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 اهدای مدال روزبهانی 
در بی خبری او!

روز شنبه در حضور مسعود ســلطانی فر وزیر 
ورزش و جوانان و دکتر صالحی امیری رییس کمیته 
ملی المپیک، فدراسیون های شمشیربازی، تکواندو، 
بوکس و اســکی کاپ، مدال و یادبودهای خود را 
تقدیم موزه ملی ورزش کردند. در این مراسم پیمان 
فخری قهرمان شمشیربازی کشورمان، تنها مدال 
طالی انفرادی شمشیربازی قهرمانی آسیا 1999 را 
تقدیم موزه ملی ورزش، المپیک و پارالمپیک کرد. 
در ادامه ســیدمحمد پوالدگر رییس فدراسیون 
تکواندو ،کاپ قهرمانی جهان این رشــته در سال 
2015 را به موزه داد و ســپس فدراسیون اسکی با 
اهدای دو مدال از نمایندگان ورزش های زمستانی 
کشورمان، مدال نقره بازی های آسیایی زمستانی 
2011 سیدســتار صید و مدال برنــز رقابت های 
بین المللی اسکی صحرانوردی در بخش بانوان سمانه 
بیرامی باهر در مراسم مشارکت کرد. اما حسین ثوری 
رییس فدراسیون بوکس کشورمان نیز با اهدای مدال 
بوکس حرفه ای احسان روزبهانی و کتاب تاریخچه 
بوکس ایران در این مراســم حاضر شد. موضوعی 
که جنجال ساز شد. این اتفاق پست اینستاگرامی 
روزبهانی را به دنبال داشــت که با شکلک عصبانی 
نوشته بود:»بنده هیچ اطالعی از این موضوع نداشتم 
و پیگیری می شود.« به دنبال اکبر احدی که شنیده 
می شــود بعد از نتیجه ضعیف در قهرمانی آسیا، از 
هدایت تیم ملی بوکس برکنار شده اما مورد حمایت 
روزبهانی اســت، در حمایت از شاگردش، شعری 
برایش نوشت:»هر آن کس چیزی می بخشد ز ملک 
خویش می بخشد نه چون )...( که می بخشد!« اینکه 
چطور فدراسیون بوکس بدون حضور یا حتی خبر 
داشتن روزبهانی، مدالش را به موزه اهدا کرده، جای 

تعجب بسیار زیادی دارد!
    

حدادی چهارم جهان ماند
بر اساس رتبه بندی فدراسیون جهانی دوومیدانی 
بعد از رقابت های قهرمانی آسیا دوحه قطر، رنکینگ 
ورزشکاران ایرانی به روز شــده است که طبق آن 
احســان حدادی، قهرمان پرتاب دیسک قهرمانی 
آسیا با 1۳1۳ امتیاز همچنان در رده چهارم جهان 
قرار دارد، حســن تفتیان با 12۳5 امتیــاز به رده 
نوزدهم ماده 100 متر سقوط کرده است )او پیش 
از این مسابقات در رده شانزدهم جهان قرار داشت( 
و حسین کیهانی در سه هزار متر با مانع در رده 2۴ 
جهان قرار دارد. کیوان قنبرزاده نیز با 1092 امتیاز 
در رده 90 پرش ارتفاع و شاهین مهردالن با 112۶ 
امتیاز در رده 52 پرتاب وزنه قرار دارند. فدراسیون 
جهانی دوومیدانی بــه تازگی بــرای رتبه بندی 
ورزشکاران بر اساس چند رکورد ترکیبی، امتیازی 
به ورزشکار می دهد و آنها بر اساس نمره میانگین در 

ماده های مختلف رتبه بندی می شوند.
    

نتیجه صرفه جویی شمشیربازی
در مسابقات شمشــیربازی اسلحه سابر جایزه 
بزرگ کره جنوبی، سه شمشیر باز ایران با شکست 
برابر حریفان خود از دور رقابت ها کنار رفتند. محمد 
رهبری در مرحله یک  سی ودوم، مجتبی عابدینی در 
مرحله یک شانزدهم و علی پاکدامن در یک هشتم 
نهایی حذف شدند. این در حالی است که سه نماینده 
کشورمان در اتفاقی عجیب به خاطر صرفه جویی 
در هزینه ها بدون سرمربی راهی مسابقات شدند. 
پیمان فخری در تهران ماند چراکه گفته شد پیکارها 
انفرادی است و نیازی به مربی نیست! او قرار است در 
رقابت های مادرید که ایران به صورت تیمی شرکت 

می کند، سابریست ها را همراهی کند.
    

پایان بی مدال
کاروان تیراندازی ایران در مســابقات جهانی 
تیراندازی با یک سهمیه المپیک توکیو در تفنگ 
بادی 10 متر و بدون مدال به کار خــود پایان داد. 
در این رقابت ها تنها نجمه خدمتی با کسب عنوان 
پنجمی در تفنگ بادی 10 متر توانســت سهمیه 
المپیک بگیرد تا تیم ایران با دست کامال خالی به 
کشــور برنگردد. اما در آخرین روز از مسابقات و در 
مجموع دقت و ســرعت در تپانچه 25 متر، هانیه 
رستمیان با 581 امتیاز بیست و یکم شد. گلنوش 
سبقت اللهی نیز با 5۶8 امتیاز در رده شصت و دوم 
قرار گرفت. در تفنگ سه وضعیت نیز نجمه خدمتی 
با 1171 امتیاز پانزدهم شد. الهه احمدی نیز با 11۶9 

امتیاز و عنوان بیست و یکمی به کار خود پایان داد.

اخبار

آریا طاری

تیمی که بعــد از پیــروزی برابر 
الهالل، با قدرت به لیگ برگشته بود و 
با دو پیروزی متوالی شانس خوبی برای 
رسیدن به صدر جدول داشت، پس از 
باختن به حریف عربستانی در دیدار 
برگشت، در لیگ هم موفق ظاهر نشد 
و همه امتیازهای دیدار با پدیده مشهد 
را از دست داد. نتیجه ای که به احتمال 
بسیار زیاد آخرین بارقه های امید این 

باشگاه برای رسیدن به قهرمانی لیگ 
پس از پنج ســال را کامال از بین برد. 
هواداران آبی در بازی حســاس با تیم 
آماده یحیی، روی تصمیم های شــفر 
حساب ویژه ای باز می کردند اما ترکیب 
اولیه مرد آلمانی برای تیمش شبیه یک 
»ترکیب برنده« نبود. زوج دانشــگر و 
پژمان منتظری در بسیاری از بازی های 
حســاس این فصل، برای اســتقالل 
درخشان ظاهر شــده اند. این زوج با 
مصدومیت وریا برای چند مسابقه تغییر 

کرد اما سرمربی با اضافه کردن خسرو 
حیدری، دوباره دو مدافع میانی اش را 
در کنار هم قرار داد. با این حال در زمین 
پدیده مشهد اتفاق کامال متفاوتی به 
وقوع پیوست. با وجود بازگشت وریا، 
این بازیکن به خط میانــی رفت و در 
حوالی وسط زمین ظاهر شد. پژمان 
منتظری در سمت راست خط دفاعی 
قرار گرفت و روزبه چشــمی و محمد 
دانشگر در مرکز دفاع به میدان رفتند. 
شفر با این تصمیم، عمال تیمش را به 

مسلخ کشاند و ترکیب ایده آل حریف 
را در زمین پیاده کرد. روزبه چشــمی 
بارها و بارها نشان داده که به عنوان دفاع 
میانی روی فرارهای سریع مهاجمان 
حریف ضعف دارد. این بــار هم تنها 
هشت دقیقه طول کشید تا بهنام برزای 
با یک فرار سرعتی، چشمی را کامال محو 
کند. روزبه به عنوان یک هافبک دفاعی، 
یکی از ستاره های فوتبال ایران است اما 
به نظر می رسد کی روش و شفر در مورد 
تغییر پست او، مرتکب یک اشتباه بزرگ 

شــده اند. بجز ترکیب اولیه، سرمربی 
آلمانی در انتخاب تعویض ها هم موفق 
نشــان نداد. او تنها دو دقیقه پیش از 
پایان نیمه اول، مرتضی تبریزی را به 
زمین فرستاد و داریوش شجاعیان را 
به شدت عصبانی کرد. به زمین رفتن 
فرشید باقری در دقیقه 87 برای تیمی 
که نیاز مبرمی به گل داشت، تصمیم 
بحث برانگیز دیگری از سوی مرد اول 

نیمکت استقالل بود.
هواداران اســتقالل پــس از هر 
شکست، قابی حسرت بار از مامه تیام 
و سرور جپاروف منتشر می کنند. با این 
وجود باشگاه با حضور همزمان این دو 
ستاره در ترکیب، به اندازه یک نیم فصل 
برای جبران فاصله با پرسپولیس فرصت 
داشت اما در نهایت حتی نایب قهرمان 
لیگ برتر هم نشد و روی سکوی سوم 
ایستاد. شاید اگر این دو بازیکن همین 
حاال نیز برای باشــگاه توپ می زدند، 
اتفاق خاصی در استقالل رخ نمی داد. 
چراکه مشکل این تیم، بزرگ تر از یک یا 
دو بازیکن است. آنها در این فصل بیشتر 
از همیشه دست به خرید بازیکن زده اند 
و شاید پرهزینه ترین فصل  تاریخ شان را 
ساخته اند. گرو و نویمایر به همراه تعداد 
زیادی بازیکن در نیم فصل اول جذب 
شدند و باشگاه در پنجره زمستانی نیز 
عالوه بر امید نورافکن، برای اولین بار سه 
بازیکن خارجی را به صورت همزمان 
خرید اما نتایج استقالل با هزینه های 
این تیم همخوانی چندانی ندارد. شفر 
در طول فصل هرگز به ترکیب ثابتی 
برای تیمش نرسیده است. ترکیب خط 
دفاع و خط حمله، بارها تغییر کرده و در 
اســتقالل خبری از ثبات نبوده است. 
کنار رفتن از جام حذفی، عقب ماندن 
از صدرنشین لیگ و نزدیک شدن به 
حذف از لیگ قهرمانان آسیا، استقالل 
را به تجربه یک فصل بدون جام و بدون 

افتخار، نزدیک کرده است.

آیا وینفرد شفر باید استقالل را ترک 
کند؟ مدیران باشگاه باید جنبه های 
مختلفی را برای ایــن تصمیم در نظر 
بگیرند و به دورنمای تیم شــان بدون 

این مربی نیز فکر کنند.
 اگر شفر بماند و نتایج استقالل در 
فصل آینده نیز اصالح نشود، آن وقت 
همه این مدیران نیز به طرف درهای 
خروجی هدایت خواهند شد. اگر شفر 
برود و جانشینش نتیجه نگیرد، باز هم 
اســتقالل با یک بحران بزرگ روبه رو 
می شود. قهرمانی فصل گذشته جام 
حذفی و صعود از مرحله گروهی فصل 
گذشته لیگ قهرمانان، دستاوردهای 
مثبت وینفرد شفر هستند اما تیم مرد 
آلمانی در این فصل از همه اهدافش دور 

مانده است. 
صبر کردن، همیشه بهترین گزینه 
موجود در فوتبال نیست اما تصمیم های 
عجوالنه نیز معمــوال کمکی به یک 
باشگاه نمی کنند. حاال دیگر همه چیز 
به مدیران استقالل بستگی دارد. آنها 
باید دست به یک ریسک بزرگ بزنند 
و از بین اخراج یا ابقای سرمربی آلمانی، 
یک گزینه را برای خودشــان انتخاب 
کنند. هیچ کدام از این دو گزینه »در 
این فصل« چیزی را در استقالل عوض 

نخواهد کرد.

نتیجه ناامیدکننده در مشهد و زمزمه های پایان کار مرد آلمانی در استقالل

پایان سفر با شفر؟

سوژه روز

نکته به نکته

فرصت طالیی استقالل برای نزدیک  شدن به صدر جدول رده بندی در هفته لغزش صدرنشین و شکست 
تراکتورسازی، از دست رفت. آبی ها می توانستند تنها مدعی »برنده« دیدارهای این هفته باشند اما این لقب را به پدیده 

مشهد سپردند. وینفرد شفر همانند مسابقه گذشته با الهالل »بدشانسی« را عامل شکست می داند اما به نظر می رسد 
تصمیم های مرد آلمانی، نقش اول این شکست بوده اند. او هنوز هم از آینده حرف می زند اما گروهی از هواداران باشگاه 
خواهان جدایی این مربی هستند. حاال تردیدهای زیادی در مورد ماندن و یا رفتن شفر شکل گرفته و استقالل روزهای 

ملتهبی را پشت سر خواهد گذاشت.

 آریا رهنورد

مرد شماره 70 پرسپولیس، روزهای سختی 
را در ترکیب این تیم سپری می کند. علی علیپور 
بعد از مسابقه با االهلی به خاطر از دست دادن یک 
فرصت طالیی با موجی از سرزنش روبه رو شد و این 
وضعیت پس از جدال با سپاهان نیز ادامه پیدا کرد. 
برانکو، مهم ترین حامی این ســتاره در باشگاه به 
شمار می رود اما فشار زیاد سکوها و خستگی بیش 
از حد، کار را برای این بازیکن دشوار کرده است. او 
برای مدت زیادی تنها گزینه بدون جانشین خط 
حمله تیمش بوده و بیشتر از هر مهاجم دیگری 

در این فصل از فوتبال ایران، به میدان رفته است.
پس از پایان جدال حســاس پرســپولیس و 
سپاهان، برانکو ایوانکوویچ با سوال حیرت انگیز 
خبرنگاری روبه رو شد که در جست وجوی دلیل 
عدم نیمکت نشینی علی علیپور بود. پروفسور پاسخ 
روشنی برای این سوال داشت:»هیچ تیمی در دنیا 
بهترین گل زنش را به نیمکت نمی دوزد.« علیپور 
نه تنها بهترین گل زن، بلکه تنها گزینه ایده آل برای 

حضور در خط حمله قرمزها محسوب می شود. او 
اگرچه این روزها از فرم ایده آل دور است اما هنوز 
می تواند تهدید بزرگی برای خطــوط دفاعی و 
دروازه بان  های رقیب باشد. همه مهاجم ها در دنیای 
فوتبال، در مقاطعی از گل زدن فاصله می گیرند و 
شاید تنها چند سوپراستار خاص در فوتبال وجود 
دارند که عمال با افت کردن در طول فصل بیگانه 
هستند. آقای گل فصل گذشــته لیگ برتر، این 
روزها با فشار بسیار زیادی روبه رو شده اما بخشی 
از پروسه تبدیل شدن به یک فوتبالیست حرفه ای، 
استفاده از این فشار به عنوان یک انگیزه بزرگ برای 
پیشرفت بیشتر است. به نظر می رسد واگویه های 
روی سکو، روحیه علی علیپور را تا حدودی تحت 
تاثیر قرار داده اند و اعتماد به نفس را از این ستاره 
گرفته اند. با این وجود هنوز دیدارهای دشواری تا 
پایان این فصل باقی مانده و او باید با محکم ترین 
روحیه ممکن خودش را به نبردهای پایانی لیگ 
برتر و دیدارهای سرنوشت ساز آسیایی برساند. 
علیپور دیگر گل زن ناشناخته و کم سن وسال دربی 
آخر لیگ چهاردهم نیست و چهار سال پس از به 

ثمر رساندن آن گل، دیگر همه حساب متفاوتی 
روی این فوتبالیست باز می کنند. او در روزهای 
حضور طارمی در باشگاه، »سرباز« خط حمله بود 
و وظیفه داشت تا با برتری در نبردها، فضا را برای 
گل زنی مهدی فراهم کند. پس از جدایی طارمی، 
علیپور در جایگاه »فرمانده« خط حمله قرار گرفت 
و حاال بازیکنان دیگری، مشغول ساختن موقعیت 
گل زنی برای او هستند. این فرمانده در نیم فصل 
دوم لیگ هجدهم، تا حدودی تنها شده و همین 

موضوع کار را برای او دشوار کرده است.
توقع هواداران پرسپولیس از علیپور پس از آقای 

گلی او در فصل گذشته 
به شکل چشمگیری 
باال رفته اما او اساسا 
هیچ وقت یک گل زن 
مادرزاد بــا قابلیت 
اســتفاده از تمام 
موقعیت ها نبوده 
اســت. شــاگرد 

موردعالقه برانکو، 
یک مهاجم سختکوش 

و خودساخته است که با تالشی 
فوق العاده پیشرفت کرده و خودش 

را به یکی از بهترین تیم های فوتبال 
ایران رسانده است. او در فصل گذشته 

یکی از اصلی ترین دالیل موفقیت پرســپولیس 
بود و قرمزها بدون این ســتاره، دومین قهرمانی 
متوالی در لیگ را به دســت نمی آوردند. در لیگ 
قهرمانان آسیا نیز فرار تماشایی این فوتبالیست 
در زمین الســد و پنالتی به گل تبدیل شــده او، 
پرســپولیس را یک قدم به تاریخ سازی نزدیک 
کرد. با ایــن وجود این مهاجــم در اولین دقایق 
بازی فینال یک فرصت ایده آل برای گل زنی را از 
دست داد. موقعیتی که می توانست سرنوشت تیم 
پروفسور را برای همیشــه تغییر بدهد. هوادارها 
باید به اندازه توانایی های واقعــی علیپور، از این 
ســتاره توقع داشته 
باشند. آنها نباید 
فراموش کنند که 
»خستگی« تا چه 
اندازه به ساق های 
این بازیکن فشار 
آورده است. او در 
تمام 27 بازی لیگ 
برتر، به صورت ثابت 
در ترکیب پرسپولیس 
حضور داشــته و به ندرت تعویض 
شده اســت. با احتســاب ۶ دیدار در 
مراحل حذفی لیگ قهرمانان 2018 
و چهار بــازی از مرحله گروهی لیگ 

قهرمانان 2019، علیپور از اواسط تابستان سال 
گذشته تا امروز ۳7 بازی برای تیمش انجام داده 
است. آماری که در مقایســه با فوتبالیست های 
ایرانی، فوق العاده باال به نظر می رســد. او در این 
مدت محروم و مصدوم نشده و هیچ وقت تیم را تنها 
نگذاشته است. این بازیکن در قیاس با جدی ترین 
رقیبش در جــدول گل زنان یعنــی کی روش 
استنلی، در این فصل از لیگ و لیگ قهرمانان آسیا 
1۳ بازی بیشتر انجام داده و در شرایطی مورد انتقاد 
قرار می گیرد که همچنان یکی از بخت های جدی 

آقای گلی است.
قرار گرفتن منشا در فهرســت مازاد، بیشتر 
از همه به ضرر علی علیپور تمام شد. چراکه مرد 
نیجریه ای با بردن دوئل های تن به تن، راه را برای 
درخشیدن علیپور فراهم می کرد. جذب بودیمیر 
به عنوان یک مهره کم تحرک و در نهایت سفر این 
بازیکن به کرواســی، موجب شد که علیپور تنها 
گزینه ثابت برای خط حمله باشد و پرسپولیس 
عمال با یک مهاجم تخصصی برابر سپاهان به میدان 
برود. در واقع به نظر می رسد بخشی از فشاری که 
این روزها روی شانه های علیپور قرار گرفته، نتیجه 
تصمیم کادر فنی برای خط حمله است. با این وجود 
پرسپولیس به قهرمانی لیگ نزدیک شده و این 
اتفاق، می تواند به استراحت علیپور در هفته های 

پایانی و بازگشت او به فرم مطلوب کمک کند.

اشک های سیدمهدی رحمتی و محمد دانشگر روی نیمکت 
استقالل، پیام روشنی برای هواداران باشگاه داشتند. کاپیتان 
و مدافع آبی ها به خوبی می دانستند که رسیدن به قهرمانی، 
دیگر بیش از اندازه دشوار و تا حدودی غیرممکن شده است. 
وریا غفوری نیز پس از مسابقه، دست روی این نکته گذاشت که 
تیمش دیگر قهرمانی را از دست داده و باید به فکر فصل آینده 
باشد. روی کاغذ، استقالل هنوز شانس بردن جام را دارد اما در 
عمل، اوضاع بر وفق مراد این باشگاه نیست. آنها پس از شکست 
برابر پدیده، ۶ امتیاز با صدر جدول فاصله دارند و تنها سه هفته 

به پایان لیگ برتر هجدهم باقی مانده است. در بین مدعیان لیگ 
برتر، پدیده تنها تیمی بود که این هفته به پیروزی دست پیدا 
کرد. تیم یحیی اما هنوز از صدر جدول دور است و بیشتر با انگیزه 
رسیدن به سهمیه لیگ قهرمانان آسیا مبارزه می کند. تصور 
می شــد در این فصل از رقابت های لیگ برتر، جنگ قهرمانی 
تا آخرین ثانیه از آخرین هفته ادامه داشــته باشد اما حاال تیم 
صدرنشــین، پنج امتیاز جلوتر از نزدیک ترین تعقیب کننده 
است و بعید به نظر می رسد در این ســه هفته پایانی جام را از 
دست بدهد. با این وجود همین که پیش از سه هفته نهایی، پنج 

تیم هنوز شانس قهرمانی دارند، یک اتفاق کم نظیر برای لیگ 
برتر به شمار می رود.

تساوی پرســپولیس برانکو با ســپاهان، با یک استراتژی 
هوشمندانه از سوی این تیم به دســت آمد. آنها به هیچ وجه 
نمی خواستند که کابوس دیدار با نفت تهران در لیگ پانزدهم 
تکرار شود و فشار همه جانبه به حریف، صدر جدول را از این تیم 
بگیرد. تساوی با سپاهان، فاصله پنج امتیازی دو تیم را حفظ 
کرد و شکست استقالل در مشهد، فاصله آبی ها با پرسپولیس 
را به عدد ۶ رساند. تراکتور نیز این هفته برای سومین بار متوالی 
شکســت خورد تا بحران طوالنی تری را تجربه کند. حاال تیم 
پروفسور برای بردن جام به پنج امتیاز از سه بازی باقی مانده نیاز 
دارد. یعنی اگر آنها در زمین تراکتورسازی به تساوی برسند، با 
یک برد و یک مســاوی مقابل ماشین و پارس جنوبی قهرمان 
لیگ خواهند شد. این اتفاق در حالی رخ می دهد که سپاهان 

همه سه دیدار پایانی اش را با پیروزی پشت سر بگذارد. فرضی 
که احتماال به حقیقت تبدیل نمی شود. سپاهان در ادامه فصل 
باید در خانه با ماشین سازی، در مشــهد با پدیده و در خانه با 
استقالل خوزســتان بازی کند. نبرد با تیم یحیی در مشهد، 
برای شــاگردان ژنرال دشــوار خواهد بود. اگر آنها در این سه 
بازی به جای 9 امتیاز هفت امتیاز بگیرند، پرســپولیس حتی 
با سه تساوی متوالی در ادامه فصل قهرمان لیگ خواهد شد. 
البته به شرطی که استقالل هر سه بازی اش را با پیروزی پشت 
ســر نگذارد. البته که فصل هنوز تمام نشده و فوتبال همیشه 
غافلگیری های زیــادی دارد اما احتمال ســومین قهرمانی 
پیاپی پرسپولیسی ها در لیگ برتر، بسیار زیاد به نظر می رسد. 
آنها حتی این شــانس را دارند که در صورت ناکامی سپاهان و 
استقالل در دیدارهای این هفته، با شکست تراکتورسازی در 

تبریز جشن قهرمانی زودهنگام نیز برپا کنند.

درباره علی علیپور، سربازی که فرمانده شد

یک نیم فصل تنهایی!

آیا معادله قهرمانی لیگ برتر، حل شده است؟

فرمول پروفسور

روزبه به عنوان یک هافبک 
دفاعی، یکی از ستاره های 

فوتبال ایران است اما به نظر 
می رسد کی روش و شفر 
در مورد تغییر پست او، 

مرتکب یک اشتباه بزرگ 
شده اند. بجز ترکیب اولیه، 
سرمربی آلمانی در انتخاب 

 تعویض ها هم موفق 
نشان نداد
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