
کرش دنبال کمپ تمرینی
غیبت طوالنی مدت س��رمربی تیم ملی 
فوتبال دوباره باعث بروز حاشیه  هایی شده 
است. در حالی بازیکنان باشگاهی مطابق 
برنامه کرش بعد از حضور در مس��ابقات 
لیگ به اردوی تیم ملی می روند که خود 
کرش در تمرینات حضور ندارد. شنیده  ها 
حاکی از آن است که کرش ترجیح داده به جای بازگشت در روز 16 
دی ماه به ایران در اروپا بماند و چند کمپ تمرینی را از نزدیک ببیند، 
کرش در برنامه های خود بازدید از نحوه تمرینات و دیدارهای چند 
لژیونر را نیز در نظر دارد و او احتماالً در نظر دارد تا برخی از لژیونر  ها 
را زودتر در اختیار بگیرد و بنابراین در نظر دارد با باشگاه های آنها نیز 
مذاکراتی داشته باشد به هر حال آنچه مشخص است اینکه کرش 

روزهای پرکاری را در اروپا پشت سر می گذارد. 

معمای قرارداد طارمی در قطر
مهدی طارمی معمای این روزهای فوتبال 
ایران اس��ت. مهاجمی که نه به درستی 
می داند با قطری  ها قرارداد امضا کرده و نه 
کسی به درستی می داند که زیر برگه ای را 
امضا نکرده است. طارمی که رفتن هایش 
همیشه برای پرسپولیس دردسرساز بوده 
حاال همه را نگران کرده است. او نزدیک یک هفته است که در قطر 
به س��ر می برد. می گوید مذاکره کرده و عکسش را هم گرفته اما 
هنوز خبری از قوانین نیست. می گویند امروز خبر نهایی آن بیرون 
می آید اما همه خوب می دانند که اگر طارمی این بار نیز برگردد 
و بخواهد قطری  ها را هم مانند ترکیه ای  ها دور بزند آن وقت دیگر 
جایی در پرسپولیس هم نخواهد داشت چراکه قرار نیست سرخ  ها 

دوباره بابت دمدمی مزاجی او توبیخ و محروم شوند. 

با بیت المال برای خودشان وجهه ساخته اند
سال هاس��ت که بحث ارت��زاق فوتبال از 
بیت المال مطرح است و خیلی  ها چشم به 
روی آن بسته اند، مسئله ای که حاال از طریق 
رسانه ملی و توس��ط یکی از منتقدان این 
مسئله عنوان می شود. امیر واعظ آشتیانی 
می گوید: »در س��ال های اخی��ر عده ای از 
بیت المال برای خودشان وجاهت درس��ت کرده اند و برایشان مهم 
نیست که این کار چه صدماتی برای باشگاه  ها به دنبال دارد. معموالً 
بر روی بیت المال نظارتی نیس��ت مخصوصاً در باشگاه های دولتی 
باشگاه  ها باید از طریق اصول قانونی اداره شوند.«  آشتیانی در حالی این 
حقایق را بیان می کند که طی ماه های گذشته بسیاری از بدهی های 
قدیمی دو باشگاه استقالل و پرسپولیس از طریق بیت المال پرداخت 

شده تا جلوی محرومیت های این دو باشگاه گرفته شود. 

هفته نوزدهم لي�گ برتر در حال�ي ديروز به 
پايان رسيد كه پرسپوليس با برد مقابل سياه 
جامگان اختالفش را با تي�م دوم جدول به 11 
امتياز رس�اند تا دس�ت نيافتني تر شود، هر 
چند حس�يني توانست با بس�ته نگه داشتن 
دروازه اش تا دقيقه 57 بازي با س�ايپا با عبور 
از مودت، حج�ازي و عاب�دزاده ركورددار گل 
نخوردن دروازه بانان ايران ش�ود اما استقالل 
با دريافت گل مس�اوي در دقايق پاياني بازي 
با س�ايپا، پ�س از 9 هفته دروازه اش باز ش�د.

مصاف استقالل و سایپا از همان ابتدا جذاب از آب 
در آمد. سایپا بازي را بهتر از استقالل آغاز کرد اما 
مهاجمان این تیم در زدن ضربات نهایي ناموفق 
نش��ان مي دادند. در ادامه آبي پوشان در اواسط 

نیمه اول توپ و میدان را در اختیار گرفتند و در 
نهایت داریوش شجاعیان در دقیقه 23 موفق شد 
دروازه نارنجي پوشان را باز کند و استقالل را یک 
بر صفر جلو بیندازد. در ادامه باز هم س��ایپا تیم 
برتر زمین مسابقه بود اما این دیدار در نیمه اول 
با موقعیت سوزي هاي س��ایپا با برتري استقالل 
به اتمام رس��ید. نیمه دوم را شاگردان دایي براي 
زدن گل تساوي توفاني تر آغاز کردند، استقالل 
هم با توجه به برتري یک بر صفر به الك دفاعي 
رفته بود تا نتیجه بازي را حفظ کند. با این حال 
سایپا هر لحظه که از بازي مي گذشت، زهردار تر و 
خطرناك تر نشان مي داد، به خصوص بازیکنان این 
تیم روي ضربات ایستگاهي و سانتراز جناحین به 
دنبال رسیدن به گل مساوي بودند. البته شاگردان 

دایي بدشانس هم بودند و در دو مرحله تیر دروازه 
مانع رسیدن به نارنجي پوشان به گل شد. 

با عب��ور عقربه هاي س��اعت از دقیق��ه 57 بازي 
دروازه بان تیم اس��تقالل با بس��ته نگه داش��تن 
دروازه اش رکورددار ش��د. سید حسین حسیني  
با بسته نگه داش��تن دروازه خود تا دقیقه 57 با 
845 دقیقه باالتر از هم��ه دروازه بان هاي تاریخ 
فوتبال ایران ایس��تاد و رکورددار شد. با این حال 
سرانجام در دقیقه 85 دروازه حسیني روي ضربه 
سر مهدي اسدي باز شد تا مصاف استقالل و سایپا 

به تساوي یک – یک به پایان برسد. 
   برد شيرين قرمزها

ورزش��گاه ثامن دی��روز میزبان بازي حس��اس 
پرسپولیس و مشکي پوش��ان بود، مسابقه اي که 

سبب ش��ده بود تا پس از مدت ها تمام سکوهاي 
ورزشگاه مشهد پر ش��ود. قرمزها پس از تساوي 
مقابل نفت تهران در مش��هد به دنبال بازگشت 
به جاده برد بودند تا حاشیه امنیت شان در باالي 
جدول بیشتر از قبل شود، آن سو اما مشکي پوشان 
قعر جدولي با حضور رضا عنایتي در س��ه هفته 
اخیر دو مس��اوي و یک برد داش��تند و در بازي 
خانگي دیروز حریف دست و پا بسته اي نبودند. 
بازي دو تیم اول و آخر جدول در نیمه اول همان 
طور که پیش بیني مي شد، شاگردان برانکو برتري 
محسوسي نسبت به میزبان ش��ان داشتند، آن 
هم در روزي که منش��ا و احمدزاده پس از تنبیه 
انضباطي دوباره به ترکیب پرسپولیس برگشته 
بودند. برت��ري قرمزها در 45 دقیق��ه اول با ضد 
حمله هاي نه چندان خطرناك مش��کي پوشان 
روبه رو مي ش��د اما حمالت ش��اگردان عنایتي 
چندان زهردار نبود تا بیرانوند به دردس��ر نیفتد. 
پرسپولیس��ي ها هم به رغم در اختیار داش��تن 
بازي هر چند موقعیت زیادي روي دروازه مشکي 
پوشان ایجاد نکردند اما تک موقعیت هاي این تیم 

هم با بي دقتي مهاجمان قرمزها از بین رفت. 
نیمه دوم را پرسپولیس هجومي تر از نیمه اول آغاز 
کرد و قرمزها با حرکت از دو جناح به دنبال رسیدن 
به گل بودند، مشکي پوشان هم مانند نیمه اول روي 
ضد حمله براي تهدید کردن دروازه بیرانوند برنامه 
داشتند. در دقایق پایاني نیمه دوم بود که سرانجام 
برتري پرس��پولیس نتیجه داد و باز هم این علي 
علیپور بود که براي قرمزها گل زد و پرسپولیس را 
یک بر صفر جلو انداخت. در دقیقه 88 بود که روي 
سانتر وحید امیري از جناح چپ، در محوطه شش 
قدم با یک بغل پاي ساده دروازه مشکی پوشان را باز 
کرد تا در نهایت با همین یک گل پرسپولیس با 3 
امتیاز شیرین از مشهد به تهران برگردد. قرمزها با 
این برد 44 امتیازي شدند تا درصدر جدول دست 
نیافتني تر شوند. علیپور هم 12 گله شد و جایگاهش 

را در صدر جدول گلزنان لیگ محکم تر کرد. 
   ساير بازي ها

در س��ایر بازي هاي هفت��ه نوزدهم ف��والد برابر 
گسترش فوالد به تساوي یک – یک رسید، نفت 
تهران 2 بر صفر تراکتور را شکست داد، استقالل 
خوزس��تان یک بر صفر پدیده را ب��رد، پیکان و 
س��پیدرود رشت به تس��اوي بدون گل رسیدند. 
در دربي اصفهان هم ذوب آهن با نتیجه 2 بر یک 
مقابل سپاهان به برتري رسید. پارس جنوبي هم 
در آخرین بازي هفته نوزدهم مقابل صنعت نفت 

آبادان  به تساوی یک - یک رسید.

دنيزلی در يک قدمی تراكتورسازی
کار گل محمدی در تبریز تمام شد

با شکست دو بر صفر تراکتورس��ازی مقابل نفت کار یحیی گل محمدی 
در تبریز تمام ش��د و به زودی س��رمربی جدید این تیم معرفی می شود. 
ناکامی های تراکتورسازان در حالی با باخت به نفت تداوم یافت که خبر 
برکناری سرمربی قرمز ها از هفته گذشته رسانه ای شده بود و حاال هشتمین 
شکست فصل پروژه عبور از یحیی را رسمی کرد. نکته قابل توجه اینکه 
هواداران تراکتورسازی شعار » حیا کن، ر  ها کن « را عالوه بر گل محمدی 
برای آجرلو مدیرعامل باشگاه نیز سر دادند. مصطفی دنیزلی گزینه اصلی 

نشستن روی نیمکت تراکتورسازان است. 
یحیی گل محمدی تنها مربی اي بود که شرایط دش��وار تراکتورسازی را 
قبول کرد و هدایت تیم را در این فصل لیگ برت��ر پذیرفت. محرومیت از 
پنجره نقل و انتقاالت یکی از دالیلی اس��ت که گل محمدی در مواجهه با 
انتقاد  ها همواره به آن اشاره می کند. حضور تراکتورسازی در بین تیم های 
پایین جدولی، حذف از جام حذفی و کسب تنها پنج برد در لیگ برتر کاسه 
صبر هواداران و مدیران تیم را لبریز کرده است، تا جایی که رویارویی با نفت 
آخرین فرصت گل محمدی برای نجات تیم به حساب می آمد. با این وجود 
نماینده تام االختیار آجرلو از چند روز قبل به ترکیه رفته و مذاکرات جدی 
با دنیزلی را آغاز کرده است. یحیی گل محمدی در کنفرانس خبری بعد از 
بازی از هواداران عذرخواهی کرد اما حرفی از اس��تعفا نزد: » در این مدت 
گزینه های زیادی برای جایگزینی من مطرح شد و همین موضوع تمرکز را 
از تیم ما گرفت. فشارهای زیادی را در نیم فصل دوم تحمل کردیم و همین 
فشار  ها به بازیکنان هم انتقال پیدا کرد. به دنبال کم کردن فشار  ها بودیم اما 
موفق نشدیم. در هر صورت من یک مربی حرفه ای هستم و با باشگاه قرارداد 
دارم، نظر باشگاه مهم است، هر تصمیمی باشگاه بگیرد، اطاعت می کنم. 
فوتبال همین است، یک روز خوب و یک روز بد دارد. یک روز تشویق و یک 

روز توهین، تمام این مسائل در مربی گری فوتبال طبیعی است. «
 گل محمدی تا پایان فصل با تراکتورسازی قرارداد دارد، به همین خاطر به 

هیچ وجه حاضر به استعفا نیست. 
   صدای پای مصطفی بيک 

نام مصطفی دنیزلی برای هواداران فوتبال در ایران کاماًل آشناست. مربی 
موسفید کرده اهل ترکیه پیش از این برای اولین بار توسط محمد آجرلو 
پایش به فوتبال کشورمان باز شد و روی نیمکت پاس نشست. پرسپولیس 
هم دومین تیمی بود که سکان هدایتش به دنیزلی سپرده شد و حال با توجه 
به عالقه شدید آجرلو به او احتماالً تراکتورسازی سومین تیم ایرانی دنیزلی 
خواهد بود. مربی 68 ساله در حال حاضر با یک باشگاه ترکیه ای به عنوان 
مشاور همکاری می کند و در صورتی می تواند به تبریز برود که با مسئوالن 
آن باشگاه به توافق برسد. چالش دیگر گرفتن مجوز از ستاد کل نیروهای 
مسلح است؛ پیش از این، این نهاد به خدمت گرفتن مربیان خارجی برای 
تیم های نظامی را ممنوع اعالم کرده بود و در شرایط فعلی باید دید اجازه 

حضور دنیزلی یا هر مربی خارجی در تراکتورسازی صادر می شود یا نه. 
   ساير گزينه ها

با اینکه مدیران تراکتور بر مذاکره با دنیزلی و به خدمت گرفتن این مربی 
پا به سن گذاشته تأکید زیادی دارند اما در عین حال نام چند گزینه دیگر 
نیز مطرح شده اس��ت. به غیر از جواد نکونام، فراز کمالوند و حتی رسول 
خطیبی گزینه هاي ایراني  هستند که البته شانس چندانی برای گرفتن 
جای گل محمدی ندارند. هموطن دنیزلی به نوعی آلترناتیو تراکتورسازان 
محسوب می شود. ارتورو ساالم که سابقه سرمربیگری بشیکتاش ترکیه را 
در کارنامه دارد دومین گزینه احتمالی قرمز  ها است. مربی 48 ساله اهل 
ترکیه تاکنون هدایت تیم های سامسون اسپور، بورسیا اسپور و چند تیم 
ترکیه ای دیگر را نیز برعهده داشته اس��ت. گفته می شود تراکتوري ها با 
ساالم نیز مذاکره کرده اند. ارسون ینال دیگر مربی ترکیه ای است که نامش 
در رسانه های کشورمان مطرح شده؛ ینال کارنامه موفقی دارد. قهرمانی با 
فنرباغچه در لیگ ترکیه، هدایت ترابوزان اسپور در جام یوفا و کشف آردا 
توران هافبک سرشناس ترکیه ای از جمله موفقیت  های این مربی است. 

گزارش سايت فدراسيون جهاني بسكتبال از ايران 

 ایراني ها به انتقام فكر مي کنند
فدراسيون جهاني بسكتبال در گزارشي به وضعيت ايران پرداخته و در 
آن با بهنام يخچالي گفت وگويي داشته  است. ستاره جوان تيم ملي گفته 
كه ايران در انتظار بازي با عراق است تا انتقام بازي رفت را بگيرد. پنجره 
دوم رقابت هاي انتخابي جام جهاني بسكتبال از اسفند شروع مي شود 
و تيم ملي ايران در قزاقستان به مصاف اين تيم مي رود و سپس در تهران 
ميزبان عراق خواهد بود. فدراسيون جهاني بسكتبال در گزارشي به 
وضعيت تيم ملي پرداخته و با بهنام يخچالي نيز گفت وگويي داشته است. 
در گزارش فیبا آمده  است: زماني که تیم ملي ایران برابر عراق در دیدار 
اول انتخابي جام جهاني مغلوب شد بهنام یخچالي در ترکیب نبود و به 
دلیل آسیب دیدگي استراحت مي کرد. او بازي را در خانه دیده و به دلیل 
آسیب نمي توانسته در کنار هم تیمي هایش باشد و مبارزه کند. او درباره 
این اتفاق مي گوید: » پیش از بازي اول و سفر تیم ملي به اردن مصدوم 
شدم. اما اکنون کاماًل شرایطم خوب است و در ادامه رقابت ها تیم ملي را 

همراهي خواهم کرد.«
فوروارد توانمند بسکتبال ایران با میانگین 16 امتیاز، 4. 3 ریباند و 3. 7 
سه امتیازي در هر مسابقه در کاپ آسیاي لبنان به خوبي ثابت کرده که 
همیشه بازیکني توانمند بوده و مي توانست در هر بازي تیم ملي را کمک 
کند. او معتقد است که ایران در اولین دیدارش از انتخابي جام جهاني 
آماده نبود اما در ادامه بهتر شد و توانست با حمایت هواداران قطر را در 

تهران شکست دهد. 
یخچالي توضیح مي دهد: » در اولین بازي واقعا خوب کار نکردیم. تیم ملي 
از نظر رواني هم آماده نبود. اما در مسابقه دوم با حمایت تماشاگران مان در 
ایران به مصاف قطر رفتیم. ما براي بازي دوم انگیزه بسیار زیادي داشتیم 
به خصوص اینکه اولین رقابت را باخته بودیم و مي خواستیم جبران کنیم 
و در نهایت نیز قطر را شکست دادیم. « اکنون یخچالي و تیم ملي به پنجره 
دوم مسابقات انتخابي نگاه مي کنند. جایي که ابتدا باید در قزاقستان به 
مصاف این تیم بروند و س��پس در تهران برابر عراق بازي کنند. آنها در 

مسابقه دوم تنها به یک چیز فکر مي کنند و آن انتقام است. 
یخچالي مي گوید: »ما منتظر مس��ابقه برگش��ت برابر عراق هستیم و 
مي خواهیم انتقام بگیریم. درباره قزاقستان نیز هنوز مسابقه اي از این تیم 
ندیده ایم. با این حال قطعاً برنامه ریزي ویژه خواهیم داشت چون مي دانیم 
که شکست دادن قزاقستان در برابر هوادارانش آسان نخواهد بود. « قطعا 
چیزي که دیدار دوم ایران با عراق را از مسابقه نخست متمایز مي کند 
میزباني تیم ملي ایران خواهد بود، نکته اي که یخچالي تأکید مي کند 
تأثیر بسیار زیادي در عملکرد تیم ملي ایران خواهد داشت. او معتقد است 
که نحوه جدید مسابقات انتخابي جام جهاني یک شانس خوب است که 

تیم ها بتوانند در خانه خود نیز مسابقه بدهند. 
او تأکید مي کند: »این یک افتخار بزرگ است که براي تیم ملي کشورت 
به میدان بروي. نس��ل قبلي ما این شانس را نداش��ت که برابر حمایت 
تماشاگران ایران به میدان برود. خب این حس خیلي خوبي است که این 
امکان براي ما فراهم شده است. هم چنین فرصتي براي هواداران است 

که بتوانند تیم ملي ایران را حمایت کنند.«

صعود بارسا و رئال به یک چهارم نهایی کوپا دل ری
دیدارهای مرحله یک هشتم نهایی رقابت های جام حذفی اسپانیا موسوم 
به کوپا دل ری پنج  شنبه شب برگزار و تکلیف هشت تیم راه یافته به مرحله 
یک چهارم نهایی مشخص شد. بارسا که دیدار رفت را با تساوی یک - یک 
به پایان برده بود، در خانه موفق شد سلتاویگو را با حساب پنج بر صفر از سد 
راه برداشته و به مرحله بعد صعود کند. رئال مادرید، دیگر تیم راه یافته به 
مرحله یک هشتم نهایی بود. شاگردان زیدان اگر چه به تساوی دو – دو 
رضایت دادند اما به لطف برد سه بر صفر دور رفت در زمین حریف، موفق 
ش��دند در مجموع با برتری پنج بر دو، از این مرحله صعود کنند. اتلتیکو 
مادرید، اسپانیول، آالوس، سویا، والنسیا و لگانس، دیگر تیم های راه یافته به 
مرحله یک چهارم نهایی کوپا دل ری بودند که طبق قرعه کشی این مرحله، 
لگانس با رئال مادرید، اسپانیول با بارسلونا، سویا با اتلتیکومادرید و آالوس 

با والنسیا دیدار خواهند کرد. 
------------------------------------------------------------

اتفاقي جالب براي مسي پس از 11 سال
لیونل مسي، فوق س��تاره بارسلونا، پس از س��ال ها، زودتر از دقیقه 60 
تعویض شد. شاگردان والورده شب گذشته به مصاف سلتاویگو رفتند و 
موفق شدند 5- 0 این تیم را در هم بکوبند. در حالي که بارسا با درخشش 
مس��ي و آلبا در نیمه اول 3- 0 از حریف پیش بود، والورده که خیالش از 
صعود تیم راحت بود، فوق ستاره آرژانتیني را در دقیقه 59 تعویض کرد و 
عثمان دمبله را به میدان فرستاد.  در حقیقت، این اولین بار پس از 11 سال 
بود که مسي پیش از دقیقه 60 از زمین مسابقه خارج مي شود. آخرین بار، 
سال 2007 و در دیدار مقابل والنسیا بود که مسي زودتر از دقیقه 60 زمین 
مسابقه را ترك کرده بود و حاال پس از 302 بازي این اتفاق تکرار شد. در 
آن دیدار نیز بارسا 4- 0 از حریف خود جلو بود و مسي گل دوم و چهارم را 
به ثمر رسانده بود. پس از این درخشش، رایکارد تصمیم گرفت که مسي را 

بیرون کشیده و جیواني دوس سانتوس را به میدان بفرستد. 
-------------------------------------------------------------

»لو« گزینه جانشینی زیدان 
نتایج ضعیف و فاصله 16 امتیازی کهکشانی ها با صدر جدول، صبر مدیران 
رئال را لبریز کرده، به طوری که شایعاتی در خصوص روزشمار رفتن زیدان 
به گوش می رسد. اگر چه سرمربی رئال می گوید که تسلیم نمی شویم، اما 
روزنامه ایتالیایی استامپا با اطمینان می نویسد که در صورت حذف رئال 
از رقابت های لیگ قهرمانان اروپا، سرمربی فرانسوی دیگر جایی در این 
تیم نخواهد داشت. از طرفی هم رسانه های آلمانی یوآخیم لو را بهترین 
گزینه برای نشستن روی نیمکت کهکش��انی  ها می دانند، خصوصاً که 
پیش از انتخاب زیدان به عنوان س��رمربی رئال مادرید، فلورنتینو پرس 

باشگاه( با سرمربی آلمانی مذاکره کرده بود. )رئیس 

 هیچ باشگاهی در ایران 
ضوابط فوتبال حرفه ای را ندارد!

تیم های لی��گ برت��ری در کالم حرفه ای 
هس��تند اما در اجرا خیر. هیچ باش��گاهی 
ش��رایط و ضوابط فوتبال حرفه ای را ندارد. 
هیچ تیمی بازده ساالنه اش مثبت نیست. 
 AFC در صورتی که طبق قوانی��ن فیفا و
باشگاه   هایی حرفه ای محسوب می شوند که 
تراز مالی ساالنه شان مثبت باشد. شما اگر 
باشگاهی را در ایران پیدا کردید که تراز مالی 
س��االنه اش مثبت بود حتما معرفی کنید. 
تیم   هایی که نتوانس��تند وارد چرخه فوتبال حرفه ای شوند یا نتوانستند 
اسپانس��رهای مناس��ب پیدا کنند، کنار می روند و به ط��ور کلی ورود به 
فوتبال برای بخش خصوصی توجیه اقتصادی ندارد. در یک کالم می توان 
گفت که چرخه فوتبال حرفه ای و قهرمانی ایران معیوب است. همیشه با 
نامالیمات و مشکالت بسیار زیادی روبه رو است و اکثر باشگاه   ها با بدهی های 
سرسام آوری روبه رو شدند. تا زمانی که یک دستورالعمل و نظام قابل قبول 
و معتبر ایجاد نش��ود ما روی همین چرخه معیوب خواهیم بود. از سوی 
دیگر اینکه تیم های خصوصی در ایران مدیریت کامل و موفقی ندارند. آنها 
به کمک بانک ها و ش��رکت های دیگر تیم داری می کنند. من سراغ ندارم 
باشگاهی را که فقط از بودجه خودش کمک بگیرد. شاید از تیم گسترش 
فوالد تبریز نام برده ش��ود اما آن هم یک کارخانه اس��ت و شرایط دخل و 
خرجش فعاًل مشخص نیست. این باش��گاه به هیچ وجه تراز مالی مثبتی 
ندارد. این مشکالت باعث می شود که گسترش فوالد هم یک روز به بن بست 
برسد. اگر AFC  و فیفا متوجه شود دولت مالک بعضی از تیم های فوتبال 
است این تیم   ها را محروم خواهد کرد. باید شرایط مناسبی را فراهم کنند. 
سیاست گذاری   ها باید به گونه ای باشد که فوتبال از ظرفیت های خودش 
استفاده کند. دولت این راه   ها را مسدود کرده است. عالوه بر این تیم   هایی 
مثل فجر سپاسی، برق شیراز، پاس، شموش��ک و...  وابسته به نهادهای 
دولتی بودند که یا به استان   ها واگذار شدند یا از قوانین تبعیت کردند که 
بودجه الزم را در اختیار نداشتند. این موضوع باعث شد که این تیم   ها سال 
به سال ضعیف شوند. اما برخی تیم های دیگر شاید به کمک دور زدن قانون 
و راهکارهای ویژه ای توانستند جای آن تیم   ها را بگیرند؛ باشگاه   هایی مثل 
پیکان، سایپا، تراکتور، ذوب آهن و سپاهان. از طرفی نقش هواداران در بقای 
تیم  ها را نیز نباید فراموش کرد. باشگاه های حرفه ای برای هوادارانشان کارت 
صادر می کنند و آنها ساالنه بلیت های مخصوص خودشان را می خرند و به 
باشگاه کمک می کنند. در واقع باشگاه   ها یک برنامه ریزی برای سازماندهی 
هوادارانش��ان دارند اما در ایران هواداران به دلی��ل عدم هماهنگی حتی 

می توانند معضالتی را برای باشگاهشان ایجاد کنند. 

13 |  1439 ربیع الثان��ی   25  |  1396 دی   23 | روزنامه جوان |  شماره 5284ش��نبه 

  چـهـره ها 

88498432سرويس ورزشي

شیوا نوروزی

حضور در چین بهترین اتفاق بود
الهه منصوریان بانوي لژیونر ووشوي ایران در مورد حضور بانوان ایراني 
در لیگ ووش��وي چین مي گوید: »این بهترین اتفاق است، مبارزه 
کردن در چین باعث باال رفتن تجربه ووش��وکاران ایران مي شود، 
چیني ها از اصلي ترین رقبای ما محسوب مي شوند و حضور ما در 

اینجا براي آمادگي بدني و روحي بانوان ایران مفید است.«

دیدارهاي سوم مرحله پلي آف یک چهارم نهایي لیگ برتر بسکتبال 
عصر پنج شنبه در حالي برگزار شد که طي آن سرنوشت سه تیم 
مشخص شد اما کار مهرام و دانشگاه آزاد به بازي چهارم کشیده 
شد. مهرامي ها که دو بازي اول را با پیروزي پشت سر گذاشته بودند 
نتوانس��تند از پس میزبان خود بربیایند تا حساب کار دو تیم در 
مجموع سه بازي 2 بر یک به سود مهرام شود و کار به بازي چهارم 

کشیده شود. در صورت پیروزي دوباره دانشگاه باید منتظر بازي 
پنجم دو تیم بود.  اما در سایر دیدارهاي این مرحله پتروشیمي، 
شهرداري تبریز و نفت آبادان با کسب سومین برد مقابل حریفان 
خود راهي مرحله نیمه نهایي ش��دند که در این مرحله شهرداري 
تبریز به مصاف نفت مي رود و پتروشیمي باید منتظر برنده دیدار 

مهرام و دانشگاه آزاد بماند. 

پیروزي بزرگ هاوش در تهران
در هفته ش��انزدهم لیگ برتر والیبال هاوش گنبد در تهران 3 بر 2 
پیکان را شکست داد، شهرداري تبریز 3 بر صفر ساري را شکست داد. 
شهرداري ورامین 3 بر یک شمس را برد و خاتم اردکان 3 بر صفر از 
سد شهرداري ارومیه گذشت، سایپا هم با همین نتیجه بانک سرمایه 

صدرنشین را برد و کاله هم برابر رعد پدافند شکست خورد.

باید حرف هاي بي باك را شنید
یوسف کرمي عضو شوراي فني تکواندو گفت: »در خصوص تغییر 
کادرفني تیم ملي نباید عجوالنه رفتار کرد. باید پس از اس��تماع 
گزارش بي باك و بررسي عملکرد وي تصمیم منطقي و به دور از 
احساس گرفت. رقابت هاي گرندپري و قهرماني جهان مسابقات 
سختي است که نمي توان انتظار داشت همه در آن مدال بگیرند.«

پلي آف يک چهارم نهايي بسكتبال

کار مهرام و دانشگاه ناتمام ماند

تمدید قرارداد ستاره سابق ژاپن در 50 سالگی!
 میورا، س��تاره س��ابق تیم ملی ژاپن در آس��تانه 51س��الگی، بار دیگر 
قراردادش را با تیم یوکوهاما تمدید کرد. کازویوش��ی میورا مسن   ترین 
فوتبالیست حال حاضر جهان است که سی و سومین فصل حضورش در 
سطح فوتبال حرفه ای را پشت سر می گذارد. این مهاجم ژاپنی که سابقه 
حضور در س��انتوس، پالمیراس و کوریتیبا برزیل ، جنوا ایتالیا، دینامو 
زاگرب کرواسی، ویتسل کوبه ژاپن و سیدنی  اف سی استرالیا را دارد، از 
س��ال 2005 برای یوکوهاما که حاال در لیگ دسته دو ژاپن است بازی 
می کند. میروا سال های 1990 تا 2000 پیراهن تیم ملی فوتبال ژاپن را 
به تن داشت و در 89 بازی ملی 55 گل برای سامورایی   ها به ثمر رساند.

بیژن ذوالفقارنسب

کارشناس فوتبال

روز سرنوشت بسكتبال ایران بازوبند پهلواني باز هم به صادق زاده رسید
15 كانديدا براي جانشيني مشحون فریدون حسنخادم: باز مي گويم خطر تعليق كشتی جدي است

   منهای فوتبال

پرسپولیس دست نیافتني تر شد
دروازه بان استقالل ركورددار شد، آبي ها پس از 9 هفته گل خوردند

سعید احمدیان
   گزارش

مجتمع انتخاباتي فدراسیون بسکتبال براي مش��خص شدن ریاست جدید این 
فدراسیون صبح امروز در آکادمي ملي المپیک برگزار مي شود.  بهروز منتقمي، 
مهرداد هاش��مي، رمضان علي دولو، مهرداد آگین، مازیار ناظمي، سیدحسن 

طباطبایي، کرم اله  علي مرادي، رضا درویش، غالمعلي محمدعلي پور، رضا 
مهندسي، رامین طباطبایي، محمدرضا علي، جواد داوري، حسن میرزا 

آقا بیک و داریوش سلیمي، 15 کاندیدایي هستند که انتخاب یکي از 
آنها به عنوان رئیس فدراسیون به دوران 15 ساله ریاست محمود 
مشحون در بسکتبال ایران پایان مي دهد.  بسکتبال ایران 
در دوران مشحون افت وخیز فراواني داشت، ظهور نسل 
طالیي بسکتبال و کسب بزرگترین موفقیت یک رشته 
تیمي در راهیابي به المپیک به عالوه آقایي بر بسکتبال 
آسیا را نیز باید به حس��اب مدیریت مشحون گذاشت 
و حاال بس��کتبال در جایي قرار دارد که باید با انتخابي 
شایسته و درست شرایطي را فراهم کند که دوباره به نقطه 
اوج بازگردد. بسکتبال ایران معدن استعداد است و بعد از یک 

نسل طالیي مي تواند دوباره سربلند کند چه با یک مدیر غیر 
بسکتبالي و البته با تجربه مدیریت و برنامه ریزي و چه با یک چهره 

بسکتبالي که البته او نیز باید مدیریت جامع و کاملي را از خود نشان مي دهد. 

رقابت هاي کشتي پهلواني کشور با مشخص ش��دن پهلوان ایران عصر پنج شنبه 
در مشهد به کار خود پایان داد. دیدار نهایي وزن 100+ کیلوگرم این مسابقات 
بین احمدمیرزاپور و جابر صادق زاده برگزار ش��د که در نهایت این صادق زاده 
مازندراني بود که موفق ش��د میرزاپور خراساني را در برابر چشمان هم شهري 

هایش با حساب 3 بر 2 شکست دهد و براي سومین سال پیاپي بازوبند پهلوان 
ایران را از آن خود کند. البته در جریان این کشتي تماشاگران و میرزاپور 

به نحوه قضاوت داوران اعتراض داشتند و این اعتراضات حتي به بعد 
از مسابقه و مراس��م اهدای بازوبند نیز کشیده شد اما کشتي گیر 
خراساني با حضور در کنار صادق زاده پهلواني را معنا کرد و باعث 
شد تا جو ملتهب سالن آرام گیرد.  رسول خادم رئیس فدراسیون 
کشتي با اشاره به پهلوان خیز بودن استان خراسان در پایان این 
رقابت ها گفت: »خوش��حالم که این رقابت ها در مشهد برگزار 
مي شود. خراسان همیشه خاس��تگاه اصلي کشتي ایران بوده و 

صاحب بیشترین پهلوان صاحب بازوبند در کشور است.« خادم در 
خصوص جدي بودن مسئله تعلیق کشتي هم افزود: »این یک موضوع 

سیاسي است، زیرا از روال معمول دنبال نمي شود. اتحادیه جهاني کشتي 
تحت فشار کمیته بین المللي المپیک قرار دارد و باید تالش کنیم که این 

مسئله با کمترین هزینه براي کشتي به پایان برسد.«

   علی عليپور  زننده گل برتری پرسپوليس مقابل مشكی پوشان در يک حركت ارزشی ياد شهدا را گرامی داشت
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