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ایــن روزنامــه بــه اســتقبال دیــدار شــب
گذشــته بارســلونا بــا لیــون در لیــگ
قهرمانان اروپــا رفته و عکس یک جفت
کفــش مردان بارســا را ضمیمــه گزارش
خــود در این خصــوص کــرده و جزئیات
این بازی در نوکمپ را شــرح داده است.
اســپورت شــرح برد  7-0منچسترســیتی
مقابل شالکه در دیدارهای سهشنبه این
جــام را هم آورده و این نتیجه را تاریخی
خوانده است.

ایــن نشــریه سیاســی -اجتماعی هم
در امــواج کار بــزرگ کریــس رونالــدو
طی دیدار یوونتوس با اتلتیکومادرید
در لیــگ قهرمانان اروپــا گرفتار آمده
و عکس شــادی رونالدو و مشــت گره
کــرده او را بــه تصویــر نخســت خــود
تبدیــل کرده اســت .ال تیمپو نوشــته
یــووه میتوانــد پــس از قبضــه کردن
کالچــو ،بــه ایــن جــام اروپایــی نیــز
خوشبین باشد.

شــرح و وصــف جدیدترین مســابقات
فوتبــال جــام باشــگاههای امریــکای
جنوبــی و بویژه بــرد  3-0بوکاجونیورز
مقابــل تیــم تولیمــا را کــه در بوینوس
آیــرس حاصــل آمــده ،بــه یکــی از
گزارشهــای نخســت ایــن روزنامــه
تبدیل شــده است .کالرین متذکر شده
اســت کــه ایــن برد اهــداف دوردســت
بوکا را کــه چیزی جــز قهرمانی مجدد
نیست ،مشخص کرده است.

عوامل اصلی ناکامی سرخابیها در آسیا

زمان نق زدن و گریستن نیست

گفتوگوی «ایران» با محسن باباصفری ،دروازه بان تیم استوابخارست پس از انتخاب بهعنوان برترین دروازه بان جام حذفی

در رومانی همه از ایرانیها صحبت میکنند

در لیگ ایران بازیکنان با مبلغ قراردادشان تنها میتوانند پراید بخرند /همیشه اتفاقاتی عجیب باعث میشود تا تیم ملی نتیجه نگیرد
محمد محمدی سدهی
خبرنگار

«او» فرا زمینی است

عکس :سایت باشگاه استوابخارست

چنــد ســالی اســت کــه هندبــال ایــران
لژیونرهــای بســیاری بــه کشــورهای
مختلــف معرفــی کــرده اســت و چنــد
بازیکن از کشــورمان در لیگهای معتبر
اروپایــی از جملــه لیــگ رومانــی حضور
دارنــد .در روزهــای گذشــته مســابقات
کوپــا رومانــی (جام حذفی) بــا قهرمانی
تیــم «تیمســوآرا» بــه پایــان رســید و
استوابخارســت و دیناموبخارســت کــه از
بازیکنــان ایرانی بهره میبرند مقامهای
دوم و ســوم ایــن رقابتهــا را بــه دســت
آوردند .محســن باباصفــری ،دروازه بان
تیم ملی ایران بازیکنی اســت که در تیم
استوابخارســت حضــور دارد .او در دیدار
فینال جام حذفی رومانی مرد اول میدان
بود و  ۱۶سیو از خود به جای گذاشت ،اما
در نهایت نتوانســت مانع شکست  ۳۱بر
 ۲۷تیمش شود و استوابخارست به مقام
دوم این رقابتها دســت یافت .در پایان
اینرقابتهامحسنباباصفریبهعنوان
برترین دروازه بان مسابقات کوپا رومانی
انتخابشد.
گلــر تیــم هندبــال استوابخارســت
در خصــوص لیــگ رومانی بــه خبرنگار
«ایــران» گفت« :لیگ این کشــور  14تیم
دارد کــه تمامــی تیمهــا از نظــر کیفــی و
امکانات شرایط مطلوبی دارند .در لیگ
رومانی  3تیم از شــهر بخارســت حضور
دارند که تیمهای بســیار بزرگی هستند و

در اروپا و جهان کامالً شــناخته شــدهاند.
تیم من استوابخارست یکی از بزرگترین
باشــگاههای جهــان اســت کــه در حــال
حاضــر در مکان پنجم جــدول لیگ این
کشور حضور دارد».
محسن بابا صفری ادامه داد« :امسال
تیــم استوابخارســت در  4جــام معتبــر
حضور یافت و سال بسیار سختی داشتیم
و فشار زیادی به ما وارد شد اما به هر حال
 3جام را پشــت سر گذاشتیم و تنها باید
در لیــگ برتــر بــازی کنیم .مــا در اینجا با
حضور در  4جام حدود  68بازی در سال
برگزار میکنیم و این تعداد بازیها برای
حفظ آمادگی بســیار خوب است .من با
برگزاری این تعداد بازی توانســتم نقاط
ضعفم را بشناســم و پوشــش دهــم .در
حالــی که در ایــران یک تیم تنها  18تا 20
بازی برگــزار میکند که این تعــداد بازی
بــرای باال بردن ســطح کیفــی بازیکن به
هیچ وجه مطلوب نیست».
او در خصــوص انتخاباش بهعنوان
بهتریــن دروازه بان جــام حذفی رومانی
افــزود« :در رومانــی جامــی بــه نــام
کوپارومانــی برگزار میشــود .ایــن جام از
ســال  2018با حضور  32تیم آغاز شــده
و در روزهــای گذشــته بــه پایان رســید که
ما توانستیم به فینال این جام راه یابیم.
خــود من از ابتدا ســیوهای بســیار خوبی
داشــتم و خــدا را شــکر توانســتم در ایــن
جام بهعنوان بهترین دروازه بان انتخاب
شوم .حس بسیار خوبی است و توانستم
پرچم ایران را در رومانی باال ببرم».

بجز محســن بابــا صفــری  5بازیکن
ایرانی دیگر هــم در لیگ رومانی حضور
دارنــد کــه علیرضــا موســوی و ســعید
حیــدری راد در تیــم دیناموبخارســت
و اهلل کــرم و ســجاد اســتکی هــم در تیم
«چسمهبخارست»بازیمیکنندوشاهو
نصرتی هم در تیم «بــوزو» حضور دارد.
او در خصــوص کیفیت بازیکنــان ایرانی
بیان داشــت« :در اینجا همــه از ایرانیها
صحبــت میکننــد .بازیکنــان ایرانــی در
ایــن لیــگ بازیهای بســیار خوبــی ارائه
میدهند و کیفیت بسیار باالیی دارند».
باباصفری افــزود« :تیمهای رومانی
نظر بسیار خوبی در مورد ایرانیها دارند
و همه تیمها از رئیس فدراسیون و رئیس
باشــگاهها گرفتــه تا هــواداران مــا را همه
جــوره تحســین میکنند .تــرس و واهمه

تیمهــا از بازیکنان ایرانی اســت .مثالً در
زمانی که ما با تیم دیناموبخارست بازی
داریــم در هفتــه تنها  10بار نــام بازیکنان
ایرانی برده میشود و میگویند بازیکنان
ایرانی از همه خطرناکتر هستند».
گلر تیم هندبال استوابخارست گفت:
«به همه ما توجه ویژهای میشود و همه
بچههــا اینجا شــناخته شــدهاند .مردم و
رســانههای رومانــی بازیکنــان ایرانــی را
کامــاً میشناســند .من رابطــه خوبی با
هواداران استوابخارســت دارم و محبوب
تریــن بازیکــن تیم هســتم .نــه تنها من
بلکه بقیــه بازیکنان ایرانی هــم در اینجا
محبوبیــت زیــادی دارنــد .مــا خونگــرم
هستیم و هواداران این را میدانند».
او در خصــوص شــرایط مالی تیمها
بیــان داشــت« :شــرایط مالــی تیمهــا

خوب اســت و ما از نظر قرارداد شــرایط
خوبــی داریــم و از نظــر نحــوه پرداخت
هم بموقــع قراردادهایمــان پرداخت
میشــود در حالــی کــه در ایــران مبالــغ
بسیار کم است و در حال حاضر بچهها
بــا مبلــغ قراردادشــان تنهــا میتواننــد
پراید بخرند .ان شاءاهلل با آمدن رئیس
فدراســیون جدیــد فکــری به حــال این
موضــوع میشــود و مبلــغ قراردادهــا
باالتر میرود».
گلر ایرانی تیم هندبال استوابخارست
افــزود« :هیــچ تیمــی در آســیا بــه اندازه
ایران لژیونر و بازیکنان باکیفیت ندارد اما
همیشه اتفاقاتی عجیب به وجود میآید
کهتیمملینتواندنتیجهبگیرد.متأسفانه
تیم ملی ما بارها با این وضعیت مواجه
شــده و مــا نتوانســتیم در آســیا نتیجــه

بگیریم .از مشــکالت مدیریتــی گرفته تا
کمبــود امکانات کــه این موضوعــات در
طول این سالها برای تیم ملی به وجود
آمده است .در حال حاضر بچهها در اوج
آمادگی هستند و این میتواند کمک کند
تا تیم ملی در سال آینده نتیجه بگیرد».
او صحبتهایش را در مورد تیم ملی
این گونه ادامه داد« :تاکنون اردویی برای
تیم ملی در نظر گرفته نشده و تیم ملی
هیــچ برنامــهای نــدارد .در حــال حاضر
اولین اولویت تیم ملی هندبال ،انتخاب
ســرمربی اســت و امیدواریــم کــه هرچه
زودتــر این اتفاق بیفتد چون ســال آینده
دو تورنمنت خیلی مهم داریم و باید در
انتخابــی المپیــک  2020و انتخابی جام
جهانی حضور یابیم که این دو مسابقات
بسیار مهم است و اهمیت زیادی دارد».

« »90از نگاه داوران و مردم ،بهترین برنامه تلویزیونی شد

رونالدو :یووه مرا
برای این شبهای جادویی جذب کرد

بغض کنایهآمیز عادل!

عکس :سایت یوفا

هفتــه دوم رقابتهــای لیــگ قهرمانان
آســیا در شــرایطی برگــزار شــد کــه نتایج
تیمهــای ایرانی حاضــر در این رقابتها
تحــت تأثیــر داوریهــا قــرار داشــت .در
بازیهــای گــروه  Aالنصــر عربســتان در
امارات میزبان ذوب آهن بود که نماینده
کشــورمان در ایــن مســابقه بــه پیــروزی
 2-3دســت یافــت تا شــاگردان علیرضا
منصوریان ،به اولین برد خود در این گروه
برســند و بــا  4امتیــاز در رده دوم جــدول
قــرار بگیرنــد .در این مســابقه ،داور بازی

 2بار برای النصر پنالتی گرفت که پنالتی
اول را عبدالــرزاق حمــداهلل در ضربــهای
کــه لیو کوکمان داور هنگکنگی دســتور
تکــرار آن را داد(!) در دقیقــه  58بــه گل
تبدیل کــرد ولی این بازیکــن پنالتی دوم
خود ( )88را از دســت داد و امیرارســان
مطهــری گل ســوم اصفهانیهــا را ()91
زد تــا ذوب آهــن برنــده شــود .در دیگــر
دیــدار این گروه ،الــزوراء عراق با نتیجه پر
گل  0-5الوصــل امــارات را برد و به صدر
رفت .در بازیهای گروه  Cاســتقالل برابر

مسعود ســلطانی فر وزیر ورزش و جوانان در حاشیه نشست
با رؤسای فدراسیونها ضمن تقدیر از سعید مالیی ،جودوکار
اخبــــــار
کشــورمان گفــت« :از تصمیــم ارزشــی و قهرمانانــه ســعید
مالیی تقدیر میکنم .تاریخ ورزش کشور بارها و بارها شاهد حرکتهای ارزشمند
ورزشــکاران در جهت ارزشهای تبیین شــده انقالب اســامی توسط معمار کبیر
انقالب و رهبر معظم انقالب اســامی بوده اســت .شــاید به لحاظ مادی و مالی
ورزشــکاران ما لطمــه دیدهاند اما به لحــاظ معنوی و حفظ ارزشهــای انقالب و
حمایت از حق مردم فلســطین ،این دیدگاه و ارزش دســتاوردهای بزرگی داشــته
اســت .در همین ماههای اخیر شــطرنجباز نوجوان کشــورمان برابر نماینده رژیم
صهیونیســتی قــرار نگرفت که عالوه بر مســئوالن ورزش کشــور ،مــورد تفقد رهبر
معظم انقالب قرار گرفت .اخیراًهم مالیی عزیز این حرکت ارزشمند را انجام داد
که بنده به عنوان مســئول ورزش کشــور از تصمیم قهرمانانه ایشان تقدیر و تشکر
میکنم .مالیی ظرفیت خوب جودوی کشــور اســت و انتظار و باور ما این است که
مالیی میتواند ضمن کسب سهمیه ،روی سکوی المپیک هم قرار بگیرد».

داورزنی :شرکت در سمینار با مبارزه تفاوت دارد

محمدرضا داورزنی ،معاون ورزش قهرمانی وزارت ورزش و جوانان در حاشــیه
مجمع انتخاباتی فدراسیون سهگانه در مورد حضور دبیر فدراسیون ژیمناستیک
در دوره آموزشــی که نماینده رژیم صهونیســتی هم در آن حضور داشــته ،تأکید
کرد« :شرکت در کالسهای مربیگری و سمینارها با نگاهی که به رژیم اشغالگر
داریم ،تفاوت دارد .اینکه در سمینار علمی و مجامع رشته ورزشی شرکت کنیم
رؤیایی و مبارزه مستقیم نیست و نباید اینگونه به آن پرداخته میشد».
دور دوم مجمع انتخاباتی فدراسیون سه گانه دیروز برگزار و مهدی گودرزی
بــه عنــوان رئیــس فدراســیون انتخــاب شــد .او بــا کســب  ۲۶رأی از  ۴۲رأی
مأخوذه توانست برای چهار سال رئیس فدراسیون شود.

چطــور از مــردم تشــکر کنــم (تشــویق
حضــار) .خیلی منقلب شــدم به خاطر
سختیهایی که در این سال کشیدم و به
نظرم خیلی از آنها ناحق بودند .همه از
جلوی چشــمهایم رد میشود ولی این
جایزه مثل یک اکســیر اســت .مثل این
لطف هیأت داوران ،لطف مردم و لطف
سازمان نســبت به من؛ اینها برایم یک
اکســیر اســت که تمام سختیها و غمها
را کنــار میگذارم .خیلی تشــکر میکنم
بــه خاطر حواشــی ایجــاد شــده؛ از وزیر
محتــرم ارتباطــات ،از پلیس فتــا ،دکتر
میرباقری ،ســتاد برگزاری جشــنواره که
خیلی محکم ایستادند و صیانت کردند
از آرای مــردم کــه همیشــه خــط قرمــز
مــن اســت .از آنهــا واقعــاً سپاســگزارم.

ایــن جایــزه را من مدیون مردم هســتم
و تقدیم بــه مردم میکنم .امیدوارم که
الیــق این همــه لطف و حمایــت مردم
طی این بیســت و چند ســاله باشــم .باز
هم میگویم که فرزند رســانه هســتم و
مدیون تلویزیون».
به این ترتیب ،عادل که در این مدت
ســکوت اختیــار کرده بــود و بــه جابهجا
شــدن آرای برنامــهاش در نظرســنجی
واکنشــی نشــان نــداده بــود ،روی ســن
بغــض فــرو خــوردهاش را منفجــر کرد
و حرفهــای کنایهآمیــز خــود را هــم با
احتــرام مطــرح کــرد و حــاال بایــد دیــد
از ســال جدیــد مدیــران شــبکه ســه چه
رویکردی درباره او و برنامهاش در پیش
خواهند گرفت.

هفته دوم لیگ قهرمانان تحت تأثیر داوریهای ضعیف

یکی آفساید بود ،یکی نه

سلطانیفر :مالیی میتواند روی سکو برود

مهدی گودرزی رئیس فدراسیون سه گانه شد

عکس :سایت نود

بــه لطــف هتتریــک اســتثنایی کریــس رونالــدو ،یوونتــوس
وصال روحانی سهشــنبه شــب موفق شــد برای نخســتین بــار در مســابقات
خبرنگار اروپایــی شکســت  2-0خــود در دیــدار رفــت را جبــران کنــد و
اتلتیکومادرید را با نتیجه  3-0مغلوب کند و به یکچهارم نهایی لیگ قهرمانان
برسد .این چهارمین باری است که « »CR7مقابل این تیم مادریدی هتتریک
میکند و هشــتمین مرتبهای است که این اعجوبه پرتغالی در جریان مسابقات
لیــگ قهرمانان چنیــن میکند و این مســاوی با رکورد لیونل مســی در این جام
اســت .رونالــدو حــاال  25گل به اتلتیکو زده و بــا  8گل زده ،در کنــار آرتورو ویدال
شــیلیایی رکــورددار گلزنی در اســتادیوم اختصاصــی یوونتوس طی مســابقات
اروپایــی هم شــد .اضافه بر این ،رونالــدو بعد از لوئیز آدریانــوی برزیلی دومین
فــرد در لیــگ قهرمانان اســت کــه در برابر یک تیــم موفق به دو بــار هتتریک
میشــود .رونالدو بــا حفظ جایگاه خــود ،در صدر جدول بهتریــن گلزنان تاریخ
لیــگ قهرمانان  124گله شــد و جالبتر اینکه این تعــداد گل انفرادی او باالتر از
مجمــوع گلزنــی کل نفرات اتلتیکومادرید در این پیکارها اســت کــه از  118مورد
فراتر نمیرود .وی که با رسیدن به  101برد در این مسابقات با تعداد پیروزیهای
ایکر کاســیاس برابری یافت ،ســاعتی بعد از درخشــش تازهاش در تورین گفت
کــه اصــوالً برای خلق چنین شــبهای جادویی به یووه آمده اســت و افزود :این
نمایشــی اســت که باید همیشــه در این مسابقات داشته باشــید و حس میکنم
کــه در مســیری درســت قــرار داریم .البتــه برای صحبــت درباره فینال و کســب
قهرمانی هنوز زود اســت .پیروزی بزرگ یووه که سبب شد جان لوئیجی بوفون،
دروازهبان سابق آنها تعهد نفرات این تیم را بستاید و حتی ناپولی ،رقیب اصلی
یووه در کورس لیگ ایتالیا به این تیم تبریک بگوید و دلپیهرو نیز تیم پیشینش
را «یوونتــوس عظیــم» بنامد ،هــواداران افراطی یوونتوس را هم واداشــت که با
الصاق بنرهایی در ورزشــگاه ،خواســتار ابقای ماســیمیلیانو الگری سرمربی این
تیم که مجادالتی با مدیران باشــگاه داشــته است ،شوند .الگری ضمن ستایش
برخــی نفرات ذخیــره این تیم که جای بازیکنــان اصلی اما مصــدوم را پر کرده
بودند ،گفت از تمامی شــاگردانش خواســته بود خونســرد بمانند وگرنه کار تیم
زار میشــد .در پایان شــبی که دیهگو سیمئونه ،سرمربی و آنتوان گریزمان ستاره
اتلتیکومادرید اعتراف کردند یــووه برتر بوده ،اکیپ ،رونالدو را فرا زمینی نامید،
گاتزتــا دلواســپورت نوشــت رونالدو ،اتلتیکو را نــاکاوت کرد و اولــه هم مهاجم
پرتغالی را فراتر از همه قهرمانان توصیف کرد .گلوبو اسپورت برزیل هم متذکر
شــد رونالدو با نمایش سهشــنبه شــب ،کل نمایشهای متوســط خود در فصل
جاری لیگ قهرمانان را جبران کرد.

مراسم اختتامیه پنجمین دوره جشنواره
جا م جم ،سهشنبه شب در حالی برگزار
شــد که در بخــش برنامههــای ترکیبی،
تندیــس بخــش تهیهکنندگی بــه عادل
فردوســیپور بــرای برنامه « »90رســید.
ضمــن اینکه تندیس نــگاه مردمی هم
در ایــن بخــش بــه عــادل فردوســیپور
تهیهکننده این برنامه اختصاص یافت
تــا به ایــن ترتیــب نود کــه در جشــنواره
جام جم در بخش برنامههای شاخص
نامزد شــده بود ،بــا آرای مردمی عنوان
بهتریــن برنامــه را بــه خــود اختصاص
دهد و هیأت داوران هم این برنامه را به
عنوان برنامه برتر برگزیدند.
فردوســیپور پــس از دریافــت دو
جایــزه در ایــن مراســم ،روی ســن یــک
دقیقه و نیم صحبت کرد و بارها از کلید
واژه «ســختترین ســال کاری زندگــی»
اســتفاده کرد تا به ایــن ترتیب اعتراض
خــود را بــه اتفاقــات امســال در شــبکه
ســه و با حضــور علی فروغــی مدیر این
شــبکه نشــان بدهد .ایــن در حالــی بود
کــه کارگــردان تلویزیونــی جشــن نیز در
البــهالی حرفهــای فردوســیپور مدام
اینسرتهایی از فروغی مدیر شبکه سوم
پخش میکرد تا واکنش او به حرفهای

عــادل را که حرفهایــش را با بغض به
اتمام رساند و مورد تشویق حاضران در
سالن قرار گرفت ،نشان دهد.
فردوســیپور در صحبتهــای خــود
در ایــن مراســم گفــت« :مــن خیلــی
خوشــحالم کــه امســال در ســختترین
ســال کاریام دو جایــزه گرفتــهام .از
هیأت داوران که اســامی آنهــا را دیدید.
برنامههــای ترکیبــی همگــی خــاک
خــورده صحنــه و فرزنــدان تلویزیــون
هســتند و مایه مباهات اســت برای من
کــه از چنیــن هیــأت داورانــی بــه عنوان
بهترین برنامه جایزه گرفتم .من فرزند
رسانه ملی هســتم .در این  22،23ساله
همیشه سعی کردم صادقانه و پاک کار
کنــم و مدیــون رســانه هســتم .اینکه در
سختترین ســال کاریام و در سالی که
حتی در رســانهام به من بی مهری شد،
اینکــه میبینــم خانــواده بزرگ رســانه
مــن را میبیند و تالش مــن و همکاران
 150،200نفره من دیده میشود ،برایم
خیلی ارزشــمند اســت .این جایزه دوم
که مردم به من دادند ،فراتر از ارزشمند
است .بخصوص امسال که سال عجیب
و غریبی را ســپری کردم .من همیشه به
مردم مدیون هســتم و واقعاً نمیدانم

هفته دوم لیگ قهرمانان آسیا برای نمایندگان ایران با بیم
و امیــد به پایان رســید .ذوبآهن در دیــداری پر افت و خیز
یادداشت بــه ســه امتیاز شــیرین خارج از خانه دســت یافــت و النصر
عربســتان را با نتیجه ســه بر دو پشت سر گذاشت .حاال تیم
اصفهانی بهترین عملکرد را در میان نمایندگان ایران دارد.
استقالل و پرسپولیس که در گروههایی دشوار قرار دارند،
کارشــان برای صعود حسابی سخت شــده است .هر دو تیم
مهدی ملکی
دبیر گروه ورزش از دو بازی تنها یک امتیاز دارند که اصالً اندوخته قابل توجه
ل گروههایشان قرار
و امیدوارکنندهای نیســت و در قعر جدو 
گرفتهانــد .هــر دو تیم بــزرگ پایتخت یک بازی خانگی داشــتهاند و نتوانســتهاند
از امتیاز میزبانی نهایت بهره را ببرند و با اســتفاده از پشــتوانهای به نام هوادار در
آزادی ،حریف را با شکست بدرقه کنند .در این میان اشتباهات فاحش داوری هم
تأثیرگذار بوده است .بخصوص برای پرسپولیس که در این دو بازی ،دو گل دریافت
کرده و هر دو گل(پاختاکور و السد) در شرایط آفساید به ثمر رسیده است .استقالل
هم از این حیث متضرر شــده و گل صحیح این تیم آفســاید اعالم شد .اما باید به
قدرناشناسی بازیکنان استقالل و پرسپولیس اشاره کرد و نمیتوان به سادگی از کنار
آن گذشت .آنها قدر موقعیتها را ندانستند تا با قانون نانوشته اما پرتکرار فوتبال
مجازات شوند؛ تیمی که گل نزند ،گل میخورد .با این اوصاف برانکو گفته« :هنوز
 ۱۲امتیاز دیگر میتوانیم بگیریم ».چند بازیکن استقالل از جمله باقری و منتظری
هم گفتهاند که صعود میکنیم و صعود در شرایط دشوار ،شیرینتر است.
امیدواریــم ایــن اتفاق بیفتــد و نماینــدگان ایــران در چهار بــازی باقیمانده،
امتیــازات الزم بــرای صعــود را کســب کننــد .بــرای رســیدن بــه این مهــم ،الزم
اســت نگاهی به پشــت ســر نیندازند و تنها خیره به مســیر پیشرو باشــند .دیگر
مــرور اتفاقات و دالیــل ناکامی (جز آنچه به ضعفهای فنی مرتبط میشــود و
بایــد رفع شــوند) جایز نیســت .از طرفی مســئوالن ،جمله ســیدمهدی رحمتی
را از یــاد نبرند«:بایــد زورمان در  AFCبیشــتر شــود ».گرچه ســال هاســت این را
میگوییم ،اما زورمان و نفوذمان نه تنها بیشــتر نمیشــود ،بلکه کمتر میشود و
یمان دوچندان!
تها 
حسر 
و اما ســازمان لیگ و ســعید فتاحی! تقویم فشرده ،هر  ۴روز یک بازی و فشار
کم سابقه به بازیکنان .مصدومیتهای بیش از حد و خالی شدن دست مربیان.
حــاال دلیــل اعتــراض تیمها و ســرمربیان شــان ،ملموستر شــده اســت .واقعاً
سازمان لیگ این َ
«سم کشنده» را با کدام هدف به شریان فوتبال باشگاهی ایران
تزریق کرد که این گونه مربی ،بازیکن و هوادار باید بهدنبال پادزهر آن باشند.

العین امارات با تساوی  1-1متوقف شد و
در قعــر جدول قرار گرفــت .این در حالی
بود که فرشــید باقری ( )92دروازه العین
را بــاز کــرد امــا کمــک داور دوم آفســاید
بازیکن اســتقالل را گرفت و گل را مردود
اعالم کــرد که به نظر میرســید تصمیم
احمد ابوبکــر الکاف داور عمانی اشــتباه
بــوده اســت .در دیگر بازی ایــن گروه هم
الهالل عربســتان  1-3الدحیل را برد و به
صــدر رفت تا معادالت این گروه پیچیده
شــود .در بازیهای گــروه  Dنیز ،پاختاکور

در خانه خود االهلی عربســتان را  0-1برد
و بــه طرز غیرمنتظــرهای به صــدر رفت.
السد هم در شرایطی پرسپولیس را با گل
( )95بغــداد بونجــاح  0-1برد که این گل
هم آفساید بود و تیم داوری کرهای اشتباه
کرد تا به این ترتیب ،سرخابیها از داوری
حسابی متضرر شده باشند .در بازیهای
گروه  Hهم کاوازاکی به مصاف اف.ســی.
ســیدنی رفــت و این تیــم اســترالیایی که
رضــا قوچاننژاد را از دقیقه  67در اختیار
داشت ،مغلوب حریف ژاپنی خود شد.

پروین :برانکو و شفر فکری به حال تیم های شان کنند

علی پروین ،ســرمربی ســابق تیم ملی و پرســپولیس گفت« :نمیدانم چرا
نفرات تیم برانکو با هم هماهنگ نیستند .معتقدم پرسپولیس مفت منشا
را از دست داد .این بازیکن در خط حمله میتوانست کمک حال تیم برانکو
باشــد .من فکر میکنم بازیکنان اســتقالل و پرســپولیس عــادت به روزهای
پرفشــار ندارند .به نظرم در آســیا برانکو و شــفر باید فکری به حال تیمشان
کنند چون هواداران کم کم ناراحت میشوند».

در هفته بیست و دوم شاهد خواهیم بود

جنگ غولها در باالی جدول

هفته بیست و دوم لیگ برتر فوتبال امروز با برگزاری  2دیدار
از ساعت  16آغاز میشود .در یکی از بازیهای جذاب و البته
لیگ برتر
حساساین هفته ،تراکتورسازی در ورزشگاه یادگار امام (ره)
تبریــز ،میزبان پدیده اســت .جایی که تیمهای چهــارم و پنجم جدول به مصاف
یکدیگر میروند .تراکتورســازی در حضور تماشــاگرانش به دنبال پیروزی مقابل
پدیده است و امید دارد در صورت برد به طور موقت به صدر جدول لیگ برسد.
البته مشــهدیها هم تیمی هســتند که به راحتی به تیمی امتیاز نمیدهد .نبرد
این  2مدعی را میتوان یکی از فینالهای جذاب لیگ در دور برگشــت دانســت.
نکتــه جالــب در خصوص این دیدار این اســت که پدیده تاکنــون در تبریز مقابل
تراکتورسازی شکست نخورده است .تراکتورسازی  5بار در تبریز به مصاف پدیده
رفته و  4بار مقابل مهمان خود شکست خورده و یک دیدار نیز مساوی شده است.
در دیگــر دیــدار امروز هم نفت مسجدســلیمان و ســایپا در ورزشــگاه شــهید
بهنام محمدی مســجد ســلیمان ،با هم دیدار میکنند .نفت مسجدسلیمان ۷
هفته اســت که در لیگ برتر پیروز نشــده و دوســت ندارد که در آخرین مســابقه
سال بازهم ناکام بماند اما در آن سوی میدان ،سایپا بعد از  ۱۲هفته رنگ برد را
دید و حاال به دنبال بردی دوباره اســت .در بازیهای فردا جمعه پارس جنوبی
و ماشین سازی از ساعت  ۱۷:۴۵در ورزشگاه تختی جم به مصاف هم میروند.
این  2تیم ،برای سومین بار در فصل جاری با هم مسابقه میدهند .اولین بازی
در هفته هفتم در تبریز انجام شــد که ماشــین ســازی با یک گل برنده شــد و دو
هفته بعد هم  2تیم در مرحله یک هشتم نهایی جام حذفی در جم بازی کردند
که ماشین سازی  1-2به پیروزی رسید .در دیگر بازی جذاب این هفته هم فوالد
و ســپاهان ،از ساعت  ۱۷:۵۰در ورزشگاه غدیر اهواز دیدار میکنند .روی نیمکت
سپاهان امیر قلعه نویی قرار دارد که در جام ملتهای  2007هدایت تیم ملی را
برعهده داشــت و در سمت مقابل هم افشین قطبی سرمربی فوالد است که در
جام ملتهای  2011روی نیمکت ایران مینشست.

