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راه عجیب امیررضا خادم 
برای رای گرفتن

در حالی که طی چند روز گذشته خبرهایی 
مبنی بر استفاده از اعتبار وزارت ورزش برای رای 
آوردن در وزارت ورزش بدون ذکر اســم عنوان 
می شد، حاال علنی تر از گذشــته به این موضوع 
پرداخته شده است. میزان در این باره نوشت:»پس 
از این که رسول خادم از ریاست فدراسیون کشتی 
کناره گیری کرد از گزینه هــای مختلفی برای 
کاندیداتوری ریاست این فدراســیون نام برده 
شــد که یکی از آنها امیررضا خادم است. خادم 
که در حال حاضر معاون حقوقی پارلمانی و امور 
استان های وزارت ورزش است در ماموریت های 
اســتانی که در چند وقت اخیر داشته با روسای 
هیات های کشــتی دیدارهایی انجام داده است. 
آن چه مسلم است خادم یا هر فرد دیگری می تواند 
کاندیدای فدراســیون کشتی شــود اما خادم 
سفرهای اســتانی خود را با بودجه دولتی انجام 
می دهد و این موضوع به هیچ عنوان صورت خوشی 
ندارد که در این سفرها به دنبال جمع آوری رای هم 
باشد. وی اگر به دنبال ریاست فدراسیون کشتی 
است، می تواند از ســمت خود در وزارت ورزش 
استعفا دهد و پس از آن به هر استانی که عالقه دارد 
سفر کند و به مذاکره با روسای هیات های کشتی 
اســتان ها بپردازد اما فعالیت تبلیغاتی در قالب 
ماموریت های اداری می تواند یک تخلف محسوب 
شود و الزم و ضروری است که وزیر ورزش به این 
موضوع ورود کند. در حال حاضر خادم در اراک به 
سر می برد و به صورت تلفنی از رئیس هیات کشتی 
این استان خواسته در جلسه ای با او شرکت کند. 
این موضوع می تواند امتیازی باشد که تنها خادم 
از آن برخوردار است و سایر افرادی که قصد دارند 
کاندیدای ریاست فدراسیون کشتی شوند از این 
امتیاز برخوردار نیستند. باید دید واکنش وزارت 
ورزش در قبال این موضوع چیســت. موضوعی 
که می تواند سالمت انتخابات فدراسیون کشتی 
را زیر ســوال ببرد.« پیش از این حتی گفته شده 
بود که خادم خودش را گزینه وزارت نیز معرفی 
کرده و از طرف دیگر حاال مشــخص می شود که 
چرا او در دعوای وزارت و برادرش هیچ گاه طرف 

رسول را نگرفت. 
    

جودو و خودزنی های عجیبش
بسیاری از کارشناسان معتقدند که فدراسیون 
جودو باید طوری برنامه ریزی کند تا سعید مالیی 
به مسابقاتی اعزام شود که نماینده رژیم اشغالگر 
قدس، در آن رویدادها حضور ندارد. به عنوان مثال، 
چند روز آینده مسابقات گرنداسلم دوسلدورف 
برگزار می شــود و نماینده رژیــم غاصب در آن 
مسابقات حضور نخواهد داشت. این بهترین فرصت 
برای مالیی بود تا بدون استرس و نگرانی به جای 
حضور در مسابقات گرنداسلم پاریس، در مسابقات 
آلمان حضور پیــدا می کرد. نکتــه دیگر اینکه 
مسابقات گرنداسلم آلمان از لحاظ امتیاز و پاداش 
دالری دقیقا با نخستین مرحله گرنداسلم پاریس 
برابری می کند. اما متاســفانه طی این مدت در 
فدراسیون جودو حواشی خود ساخته به اوج خود 
رسیده است. در شرایطی که مسئوالن فدراسیون 
جودو می دانند که رئیس فدراسیون جهانی رفتار 
مالیی را زیر ذره بین قرار داده، می خواهند به اجبار 
مالیی را به روســیه اعزام  کنند تا احتمال تکرار 
اتفاقات پاریس وجود داشته باشد و جودو ایران در 
آستانه نزدیک شدن به بازی های المپیک توکیو 
در خطر تعلیق قرار بگیرد! با توجه به این اتفاق و 
نامه درخواست ناظر جهانی برای انتخابات، رفتار 
فدراسیون نشــین های جودو کامال عجیب و در 

جهت صدمه زدن به این رشته به نظر می رسد. 
    

آغاز پلی آف والیبال
بازی های نخست مرحله پلی آف لیگ برتر 
والیبال امروز آغاز می شود که بر اساس برنامه 
در سالن شهید گل عباسی ورامین شهرداری، 
میزبان شهرداری گنبد است و در خانه والیبال 
تهران دربی حساس خودروسازان بین پیکان 
و سایپا برگزار می شــود. همچنین در اردکان، 
خاتم پذیرای کالــه مازندران اســت و فوالد 
سیرجان از پیام خراسان پذیرایی می کند. این 
بازی ها به صورت دو برد از سه بازی است. مرحله 
اول پلی آف لیگ برتر امروز و پنجم اسفند برگزار 
می شود و در صورت نیاز به برگزاری بازی سوم، 

این دیدار هشتم اسفند برگزار می شود.

منهای فوتبال

شــفر براي تقویت تیمــش در نیم فصل دوم با ســه 
بازیکن خارجي قــرارداد امضا کــرده، خارجي هایي که 
با کلي حرف و حدیــث آبي پوش شــده اند و هنوز جواب 
اعتماد ســرمربي آلماني را نداده اند. سرمربي استقالل 
در خصوص آخرین وضعیت بازیکنــان خارجي تیمش 

مي گوید:»بازیکنــان جدید ما دیر بــه تمرینات اضافه 
شدند. ایســما نیاز به تمرینات بیشــتری دارد و پاتوسی 
هم همینطور، زمانی که لیگ ما تعطیل بود من در سایت 
اینستات عملکرد این بازیکنان را می دیدم و می دانستم 
ایسما مدتی اســت بازی نکرده و در تعطیالت بوده است. 
البته پاتوسی در آفریقا بازی می کرد و من اعتقاد دارم لیگ 

کشور ایران حتی از آفریقا هم محکم تر است. «

استقالل این روزها با مشکالت زیادي دست و پنجه نرم 
مي کند و همین مســاله روي کیفیت تیم شفر تاثیرش را 
گذاشته است. با این وجود آقاي سرمربي به حل شدن این 
مشکالت حسابي امیدوار است و مي گوید:»چند روز پیش 
در تمرین استقالل گفتند که با مدیرعامل استقالل باید 

جلسه داشته باشیم، دوشنبه شب این جلسه برگزار شد و 
خیلی جلسه خوبی بود. با مدیرعامل باشگاه در مورد تمام 
مســائل صحبت کردیم. من بارها گفته ام که می خواهم 
استقالل جدیدی بسازم. دوشنبه شب هم در مور مسائل 
مختلف صحبت کردیم. مهم اســت که ما هم مشکالت و 
مســائل را حل کنیم، همه می توانیم کمک  کنیم، هدفم 

کمک کردن است. «

نکته به نکته

استقالل در جايگاه اولباهوش مثل پاتوسي

در آخرین بازي از هفته هجدهم لیگ برتر، لوســیانو پریرا پنالتي فوالد را 
مقابل نفت مسجدسلیمان از دســت داد تا در کسب عنوان بهترین پنالتي زن 
فصل جاري ناکام شود. پریرا پیش از این سه پنالتي را براي فوالد به گل تبدیل 
کرده که پنالتي هفته گذشته مقابل پرسپولیس آخرین آنها بود. فوالد مقابل 
نفت مسجدسلیمان هم صاحب یک پنالتي شد که مهاجم برزیلي پشت توپ 
ایستاد. او در صورت گل کردن این پنالتي به تنها بازیکن لیگ هجدهم تبدیل 
مي شد که چهار ضربه پنالتي را به گل تبدیل کرده اســت. اما ضربه او توسط 
مهرداد طهماسبي مهار شد و حاال علي علیپور با ســه گل از سه ضربه پنالتي 

بهترین پنالتي زن لیگ است.

با شکست استقالل مقابل تراکتورسازي تبریز، آبي پوشان عنوان موفق ترین تیم 
در بازي هاي خارج از خانه را تقدیم سپاهان کردند و خودشان به رتبه دوم رفتند. 
استقالل تا قبل از بازي هاي این هفته با کســب 18 امتیاز از 9 بازي خارج از خانه 
صدرنشین جدول بازي هاي غیرخانگي بود. اما این هفته دومین شکست خارج 
از خانه استقاللي ها رقم خورد و آنها صدر جدول را به سپاهان 19 امتیازي تقدیم 
کردند. سپاهان این هفته خارج از خانه اش پیکان را برد و 19 امتیازي شد. سپاهان 
تنها تیمي است که هنوز خارج از خانه اش شکست نخورده است. پرسپولیس هم 
فقط یک شکست دارد اما با پنج تســاوي و تنها دو برد در بازي هاي خارج از خانه 

رتبه چهارم را دارد.

اصطالح »دو نیمه متفاوت« در فصل جاري بیشــتر از هر تیمي شایسته 
تراکتورسازي است. سرخپوشان تبریز در نیمه دوم بازي هاي خود سه برابر 
بیشتر از نیمه اول گل زده اند. این تیم طي 18 بازي هفت گل زده و 6 گل خورده 
در نیمه اول دارد اما در نیمه دوم بازي هایش 21 گل زده و 9 گل خورده دارد. اگر 
فقط نتایج نیمه دوم بازي ها را مالک قرار دهیم تراکتورسازي باالتر از پدیده و 
با کم ترین اختالف نسبت به پرسپولیس و سپاهان تیم سوم رده بندي است. 
تراکتورســازي با 21 گل زده گل زن ترین تیم نیمه دوم است اما در نیمه اول 
سپاهان با 17 گل زده بیشترین گل ها را زده است. سپاهان به همراه استقالل 

موفق ترین تیم ها در نیمه اول بوده اند.

نیمه به نیمه سپاهان باالي استقالل پريرا پشت سر علیپور
عدد به عدد

آریا طاری

حتی با وجود شکســت در مسابقه 
هفته گذشته با تراکتورسازی، استقالل 
هنوز هم به کورس قهرمانی لیگ برتر 
تعلق دارد. آنها همچنان صاحب بهترین 
خط دفاعی لیگ هستند و موفق شده اند 
بیشــتر از هر تیم دیگری دروازه شان را 
بسته نگه دارند. این تیم در ادامه فصل، 
باید دیدارهایی مســتقیم با سپاهان، 
پرسپولیس و پدیده برگزار کند و هنوز 

اختالفش بــا صدر جــدول آنقدر زیاد 
نشده که جبران ناپذیر باشد. با این وجود 
درباره یک نکته تردیدی وجود ندارد و 
آن، این است که چوب خط لغزش های 
استقالل دیگر پر شده و این تیم تا پایان 
فصل حداقل نبایــد در خانه غافلگیر 
شــود. آبی ها امروز روبه روی تیمی قرار 
می گیرند که اتفاقا متخصص غافلگیر 
کردن استقالل اســت. تیمی که تنها 
دومین فصل حضور در سطح اول فوتبال 
ایــران را می گذراند امــا در همین دو 

فصل، دو بار موفق به شکست آبی های 
پایتخت شده است. مهدی تارتار قبل از 
پیوستن به پارس جنوبی جم، در هفت 
رویارویی با استقالل 6 بار شکست خورده 
بود و تنها یک تساوی در کارنامه داشت. 
مربی همیشه بازنده به استقالل اما در 
تیم جدیدش متحول شــده و حاال در 
سه تجربه قرار گرفتن مقابل این تیم، دو 
بار برنده بوده است. او یک بار منصوریان 
و یک بار شــفر را شکســت داده و حاال 
در آزادی، بــه »هت تریک« کردن فکر 

می کند. این مربی البته در دیدار برگشت 
فصل گذشته، با یک شکست یک طرفه 
مقابل استقالل بدرقه شد اما در این فصل 
دوباره نشان داد که هراسی از نام بزرگ 
تیم حریف ندارد. آن چه زردپوشان لیگ 
برتر را آزار می دهد، برنامه فشرده این تیم 
در لیگ برتر است. آنها از بیست و سوم 
بهمن ماه در فاصله هشت روز، سه بازی 
در برنامه داشتند و پس از رسیدن به چهار 
امتیاز در دو بازی گذشــته، حاال برای 
جدال با اســتقالل آماده می شوند. این 

تیم پیش از پیروزی هفته گذشته مقابل 
نساجی، در چهار بازی متوالی به برتری 
دســت پیدا نکرده بود اما برابر حریف 
شمالی دوباره به مسیر پیروزی برگشت 
تا همچنان بخشی از نیمه باالی جدول 
رده بندی لیگ برتر باشد. محمد نوری و 
مجید علیاری، گل زن ترین نفرات پارس 
در این فصل هستند و عماد میرجوان و 
روح ا... سیف اللهی نیز انگیزه های بسیار 
زیادی برای درخشــیدن در این نبرد 
خواهند داشــت. امیدوارکننده ترین 
خبر برای استقالل پیش از نبرد خانگی 
امروز، دریافت مجوز بازی پاتوسی است. 
بازیکن اهل آفریقای جنوبی این باشگاه، 
بعد از مدت ها کش و قوس باالخره امروز 
می تواند برای این تیم بــه میدان برود. 
طارق همام اما همچنان در مصدومیت 
به سر می برد و علی کریمی درست مثل 
همیشه، بار دیگر آسیب دیده و حداقل 
برای دو هفته از دسترس کادر فنی دور 
خواهد بــود. مصدومیت های کریمی، 
دیگر به یکــی از عادی تریــن اتفاقات 
این فصل اســتقالل تبدیل شده اند. به 
احتمال زیاد مهره های خارجی هنوز دور 
از ترکیب اصلی خواهند بود تا به عنوان 
مهره ذخیره به ترکیب تیم شــفر وارد 
شوند. آنها هنوز به لحاظ جسمی آمادگی 
کاملی برای حضور در بین نفرات ثابت به 
دست نیاورده اند. قبل از برگزاری بازی 
امروز، داســتان پاتوسی به محلی برای 
جار و جنجال میان دو باشــگاه تبدیل 
شده اما در زمین فوتبال، بازی بهتر تیم 
برنده را تعیین خواهد کرد. در خط دفاع 
استقالل، دانشگر یک جلسه محرومیت 
را پشت سر گذاشته و دوباره آماده است 
تا برای تیمش به میدان برود. بازگشت 
فرشید باقری نیز خبر مهمی برای این تیم 
محسوب می شود. چراکه در نبرد هفته 
گذشته با تراکتورســازی، تاثیر غیبت 

این ستاره در استقالل کامال روشن شد. 
خط میانی تیم شفر بدون فرشید، نظم و 

صالبت همیشگی اش را پیدا نمی کند.
پارس جنوبی جم در دو سال گذشته، 
دو ضربه بزرگ به استقالل زده است. آنها 
یک بار زندگی را بــرای تیم منصوریان 
ســخت کردند و یک بار نیز اعتماد به 
نفس را از پسران وینفرد شفر گرفتند. 
استقالل اما هر بار تلخی این شکست را 
پشت سر گذاشت و به زندگی برگشت. 
آنها پس از برکناری منصوریان، با شفر 
اوج گرفتند و این بار پارس جنوبی را به 
راحتی شکست دادند. پس از شکست 
این فصل نیز اســتقالل به تدریج آماده 
شد و در جدول رتبه نسبتا مناسبی برای 
خودش دســت و پا کرد. این تیم در دو 
فصل گذشته همیشه راهی برای نجات 
از تلخی های باخت به پارس جنوبی پیدا 
کرده  است اما اگر سومین شکست مقابل 
این حریف در کار باشد، شاید استقالل 
شفر دیگر نمی تواند اعتماد هوادارها را 
به دست بیاورد و از این مهلکه جان سالم 
به در ببرد. این تیم در وضعیت زرد قرار 
گرفته و برای فرار از وضعیت هشدار، هیچ 
راهی به جز شکست دادن پارس جنوبی 

در دیدار امروز ندارد.

درباره خطر بزرگ سومین باخت به پارس جنوبی برای استقالل

پستچیسهباردرنمیزند!

اتفاق روز

 تا پیش از مسابقه هفته گذشته با تراکتورسازی، به نظر می رسید آرامش کامال به استقالل برگشته است. آنها در 
هفته های پایانی نیم فصل اول همه رقبا را تار و مار کرده بودند و در شروع نیم فصل بدون با آتش بازی مقابل پیکان، نشان 

دادند که در اوج آمادگی به سر می برند. در یادگار امام اما اوضاع مطابق میل هواداران آبی پیش نرفت و این اشکان دژاگه بود که 
خط دفاعی استقالل را کنار زد تا به روند گل نخوردن سیدمهدی رحمتی پایان بدهد. این شکست به معنای پایان راه قهرمانی 

تیم شفر نیست اما آنها تنها یک راه برای نجات از وضعیت فعلی دارند و آن، شکست دادن حریف امروزشان خواهد بود.

نیمار داســیلوا بعد از ترک بارســا، بارها به 
این شــهر برگشــته اســت. او با وجود زندگی 
در پاریــس، در این نقطه اســپانیا فعالیت  های 
اقتصادی و تبلیغاتی انجام می دهد و البته مدام با 
هم تیمی های سابقش در بارسلونا دیدار می کند. 
برخالف او، کریستیانو رونالدو از زمان ترک رئال 
مادرید، هرگز در این شهر آقتابی نشده است. او 
نه برای تفریح و نه بــرای کارهای اقتصادی، در 
مادرید حضور پیدا نکــرده و هیچ دیداری را نیز 
با دوستان قدیمی اش در رئال مادرید انجام نداده 
است. سی آر ســون امروز برای اولین بار از زمان 
ملحق شــدن به بیانکونری، به مادرید رسیده و 
در ساعات پایانی امشــب با پیراهنی جدید در 
وندا متروپولیتانو به میدان خواهد رفت. روبه رو 
شــدن با بهترین گل زن تاریخ لیــگ قهرمانان 

اروپا، معموال برای هواداران آتلتی خوشــایند 
نبوده است. به محض روبه رو شدن با قرعه یووه، 
آنها نگران مواجهه دوباره با کریســتیانو بودند. 
تصور می شــد ترک مادرید توسط رونالدو، آنها 
را از برخورد همیشگی با این ستاره بزرگ نجات 
بدهد اما حاال کریــس در یک قامت جدید برای 
یک درخشش تازه برابر آتلتی آماده می شود. تیم 
سیمئونه هفته های چندان درخشانی را پشت 
سر نمی گذارد. آنها از کوپادل ری حذف شده اند، 
در مرحله گروهی لیگ قهرمانان صدرنشینی را از 
دست داده اند و در اللیگا از تیم صدرنشین فاصله 
گرفته اند. این تیم در خانه، شکست سنگینی را 
مقابل رئال بدون رونالدو تجربه کرده و شاید اگر 
دیدار ســوپرکاپ ابتدای فصل را کنار بگذاریم، 
هیچ موفقیت چشمگیری نداشته است. موضوع 

نگران کننده تر در مورد این تیم، از دست دادن 
شور و حال گذشته اســت. روخی بالنکوس به 
اندازه چند فصل گذشته، با شور و حرارت بازی 
نمی کند و انگیزه ســابق را در زمین به نمایش 
نمی گذارد. در چهار فصل متوالی، رئال مادرید 
به تالش های اتلتیکو برای بردن لیگ قهرمانان 
خاتمــه داد و بهترین بازیکن کهکشــانی ها در 
این چهار سال، کریستیانو رونالدو بود. کریس و 
تیمش دو بار در مراحل حذفی و دو بار در فینال 
لیگ قهرمانان، قرمز و سفیدها را شکست دادند تا 
به کابوسی همیشگی برای این تیم تبدیل شوند. 
هواداران تیم چولو سیمئونه، هنوز پنالتی آخر 
کریس در میالن برای مســجل شدن قهرمانی 
رئال را از یــاد نبرده اند. هــواداران تیم میزبان 
در بازی امشــب، احساســات مختلفی درباره 

سی آرسون خواهند داشت. آنها از یک طرف، از 
این بازیکن متنفر هستند، از سوی دیگر به خاطر 
دستاوردهایش به او احترام می گذارند و از طرف 
دیگر، در این ترس به ســر می برند که رونالدو به 
22 گل قبلی اش به اتلتیکو، گل های بیشــتری 
اضافه کند. او دیگر عضو رئال مادرید نیست اما در 
مسابقه امشب، دوباره در جایگاه دشمن اتلتیکو 
ظاهر خواهد شد. یووه در ایتالیا دست نیافتنی به 

نظر می رسد و در همین فصل رکوردهای زیادی 
را جابه جا کرده اســت. سی آرسون نیز بهترین 
شــروع یک بازیکن در تاریخ باشگاه ایتالیایی را 
رقم زده است. در نگاه اول به نظر می رسد آتلتی 
در شرایط فعلی، شانســی برای کنار زدن یووه 
نخواهد داشــت اما بدون تردید شکست دادن 
این تیم با کریستیانو، لذت به مراتب بیشتری به 

همراه می آورد.

هواداران آتلتی در انتظار کریستیانو رونالدو هستند

ترس، نفرت و احترام!

 مربی همیشه بازنده به 
استقالل اما در تیم جدیدش 

متحول شده و حاال در سه 
تجربه قرار گرفتن مقابل 
این تیم، دو بار برنده بوده 

است. او یک بار منصوریان 
و یک بار شفر را شکست 
داده و حاال در آزادی، به 
»هت تریک« کردن فکر 

می کند
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