرســپولیس هزینه کرده اند. تیم ما 
دو ســال اســت اصًا بازیکن نگرفته اما 
اســتقال چهار بازیکن را از دست داده و 

17 بازیکن جذب کرده است.
پیکمن: یکی دیگه از معجزات برانکو 
اینه که حتی با این شــرایط که بازیکنای 
زیــادی نــداره می تونه به بعضیاشــون 

استراحت بده.
ChrtNgoErf:شاید پارس جنوبی 
دورتمونــد ایران باشــه ولــی اان قطعاً 

دورتموند فصل پیشه.
نعمتی  ســیامک  این  آپآ پی جی: 
و آدام همتــی هم مثــه آناهیتا همتی و 
آناهیتا نعمتی شــدن، هیچکی نمی فهمه 

کدوم کدومه.
فاخته: علیپــور گل هایی رو با پای 
چپ می زنه کــه طارمی با پای راســت 

می زنه بیرون.
Nm7: می دونیــن تورم یعنی چی؟ 
یعنی تا همین چنــد وقت پیش با 5۰۰ 
تومن می شــد یه بستنی عروسکی خرید 
ولی اان فقط می شه رفت رو یه صندلی 
نشست و بازی تراکتور رو دید؛ تورم یعنی 

این.
Hossein: آقای میثاقی که می گی 
باید مربیا ملزم بشــن بیان مصاحبه بعد 
بازی کنار زمین. دقیقــاً چرا باید بیان با 
دوربین صدا و ســیما صحبت کنن؟ مگه 

حق پخش می دین اصًا؟
امیرووو: قبل شروع فصل می گفتم 
اگه پرســپولیس تا نیم فصــل 1۰ امتیاز 
هم عقب باشــه قهرمان می شه. حاا اگه 
سپاهان ببره فقط 2 امتیاز عقب می افتیم 
و من می خــوام پیشــاپیش قهرمانی رو 

تبریک بگم خدمتتون.
احســان چراغی: رحمان احمدی 
از فوتبــال خدافظــی کنــه، تفاضل گل 

پرسپولیس منفی می شه!
گفته  ماهینــی  هارپــاک:  عادل 
رحمتی خیلی کار اشــتباهی کرده علیه 
پرســپولیس حرف زده. بعــد خودش و 
بیرانونــد بعــد بازی در جــواب رحمتی 
بدترین حرف ها رو علیه باشگاه استقال 

زدند. کار اشتباهی مگه نبود؟
Alrza: بعضی وقتا ازمه پنجره های 
زندگیتونو ببندید تا شــرایط سخت بشه، 
وقتی که ســخت شــد، بعضی ها تنهات 
می ذارن و مــی رن دنبال جــای بهتر و 
بعضی ها هم تنهــات نمی ذارن و تا تهش 
باهاتن. اینجوری می شــه می فهمید کی 
واقعاً دوســتتون داره و پنجره که باز شد، 
هرگز اجازه ندید کــه برگردن چون اونا 

لیاقت شما رو ندارن.
Sanavnd10: جالــب اینجاســت 
انتقاد  داوری  وضعیــت  از  اســتقالی ها 
می کنن و می گن یه تیمی ســود می بره 
بهشــون  پرســپولیس  بازیکنای  همــه 
برخــورده، بابا صبر کنید شــاید ما اصا 

منظورمون سپاهان بوده.
بی ژن: محسن بنگر تو جواب سوال 
خبرنگار که پرسید می گن داوری به سود 
پرسپولیســه گفت: نه اصًا این زمین کج 
بود و عروس بلد نیست برقصه نداریم. بد 

بودیم و نتیجه نگرفتیم.
بانــوان.  برتــر  لیــگ   :Zahrita
ذوب آهن - پارس جنوبی بوشهر. فوتبال 
بانوان از نظــر فنی و داوری از چیزی که 
فکرش رو می کردم بهتــره. حیف که به 
این اســتعدادها توجه نمی شــه. آقایون 
می تونن بیــان فوتبال بانوان ببینن. )غیر 
از فیلمبردار و عکاس، دو سه نفر تماشاگر 
آقا بودن( ولی ما نمی تونیم فوتبال آقایون 

رو ببینیم.

شهر مجازی

گل و پیروزی هم از نارضایتی ها نکاست
وقتی کارد به استخوان برزیلی ها می رسد

واضح ترین نتیجه پیروزی صنعت نفت آبادان مقابل سایپا نه ابقای 
ســرجیو بود و نه پایان حواشی و نارضایتی ها. این پیروزی اتفاقاً نشان 
داد که نارضایتی ها نسبت به کادر مدیریتی باشگاه صنعت نفت آبادان 
به اندازه ای شــدت گرفته که حتی پیروزی ایــن تیم هم نمی تواند از 

حجم نارضایتی ها بکاهد.
 این را می شــد به راحتی از شعارهایی که از روی سکوها شنیده 
می شــد، فهمید. هــواداران صنعت نفت آبادان پیش از شــروع بازی، 
نارضایتــی خود را از وضعیت موجود اعام کرده بودند. شــعارها علیه 
مدیریت باشگاه با به ثمر رسیدن گل سایپا شدت گرفت و حتی وقتی 
صنعت نفت هم گل زد، ذره ای از آن کم نشــد. عاوه بر شعارهایی که 
از روی ســکوها شنیده می شــد، هواداران آبادانی با در دست داشتن 
بنرهای مختلف نارضایتی خود را نسبت به کادر مدیریتی نشان دادند. 
همــه این ها گویــای این بود که هواداران صنعــت نفت به چیزی جز 
تغییرات در ســطح مدیریتی در باشگاه صنعت نفت راضی نمی شوند. 
این همان چیزی است که حتی فرمانداری هم برای بهبود شرایط این 
باشــگاه توصیه کرده بود و حاا با حجم وسیع نارضایتی ها، جدی تر از 

قبل مطرح می شود.
 نکته اما اینجاســت که تغییــرات مدیریتی در باشــگاه صنعت 
نفت، تنهــا در صورتی امکان پذیر اســت که این تغییــرات از هیأت 
مدیره آغاز شــود. اعمال تغییر در هیأت مدیره این باشگاه هم نیازمند 
هماهنگی هایی از ســوی وزارت نفت است و مراحل اداری خاص خود 
را می طلبد. تغییر در هیأت مدیره و ســپس مدیرعامل که شاید حتی 
به تغییرات کادرفنی هم منجر شــود، پروســه زمان بری است که نقل 
و انتقاات زمســتانی را برای صنعت نفت آبادان از همیشه حساس تر 

می کند. 
هر یک روز که برای این تیم می گذرد، زمان ارزشمندی است که 
می توانــد صنعت نفت را از برنامه های نقــل و انتقااتی اش دور کند و 

سرنوشت این تیم برای نیم فصل بعد را تغییر دهد.
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محمــد تقوی با تراکتورســازی 
عملکرد خوبی داشــت. چــه نتیجه 
تراکتورســازی را مدنظر قرار دهیم و 
چه نوع بازی این تیــم را، می بینیم 
که تقوی حتی توانســته بسیاری از 
نقص هــای تراکتــور در زمان حضور 
توشــاک را هم برطرف کنــد. او اما 
هرگز نتوانســت به اندازه کسانی که 
نیمــی از او در تیــم تغییرات مثبت 
ایجــاد کــرده بودند، بــه محبوبیت 
برسد. چرا که هواداران تراکتورسازی 
از همــان زمان که توشــاک رفت، با 
وعده هــای زنوزی انتظار مربی خیلی 
بزرگتری را می کشیدند و هرگز تقوی 
را به چشــم یک سرمربی ماندگار در 

تیم خود ندیدند.
این رابطه اما اخیراً تیره هم شده 
اســت و در بازی با فواد  تیره تر شد. 
ماجــرای این نارضایتــی از عملکرد 
مســعود شــجاعی در بازی با فواد 

شروع شد.
شجاعی در این بازی ذهنیت هایی 
را تقویت می کرد که از درگیری اش با 
بیژن حیدری در بازی با صنعت نفت 
آبادان در جــام حذفی بر جای مانده 
بود. حاا دوبــاره بیژن حیدری داور 
بازی بود. شــجاعی اما حرفه ای تر از 
آن بود کــه اتفاقات بازی که چندین 
ماه از آن می گذشت، روی نوع رفتار 
او با داور بازی تاثیر بگذارد. موضوعی 
که شــجاعی را به یکی از سوژه های 
بازی تبدیل کرد اما اتفاق دیگری بود.
معتقد  تراکتورســازی  هواداران 
بودند که مسعود شــجاعی در بازی 
مقابل فــواد، عملکــرد قابل قبولی 
و  منفــی  واکنش هــای  نداشــت. 
نارضایتی گســترده هواداران از روی 
زود خودنمایی  کرد.  ســکوها خیلی 
تعویض  درخواســت  یکپارچه  آنهــا 
شــجاعی را داشــتند اما این چیزی 
نبــود کــه در برنامه های ســرمربی 

تراکتورسازی جایی داشته باشد.
به  واکنــش  تقــوی حتــی در 
انتقادها گفت: »کاپیتان تیم را تحت 

هیــچ  شــرایطی عــوض نمی کنم.« 
همین اظهارنظر باعث شد تا هواداران 
ناراضی تراکتورســازی بیش از پیش 
نسبت به این موضوع حساسیت پیدا 
کنند. آنهــا معتقدند در تیمی که به 
گفته مالک باشــگاه بازیکن سااری 
وجود ندارد، هر بازیکنی که نتواند در 
طــول 9۰ دقیقه نمایش مورد نظر را 
داشته باشد، محکوم به تعویض شدن 

است.
این اما در شــرایطی اســت که 
سرمربی تراکتورسازی هم برای خود 
این حق را قایل است که بتواند درباره 
بازی کــردن بازیکنی که به او اعتقاد 
دارد، تصمیم گیــری کند. حداقل در 
طول یک بازی می تــوان این اختیار 
را به سرمربی داد که بر اساس اعتقاد 
و برنامه هــای خود دربــاره تعویض 
کاپیتــان تیمش تصمیــم بگیرد نه 

خواست هواداران!
این جو امــا در شــرایطی بین 
هواداران ایجاد شــده کــه در پایان 
نیم فصل نخست، احتمال اینکه مالک 
باشگاه بخواهد درباره سرمربی موقت 
تیــم تصمیمی جدی بگیرد، بســیار 

زیاد است.
 محمدرضا زنوزی، مالک باشگاه 
تراکتورســازی بعد از رفتن توشاک، 
هرگز حاضر نشد درباره قرارداد تقوی 
تصمیمی جــدی بگیرد و او به عنوان 
ســرمربی موقت کار خود را ادامه داد 
تا خواه ناخواه هر تصمیمی درباره او 

به نیم فصل موکول شود.
حاا زمان آن اســت که پیش از 
هر اقدامــی در جهت جذب بازیکن، 
زنوزی ابتدا تکلیف سرمربی تیمش را 
مشخص کند. مشخص شدن وضعیت 
تقوی، بدون شک بر نگرش هواداران 
به او و تصمیم هایــش هم تأثیرگذار 
خواهد بــود. البته به شــرط آنکه تا 
پیــش از آن، جو ایجاد شــده روی 
ســکوها، بر نظر مالک باشــگاه برای 
ادامه همــکاری با تقــوی تأثیرگذار 

نشود.

  تصمیم فنی تقوی
 یا تقابل با هواداران؟

دلخوری تبریزی ها از سرمربی به خاطر شجاعی

در پایــان نیم فصــل، پدیده با 31 
امتیــاز در جمع باانشــین های جدول 
رده بندی، همه را حیرت زده کرده است. 
این همان تیمی اســت که در هفته اول 
رقابت ها به خاطــر 76۰ میلیون تومان 
بدهی بــه کمیته وضعیت فدراســیون 
فوتبــال، کارت بــازی بازیکنانش برای 
بازی با پرســپولیس صادر نشــده بود. 
جلــوی بــازی بازیکنان جدیــد را که 
گرفتند، یحیی اعام کرد با این وضعیت 
نمی کند.  بــازی  پرســپولیس  مقابــل 
مسووان ســازمان لیگ هم برای اینکه 
غائله ختم به خیر شــود، به او پیشنهاد 
دادند کــه دو بازیکن را از بین بازیکنان 
جدیــد انتخاب کند و بــازی بدهد. بعد 
هم بــرای اینکه نیمکــت تیمش خالی 
نماند، یحیی مجبور شــد بازیکنانی که 
در لیســتش نبودند را از روی سکوها به 

روی نیمکت بیاورد.
همه این اتفاقــات که در هفته اول 
جنجالی شــد، خیلی ها را به این نتیجه 
می رســاند که پدیده قرار اســت مسیر 
ســیاه جامگانی را طی کنــد که معلوم 

نیســت در حال حاضر به چه سرنوشتی 
دچار شــده اســت. پدیده اما با یحیی 
متفاوتی  کامًا  سرنوشــت  گل محمدی 
پیــدا کرد. تیمــی که در طــول چهار 
فصــل اخیــر )14، 15، 16 و 17( بــه 
طور میانگین هر فصل حدود 34 امتیاز 
کسب کرده بود، حاا در نیم فصل با 31 
امتیاز باانشــین جدول رده  بندی است 
و یکــی از مدعیان قهرمانی به حســاب 
می آید. همه این ها اما در حالی است که 
این تیم با شــکل و شمایلی که در هفته 
اول از خود نشــان داده بود، می توانست 

مستعد فاجعه بارترین نتایج باشد.
به هر قیمتی بود اما پدیده توانست 
با همه مشکات مالی، با پرداختی حدود 
33 درصد از مبلــغ قرارداد بازیکنان در 
جایــگاه مطلوبی به نیم فصل برســد. با 
اینکــه همین 33 درصــد پرداختی هم 
در کمال ناباوری انجام شــد و اختاف 
بین مسووان شهری و مدیریت شرکت 
پدیده مــادر، کار را برای برطرف کردن 
مشکات مالی باشــگاه سخت می کرد. 
پابرجاســت،  ایــن اختاف ها همچنان 

باشــگاه پدیده هنــوز واگذار نشــده و 
هیچ تصویری از آنچه قرار است در نیم 
فصل دوم انتظار پدیده را بکشــد، قابل 

پیش بینی نیست.
اینجا اما درســت همــان نقطه ای 
است که سرنوشت پدیده را در ادامه راه 
مشــخص می کند. اگر این باشگاه بتواند 
بااخــره بعد از باتکلیفی های بســیار، 
وضعیت مالکیت و تزریق پول به باشگاه 
را مشخص کند، می تواند بیشترین بهره 
را از بازار نقل و انتقاات ببرد و نیم فصل 
دوم را موفق تر از نیم فصل نخســت طی 
کنــد. شــاید تنها در چنین شــرایطی 
بازیکنان متقاعد بــه ماندن در این تیم 
شــوند و مذاکرات برای جذب بازیکنان 

جدید به نتیجه برسد.
چرا که علی رغم رسیدن کمک های 
بازیکنان و  مالی در نیم فصل نخســت، 
کادرفنی و حتی کادر مدیریتی باشــگاه 
پدیده حتی لحظه ای بابت یک روز بعد 
خــود مطمئن نبودند. حتــی لحظه ای 
این اطمینان خاطــر بابت پرداخت های 
منظم یا حتی نامنظم در باشگاه پدیده 

بی معنی است و همین موضوع است که 
ادامه کار را برای بســیاری از بازیکنان 
این تیم سخت کرده است و پدیده را در 
معرض خطر کوچ دسته جمعی بازیکنان 

قرار داده است.
از طرفی تیم هــای رقیب پدیده با 
اطاع از شــرایطی که برای این باشگاه 
به وجود آمــده، مذاکره با بازیکنان این 
تیم را شــروع کرده اند و با پیشنهادهای 
وسوسه  کننده، مهره های کارآمد یحیی 
را برای جدایی هوایی کرده اند. حســین 
مرادمند، عبدا... حســینی، محمدمهدی 
مهدی خانی و حســین مهربان از جمله 
بازیکنانی هســتند که بیش از سایرین 
در معرض پیشــنهادهای رقبای پدیده 
بوده انــد و زمزمه هایــی هــم دربــاره 

جدایی شان شنیده می شود.
بازیکنانــی که جدایی شــان بدون 
شــک می تواند کار را برای یحیی خیلی 
ســخت تر کند. هرچند که او در همین 
مدت هم توانسته از بازیکنانی بیشترین 
بهــره را ببرد که شــاید پیش از این در 
تیم های دیگر تا این اندازه کارآمد ظاهر 

نشده  بودند.
تهدید کوچ دســته جمعی بازیکنان 
پدیــده به تیم هــای رقیب امــا وقتی 
جدی تر می شود که با توجه به وضعیت 
باشــگاه پدیده،  بندی در قرارداد بیشتر 
بازیکنان این تیم قرار دارد که در صورت 
امکان  زیر 5۰ درصــد،  پرداخت هــای 
جدایی از این تیم را به بازیکنان می دهد. 
با این وضعیت پدیده با پرداختی حدود 
3۰ درصدی، چاره ای ندارد جز اینکه با 
مذاکره و گفت وگو بازیکنان را به ماندن 

متقاعد کند.
تقویت پدیــده در حــال حاضر تنها 
از نظــر فنــی حایز اهمیت نیســت. بحث 
واگذاری باشــگاه پدیده همچنان داغ است 
و مســووان باشــگاه اگر بخواهند معدود 
مشــتریان خــود را برای واگــذاری تیم از 
دســت ندهند، چاره ای ندارنــد جز اینکه 
به هرقیمتی شــده تیم را تقویت کنند، نه 
تضعیف، وگرنه همین معدود مشتریانی هم 
که برای خرید این تیم پا پیش گذاشته اند، 
بعد از جدایی بازیکنان برای سرمایه گذاری 

ریسک نخواهند کرد.

جایگاه پدیده در پایان نیم فصل 
اول، همه را شگفت زده کرد. آن 
هم با همه مشکات مالی بزرگ و 
کوچکی که این تیم را از همان هفته 
اول با دردسر مواجه کرده بود. حاا 
درست زمانی که باید این تیم به 
فکر تقویت و برنامه ریزی برای ادامه 
راهش باشد، هجوم تیم های رقیب 
برای مذاکره با بازیکنان پدیده، به 
یکی از بزرگترین معضل های یحیی 
تبدیل شده است. بازیکنانی که 
کمتر از 50 درصد دریافتی داشته اند 
و براساس  بندی در قراردادهای شان 
می توانند به راحتی جدا شوند 
و به پیشنهادهای بهترشان فکر 
کنند. اینجا همان نقطه ای است که 
سرنوشت آینده پدیده مشخص 
می شود؛ از ادامه حضور در جمع 
مدعیان قهرمانی تا فرصت 
خودنمایی در چشم خریدارانی 
که در پروسه واگذاری امتیاز این 
باشگاه وارد شده اند.

نگرانی جدید گل محمدی برای نیم فصل دوم

هجوم رقبا برای جذب بازیکنان پدیده
تهدید 

بزرگ علیه 
گل محمدی

استقال خوزستان یک-سپاهان یک
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پرونده دنیس تنا، قهرمان قزاقســتانی جهــان و المپیک 
که به طرز مشــکوکی به قتل رسید، به مرحله صدور رای 
رســیده است. براساس گزارش پلیس قزاقستان، دنیس تنا 
روز 19 ژوئن ســال جاری میادی )29 خرداد( در شــهر 
آلماتی قزاقستان کشته شد. به گفته پلیس قزاقستان، وی 
در جریان نزاع با دو سارق برای سرقت آینه بغل خودروی 
لوکســش با ضربه های چاقو به قتل رسید. دنیس تنا چند 
ساعت پس از اعزام به بیمارستان با وجود عملیات احیا2/5 
ساعته پزشکان درگذشــت. متهم نخست این درگیری در 
مســیر فرار از صحنه جنایت و همدســتش نیــز روز بعد 
دستگیر شدند. یکی از متهمان چاقویی را که با آن قهرمان 
جهــان و المپیک را به قتل رســاندند، تحویل پلیس داده 
است. همچنین پلیس قزاقســتان از دستگیری نفر سومی 
خبر داد که یک زن اســت. حاا و با گذشت چند هفته از 
این جنایت هولناک خبر می رسد که پرونده قتل دنیس تنا، 
دارنده مدال برنز المپیک 2014 سوچی با تکمیل تحقیقات 
رســماً به دادگاهی در شهر آلماتی برای صدور رأی ارجاع 
داده شــد. دادگاه کیفری ویژه ای در شــهر آلماتی به این 
پرونده رســیدگی می کند. ســه متهم به اتهام قتل دنیس 
تنای 25 ساله تحت بازداشــت پلیس قزاقستان هستند و 
این پرونده جنایی شــامل 38 جلد تحقیقات جامع است. 
سرویس رســانه ای دادگاه آلماتی تاریخ دقیق رسیدگی به 

این پرونده را اعام نکرد.

از نگاه آمار، عنوان بهترین دروازه بان نیم فصل 
نخســت لیگ هجدهم نصیب مهدی رحمتی 
می شــود. دروازه بان 37 ساله ای که نشان داده 
هنوز یکی از آماده ترین بازیکنان فوتبال ایران 
در این پســت حساس است. رحمتی با سبقت 
از علیرضا بیرانوند که طی دو، ســه فصل اخیر، 
همیشه این عنوان را به خود اختصاص داده، در 
صدر جدول بهترین دروازه بان ها ایســتاده و به 

این جایگاه مهم تکیه زده است.
رحمتی در استقال و رقابت با حسین حسینی 
که خودش جزو بهترین دروازه بان های سالیان 
اخیر فوتبال ایران اســت، به مرد شــماره یک 
و انتخاب نخســت وینفرد شــفر تبدیل شده 
است. مهدی رحمتی در نیم فصل نخست، 12 
بار درون دروازه اســتقال قــرار گرفت و آمار 
درخشــانی به نام خود ثبت کــرد. آماری که 
عنوان بهترین دروازه بان نیم فصل را برای او به 

ارمغان آورده است.
 

 برای مهدی رحمتی:
 همه رکوردها مال تو

 دروازه بــان باتجربه اســتقال، مقابل پیکان، 

پارس جنوبی جم،  تراکتورســازی،  ذوب آهــن، 
فواد، نفت مسجدسلیمان، نساجی، پرسپولیس، 
و  استقال خوزســتان  پدیده،  ماشین ســازی، 
نفت آبــادان درون دروازه ایــن تیم ایســتاد و 
تنهــا 4 گل دریافت کــرد. 2 گل از ذوب آهن، 
یکــی برابــر پارس جنوبی جــم و دیگری هم 

نفت مسجدسلیمان.

آمار مهدی رحمتــی در این 12 بازی، 1080 
دقیقه حضور در دروازه اســتقال است. یعنی 
این دروازه بان به طور میانگین، هر 270 دقیقه 
یــک گل دریافت کــرده که تحســین برانگیز 
و درخشــان اســت. بــه ایــن آمــار، تعداد 
کلین شیت های رحمتی را هم باید اضافه کرد. 
دروازه او فقــط در 3 بازی باز شــده و رحمتی 
9 بار توانســته مهاجمان حریف را ناکام کند و 

قفس توری اش را بسته نگه دارد.

نکته جالب دیگر درباره عملکرد رحمتی، تعداد 
دقایقی است که او گلی دریافت نکرده. آخرین 
بار، حکیم نصاری در دقیقه 88 بازی استقال 
مقابــل نفت مسجدســلیمان و از روی نقطــه 
پنالتی توانست رحمتی را مغلوب کند. او از آن 
به بعد، 6 بار درون دروازه اســتقال ایستاده و 
گلی نخورده. یعنی حدود 542 دقیقه است که 
هیچ مهاجمی موفق نشــده تور دروازه رحمتی 

را بلرزاند و دروازه اش را باز کند.
نزدیک تریــن دروازه بــان به مهــدی رحمتی، 
علیرضا بیرانوند از پرسپولیس است. دروازه بان 
26 ســاله ای که طی دو فصل اخیــر و از نگاه 
آمار، همیشــه عنوان بهتریــن دروازه بان فصل 
را به دســت آورده اما حاا قافیــه را به رقیب 

پرتجربه خود باخته و در رده دوم ایستاده.
 بیرانونــد در نیم فصــل اول لیگ هجدهم، 11 
بار درون دروازه پرســپولیس ایســتاده. مقابل 
نفت مسجدســلیمان،  استقال خوزســتان، 
نفت آبــادان، ســپیدرود، اســتقال، ســایپا، 
ذوب آهن، سپاهان، تراکتورسازی، ماشین سازی 

و پارس جنوبی جم.
علیرضا بیرانوند در این 11 بازی، 4 گل خورده 
و با این آمار نیم فصل نخست را به پایان رسانده. 
گل هایی که توسط مهاجمان نفت آبادان، سایپا، 
سپاهان و پارس جنوبی جم وارد دروازه بیرانوند 
شده اســت. دروازه بان پرسپولیس 990 دقیقه 
درون دروازه پرســپولیس قرار گرفته و به طور 
میانگین، هر 247 دقیقه یک بار دروازه اش باز 

شــده. آماری که 23 دقیقه بــا آمار فوق العاده 
مهدی رحمتی فاصله دارد.

بیرانوند در طول این 11 بازی، 7 کلین شــیت 
به نام خود ثبت کرده. تعداد کلین شــیت های 
او هم در مقایســه با مهدی رحمتی، 2 تا کمتر 
اســت. هر چنــد رحمتی یک بازی بیشــتر از 
بیرانونــد انجام داده اما اگر این یک بازی را هم 
به حساب دروازه بان پرسپولیس بنویسیم، او باز 
هم از رقیب خود در استقال کمتر کلین شیت 

کرده است.
دروازه  درون  بــار   4 رادوشــویچ  بوژیــدار 
پرسپولیس ایستاده، 2 بار کلین شیت کرده و 2 
گل هم مقابل نســاجی و پیکان خورده. آمار او 
کمی شبیه حسین حسینی، دروازه بان ذخیره 

استقال است. 
دروازه بانــی که 3 بار برای اســتقال به میدان 
رفته، در یک بازی مقابل سپیدرود کلین شیت 
کرده و 2 بار هم دروازه اش برابر سایپا و سپاهان 

باز شده است.
اســتقال و پرســپولیس بــا حضــور بهترین 
دروازه بان های نیم فصــل لیگ هجدهم، عنوان 
بهترین خط دفاع نیم فصل را به خود اختصاص 
دادنــد. هر دو تیم، تنها 6 گل دریافت کردند و 
البته این را مرهون عملکرد کم نقص خط دفاع 

و البته دروازه بان های خود هستند.
 هر چند در بخش دروازه بان، رحمتی عملکرد 
بهتری ارائه داده و یک پلــه جلوتر از بیرانوند 

ایستاده است.

لوکا مودریچ بعــد از فتح توپ طا کمتر مصاحبه 
کرد اما حاا در واپســین روزهای سال میادی با 

یک نشریه زادگاهش مصاحبه ای مفصل داشت.
 نشریه  اسپورتسکه نووستی کرواسی با این ستاره  
کروات مصاحبه ای اختصاصی انجام داده و مودریچ 
در این گفت وگوی مفصل در مورد مسائل مختلفی 
صحبت کرده؛ از اتفاقاتی که در طول ســال برای 
او افتاده و از موفقیت های بزرگش در این ســال و 

چالش هایی که در آینده برایش رخ خواهد داد.
 ولــی از همه جالب تــر صحبت هایی اســت که 
مودریچ در این مصاحبه برای نخســتین بار درباره 

کریستیانو رونالدو و مسی مطرح می کند.
 مودریــچ درباره پایــان امپراتــوری یک دهه ای 
مســی و رونالدو و واکنش های منفی نســبت به 
آن گفت: مســاله به نظر من خیلی ســاده است. 
کریســتیانو رونالــدو و لیونل مســی دو پدیده ای 
هســتند که در 10 ســال گذشــته مقتدرانه در 
راس فوتبال دنیا ایســتاده بودند و مهم ترین عامل 
موفقیت شــان کیفیت باای فوتبال شان بوده. ولی 
ما دربــاره  نمایــش فوتبالیســت ها در طول یک 
فصل صحبت می کنیم و از این گذشــته در نتایج 
اعام شــده عوامل زیادی وجود دارد که روی نظر 

روزنامه نگاران تاثیر می گــذارد. یعنی می خواهند 
بگویند که همه  رای دهندگان اشتباه کرده اند؟ اگر 
نظرشان واقعا این است، پس بهتر است تمام جوایز 
و رای گیری ها و مراســم را تا اطاع ثانوی تعطیل 
کنیم و بگوییم تا زمانی که رونالدو و مســی بازی 
می کنند همــه جوایز و افتخارات به تناوب به آنها 

تعلق بگیرد.
مودریــچ در پایان درباره آینده اش در رئال مادرید 
نیــز گفت: در حــال حاضر از یــک چیز مطمئن 
هســتم و آن این است که دست کم تا پایان مدت 

قراردادم بازیکن رئال مادرید خواهم بود.

هرنان کرســپو یکی از نوستالژی های فوتبال 
آرژانتین اســت که مدت هاســت کفش ها را 
آویخته. مهاجم ســابق تیم های فوتبال پارما 
و اینتر، اکثر روزهای دوران بازیگری اش را در 
ایتالیا سپری کرد و عاوه بر این دو تیم، برای 
میان، اتزیو و جنوا هم توپ زد و در نهایت 
سال 2012 بازنشسته شــد. کرسپو حاا در 
ایتالیا  پســت مدیریت کماکان در فوتبــال 
حضور دارد اما وسوسه مربیگری و حضور در 

مستطیل سبز او را رها نمی کند.
در همین راستا ستاره سابق سری A و مدیر 
باشگاه پارما، عهده دار  مسوولیتی جدید شده 
و به زودی کار خود را به عنوان سرمربی جدید 
تیم فوتبال بانفیلد آرژانتین آغاز خواهد کرد.

این خبر را اســکار توکر، نایب رییس باشگاه 
بانفیلــد اعام کــرد و گفت: هرنــان پروژه 
فوتبالــی خود را برای ما تشــریح کرد و ما با 
هم به توافق رسیدیم. او ظرف چند روز آینده 
به بوئنوس آیرس ســفر و کارش را شــروع 
خواهــد کرد. ما امیدواریم که او قراردادش را 
امضا کند و بتوانیم قبل از کریسمس مراسم 
معارفــه اش را برگزار کنیم. مدت این قرارداد 

یک سال و نیم است.
کرســپو برای مدت کوتاهــی در فصل 15-
2014 به عنــوان ســرمربی تیــم زیــر 19 
ساله های آرژانتین فعالیت داشت و پس از آن 
هم در فاصله ماه جوای سال 2015 تا مارس 
 B سال 2016 ســرمربی تیم مودنا در سری
فوتبال ایتالیا بود. مودنا اما کرســپو را پس از 
11 پیروزی، 5 تســاوی و 19 شکست اخراج 
کرد. کرسپو پس از آن به پارما برگشت تا در 
پســت اجرایی به این تیم برای بازگشــت به 

سری A کمک کند.

محمد صاح ستاره مصری لیورپول برای دومین بار به عنوان بهترین بازیکن آفریقا از نظر BBC انتخاب شد.
در آســتانه پایان ســال 2018 میادی، BBCاسپورت مطابق هر سال، بهترین بازیکن ســال قاره آفریقا را انتخاب کرد و امسال نیز همچون سال 
گذشته، محمد صاح ستاره لیورپول به این عنوان دست یافت. محمد صاح با این انتخاب چهارمین بازیکن تاریخ قاره آفریقا است که دو بار جایزه 
بهترین بازیکن آفریقایی از نظر BBC را به دست می آورد. پیش از او یحیی توره در سال های 2013 و 2015، جی جی اوکوچا در سال های 2003 
و 2004 و نوانکو کانو در ســال های 1997 و 1999 به عنوان بهترین بازیکن آفریقا از نظر BBC انتخاب شــدند. صاح در کنار اوبامیانگ در صدر 

جدول گلزنان لیگ برتر انگلیس قرار دارد.

نگاهی آماری به عملکرد شماره یک استقال و پرسپولیس

بااترازبیرانوند،رحمتیبهتریندروازهباننیمفصل

رای گیری را تا اطاع ثانوی تعطیل کنید
مودریچ:همهجایزههارابهمسیورونالدوبدهید!

کرسپو سرمربی شد
بازگشتعصیانگر

BBCصاحمردسالآفریقابهانتخاب

پروندهقتلالمپینقزاق
دردادگاه

گزارش یک

ذره بین تایم اوت

قاب روز

طنزیم

کامنت

افسردگی
ببینید میزان عمق ناراحتی و فشار و دپرس بودن 
بنده چقدر زیاد اســت که ناچار شدم برای نوشتن 
این طنزها از آهنگ های بهنام بانی اســتفاده کنم 
که بشورد ببرد پایین! بعضی روزها اینطوری است 
دیگر! آدم چشــمش را باز می کند می بیند ساعت 
شــده هفت و نیم شــب، هنوز طنزش را ننوشته، 
همه روزنامه هم در حال داد زدن هستند که این 
طنزهای بی مزه ات چه شــد! زود باش! شرمنده! از 
زمانی که گوشــی موبایل عزیزم به ســرقت رفته، 
حقیقتا لحظه ای نیست که یادم نیاید چقدر خوش 
دســت بود و چقدر کیبوردش خوب بود و چقدر 
وقتی در خیابان گیر می کــردم، کار راه انداز بود 
و زود بــه زود مطالــب را با همان گوشــی تایپ 
می کردم. این گوشــی ارزان قیمت جدید هندی 
تباری که در دستم هســت، کیبوردش یکطوری 
اســت که آدم می خواهد بــا آن یک پیامک تایپ 
کند، بیچاره می شود! خاصه اینکه این طنزنویس 

گوشی ز کف داده را درک کنید.
 

دست و جیغ و هورا
به ســامتی و مبارکــی و میمنتی تیــم امیرخان 
قهرمــان نیم فصل شــد و دل کارلوس خان هم از 
تب و تــاب افتاد. حیف نبود دم جــام ملت ها تیم 
پرســپولیس یا تیم یحیی قهرمان نیم فصل شوند 
کــه آق کارلوس ناراحت شــود و خــون به دلش 
بیایــد؟ همین امیرخان قهرمان نیم فصل شــد که 
هم شــجاعت دارد هم شــخصیت و اان هم علیه 
تیــم پرســپولیس و برانکو مصاحبــه می کند و به 
همیــن دلیل در دل آق کارلــوس جا افتاده. ما که 
یادمان هســت چهارســال قبل این دو بزرگوار چه 
اره ای می دادند و تیشــه ای می گرفتند. حواســمان 
هم هســت که این دل و قلــوه ای که این روزها رد 
و بــدل می کنند از عشــق متقابل نیســت بلکه از 
نفرت مشــترک است. البته از قدیم هم گفته اند که 
دشمن دشمن من، دوست من است. خاصه اینکه 
احتماا بعد از سوت پایان بازی سپاهان و استقال 
خوزســتان، کل کادرفنی تیم ملی با هم مشت شان 
رفته هوا! البته این بار حواسشــان بود کسی دور و 

برشان نباشد که راپورت بدهد!
 

گودبای پارتی
راســتی صحبت آق کارلوس شد. مراسم گودبای 
پارتی نامبــرده دیروز در یک جو امنیتی و مخفی 
و بــدون اینکــه مــکان و زمانش بــه خبرنگاران 
مزاحم اعام شــود، برگزار گردید. آنهایی که باید 
می آمدند و دعوت می شــدند دعوت شدند. آنهایی 
هم که نباید می آمدند که به قول کاشــانی ها کارد 
بخورد توی سیرابشــان! چرا دعوت شوند؟ چرا با 
خبر شــوند؟ معموا رسم است که بنویسند فان 
مراســم فان روز و فان ساعت در فان جا برگزار 
می شود منتهی از آنجایی که خدایی نکرده امکان 
دارد چهارتا خبرنگار هماهنگ نشــده هم بتوانند 
به این مراســم راه پیدا کنند محل و زمان را اعام 
نمی کنند. فقط باند خودمان بیایند داخل! دمتان 

گرم! مبارک خودتان!
حقیقتش ما می خواستیم برمبنای آهنگ معروف 
»اینجا گودبای پارتی جعفره« یک طنزی روی این 
مراسم هم بنویسیم که امروز ننوشتیم. شاید فردا!

هومن جعفري
Houman Jafari

قیل و قال

 شترسواری اومتیتی
ساموئل اومتیتی، مدافع تیم ملی فرانسه و باشگاه بارسلونا 
این روزها در دوحه به سر می برد تا درمانش را در کلینیک 
اسپایر پیگیری کند. اومتیتی به گشت و گذار در پایتخت 
قطر پرداخت. مدافع فرانسوی در این تفریح سوار شتر شد 

و از جاذبه های گردشگری دوحه دیدن کرد.
 

مطر خط خورد
جام ملت های آســیا تقریبا سه هفته دیگر در کشور امارات آغاز 
می شــود و امارات به عنوان میزبان رقابت ها پا به این مســابقات 
خواهد گذاشــت. بعــد از مصدومیت عمــر عبدالرحمان و خط 
خوردن او از تیم ملی امارات، اسماعیل مطر نیز که اخیرا مصدوم 

شده بود از فهرست امارات برای این رقابت ها خط خورد.
فهرســت 26 نفره اماراتی ها برای جام ملت های آســیا از سوی 
آلبرتو زاکرونی منتشر شــد که در آن نام بازیکنانی چون احمد 
خلیــل و علی مبخوت، آقای گل دوره قبل جام ملت ها نیز دیده 
می شــود. تیم ملی فوتبال امارات در گروه نخست جام ملت های 
آسیا با تیم های بحرین، هند و تایلند همگروه است و در نخستین 
دیــدار که دیدار افتتاحیه جــام ملت ها نیز خواهد بود به مصاف 

بحرین می رود.
 

 طاها را برگردانید!
کمیته بین المللی المپیک از 3 قهرمانی روســی المپیک 
زمســتانی 2014 ســوچی خواســت تا مدال های طا را 
بازگردانند. IOC از آلکســی ویوودی، آلکسی نگودایلو و 
دیمیتری تروننکووا درخواســت کــرد تا مدال های طای 
خود را که در رشــته بابسلد المپیک 2014 سوچی کسب 

کرده بودند، بازگردانند.
 آلکســی ویوودی باید 2 مدال طای خــود در المپیک 
زمستانی 2014 سوچی روسیه را کسب کرده بود با توجه 
بــه حمایت دادگاه بین المللی داوری ورزشــی )CAS( از 
تصمیم کمیتــه بین المللی المپیک به خاطر نقض قوانین 
ضد دوپینــگ در نخســتین فرصت بازگرداند. آلکســی 
نگودایلــو و دیمیتــری تروننکووا نیز ابتدا با درخواســت 
بازگرداندن مدال های خود از ســوی کمیتــه بین المللی 
المپیک مواجه شدند اما دادگاه بین المللی داوری ورزشی 

رای را به نفع آنها صادر کرد.
کمیته بین المللی المپیک به طور کلی خواهان بازگرداندن 
تمامی مدال های 11 ورزشــکار روســی رشته بابسلد که 
قوانین ضد دوپینگ را در المپیک زمستانی 2014 سوچی 
نقض کرده بودند، است. پیش از این نیز کمیته بین المللی 
المپیــک خواهــان بازگرداندن 2 مدال طای الکســاندر 
زوبکووا شــده بود که این رای نیــز در دادگاه بین المللی 

داوری ورزشی مورد تایید قرار گرفت.
 

دوحه میزبان سوپرجام آفریقا
فدراسیون فوتبال قطر و کنفدراسیون فوتبال آفریقا برای 
برگزاری دیدار سوپرجام باشــگاه های آفریقا در دوحه به 

توافق رسیدند.
 بــا توافــق رییــس فدراســیون فوتبال قطــر و رییس 
کنفدراســیون فوتبال آفریقا مسابقه سوپرجام باشگاه های 

این قاره در دوحه برگزار می شود.
 براین اساس سوپرجام قاره آفریقا با حضور باشگاه الترجی 
تونس قهرمان لیگ قهرمانان باشــگاه های آفریقا و الرجاء 
البیضاوی مراکش، قهرمان جام کنفدراســیون آفریقا 20 
فوریــه در قطر برگزار خواهد شــد. طبق توافقات صورت 
گرفته دوحه در ســال های آتی نیز میزبان این مســابقه 
خواهد بود تا برخاف روال معمول، ســوپرجام آفریقا در 

قاره آسیا برگزار شود.

از نگاه آمار، عنوان بهترین دروازه بان 
نیم فصل نخست لیگ هجدهم نصیب مهدی 

رحمتی می شود. دروازه بان 37 ساله ای که 
نشان داده هنوز یکی از آماده ترین بازیکنان 

فوتبال ایران در این پست حساس است. 
رحمتی با سبقت از علیرضا بیرانوند که طی 
دو، سه فصل اخیر، همیشه این عنوان را به 
خود اختصاص داده، در صدر جدول بهترین 

دروازه بان ها ایستاده

کریســتیانو رونالدو ابرســتاره پرتغالی به اندازه ای بزرگ و کاریزماتیک است که 
در هر تیمی همه را زیر ســیطره و اســتیای خود می گیرد و به نوعی همه در 
ســایه او قرار می گیرند. از همین رو بدیهی اســت که همبازیان ســابقش بعد از 
جدایی از رونالدو خا او را احســاس کنند. مارســلو مدافع برزیلی رئال مادرید و 
نانی هافبک ســابق منچستریونایتد دو ستاره ای هستند که این روزها در تمجید 

رونالدو صحبت کرده اند.
مارســلو در یک مصاحبه درباره وضعیت رئال مادرید و جدایی کریستیانو رونالدو 
صحبــت کرد. مدافع برزیلی گفت: رونالدو عاوه بر اینکه یک هم تیمی بود برای 
من یک دوست نیز محســوب می شد. سرخیو راموس و لوکا مودریچ هم دوست 
من هستند. کاما واضح است اگر بهترین بازیکن جهان در تیم تان نباشد، دل تان 
برایش تنگ می شود. با این حال باید بگویم ما در همه پست ها بهترین های جهان 
را در اختیار نداریم. هر تیمی خواهان رونالدو اســت اما رئال مادرید در نبود این 

بازیکن باز هم رئال مادرید خواهد بود. بازیکنان می روند و می آیند.
او در ادامه اظهار کرد: نباید مســائل خــارج از زمین روی ما تاثیر بگذارد. زمانی 
که در یک بازی پیروز می شــویم، می دانیم که بهترین تیم جهان نیستیم و وقتی 
که شکســت می خوریم بدترین نیســتیم. در برخی از بازی ها شکست یا پیروزی 
رقم می خورد. همیشه سعی می کنیم به بهترین شکل ممکن وظایف مان را انجام 

دهیم.
مدافع رئال مادرید افزود: هنوز به فوریه 
نرســیدیم. این ماه تعیین کننده است. 
بــه جمع بندی  نمی توان در ســپتامبر 
رســید. می توان از تیم انتقــاد کرد اما 
ســنجیدن یــک فصــل در ایــن زمان 
دیوانگی اســت. جام جهانی باشگاه ها را 
پیش رو داریم. باید پیروز شــویم. ما در 

همه رقابت ها حضور داریم.
مارســلو درباره چهــار قهرمانی در پنج 
فصل لیگ قهرمانان اروپا گفت: همیشه 
به این موضوع فکر کــرده ام که مادرید 
می تواند همه عناوین را به دســت آورد؛ 
به خاطر نحوه عملکردش. تیم قدرتمندی تشــکیل دادیم که بازیکنانی همچون 
راموس، رونالدو، مودریچ، کریم بنزما، گرت بیل و ایکر کاســیاس در دوران خود 
در آن حضور داشــتند. این بازیکنــان مدت ها در کنار هــم بودند. این موضوع 

کلیدی است.
مدافع برزیلی در مورد پیوســتنش به مادرید اظهار کرد: همه چیز ســریع اتفاق 
افتاد. در ابتدا فکر می کردم یک شوخی است. من همیشه مادرید را خیلی بزرگ 
می دیدم. من عضو تیمی شدم که همیشه بازی هایش را از تلویزیون و یا بازی های 

کامپیوتری می دیدم. باور نکردنی بود.
او افــزود: هرگز به فکر جدایی نبودم و به تیم دیگری فکر نکردم. همیشــه برای 
اینکه در مادرید بمانم تمام تاش خود را به کار بردم. هرگز به دقایق حضورم در 
میدان فکر نکردم. اگر تنها 15 دقیقه فرصت بازی داشــته باشم سعی می کنم به 

بهترین شکل ممکن بازی کنم.
مارســلو درباره آینده اش گفت: دنیای مد را دوست دارم و برادرزنم در این شغل 
است. او شرکت خود را دارد و من با او در برخی از عکس ها همکاری کردم. با این 

حال نمی خواهم بگویم مدل خواهم شد.
 

نانی: رونالدو و من همچنان رفیق می مانیم
لوئیز نانی در مصاحبه ای عنوان کرد رفاقت دیرینه ای با کریســتیانو رونالدو دارد. 
هافبک تیم اســپورتینگ در این باره اظهار داشــت: کریســتیانو بهترین بازیکن 

جهان است. او یکی از چهره های خیلی مهم در دوران فوتبالم است.
وی افزود: ما دو نفر در اسپورتینگ یعنی یکی از بهترین آکادمی ها، مطرح شدیم 
و پیشــرفت کردیم. بعد به منچســتریونایتد رفتیم و زیر نظر فرگوســن فعالیت 
کردیــم. در این تیم تا قهرمانی اروپــا هم پیش رفتیم. در کنار هم نیز فاتح اروپا 
شدیم. زندگی ما دو نفر به هم مرتبط است و برای همیشه دوست باقی خواهیم 

ماند. من دلتنگ او هستم.

امروز آنتن دربست در اختیار لیگ برتر جزیره است. از هفته 17 لیگ برتر دو بازی حساس 
روی آنتن خواهد رفت. برایتون - چلســی ســاعت 17 و لیورپول - منچستریونایتد ساعت 

19:30 که هر دواز شبکه ورزش پخش خواهد شد.

یک سال پیش در چنین روزی جلد ایران ورزشی به برد پرسپولیس در برابر بادران با نتیجه 
2 بر یک در جام حذفی داشــت و با تیتر »حمله پرســپولیس به جام دوم« آن را روی جلد 
برد. در این مطلب می خوانیم: همانطور که پیش بینی می شد بادران لیگ یکی مانع سختی 
برای پرسپولیس برانکو بود و سرخ ها به سختی با نتیجه 2 بر یک از سد این تیم گذشتند 
تا به مرحله یک هشتم برسند. پرسپولیس با این برد به جمع 8 تیم نهایی جام حذفی رسید 

و حاا برای رفتن به نیمه نهایی صنعت نفت آبادان را پیش روی خود می بیند.

جیانی اینفانتینو رییس فدراســیون جهانی 
فوتبــال در پایان اجــاس بین المللی فیفا 
در یک تورنمنت دوســتانه پا به توپ شد. 
اینفانتینو که به پا به توپ شدن در سفرهای 
خودش عاقه زیــادی دارد پس از اجاس 
فیفــا این بــار در یک تورنمنت دوســتانه 
با حضــور رییس فدراســیون فوتبال قطر، 
رییس کنفدراســیون فوتبــال آفریقا، اعضا 
و نماینــدگان عالی رتبه فیفا و ســتاره های 

کامرونی  اتوئــوی  ســاموئل  مثل  نامداری 
و اســنایدر هلندی به میــدان رفت. احمد 
احمد رییس کنفدراسیون فوتبال آفریقا نیز 
در این تورنمنت حضور داشــت. ستاره های 
جهان و شــخصیت های حاضر در این ویژه 
برنامه در ترکیب 4 تیم به مصاف هم رفتند. 
در پایان این تورنمنــت پیراهن یادبود تیم 
ملی قطر با نام اینفانتینو و شــماره 22 به 

وی اهدا شد.

دلتنگی برای رونالدو؛ از مارسلو تا نانی
دلمبراتتنگشدهجونم!

لیورپول-منچستریونایتد

حمله
پرسپولیسبه
جامدوم

گزارش دو

روی آنتن

در چنین روزی

 رییس فیفا در کنار اتوئو و اسنایدر
اینفانتینوپابهتوپشد سیاه و سفید

@iranvarzeshi
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