
 پرس�پوليس در 
سعيد احمديان
    ليگ برتر

حالي ديروز پارس 
جنوبي را شکست 
داد که پذيرفته نش�دن گل سالم استقالل در 
بازي با پديده که با تس�اوي به پايان رس�يد، 
انتقادهاي زيادي را متوجه داوران کرده است. 
س��وت هاي بحث برانگيز و امتيازس��وز، حکايت 
اين هفته هاي ليگ برتر فوتبال اس��ت. اتفاقاتي 
که همين هفته آخر نيم فصل هم کلي حاش��يه 
و جنجال ب��ه پا کرد ت��ا جايي که اگر اس��کورت 
مأموران انتظامي نبود شايد برخي داوران از دست 
تماشاگران خش��مگين که تيم شان زخم خورده 
اش��تباهات داوري بود از ورزش��گاه جان سالم به 
در نمي بردند. در چنين شرايطي بازي هاي باقي 
مانده هفته پانزدهم ليگ پنج ش��نبه و جمعه در 
ورزشگاه هاي مختلف برگزار شد تا تيم هاي ليگ 
برتري در شرايطي به تعطيالت دو ماهه بروند که 
همه چيز در هفته هاي آخر نيم فصل تحت تأثير 

اشتباهات جنجالي داوران قرار گرفته است. 
  گل سالمي که سوخت

تا مرز ثبت چهارمين برد متوالي هم پيش رفتند، 
اما مي گويند داور نگذاش��ت، آن هم با سوت هاي 
اشتباه و گل سالمي که به اشتباه آفسايد اعالم شد. 
استقالل و پديده در شرايطي عصر پنج شنبه در 
ورزشگاه آزادي مقابل هم قرار گرفتند که پس از 
اين مسابقه آبي ها هم به جمع منتقدان داوري در 
هفته هاي گذشته اضافه شدند. اگر تا پيش از اين 
هفته، پرسپوليس و بعد از آن سپاهان داوري ها را 
عليه خودشان مي دانستند، امروز استقاللي ها نيز 
با عملکرد ضعيف زاهدي فرد به جبهه تيم هايي 

اضافه ش��ده اند که بايد عالوه بر حريفانشان براي 
مقابله با تيم داوري که امتيازهايشان را نسوزاند 

هم تاکتيکي در نظر بگيرند!
اس��تقالل – پديده، دو نيمه متفاوت داشت. در 
نيمه اول با توجه به حساسيت امتيازهاي مسابقه 
دو تيم يک روند محتاطانه را در طول 45 دقيقه 
اول در پيش گرفته بودند و همين س��بب ش��د 
که نه رحمت��ي و نه دروازه ب��ان پديده به زحمت 
بيفتند. نيمه دوم ام��ا ورق برگش��ت و 40 هزار 
تماش��اگري که به آزادي آمده بودند يک نمايش 
متفاوت نس��بت به نيمه اول ديدند. در اين بين 
کفه ترازو به س��مت شاگردان ش��فر سنگين تر 
بود و آنها با در اختي��ار گرفتن ميانه زمين پديده 
را در زمين خود نگه داش��ته بودند تا ش��اگردان 
گل محمدي که شگفتي ساز ليگ هجدهم هستند 
براي برتري چش��م به ضدحمله ها داشته باشند. 
برتري آبي پوشان اما با بي دقتي بازيکنان تهاجمي 
استقالل به خصوص خارجي هاي اين تيم سبب 
ش��ده بود موقعيت هاي متعددي که روي دروازه 
پديده نصيب آبي ها مي شد، راهي به دروازه حريف 
پيدا نکند. دو صحنه ايده آل گلزني را طارق همام 
عراقي و نيوماير آلماني در محوطه ش��ش قدم از 
دس��ت دادند تا دروازه تيم شگفتي ساز مشهدي 
بسته بماند و در پايان استقالل و پديده به تساوي 

بدون گل رضايت بدهند. 
با اين حال بحث برانگيزترين صحنه مس��ابقه در 
دقيقه 79 رخ داد، جايي که اللهيار صيادمنش روي 
خروج اشتباه دروازه بان پديده توپ را وارد دروازه 
کرد، اما داور به نش��انه آفس��ايد گل را نپذيرفت، 
در حالي ک��ه کارشناس��ان داوري متفق القول بر 

اين عقيده اند که گل اس��تقالل سالم بود . اشتباه 
تأثيرگ��ذار زاهدي فرد در کنار س��اير تصميمات 
جنجالي اش مانند اخراج صيادمنش در اين مسابقه 
سبب شد تا هم تماشاگران و هم بازيکنان و کادر 
فني استقالل روي سکوها و ميکس زون ورزشگاه 
زاهدي ف��رد را از زير تيغ انتقاداتش��ان رد کنند، 
انتقاداتي که کار را به جايي رساند که رئيس کميته 
داوران وکمک داور اين مس��ابقه مجبور شدند به 
صورت رسمي بابت اشتباهات عذرخواهي کنند.  
وينفرد شفر پس از اين مسابقه به داوري کنايه زد و 
گفت: »شايد ما بايد رنگ لباس مان را عوض کنيم 
و آبي رنگ محبوب داوران نيست. شايد ما بايد زرد، 

سبز يا سفيد بپوشيم!« 
مهدي رحمتي معتقد بود که مهدي تاج بايد به 
اين شرايط رسيدگي کند: »حاال که تمام تيم ها 
اعتراض مي کنند، حتماً يک موضوعي هس��ت. 
باالخره جايي بايد ورود کنيم. هر چيزي هس��ت 
آقاي تاج ورود نمي کند، شما بايد جوابگوي مردم 
باشي. اگر بازنشسته هستند خب بروند تا يک نفر 
ديگر سر کار بيايد!« اميرحسين فتحي، مديرعامل 
استقالل هم براي جلوگيري از اشتباهات داوري 
خواهان اس��تفاده از کمک داور ويدئويي يا همان 

سيستم  VAR در ليگ برتر شد. 
    پرسپوليس با برد به تعطيالت رفت

پرسپوليس در يکي از مهم ترين بازي هاي ديروز 
هفته پانزدهم در ورزش��گاه آزادي ميزبان پارس 
جنوبي جم ب��ود، تيمی که س��رمربی آن و چند 
بازيکنش  س��ابقه پوش��يدن پيراه��ن قرمزها را 
داشتند.بازي در دقايق اوليه، آرام و بدون موقعيت 
گلزني از سوي دو تيم دنبال شد، اما علي عليپور 

روي پاس اميد عاليشاه در دقيقه 30 پرسپوليس 
را يک بر صفر جلو انداخت. نيمه دوم را پرسپوليس 
هجومي تر آغاز کرد و نتيجه آن هم به ثمر رسيدن 
دو گل در کمتر از ش��ش دقيقه بود. ابتدا باز هم 
اين عليپور بود که روي پاس منش��ا با يک شوت 
ديدني در ش��رايطي که تعادل نداشت، توپ را به 
کنج دروازه رحمان احم��دي کوبيد تا نتيجه کار 
2 بر صفر شود. در دقيقه 56 هم اميد عاليشاه گل 
سوم را به ثمر رساند اما در دقيقه 93 پارس جنوبی 
يکی از گل های خورده را  توسط پوريا سيف اللهی 
از روی نقطه پنالتی جبران کرد تا  پرسپوليس در 
نهايت با نتيجه 3 بر يک ش��اگردان مهدی تارتار 
را از پيش رو ب��ردارد. قرمز ها با اين پيروزي پرگل 
31 امتيازي شدند و با توجه به تفاضل گل کمتر 
نسبت به پديده در رده دوم جدول رده بندی قرار 

گرفتند.
   کار  بزرگ فوالد با قطبي

ديروز در ساير بازي هاي هفته پانزدهم ليگ برتر، 
فوالد در اولين حضور افشين قطبي روي نيمکت 
اهوازي ها غافلگيرکننده ظاهر شد و در ورزشگاه 
يادگار امام تبريز، تراکتور را 2 بر يک شکست داد 
تا پرشورها در روزي که هوادارانشان ورزشگاه را پر 
کرده بودند دست خالي از زمين بازي خارج شوند. 
اين اولين شکس��ت تراکتور پس از پنج بازي بود. 
در ديگر مسابقه ديروز هم صنعت نفت در آبادان 
توانست س��ايپا را 2 بر يک شکست دهد. در تنها 
بازي باقي مانده هفته پانزدهم امروز سپاهان در 
اهواز مهمان استقالل خوزستان است. اين تيم در 
صورت تساوي هم مي تواند به صدر جدول برود و 

قهرمان نيم فصل شود. 

عذرخواهيامتيازنميشود
وقتي آش اينقدر ش��ور مي ش��ود که رئيس کميته داوران فدراسيون 
فوتبال لب به عذرخواهي مي گشايد ديگر چيز زيادي نمي توان نوشت.

اشتباهات فاحش داوري در جريان بازي اس��تقالل و پديده به حدي 
در روند بازي و نتيجه آن تأثيرگذار بود که به التهاب سکوها انجاميد. 
التهابي که مي  توانست با اتفاقات تلخ و فاجعه باري نيز همراه شود که 

خوشبختانه به خير گذشت.
اين يک امر طبيعي اس��ت که هوادار متعصب وقتي با اين همه اشتباه 
روبه رو شود، لب به اعتراض بگشايد. البته ما توهين و تهديد را هيچ گاه 
تأييد نکرده و نمي کنيم،  اما اعتراض و حق خواهي، حق مس��لم هوادار 
فوتبال و بازيکنان و مربيان اس��ت، آن هم از کس��اني که بايد مجري 

عدالت باشند.
سال هاست که مي نويسيم داوري فوتبال ايران همگام با خود فوتبال 
پيش نرفته و صرف نظر از برخي چهره هاي نامي که البته آنها هم دچار 
اشتباه مي شوند، بقيه نتوانسته اند خود را با س��رعت سرسام آور رشد 
فوتبال باشگاهي و ملي تطبيق دهند. اين مي شود که غروب پنج شنبه 
محمدحسين زاهدي فر داور مسابقه و کمک هايش مجبور مي شوند با 
اسکورت يگان ويژه، آن هم بعد از چند بار تالش ناموفق براي خروج از 

زمين مسابقه از آن خارج شوند.
اش��تباهات داوري جزئي از فوتبال است و کس��ي منکر آن نيست، اما 
جناب آقاي اصفهانيان رئيس محترم کميته داوران وقتي اين اشتباهات 
از تعدادي انگشت شمار مي رسد به چندين اشتباه، آن هم در چندين 
مسابقه آن وقت ديگر نمي توان آن را جزئي از فوتبال قلمداد کرد، حتي 
اگر در واقعيت سهوي و غيرعمد باش��د. آن وقت ديگر فاجعه است، نه 
جزئي از بازي و آن زمان است که شما بايد رسماً عذرخواهي کنيد، اما 
آيا اين عذرخواهي براي تيم هايي که امتياز از دست داده  اند چيزي را 

جبران مي کند؟
هوادار فوتبال نه ني��ازي به عذرخواهي دارد و نه با آن قانع مي ش��ود. 
رئيس کميته داوران بايد بداند که هوادار فوتب��ال و تيم هاي متضرر 
از اشتباهات روزافزون داوري نيازي به عذرخواهي ندارند. آنها برنامه 
مي خواهند، آن ه��م يک برنامه م��دون ب��راي داوران و قضاوت هاي 
ليگ هاي فوتبال. برنامه اي که بايد توس��ط اين کميته طراحي شود، 
هرچند که اين روزها جناب رئيس حتماً درگير مسائلي چون فرار از 
اجراي قانون منع به کارگيري بازنشسته ها هستند تا برنامه ريزي براي 

قضاوت هاي فوتبال.
عذرخواهي ب��ه کار فوتبال نمي آيد، وقتي ب��راي انجام بازي هاي مهم 
داوران نابلد و کم تجربه گمارده مي شوند. عذرخواهي به چه درد فوتبال 
مي خورد، وقتي اغلب داوران فوتبال ايران به لحاظ تئوري و کالسيک از 

رقباي آسيايي و جهاني خود عقب هستند.
عذرخواهي چه فايده اي دارد، وقتي سيستم تنبيه و تشويق درستي از 
سوي کميته داوران فدراسيون فوتبال تعريف نشده تا به موقع با تشويق، 

تحريم و جريمه داوران را هوشيار کند!
عذرخواهي و وعده استفاده از VAR اين روزها بيشتر شبيه سرپوشي 
براي کم کاري اس��ت.  VARبيايد که چه ش��ود؟ البته اي��ن را بايد از 
اصفهانيان پرسيد. VAR بيايد که داوري ايران در همين حد باقي بماند، 
يعني داور با خيالي راحت تر از قبل اشتباه کند به اين اميد که دوربين 
مي بيند. با خيال راحت  خود را به روز نکن��د، کالس نرود و دوره هاي 
جديد را طي نکند، چون سيستمي وجود ندارد که او را تنبيه کند. در 

عوض اما VAR هست که با استفاده از آن اشتباهات جبران شود.
داوري فوتبال همگام با آن رش��د نکرده، اين حقيقتي اس��ت که حاال 
عذرخواهي رئيس کميته داوران آن را واضح تر از هميشه فرياد مي زند. 
عذرخواهي و ابراز شرمندگي و تأسفي که اميد آن مي رود تنها به لفظ 
خالصه نشود و در عمل به جايي برسد که اشتباهات داوري ليگ هاي 
فوتبال تبديل شود به همان اش��تباهاتي که جزئي از فوتبال است که 
بايد آنها را به حس��اب همان درصدي گذاشت که جناب اصفهانيان از 

آن دم مي زند.

فريدون حسن

آبيهازخمخوردهجديدسوتهايجنجالي!
پرسپوليس برای صدرنشينی چند ثانيه کم آورد

تعريف و تمجيد کي روش از منتقدان   به جز برانکو!
پيراهنتيممليفراترازمنافعشخصياست

در شرايطي که قرار است فردا ليست نهايي تيم ملي براي حضور در جام 
ملت هاي آسيا اعالم شود، کارلوس کي روش در پيامي کوتاه اما پرمعنا بدون 
نام بردن از سرمربي پرسپوليس، منتقدان هميشگي اش را شجاع ناميد. 
سرمربي تيم ملي فوتبال در پيام تشکرش از منتقدان يک بار ديگر ثابت 
کرد رابطه اش با برانکو ايوانکوويچ حسابي شکرآب است: »فوتبال بازي نقطه 
نظرهاست و ما )خانواده فوتبال( ياد مي گيريم که در اين بازي با مخالفت ها 
در کمال احترام و هماهنگي موافق باشيم. من به شخصه هميشه شجاعت و 
شهامت دوستان همکار خود را تحسين مي کنم، زماني که آنها براي اصول و 
ارزش هايي که از منافع فوتبال حفاظت مي کند، برمي خيزند و مي جنگند. 
به عنوان مثال مي توانم به علي پروين، علي دايي، امير قلعه نويي، وينفرد 
شفر، جواد نکونام، يحيي گل محمدي، حسين کالني، مهدي مهدوي کيا 

و وحيد هاشميان اشاره کنم.«
     روز موعود

اين روزها فهرست 35 نفره تيم ملي انتقادهاي زيادي را به همراه داشته 
و بدون شک اعالم ليس��ت نهايي بزرگ ترين چالش پيش روي کارلوس 
کي روش است. اهميت برخورد با اين چالش بزرگ در صحبت هاي سرمربي 
تيم ملي کامالً واضح اس��ت: »خودمان را مهياي اعالم ليست تيم ملي در 
صبح فردا کرده ايم. متأسفانه برنامه آماده سازي ما به خاطر برخي مشکالت 
و موانعي که پيش رو داشتيم، تغيير کرد و مجبور شدم برنامه را با موانعي 
که بر سر راه داشتيم، تطبيق بدهم. بايد تلفيقي از پايه هاي اصلي تيم که ما 
آماده جام جهاني روسيه کرديم و همين طور شرايط فعلي که با آن مواجه 

هستيم، ايجاد کنيم.  « 
     ليستي که بسته نيست

از آنجا که احتماالً منتقدان به ليست نهايي نيز اعتراض مي کنند کي روش با 
اعالم اينکه ليست تيم ملي بسته نخواهد بود، معترضان احتمالي را به آرامش 
دعوت کرد: »البته ليست 23 نفره اي که اعالم مي شود ليستي بسته نخواهد 
بود، چراکه ما تا پنجم دي ماه فرصت داريم و مي توانيم تا آن تاريخ ليست 
خود را بررسي کنيم. به همين خاطر ما يک ليست آماده باش هم خواهيم 
داشت. بنابراين هر اتفاقي مي تواند رخ دهد. ما تمام اطالعات و آمار عملکردي 
بازيکنان به همراه فشرده و چکيده بازي بازيکنان داخلي و خارجي را طي 
چهار سال گذشته در اختيار داريم و طبق روال هميشه سعي مي کنيم يک 
تصميم فني دقيق، صادقانه و تأثيرگذار اتخاذ کنيم. مطمئناً فرقي نمي کند 
که کدام 23 بازيکن نهايي انتخاب شوند، ولي تک تک بازيکنان تالش خود را 
خواهند کرد تا روحيه الزم را براي حضور در تيم ملي داشته باشند. اين 23 
بازيکن مطمئناً آماده هستند خودشان را براي تيم فدا کنند و همانطور که 
هميشه گفتيم، پيراهن تيم ملي را فراتر از منافع شخصي خودشان مي دانند 

و خواهند دانست.«
     نگراني بابت مصدومان

آسيب ديدگي برخي ملي پوشان يکي از نگراني هاي اصلي سرمربي تيم ملي 
است: »بايد اعتراف کنم که در چند هفته گذشته نگراني زيادي در مورد 
بازيکنان مصدوم تيم داشتم. مطمئناً اين موضوع شرايط بازيکنان را براي 
جام ملت ها تحت تأثير قرار خواهد داد، به اين خاطر که توقع من اين بود 
که آن بازيکنان در حال بازي کردن و اصطالحاً در حال پرواز باشند، اما 

اين فوتبال است و اين اتفاقات هم جزئي از آن است.«
    توقعات زياد

قهرماني تيم ملي ايران در جام ملت ها خواس��ته ه��واداران و 
اهالي اين رشته از سرمربي پرتغالي است، خواسته اي سخت که 
کي روش را با چالشي سخت مواجه کرده است: »همه مي دانند 
که ما به اين مسابقات با توقعات باال از تيم ملي وارد خواهيم شد، 

ولي نگرش و تفکرمان مثل هميشه اين خواهد بود که بيشترين 
تالش مان را به کار ببنديم و به تک تک حريفانمان از عراق، ويتنام و 

يمن گرفته تا استراليا، ژاپن و کره جنوبي احترام بگذاريم. چالش اصلي ما 
يک مسابقه دو 100متر کوتاه نيست و ما با يک چالش ماراتن گونه سروکار 
داريم که جام ملت هاي 2019 امارات اس��ت. افرادي که کيفيت فوتبالي 
باالتري دارند، تيمي که روحيه تيمي بهتري دارد و کساني که تنها يک چيز 
در ذهن دارند و آن پيراهن تيم ملي است، موفق خواهند بود.   تقريباً تيم ملي 
فوتبال ايران را در حدود 90 مسابقه هدايت کرده ام و هميشه يک خواسته 
غيرقابل مذاکره از بازيکنان داشته ام. بازيکنان من بايد هميشه حرف شان را 
در زمين مسابقه بزنند. اين يک اصل و وظيفه اصلي آنهاست، چون رقيبان 
آنها که آرزوي حضور در تيم ملي را داشتند و به هر دليلي نتوانستند به تيم 
ملي بيايند بايد ببينند که اين بازيکنان در زمين مسابقه به خوبي کار خود 

را انجام مي دهند.«

شيوا نوروزي

چالشبزرگپيشرويابرتيمهاياروپا
اوض��اع نگران کننده اس��ت و چند مدعي 
قديمي فوتبال دچار آش��فتگي ش��ده اند. 
مرحله گروهي ليگ قهرمانان اروپا به پايان 
رس��يده و همان تيم هايي ک��ه روي کاغذ 
انتظار صعودشان را داشتيم به دور حذفي 
رسيدند، حتي من يونايتدي که نتوانست با 
اقتدار صعود کند. با نتايجي که در هفته آخر 
به دست آمد شايد اين نخستين باري است 
که حدس زدن نام تيم قهرمان تا اين اندازه 
مشکل باشد. با اينکه منتظر قرعه کشي روز 
دوشنبه هستيم، اما به نظر مي رسد در اين فصل باز هم نتايج عجيب ديگري 
رقم بخورد. در بين تيم هاي صعودکننده فقط دو يا س��ه تيم فاکتورهاي 
قهرماني را دارند. آخرين بار س��ال 2004 بود که هيچ کدام از ابرتيم هاي 
اروپايي نتوانستند فاتح ليگ قهرمانان شوند. همان سالي که خوزه مورينيو 
با پورتو قاره سبز را فتح کرد. رئال يکي از همان تيم هايي است که با رفتن 
کريس رونالدو نتوانسته ستاره اي در حد و اندازه هاي او پيدا کند. کهکشاني ها 
چهار قهرماني طي پنج سال به دست آوردند، ولي بعيد است که سوالري 
بتواند به اين روند ادامه دهند. رئال در دو بازي رفت و برگش��ت نه تنها به 
زسکاي مسکو باخت، بلکه در مجموع چهار گل نيز از اين تيم روسي دريافت 
کرد. بارسا نيز اگرچه در هفته آخر خيالش راحت بود، اما آنها نيز به شدت 
به دو بازيکن اصلي خود يعني مسي و سوارز متکي هستند و بدون آن دو   
مشکالت جدي دارند. بايرن مونيخ نيز شرايط مشابهي دارد. باواريايي ها تيم 
مسني هستند که در بوندس ليگا هم از دورتموند عقب افتاده اند. مونيخي ها 
براي مشکالتشان بايد به فکر راه حل باشند، چراکه در دور حذفي چالش هاي 
زيادي انتظارشان را مي کشد. در هر صورت مدعيان ليگ قهرمانان براي آنکه 
قدرت شان را ثابت کنند و جام را از دست رقبا درآورند به سادگي نمي توانند 
به اين مهم برسند. پشت سر گذاشتن تمام اين چالش ها مأموريتي است که 

فقط يک تيم مي تواند آن را با موفقيت به پايان برساند.

پتروشيميبازيبزرگرابرد
هفته پنجم رقابت هاي ليگ برتر بسکتبال عصر پنج شنبه در حالي بعد 
از چند هفته وقفه برگزار ش��د که پتروشيمي با برتري مقابل شيميدر 

بازي بزرگ اين هفته را برد تا در صدر جدول قرار گيرد.
پتروشيمي در ديداري نزديک و پاياپاي 88 بر 85 شيميدر را مغلوب 
کرد. در ساير ديدارها؛ آويژه صنعت مشهد 59 بر 71 مغلوب ذوب آهن 
شد، ش��هرداري گرگان 77 بر 64 رعد پدافند را شکست داد و پااليش 

نفت آبادان هم 80 بر 76 بر پگاه تهران غلبه کرد.
 

بيمهرازي
قهرمانكشتيآزادباشگاههايجهانشد

تيم کشتي بيمه رازي بابل به مقام قهرماني رقابت هاي کشتي آزاد جام 
باشگاه هاي جهان دست پيدا کرد. رقابت هاي جام باشگاه هاي جهان از 
صبح پنج شنبه در بابل آغاز شد که دو تيم بيمه رازي بابل و ترکيه پس از 
غلبه بر تمامي رقبا به ديدار نهايي راه يافتند و تيم بيمه رازي با نتيجه10 بر 
صفر برابر نماينده ترکيه به مقام قهرماني دست يافت. ديدار رده بندي اين 
مسابقات بين تيم هاي پاس ستارگان ساري و نماينده گرجستان انجام شد 
که پاس ستارگان با برتري 9 بر يک به مقام سوم رسيد. تيم هند نيز با غلبه 

بر مجارستان به عنوان پنجمي اين مسابقات دست پيدا کرد.

8849843213سرويس ورزشي |  1440 ربيع الثان��ی   7  |  1397 آذر   24 ش��نبه  | روزنامه جوان |  شماره 5540 

50كودكزيرچترسرپرستيآقايگل
علي دايي هميشه غافلگيرمان مي کند. آن زمان هم که پا به توپ بود، 
همين گونه رفتار مي کرد؛ با گل هايش، با حرکات��ش و با رفتارهايش. 
اين آخري اما اين روزها بيش��تر از هر زمان ديگري غافلگيرمان کرد. 
مردم داري دايي، زبانزد خاص و عام اس��ت که البته از ورزشکاري مثل 
او هم بعيد نيست. اصاًل از بزرگان ورزش اين مرز و بوم بعيد نيست، اما 
در روزهايي که شايد به دليل فشارهاي اقتصادي خيلي ها براي کمک 
کردن به قشر آسيب پذير جامعه دست و دل شان بلرزد، شنيدن خبر 
قبول سرپرستي 50 کودك بي سرپرست س��اوه اي از سوي آقاي گل 
فوتبال جهان باعث دلگرمي و اميدواري ش��د. اميدواري به اين دليل 
که هنوز هستند مرداني که غم مردم را دارند و نمي توانند قبول کنند 
عده اي زير چرخ هاي مش��کالت عديده زندگي امروز و مس��ائل ريز و 
درشت آن خرد شوند و از بين بروند. دايي غافلگيرمان کرد، اما از پس 

تمام اين غافلگيري ها هميشه بايد او را ستود.

ليندر شرليکنز

Yahoo Sports

تکميلهفتهبدايتالياييهاباحذفميالن
فوتبال اروپا آخر هفته گذشته ش��اهد برگزاري هفته پاياني مرحله 

ماني سعيدي
   فوتبال اروپا 

گروهي ليگ قهرمانان اروپا و ليگ اروپا بود و با روشن شدن تکليف 
تيم هاي صعودکننده به مرحله حذفي تا پرونده اين مرحله بسته شود. 
مهم ترين اتفاق اين رقابت ها تکميل شدن هفته بد و نااميدکننده ايتاليايي ها با حذف ميالن  از ليگ اروپا 
بود. پنج شنبه شب در آخرين هفته از رقابت هاي مرحله گروهي ليگ اروپا، ميالن در خاك يونان به 
ميدان رفت و با نتيجه 3 بر يک مغلوب شد تا تيم ايتاليايي از رقابت هاي 
اين فصل ليگ اروپا بازبماند.  جنارو گتوزو، سرمربي ميالن پس از 
اين بازي به شدت از ش��اگردانش انتقاد کرد: »واقعاً از بابت اين 
نتيجه ناراحت هستيم. در ابتدا نبايد ميليون ها هوادار ميالن را 
فراموش کنيم. بازي در دست ما بود، ولي وقتي در اين ورزشگاه 
هشت موقعيت ايجاد مي کنيم و در لحظه سرنوشت ساز از آن 
استفاده نمي کنيم، مستحق حذف شدن هستيم. نشان 
داديم که وقتي موقعيت داريم، نمي توانيم کاري از 
پيش ببريم. بله، حقيقت دارد که مشکالت داوري 
هم بود، ولي اگر در چنين جوي هشت موقعيت گل 
ايجاد می کنيم  و  آن را با اشتباهات احمقانه از دست 
می دهيم،  مستحق بازگشت به خانه هستيم، زيرا 
شايستگي اين را نداريم که صعود کنيم.« عالوه 
بر صعود نک��ردن مي��الن، ح��ذف ناپولي و 
اينترميالن از رقابت هاي ليگ قهرمانان اروپا به 
ترتيب با شکست از ليورپول و تساوي مقابل 
آيندهوون، شکست يوونتوس و رم در هفته 
ششم ليگ قهرمانان اروپا نتايج بد و ضعيف 
ايتاليايي ها در اين هفته بود. يوونتوس که پيش 
از اين صعودش به عنوان تيم نخست را به مرحله 
يک هشتم نهايي ليگ قهرمانان اروپا تثبيت کرده 
بود در آخرين ديدار مرحله گروهي برابر يانگ بويز 
قرار گرفت و در کمال ناباوري 2 بر يک شکست خورد. اينتر هم در 
آخرين بازي فرصت صعود به دور حذفي را داش��ت، اما با تساوي 
يک- يک برابر آيندهوون اين اتفاق رخ نداد و تاتنهام به همراه بارسلونا 
از اين گروه صعود کردند. ناپولي نيز شرايط مشابهي را تجربه کرد. اين 
تيم مي توانست با کسب نتيجه تساوي در جمع 16 تيم برتر قرار گيرد، 
اما با يک گل مغلوب ليورپول شد و بايد در ليگ اروپا به کار خود ادامه 
دهد. رم ديگر نماينده ايتاليا در ليگ قهرمانان هم با وجود اينکه به عنوان 
تيم دوم گروهش به دور بعد صعود کرده بود با نتيجه 2 بر يک مغلوب 

ويکتوريا پلژن شد. 

رئيس فيفا ميزبان جام جهاني را به دردسر انداخت

چالشجام48تيميبرايقطر!
 افزاي��ش تعداد 

 اشرف رامين
   بازتاب 

تيم ه��اي ج��ام 
جهان��ي 2022 
جديدترين چالشي است که فدراسيون جهاني 
فوتبال و قطر با آن مواجه هستند، چالشي که به 
خاطر مسائل سياسي اوضاع را حسابي پيچيده 
کرده است. ميزبان جام جهاني به رغم اينکه تالش 
مي کند خود را براي اين رويداد مهم آماده نشان 
دهد، اما پروژه جدي��د اينفانتينو، قطري ها را در 
منگنه قرار داده است. رئيس فيفا در نظر دارد با 
موافق��ت اعض��اي اي��ن نه��اد تع��داد تيم هاي 
شرکت کننده در جام جهاني آينده را از 32 به 48 
تيم افزايش دهد. پروژه اي که اجراي آن قطري ها 
را با مشکالت زيادي روبه رو کرده است. کمبود 
ورزشگاه، نبود زيرساخت هاي مناسب و همچنين 
اختالفات سياسي با کشورهاي همسايه موجب 
شده تا اينفانتينو بحث برگزاري برخي از مسابقات 
در کش��ورهاي همجوار قطر را ني��ز مطرح کند. 
رئيس فيفا در نشس��ت خبري  خ��ود در دوحه 
صراحتاً از اين موضوع س��خن گف��ت: »تا اينجا 
اکثريت اعضا موافق اضافه شدن 16 تيم ديگر به 

جام جهاني هستند. به اين ترتيب تب جام جهاني 
به 16 کشور ديگر هم سرايت خواهد کرد و اين 
کش��ورها مي توانن��د در م��ورد ج��ام جهان��ي 
رؤياپردازي کنند، اما سؤال اين است که آيا چنين 
چيزي ممکن است يا نه. تصميم گيري درباره اين 
موضوع کار آساني نيس��ت، ولي اين را مي توانم 
بگويم که قطر توانايي ميزباني از 48 تيم را دارد. 
تصميم نهايي درباره اين موضوع را به جلسه فيفا 
در اول مارس موک��ول مي کنيم.« ب��ا اين حال 
س��ران فيفا بهتر از همه مي دانند که قطري ها از 
برنامه هاي آماده س��ازي قبلي ش��ان براي جام 
2022 نيز عقب هس��تند و در ص��ورت افزايش 
تيم ها قادر به ميزباني از آنها نخواهند بود. تنها راه 
باقي مانده براي فيفا کمک گرفتن از کشورهاي 
همسايه قطر اس��ت.  البته تنش هاي سياسي با 
عربستان و امارات عماًل تنها راه باقي مانده را نيز 
مسدود کرده تا جايي که اينفانتينو در واکنش به 
س��ؤال خبرنگاران از صحبت کردن در خصوص 
انتقال بازي ها به عربستان طفره رفت و گفت: »ما 
درباره  هم��ه چيز صحبت مي کني��م، ولي فعاًل 
درباره  اين مسئله به تصميم قطعي نرسيده ايم.«
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