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دبیر هم آمد

در فاصله دو روز تا پایان مهلت ثبت نام از نامزدهای 
ریاست فدراسیون کشتی، علیرضا دبیر با حضور در 
محل این فدراســیون نام نویسی کرد. این قهرمان 
سابق کشتی ایران که مدال طالی المپیک سیدنی 
را در کارنامه دارد، بعد از مدت ها دوری از کشتی حاال 
قصد کرده در عرصه مدیریتی وارد شود. پیش از این 
امیررضا خادم در اولین روز نام نویســی از نامزدها 
ثبت نام کرده بود و حاال نوبت به علیرضا دبیر رسیده 
تا دومین کاندیدای ریاست فدراسیون کشتی باشد. 
علیرضا دبیر سابقه حضور در دو دوره شورای شهر 
تهران را هم داراســت و یــک دوره نیز نایب رئیس 
کمیته ملی المپیک بوده است. به نظر می رسد رقابت 
اصلی در انتخابات پیش رو هم بین دبیر و امیر خادم 
باشد. البته باید دید در دو روز باقی مانده چه نفراتی 
برای حضور در انتخابات وارد گود می شوند. علیرضا 
حیدری، مجید خدایی و حمید بنی تمیم از جمله 
اسامی هستند که احتمال ثبت نام شان مطرح شده 
است. تاکنون هم چند نفر دیگر با اسامی همچون 
رحیمی، توپچی، عابدی و نصیرزاده که خیلی در 
میان اهالی کشتی شناخته شده نیستند، نام نویسی 

کرده اند.
    

نایب قهرمانی در نبرد با میزبان
رقابت های جام جهانی کشــتی آزاد روســیه 
در شهر یاکوتسک برگزار شــد که در دیدار فینال 
این مســابقات تیم ایران با ترکیبی از نفرات جوان 
و باتجربه مقابل روســیه میزبان روی تشک رفت. 
روس ها که تقریبا با تمام قوا برای قهرمانی در خانه 
به این رقابت ها پای گذاشته بودند، بعد از بردهای 
مقتدرانه در مرحله گروهــی در فینال هم نمایش 
کم نقصی برابر شاگردان علیرضا رضایی داشتند. 
در ۹ مبارزه روس ها مقابل کشــتی گیران ایرانی 
به پیروزی رســیدند و فقط محمدجواد ابراهیمی 
در وزن ۹۲ کیلوگرم بود که توانســت حریف خود 
را مقابل تماشاگران روســی شکست دهد. بدین 
ترتیب ایران که با ترکیب اصلی خود در جام جهانی 
۲۰۱۹ حاضر نشده بود، با عنوان نایب قهرمانی به 

کار خود پایان داد.
    

 علی اکبری 
غول آمریکایی را برد

از چند ماه قبــل که امیــر علی اکبری حریف 
قدرتمند خود ملقب به خرس لهستان را شکست 
داد، همه منتظر حضور دوباره این غول ایرانی روی 
رینگ بودند. این فایتر ایرانی که امسال با سازمان 
ACB  روسیه قرارداد بســته، این بار مقابل یک 
حریف قدرتمند آمریکایی قرار گرفت. در شرایطی که 
همه منتظر مبارزه علی اکبری با واخائف روس بودند، 
این حریف روسی حاضر به مبارزه نشد تا علی اکبری 
به مصاف شلتون گراواس از آمریکا برود. این فایتر ۳۳ 
ساله آمریکایی قبل از رویارویی با علی اکبری، ۱۲ 
مبارزه در این رقابت ها داشت که در هفت مسابقه 
آخر خود شکست نخورده بود و تقریبا 6 سال را بدون 
شکست پیش رفته بود. با شروع مبارزه علی اکبری 
خیلی زود حمالت خود را آغاز کرد. علی اکبری در 
همان راند اول حریف آمریکایی خود را ناک اوت کرد 
 ACB و به روند بی شکست بودن خود در سازمان
روسیه ادامه داد. البته قرارداد علی اکبری با سازمان 
روسی به پایان رســیده و باید دید او باز هم در سن 
پترزبورگ داخل رینگ می رود یا سال آینده قصد 

دارد راهی UFC آمریکا شود.
    

انتخابی آخر تکواندو
با پایان مسابقات جام باشگاه های آسیا، جام 
ریاست فدراســیون جهانی و جام فجر عملکرد 
هوگوپوشان کشــورمان در این سه رویداد مهم 
توسط کادر فنی تیم ملی مورد ارزیابی دقیق قرار 
گرفته و ترکیب تیم ملی تکواندوی مردان ایران 
برای شرکت در مســابقات جهانی در پنج وزن 
)54-، 6۳-، 68-، 74- و 87+ کیلوگرم( مشخص 
شد. بر همین اســاس مرحله نهایی مسابقات 
انتخابی هوگوپوشان در ســه وزن 58-، 8۰- و 
87- کیلوگرم امروز )دوشــنبه( برگزار می شود 
تا نفرات اعزامی به رقابت های جهانی مشخص و 
معرفی شود. تا به حال آرمین هادی پور، سروش 
احمدی، میرهاشم حسینی، امیرمحمدبخشی 
و سجاد مردانی در ترکیب قرار گرفته اند. بیست 
و چهارمین دوره مسابقات قهرمانی جهان ۲5 تا 
۲۹ اردیبهشت ماه سال آینده به میزبانی منچستر 

انگلیس برگزار می شود.

منهای فوتبال

 آريا رهنورد

لیگ، قرمز ماند
پرســپولیس برانکــو امســال از 
قهرمانــی اش در لیگ برتــر فوتبال 
ایران دفاع کرد. آنها برای دومین فصل 
متوالی روی سکوی اول قرار گرفتند 
و بــا 64 امتیاز قهرمان لیگ شــدند. 
بیشــترین پیروزی، کم ترین باخت، 
بیشترین گل زده و کم ترین گل خورده 
در لیگ به پرسپولیسی ها تعلق داشت. 
در پایان این فصل نفت مسجدسلیمان 
و مشکی پوشان خراســان نیز به رده 
پایین تر ســقوط کردند. علی علیپور 
بــا ۱۹ گل زده، آقــای گل لیگ برتر 

هفدهم لقب گرفت.
جام حذفی، آبی شد

شــفر در اولین فصــل حضور در 
فوتبال ایران، به اولین جام دست پیدا 
کرد. او و تیمش بــه دیدار نهایی جام 
حذفی رسیدند و در این مسابقه، خونه 
به خونه مازندران را با تک گل تیام در 
خرمشهر شکست دادند. استقالل بعد 
از چند سال انتظار برای جام گرفتن، 
باالخره یک قهرمانی را به هوادارانش 
هدیــه داد. مرد آلمانــی و تیمش در 
این فصل، آرزوهــای بزرگ تری در 

سر دارند.

رکورد جهانبخش
آقــای گل فصل گذشــته لیگ 
فوتبال هلند در تابستان با قراردادی 
۱8 میلیون یورویی به باشگاه برایتون 
رفت و گرانقیمت ترین بازیکن تاریخ 
فوتبال ایران شــد. انتقال علیرضا به 
لیگ برتر در کنار ملحق شدن سردار 
آزمون به باشگاه زنیت سن پترزبورگ 
روسیه و البته پیوستن سامان قدوس 
به آمیــان فرانســه، مهم ترین نقل و 
انتقاالت فوتبال ایران در ســال ۹7 

محسوب می شوند.
شوک به سوپرمن

فهرست کارلوس کی روش پیش 
از سفر تیم ملی به جام جهانی ۲۰۱8، 
مثل همیشه اهالی فوتبال در ایران را 
شــوکه کرد. او با یک تصمیم عجیب 
»سیدجالل حسینی«، »وریا غفوری« 
و »سیدحسین حسینی« را از فهرست 
اصلی کنار گذاشت و آنها را در لیست 
انتظار قــرار داد. دوران فوتبال ملی 
سیدجالل تنها با یک دوره حضور در 
جام جهانی به شکل غیرمنتظره ای به 
پایان رسید. از بین نفرات خط خورده، 
وریا و سیدحسین دوباره برای مدتی 
به تیم ملی برگشتند اما کی روش دیگر 
به هیچ قیمتی حاضر به دعوت دوباره 
از حسینی نشد. ســیدجالل نیز در 

واکنش به این اتفاق، با انتشار نامه ای 
از تیم ملی خداحافظی کرد. او به مدت 
یک دهه، در همــه اردوهای تیم ملی 
حاضر بود و جای خالی اش به ویژه در 
جام ملت ها به شدت احساس می شد.

ممنونیم بوهیدوز!
تیم ملــی بعد از ۲۰ ســال، برای 
اولین بار برنده یک مســابقه در جام 
جهانی شد. ایران در جام های جهانی 
۲۰۰6 آلمــان و ۲۰۱4 برزیل بدون 
پیروزی مانــده بود اما ســرانجام در 
روســیه، مراکش را کنــار زد و بعد از 
دو دهه طعم پیــروزی در مهم ترین 
تورنمنــت فوتبال جهان را چشــید. 
نمایش تیم ملی برابر مراکش چندان 
فوق العاده نبود اما ستاره های تیم ملی 
پس از مقاومت طوالنی برابر حمالت 
حریف، با گل به خودی عزیز بوهیدوز 
به یک پیــروزی فراموش نشــدنی 
دست پیدا کردند. برنده شدن در جام 
جهانی، مردم را در شهرهای مختلف 
به خیابان ها کشــاند و بساط جشن و 
پایکوبی را فراهم کرد. ستاره تعویضی 
مراکش بدون آن که بخواهد، یکی از 
مهم ترین گل های تاریخ فوتبال ایران 

را به ثمر رسانده بود.
چطوری کريس؟

این دو کلمه مهم ترین کری تمام 

ســال را در فوتبال ایران ســاختند. 
»چطــوری کریس؟« در ابتــدا تنها 
یک سوژه شــوخی محسوب می شد 
که ایــده اش را از روی تیزر فیلم تازه 
ابراهیم حاتمی کیا و جمله »چطوری 
ایرانی؟« برداشــته بودند اما ویدئوی 
چند ثانیه ای علیرضــا بیرانوند مثل 
بمب در فضای مجازی منفجر شــد و 
سروصدای بســیار زیادی به پا کرد. 
خیلی هــا باور داشــتند کــه بیرو با 
وجود کری خوانی، به سادگی مقابل 
کریســتیانو تســلیم خواهد شد اما 
در آخرین نمایش تیــم ملی در جام 
جهانی ۲۰۱8 روسیه، بیرانوند موفق 
شــد ضربه پنالتی یکــی از بهترین 
پنالتی زن های تاریــخ فوتبال را مهار 
کند. تا امروز گلرهای افسانه ای زیادی 
روبه روی سی آر سون قرار گرفتند و 
بسیاری از آنها در گرفتن پنالتی های 
او موفق نبوده اند. تنها گل پرتغال به 
ایران در آن مســابقه تاریخی، توسط 
کوارشما زده شد و البته پاسخ آن گل 
را کریم انصاری فرد با یک ضربه پنالتی 
داد. در پایان جدال  بــا پرتغال، ایران 
تنها چند میلی متر با صعود به مرحله 
بعدی جام جهانی فاصله داشــت اما 
ضربه سرنوشت ســاز مهدی طارمی 
راهی به درون دروازه پیدا نکرد. بدون 

تردید بیــرو، بهترین بازیکن ســال 
فوتبال ایران بود. ســتاره ای که هم 
در رده ملی و هم در سطح باشگاهی، 
فوق العاده نشان داد و همه نگرانی ها را 

در مورد خودش برطرف کرد.
سوت طاليی

تیم ملی در پایان مرحله گروهی از 
جام جهانی حذف شد اما یک ایرانی 
تا روز آخر در جام باقی ماند. علیرضا 
فغانی یکی از پدیده های جام جهانی 
روسیه به شــمار می رفت. داوری که 
پس از قضاوت درخشــانش در نبرد 
فرانســه و آرژانتین، به عنوان یکی از 
گزینه های قضاوت فینــال انتخاب 
شد و البته در نهایت، دیدار رده بندی 
میان انگلیس و بلژیک را سوت زد. او 
یکی از بهتریــن و آماده ترین داوران 

حاضر در رقابت های جام جهانی بود.
گوچی رفتنی شد

ســتاره ایران در دوره قبلی جام 
جهانی، این بار در روســیه حتی یک 
دقیقه نیز برای تیــم ملی بازی نکرد. 
درباره گوچی و ســرمربی تیم ملی، 
رازهایی وجود داشت که برای همیشه 
پشت پرده باقی ماندند. بالفاصله بعد از 
بازگشت ایران از روسیه، قوچان نژاد با 
انتشار یک نامه از تیم ملی خداحافظی 
کرد و بــه دوران درخشــان ملی اش 
پایان داد. مرد گل های حساس، برای 
چندین سال یکی از ستاره های درجه 

یک خط حمله تیم ملی بود.
فینال آسیا در تهران

یکی از باشــکوه ترین لحظه های 
ســال برای فوتبال ایــران، میزبانی 
دیدار برگشــت فینال لیگ قهرمانان 
آســیا بود. جدالی که موجب شــد 
استادیوم آزادی حداقل در ظاهر، یک 
بازســازی کوتاه مدت را تجربه کند. 
جام قهرمانی به تهــران آمد و رئیس 
فیفا نیز از نزدیک شــاهد مســابقه 
پرسپولیس و کاشیما بود. با این وجود 
جام در تهران ماندگار نشد و در پایان 
مسابقه با اولین پرواز به ژاپن سفر کرد. 
بعد از سال ها جشن قهرمانی آسیا در 
ایران برپا شد اما این جشن مربوط به 

باشگاه کاشیما آنتلرز ژاپن بود.
استاديوم خانوادگی

در جریان چند مسابقه تیم ملی، 
گروهی از بانــوان که یــا از خانواده 
بازیکنان و یا از خانــواده چهره های 
سرشــناس بودنــد، توانســتند در 
ورزشــگاه آزادی حضور پیدا کنند. 
این اتفاق در فینال لیــگ قهرمانان 
آسیا نیز تکرار شد و برای اولین بار در 
یک مسابقه رسمی و حساس، بخشی 
از سکوهای آزادی به بانوان اختصاص 

داده شــد. این اتفاق شــروع بسیار 
خوبی برای ورود بانوان به استادیوم ها 
بود. انتظار می رود در سال ۱۳۹8 نیز 
فضا هرچه بیشتر برای حضور بانوان 

در ورزشگاه های ایرانی فراهم شود.
خداحافظ کارلوس

شــاید اگر هواداران فوتبال ایران 
تصمیم به حذف یک اتفاق فوتبالی در 
سال ۹7 بگیرند، آن اتفاق صحنه رقم 
خوردن گل اول ژاپــن برابر تیم ملی 
ایران در جام ملت های آسیا باشد. برای 
چند لحظه ستاره های تیم ملی بازی 
و توپ را رها کردند و سرگرم اعتراض 
به داور شــدند. ژاپنی ها اما از همان 
توپ بهره بردند تــا دروازه بیرانوند را 
باز کنند. تیم حریف تا پایان بازی دو 
بار دیگر نیز توپ را از خط دروازه ایران 
عبور داد تا رویای فینالیســت  شدن 
تیم در آســیا بر باد برود. این آخرین 
تجربه حضور کی روش روی نیمکت 

تیم ملی بعد از هشت سال بود.
داماش؛ يک داستان 

باورنکردنی
شــگفتی بزرگ فوتبال ایران در 
این فصل، با حضور یک تیم دســته 
دومی در فینال جام حذفی رقم خورد. 
داماش با شکســت دادن چند حریف 
لیگ برتری، راهش را به طرف فینال 
حذفی هموار کرد. ایــن اولین بار در 
تمام تاریخ اســت که تیمی از سطح 
ســوم فوتبال ایران، به دیدار نهایی 

رقابت های جام حذفی می رسد.
زيبای جنوبی افتتاح شد

افتتــاح ورزشــگاه فوالدآره نا در 
اهواز، آخرین خبر خوب ســال ۹7 
بود. باشــگاه فوالد باالخــره از این 
اســتادیوم زیبا رونمایی کرد و یک 
افتتاحیه هیجان انگیــز را با حضور 
حداکثری تماشــاگر روی ســکوها 
پشت ســر گذاشــت. احتماال همه 
دیدارهای فوالد در این اســتادیوم تا 
 پایان فصل با استقبال خوبی روبه رو 

خواهند شد.

مرور اتفاقات مهم فوتبال ايران در سالی که گذشت

ژاپن، جهانبخش و رونالدو!

نکته به نکته

دو شکست در رده های ملی و باشگاهی از فوتبال ژاپن در لیگ قهرمانان و جام ملت های آسیا، تلخ ترين خاطره های 
فوتبال ايران در سالی هستند که پرچم کشور ژاپن روی سکوی بسیاری از استاديوم ها ديده شد. در همین سال دوران 
طوالنی حضور کی روش روی نیمکت تیم ملی به پايان رسید، علیرضا جهانبخش يک رکورد نقل و انتقاالتی ثبت کرد و 

يک علیرضای ديگر توانست يکی از مهم ترين پنالتی های تاريخ فوتبال ايران را مهار کند. سال 97 سال پرماجرايی برای 
فوتبال ايران بود.

 آريا طاري

مهم ترین اتفاق ســال ۹8 فوتبال ایران 
می تواند بازگشــت تیم ملی به زندگی بعد از 
وقفه ای چند ماهه باشــد. در رده باشگاهی 
نیز اتفاقات مهمی رخ خواهد داد و سرنوشت 
قهرمان لیــگ برتر و جام حذفی مشــخص 
خواهد شد. طبیعتا سال جدید به اندازه سال 
گذشته که هم جام جهانی و هم جام ملت ها 
داشت، پر از خبر و اتفاق نخواهد بود اما شاید 
یکی از سال های موفق فوتبال ایران در انتظار 

اهالی این رشته ورزشی باشد.
دربی نوروزی

اولیــن مســابقه کلیدی ســال جدید، 
شــهرآورد پایتخت خواهد بود. پرسپولیس 
و استقالل در حالی که به دو رده اول جدول 
لیگ تکیه زده اند، به این مسابقه می رسند. 
این بــازی حتی بدون حساســیت جدولی 
نیز بسیار حساس اســت و حاال که رقابت در 
باالی جدول نیز به آن اضافه شــده، احتماال 
محافظه کارانه تر از همیشــه دنبال خواهد 

شد. برنده این مسابقه، صدرنشین لیگ برتر 
ایران در شروع ســال جدید خواهد بود. اگر 
هم بازی به تساوی کشــیده شود، تیم هایی 
مثل تراکتورسازی و سپاهان به خوبی از این 
فرصت استفاده می کنند و صدر جدول را از 
سرخابی ها می گیرند. دربی رفت این فصل 
با تســاوی بدون گل به پایان رسیده و حاال 
هواداران هر دو باشگاه امیدوارند این مسابقه، 
جذابیت های زیادی داشته باشد و بدون رد و 

بدل شدن گل به پایان نرسد.
آقای سرمربی از راه می رسد

بدون تردید سرمربی جدید تیم ملی ایران 
در سال جدید معرفی خواهد شد. در روزهای 
گذشته صحبت از هروه رنار برای جانشینی 
کارلوس کی روش به میان آمده اما خود رنار 
به شدت علیه این شایعه واکنش نشان داده 
و همه چیز را تکذیب کرده اســت. انتخاب 
یک ســرمربی بزرگ برای نیمکت تیم ملی، 
چالش فدراسیون در سال ۹8 خواهد بود. به 
نظر می رسد سرمربی بعدی ایران نیز خارجی 

باشد. تیم ملی در بالتکلیفی محض، فیفادی 
شروع سال را از دست داده و احتماال ضربه این 
اتفاق را در رنکینگ بعدی فیفا خواهد خورد.

پايان ماراتن لیگ
پس از دو فصل نسبتا بی رقابت در فوتبال 
ایران، رقابت هــای این فصل لیــگ برتر به 
اوج هیجان و جذابیت رســیده است. پدیده 
مشــهد پــس از ناکامی های اخیــر، تقریبا 
از فهرســت تیم های مدعی کنار گذاشــته 
شده اما پرسپولیس، اســتقالل، سپاهان و 
تراکتورســازی همچنان با تمام قدرت برای 
قهرمانی مبــارزه می کنند. تــا پایان فصل 
پرسپولیس باید در زمین تراکتور به میدان 
برود و میزبان ســپاهان و اســتقالل باشد. 
تراکتوری ها از تیم برانکو میزبانی می کنند 
و ســپاهان نیز در اصفهان میزبان تیم شفر 
خواهد بود. هر مســابقه، هر اتفاق و هر گل، 
سرنوشت لیگ هجدهم را تغییر خواهد داد. 
به نظر می رســد انتخاب قهرمان این فصل 
لیگ، به آخرین ثانیه هــا در آخرین هفته از 

رقابت ها کشیده شــود. چراکه هیچ کدام از 
تیم های مدعی قصد کوتاه آمدن و تســلیم 

شدن ندارند.
قهرمان حذفی؛ يک از سه

تنها ســه تیم در جدول رقابت های جام 
حذفی باقی مانده اند اما قرار نیســت ادامه 
این رقابت ها پس از پایان فصل برگزار شود. 
داماش دســته دومی با خلق یک شــگفتی 
بــزرگ، از یک طرف جدول راهی مســابقه 
فینال شده است. در سمت دیگر جدول نیز 
سپاهان و پرسپولیس دیدار نیمه نهایی را در 
نقش جهان برگزار می کنند. در چند ســال 
گذشــته فینال حذفی همواره در خرمشهر 
برگزار شده اما حاال از فوالد آره نا در اهواز به 
عنوان یکی از شــانس های بزرگ میزبانی از 
دیدار نهایی این تورنمنت نام برده می شود. 
دومین جام این فصل فوتبــال ایران از بین 
داماش، سپاهان و پرســپولیس به یک تیم 

داده خواهد شد.
مقدماتی جام جهانی

زندگی دوبــاره تیم ملی با شــرکت در 
رقابت های دور اول مقدماتــی جام جهانی 
آغاز خواهد شد. سرمربی جدید تیم، سلیقه 
جدیــدی را نیز بــا خودش خواهــد آورد و 
فهرست تازه ای را به تیم ملی دعوت خواهد 

کرد. ایران برای اولین بار در دو دوره متوالی 
جام جهانی حاضر شــده و حــاال قصد دارد 
ســومین حضور پیاپی در این رقابت ها را نیز 

تجربه کند.
آسیا و سرخابی ها

سرنوشــت این فصل قرمزها و آبی ها در 
لیگ قهرمانان آسیا در فصل جدید مشخص 
خواهد شــد. به نظر می رســد هــر دو تیم 
برای صعود از گروه های شــان با مشــکالت 
زیادی دســت و پنجه نرم کنند. استقالل و 
پرســپولیس از دو بازی اول مرحله گروهی 
فقط دو امتیاز گرفته اند و کارشــان برای رد 
شدن از این مرحله و رسیدن به دور حذفی، 
به شــدت دشــوار به نظر می رسد. برخالف 
فصل گذشته، شاید این بار در آسیا اتفاق های 

خوبی در انتظار قرمزها و آبی ها نباشد.
ورود بانوان

در ســال گذشــته بانوان در بخشــی از 
دیدارهای فوتبال ایران حضور داشتند. انتظار 
می رود این روند در سال جدید تسهیل شود 
و شاهد حضور درصد بیشتری از خانم ها در 
استادیوم های ایرانی در سال ۹8 باشیم. حاال 
دیگر جامعه آمادگی پذیرش چنین اتفاقی 
را دارد و بانوان می تواننــد حضور جدی تر و 

پررنگ تری در استادیوم ها داشته باشند.

در سال جديد چه اتفاقاتی انتظار فوتبال ايران را می کشند؟

پر شدن جای خالی!

از بین نفرات خط خورده، 
وريا و سیدحسین دوباره 

برای مدتی به تیم ملی 
برگشتند اما کی روش ديگر 

به هیچ قیمتی حاضر به 
دعوت دوباره از حسینی 

نشد. سیدجالل نیز در 
واکنش به اين اتفاق، با 

انتشار نامه ای از تیم ملی 
خداحافظی کرد
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