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منهای فوتبال

قول  10روزه داورزنی
به معترضان

بعد از تجمــع قهرمانان و مــدالآوران مقابل
وزارت ورزش که روز دوشــنبه صورت گرفت ،قرار
شد تعدادی از نمایندگان ورزشکاران روز گذشته
دیداریباوزیرورزشداشتهباشند.باتوجهبهجلسه
مسعودسلطانیفروزیرورزشدرهیاتدولت،چهار
ورزشکار کشــورمان با محمدرضا داورزنی معاون
حرفهایوقهرمانیوزارتورزشدیداروگالیههای
خود را در خصــوص پرداخت نشــدن پاداشها
مطرح کردند .داورزنی در این جلسه به ورزشکاران
قول داد که تــا  10روز آینده همه چیز مشــخص
شود .ورزشکاران درخواست کردند در صورتی که
وزارت ورزش نمیتواند سکه دهد ،قیمت سکه به
مدالآوران حواله دهــد .وزارت ورزش هنوز اعالم
نکردهچهمبلغیقراراستبهقهرمانانومدالآوران
بازیهای آسیایی و پاراآسیایی 2018پاداش دهد.
در این جلسه بهداد ســلیمی قهرمان وزنهبرداری
جهان،پیماننصیری،امینبوداغیقهرمانقایقرانی
وهمینطورصمیمیرییسفدراسیونجانبازانو
معلولینحضورداشتند.

لیگ برتر هجدهم ،امشب رسما به پایان میرسد

خط پایان!

چندنتیجهخاصدرهفتهبیستونهم،میتوانستهفتهپایانیلیگبرتررابههفتهایکامالتشریفاتیتبدیلکند
اماهنوزهمهمهمعماهاسرجایخودشانهستندونبردبرایقهرمانی،سهمیهوبقاادامهداد.درپایاناینماراتنجذاب
ونفسگیر،یکتیمازبینپرسپولیسوسپاهانزودترازخطپایانعبورخواهدکرد.مبارزهبرایرسیدنبهسهمیهمیان
سپاهان،استقالل،پدیدهوتراکتوردنبالمیشودوسپیدرودونفتمسجدسلیماننیزتنهابرایعبورازخطپایانوحذف
نشدنازلیگبرتر،بهدویدنادامهمیدهند.

سخنگوی بی اطالع جودو

محمود میــران ســخنگوی شــورای فنی
فدراسیون جودو گفت«:نمیدانم چرا تیم ملی با
دو ورزشکار به رقابتهای چین میرود و از وضعیت
سعید مالیی هم برای بازگشت به اردوی تیم ملی
خبر ندارم! من هیچ اطالعی ندارم و بهتر اســت از
مجید زارعیان در این خصوص سوال کنید ،چون
او سرمربی تیم ملی است و االن هم با تجربه زیادی
که دارد ،به جودوی ایران کمک خواهد کرد ،اما کار
بسیار سختی پیش روی زارعیان خواهد بود ».وی
در پاسخ به این سوال که مالیی چه زمانی به اردوی
تیم ملی اضافه میشود ،گفت«:از این موضوع هم
اطالعی ندارم و نمیتوانم پاســخ روشنی به این
سوال بدهم!» میران در واکنش به این موضوع که
چرا سخنگوی شورای فنی نباید از این مسائل خبر
داشته باشد ،تصریح کرد«:دوستان لطف داشتند
و بدون هماهنگی حکم ســخنگوی شورای فنی
را برای من زدند و برخــی مواقع پیش میآید که
سخنگو هم از مسائل مختلف خبر نداشته باشد».
او در پاسخ به این ســوال که آیا این صحبتها به
معنی پایان همکاری با فدراســیون جودو است،
خاطرنشان کرد«:بحث قطع همکاری نیست ،اما
امیدوارم شرایط جوری پیش برود که این همکاری
ادامه داشته باشد و من هم تا جایی که در توانم باشد
به جودوی ایران کمک خواهم کرد».

عابدینی ناراحت نیست!

مجتبی عابدینی شمشیرباز اسلحه سابر ایران
کهدرجامجهانیاسپانیاخیلیزودوپیشازصعود
به جدول اصلی با هفتاد و دومی حذف شد ،عنوان
داشت«:اصالبابتاینباختوحذفزودهنگامیکه
ازدیدارهایانفرادیداشتم،ناراحتنبودمحتیاین
موضوع وقفهای ایجاد کرد تا برای دیدارهای بخش
تیمی آمادهتر شوم .موضوع مهم دیگر اینکه حذف
منتاثیریرویبرنامهکلیتیمنداشت.مابهدنبال
سهمیهتیمیهستیمونتایجدیدارهایانفرادیدر
هیچشرایطیتاثیریرویاینهدفندارد.نتایجی
کهبازیکناندربخشانفرادیکسبمیکنندروی
موقعیت خودشــان تاثیرگذار است و نتایج بخش
تیمیهمبرموقعیت تیم تاثیرگذاراست.نتایجاین
دوبخشارتباطیبههمندارد.باکسبسهمیهتیمی،
چهار بازیکن به المپیک توکیو اعزام میشوند که از
میان آنها ،سه نفر میتوانند در دیدارهای انفرادی
هم شــرکت کنند .بنابراین نباید دغدغهای برای
نتیجهگیری انفرادی و کسب سهمیه در این بخش
داشتهباشیم».

نوشاد در راه فرانسه؟

نوشــاد عالمیان ملیپوش تنیــس روی میز و
مدالآوراینرشتهایراندربازیهایآسیایی2018
مذاکراتیرابایکتیمفرانسویانجامدادهوبهتوافق
اولیهنیزرسیدهاست.عالمیاندرصورتتحققاین
موضوع ،میتواند باالخره پس از ســالها صحبت
درخصوص حضور در یــک لیگ معتبر خارجی به
این هدف دست پیدا کند و در کنار برادرش نیما در
لیگ فرانسه به میدان برود .نوشاد سالها است که
میخواهد لژیونر شود و مدتی بحث جدی حضور او
دربوندسلیگامطرحبودامابهجایینرسید.

آدرنالین 7

آریا رهنورد

جامدرجمیانصفجهان؟
پسازتساویدرجدالهفتهگذشته
با ماشینسازی تبریز ،پرسپولیسیها
برایقهرمانیلیگبرترحاالتنهابهیک
نتیجه مساوی در زمین پارس جنوبی
نیاز دارند .بــرای تیمی که در طول این
فصل تنها یــک بار طعم شکســت را
چشیده ،باختن نتیجهای دور از ذهن
به نظر میرســد اما اضطراب و التهاب
هفته پایانی ،ممکن اســت تیم برانکو
را به دردســر بیندازد .پرســپولیس تا
امروز همه قهرمانیهای گذشــتهاش
در لیگ برتــر را در ورزشــگاه آزادی
جشن گرفته و امشــب میتواند برای
اولین بار جشــن قهرمانی را در یکی از
شهرســتانها برگزار کند .سرخهای
پایتخت تا امروز در تاریخ فوتبال ایران،

هرگز قهرمان ســه دوره متوالی لیگ
نبودهاند و حاال برای نخســتین بار به
دنبال چنین تجربهای هستند .علیرضا
بیرانوند پس از یک جلسه محرومیت
دوباره به جمع همتیمیها برگشــته
و برخالف تصور اولیــه ،مهدی ترابی
نیز از حضور در مسابقه امشب محروم
نیست.غایبسرشناسپرسپولیسدر
این جدال ،بشار رسن خواهد بود که به
تازگی جراحی شده و برای مدتی دور از
میادین خواهد ماند .تجمع ستارههای
سابق پرســپولیس در ترکیب و البته
روی نیمکت پــارس جنوبی ،از همین
حاالحرفوحدیثهایزیادیدرمورد
این مســابقه به وجود آورده اما بدون
تردید مهــدی تارتار ،محمــد نوری و
ســایر مهرههای پارس جنوبی با تمام
تــوان در این مســابقه حاضر خواهند
شــد .پرســپولیس در هر چهار دیدار

گذشتهاشدرلیگمساویکردهوحاال
تکرار این نتیجه ،این تیم را به قهرمانی
لیگ میرساند .آخرین پیروزی پارس
جنوبی در این فصل ،بــه جدال هفته
بیست و چهارم با استقالل خوزستان
برمیگردد .آنها در  11هفته گذشــته
تنها یک بار زمین را به عنوان تیم برنده
ترک کردهاند و در نیمفصل دوم به جز
نساجی و اســتقالل خوزستان ،هیچ
حریف دیگری را شکست ندادهاند .دو
تیم تا امروز تنها یک بــار در جم با هم
روبهرو شدهاند و نتیجه این مسابقه در
فصل گذشــته ،پیروزی لحظه آخری
شاگردانپروفسورباگلحساسشایان
مصلح بــود .سرنوشــت قهرمانی این
فصل ،هنوز کامال در دست ستارههای
پرسپولیس اســت اما اگر آنها در هفته
پایانی لیگ شکست بخورند ،سپاهان با
کنار زدن استقالل خوزستان قهرمانی

لیگ را از آن خود خواهد کرد .تیم ژنرال
در نیمفصل اول ،دو امتیاز را در جدال با
مهرههای جوان استقالل خوزستان از
دست داد اما حاال دیگر سقوط آبیهای
اهوازبهدستهپایینترقطعیشدهوبعید
به نظر میرســد که این تیم انگیزهای
برای جدال پایانی فصل داشــته باشد.
ســپاهانیها هفته گذشــته به کمک
واکنشهای خیرهکننده پیام نیازمند،
درکورسقهرمانیباقیماندندومشهد
را با یک امتیاز ترک کردند .پیروزی در
جدال نهچندان دشوار امروز با حریف
جنوبی ،حتی اگر این تیم را به قهرمانی
لیگبرترنرساند،رتبهدوملیگوسهمیه
لیگ قهرمانان آســیا را برای طالییها
قطعی خواهد کرد .آنها پیش از شروع
دیدارهای این هفته ،سه امتیاز عقبتر
ازپرسپولیسهستندوشکستقرمزها
در کنار پیروزی خودشان ،تنها سناریو
برای رسیدن این تیم به قهرمانی لیگ
برترهجدهمخواهدبود.
درجستوجویآسیا
با هر نتیجــهای در هفتــه پایانی،
صعود پرسپولیس به رقابتهای فصل
آینده لیگ قهرمانان آسیا قطعی شده
و تیمهای دیگر باید برای ســه سهمیه
باقیمانده رقابت کنند .اگر ســپاهان
مطابق پیشبینیها دیدار با استقالل
خوزســتان را با پیروزی پشــت ســر
بگذارد ،حضور این تیم در آســیا نیز به
عنوان سهمیه دوم لیگ قطعی خواهد
شــد .اســتقالل با  ،54پدیده با  53و
تراکتورسازیبا 51امتیاز،برایایستادن
رویسکویسومورسیدنبهآسیارقابت
میکنند.آبیهایپایتختدرچهارمین
تجربه مربیگــری فرهــاد مجیدی،
روبهرویسپیدرودرشتقرارمیگیرند.
فرهادبهجزاستقاللخوزستان،حریف
دیگری را شکست نداده و امیدوار است
روبهروی یک حریف ته جدولی دیگر،
تیمش را به مســیر پیروزی برگرداند.
اســتقالل در صورت بردن این مسابقه
بدون توجه به نتایج رقبــا راهی لیگ
قهرمانان خواهد شــد .آنها حتی این
شــانس را دارند که با ناکامی احتمالی
ســپاهان در دیدار پایانی ،به رده دوم
جدول برسند .شانسی که البته چندان

زیاد به نظر نمیرســد .پدیده مشهد،
فصل را در زمین ماشینسازی به پایان
میرساند .تیمی که بدون تردید برای
ی شدن تراکتورسازی با
کمک به آسیای 
پدیدهمبارزهمیکند.باتوجهبهتفاضل
بهترتراکتورسازی،اگرپدیدهاینهفته
شکستبخوردوتراکتورسازیدردیدار
خارج از خانه با فوالد به برتری برســد،
تراکتوررویسکویچهارملیگخواهد
ایستاد .چهارم شدن در این فصل از این
جهت اهمیت زیادی دارد که در صورت
قهرمانی ســپاهان و یا پرسپولیس در
رقابتهایجامحذفی،تیمچهارملیگ
نیز میتواند خــودش را به رقابتهای
فصلآیندهلیگقهرمانانآسیابرساند.
تراکتورســازی با لیکنز در چهار هفته
گذشتههرگزبرندهنبودهوگفتهمیشود
این آخرین بازی مرد بلژیکی به عنوان
سرمربی تراکتورسازی خواهد بود .این
اتفاقدرشرایطیرخمیدهدکهدستیار
ســابق او در تیم ملی بلژیک ،اخیرا به
عنوان سرمربی تیم ملی ایران انتخاب
شده است .رســیدن به آسیا ،میتواند
بهترین پایان ممکن برای یحیی و تیم
شگفتیسازشدراینفصلباشد.تیمی
که البته در نیمفصــل دوم تنها یک بار
بیرونازخانهبرندهبودهاست.اگرپدیده
بیرون از مشــهد نیز به اندازه بازیهای
خانگی درخشان نشــان میداد ،بدون
تردید شانس خوبی برای قهرمانی این
فصلرقابتهایلیگبرترداشت.
چهکسیزندهمیماند؟
سپیدرود رشــت در نیمفصل دوم
لیگ برتر بــه جز دیــدار جنجالی با
تراکتورسازی ،در هیچ مسابقهای به
برتری دست پیدا نکرده است .آنها دو
هفتهقبلدرآستانهشکستدادننفت
مسجدسلیمان بودند اما برتریشان
را در نود و هشــتمین دقیقه از دست
دادند .این گل حســاس ،سپیدرود را
در منطقه ســقوط جدول حفظ کرد
و به نفت شــانس بیشــتری برای بقا
در لیگ برتر بخشــید .یک هفته بعد،
رشــتیها در آخرین مسابقه خانگی
فصل روبــهروی نســاجی مازندران
تحقیر شــدند .داماش با اشتباههای
فاحشوبزرگمهرههایدفاعی،نتیجه
این دیدار حساس و تعیینکننده را به
نساجی واگذار کرد .تیم فیروز کریمی
نیز در بازی همزمان ،تا آخرین ثانیهها
یک امتیاز از پیکان گرفته بود اما گل
لحظات پایانی سعید واسعی به نفت
مسجدسلیمان ،امید سپیدرودیها
را زنده نگه داشت .این هفته قرمزهای
رشت در ورزشــگاه آزادی با استقالل

سرخهای پایتخت تا امروز
در تاریخ فوتبال ایران،
هرگز قهرمان سه دوره
متوالی لیگ نبودهاند و حاال
براینخستینباربهدنبال
چنینتجربهایهستند.
علیرضابیرانوندپسازیک
جلسهمحرومیتدوبارهبه
جمعهمتیمیهابرگشته
و برخالف تصور اولیه،
مهدی ترابی نیز از حضور
درمسابقهامشبمحروم
نیست
روبهرو خواهند شد .البته که استقالل
دیگرامیدیبهقهرمانینداردامابدون
شک برای رسیدن به ســهمیه ،این
مســابقه را با انگیزههای زیادی آغاز
خواهد کرد .نفت مسجدسلیمان نیز
در خانه بــا تیم آماده و مهارنشــدنی
ذوبآهن مســابقه میدهد .تیم نادر
دستنشان برای حفظ شدن در لیگ،
تنهابایددراینبازیبهبرتریبرسدودر
انتظارلغزشمسجدسلیمانیهابماند.
سپیدرود بدون پیروزی در این جدال،
هیچشانسیبرایماندندررقابتهای
لیگنخواهدداشت.
بیاثرها
هفته گذشته در دو جدال بیتاثیر
لیگبرترهفتگلردوبدلشد.درست
نیمی از تعداد گلهای رد و بدل شــده
در 6مســابقه دیگر هفته بیست و نهم.
این موضوع به روشــنی نشان میدهد
که فقدان حساســیت بــرای نمایش
بهتر و بیاضطرابتــر به تیمها کمک
میکند .ایــن هفته نیز دو مســابقه از
هیچ حساســیتی برخوردار نیستند و
هیچ موجی در منطقه امن جدول لیگ
ایجادنمیکنند.سایپادرآخرینتجربه
سرمربیگری ابراهیم صادقی ،در خانه
از صنعت نفت آبادان پذیرایی میکند.
صادقی مربی موقت این باشگاه بوده و
هدایت نارنجیها در شروع فصل جدید
به مربی دیگری ســپرده خواهد شد.
نســاجی نیز در آخرین دیدار خانگی
فصلباپیکانمصافخواهدداد.نبردی
میانتیمهایسابقوفعلیمجیدجاللی
درلیگبرتر.ازشواهداینطورپیداست
که جاللی نیز فاصلــه زیادی با جدایی
از نســاجی قائمشــهر ندارد و احتماال
نیمکت این تیم را در پایان فصل ترک
خواهدکرد.

عدد به عدد
آیا پرسپولیس امروز پرافتخارترین تیم تاریخ «لیگ برتر» میشود؟

حمله قرمز به رکورد زرد ،حمله زرد به جام قرمز!

پرسپولیســیها بــا رویــای هتتریک
قهرمانی در لیگ برتر به جم ســفر کردهاند
و سپاهانیها نیز با رویای دزدیدن قهرمانی
پرســپولیس در هفتــه پایانی ،بــه مصاف
استقالل خوزستان میروند .سپاهان تا قبل
از دیدارهای این هفته ،با پنج قهرمانی ،یک

نایبقهرمانی و یک بار قــرار گرفتن در رتبه
ســوم ،پرافتخارترین تیم تاریخ لیگ برتر به
شمار میرود .پرســپولیس با چهار قهرمانی
و دو نایبقهرمانی روی سکوی دوم ایستاده
و در پایان دیدارهای امشب میتواند شرایط
بهتری نسبت به ســپاهان پیدا کند .تا قبل

از ورود برانکــو ،قرمزها تنهــا دو بار قهرمان
لیگ برتر شــده بودند و حاال ایــن مربی به
تنهایــی میتواند ســومین قهرمانی پیاپی
را نیز به تیمش هدیه کند .پیــش از این در
تاریخ لیگ برتر ،سپاهان تنها تیمی بوده که
توانسته در ســه فصل پیاپی ،جام قهرمانی

را به دســت بیاورد .اگر تیم پروفسور امشب
قهرمان شود ،در این رکورد با سپاهان شریک
خواهد بود .لیگ برتر تا امروز در مجموع هفت
قهرمانی مختلف داشــته و امــروز قهرمانی
متفاوتی به این لیگ اضافه نخواهد شــد .تا
امروز  9بار تهرانیها و هشت بار باشگاههای
شهرســتانی قهرمان لیگ شــدهاند و امروز
دهمین قهرمانی یک تیم تهرانی و یا نهمین
قهرمانی یک تیم شهرســتانی در لیگ برتر
رقم خواهد خورد .نکته جالب دیگر اینکه تا
امروز به جز مربیان کروات ،مربیان خارجی

دیگر هرگز موفق به فتح لیگ برتر نشدهاند.
مالدن فرانچیــچ ،زالتکو کرانچــار و برانکو
ایوانکوویچ ،تنها مربیان خارجی تاریخ لیگ
برتر به شــمار میروند که توانســتهاند این
لیگ را با فوالد ،ســپاهان و پرسپولیس فتح
کنند .به صــورت موازی با نبــرد قهرمانی،
جنگ آقای گلی نیز میــان کیروش ،علی
علیپور و لوســیانو پریرا ادامه خواهد داشت.
مهاجم سپاهان از بیشترین شانس برخوردار
اســت تا چهارمین آقای گل خارجی تاریخ
لیگ برتر باشد.

نکته به نکته
گاف قانونی در جواب گاف قانونی

«مشترک» مورد نظر!

نمایش ماشینســازی در جدال با پرسپولیس ،نسبتی با
«ناجوانمردان ه بودن» نداشت .این تیم با همه وجود مقابل تیم
برانکو ظاهر شد و سرانجام با گرفتن یک امتیاز از تیم میزبان،
سرنوشتقهرمانیرایکهفتهبهتعوبقانداخت.اینکهماشینبا
چهانگیزهایبرابرپرسپولیسظاهرشده،اهمیتچندانیندارد.
خروجی این انگیزه ،انجام یک مسابقه جدی و جوانمردانه در
ورزشگاهآزادیتهرانبود.عصبانیتگروهیازپرسپولیسیها
از عملکرد ماشینسازی ،کمی عجیب به نظر میرسد .آیا آنها
انتظار داشتند تیم تبریزی ،به ســادگی همه امتیازهای این
مسابقه را به میزبانش تقدیم کند؟ آنچه در این مسابقه اتفاق

افتاد ،ابدا محل نقد و ســوال نبود .درباره ماشینسازی البته
ابهامات زیادی وجود دارد .ســنگربان این تیم در جدال هفته
گذشته با سپاهان ،یک گل بسیار بد دریافت کرد و مهاجم این
تیمنیزازعالقهاشبهقهرمانیسپاهانوبیمیلیتبریزیهابه
رسیدن جام قهرمانی به پرســپولیس حرف زد .مطرح کردن
چنین ادعاهایی در کوران هفتههــای آخر لیگ ،قاعدتا نباید
به همین سادگی باشد .پیش از این در جدال ماشینسازی و
تراکتورسازیبهعنواندوباشگاهتحتمالکیتزنوزیدرلیگ
برتر نیز شائبههای بســیار زیادی به وجود آمده بود .مالکیت
مشترک،درهمهلیگهایفوتبالدنیاممنوعاست.درفوتبال

ایراننیزتیمهاییمثلسپاهاننوینوفوالدنوینپسازبهدست
آوردنجوازحضوردرلیگ،نتوانستنددرباالترینسطحفوتبال
حضورپیداکنند.چراکهممانعتقانونیبرایچنینکاریوجود
داشت .حاال اما مالک دو باشــگاه تبریزی ،یک استدالل ساده
برایحفظهردوتیمشدرلیگبرتردارد.اگرمالکیتمشترک
اشتباهاست،چراوزارتورزشبهعنوانیکنهادصاحبقدرت
ونفوذدرفوتبال،مالکمشترکدوتیماستقاللوپرسپولیس
بهشمارمیرود؟
به نظر میرسد تا زمانی که داســتان مالکیت سرخابیها
به سرانجام نرســد ،زنوزی نیز به حفظ همزمان تراکتورسازی
و ماشــین در لیگ برتر ادامه خواهد داد .البته که این یک گاف
قانونیاستامادرهمینلیگگافقانونیبزرگترینیزجریان
داردوشایدبههمینخاطراستکههیچکسنمیتواندبازنوزی
برخورد کند .بدون تردید اســتقالل و پرسپولیس قرار نیست

زیر نظر وزارت ،کار مثبتی برای هم انجام بدهند و راه موفقیت
یکدیگر را در بازیهای رو در رو همــوار کنند اما باید پذیرفت
که این مالکیت مشترک ،شائبهبرانگیز است .شاید اگر همین
حاال نیز مالک منچستریونایتد و منچسترسیتی یک نفر یا یک
نهاد بود ،این حجم از تفاوت در نتایج دو باشگاه شایعههایی را از
سوی یونایتدیها به وجود میآورد .وزارت ورزش از یک طرف
از هیاهوی مربوط به دو باشگاه خسته شــده اما از طرف دیگر،
نمیخواهد این دارایی ارزشمند را به ســادگی از دست بدهد.
آنها با دست پس میزنند و با پا پیش میکشند و در نهایت اجازه
یشدنقرار
نمیدهندکهپرسپولیسواستقاللدرمسیرخصوص 
بگیرند.تجربههایخصوصیسازیدرفوتبالایراننیز،تاکنون
چندان موفقیتآمیز نبودهاند .با این وجود شاید تنها راه موجود
برای پایان دادن به همه شــک و تردیدهای گسترده در فوتبال
ایران،خداحافظیوزارتورزشباسرخابیهاباشد.

