
»من یک شخصیت 
فريدون حسن

    گزارش
ورزش�ی هس�تم، 
نه سیاس�ی و ب�ه 
عنوان یک فرد ورزشی متوجه شده ام که تنها راه 
نجات کشورمان اطاعت از رهبرمان است. تعجب 
می کنم مس�ئوالن چطور این را درک نکرده اند. 
امیدوارم این اتفاق گوشزدی باشد برای برخی 

مسئوالن و مردم.« 
اين حرف مهدي ترابي، هافبک ج��وان و گلزن 
پرسپوليس بعد از بازي مقابل پيکان است. ديداري 
که با برتري سرخ ها به پايان رسيد، اما بيش از اين 
پيروزي آنچه به چش��م آمد، حرک��ت اين جوان 

انقالبي در توصيه به مسئوالن کشور بود.
اين بار پاي شعارهاي مذهبي يا تصاوير شهدا در 
ميان نبود، مهدي ترابي با علم به اينکه مورد هجمه 
بسياری از معاندان داخلي و خارجي نظام و رهبري 
قرار می گيرد، دست به کاري بزرگ زد تا ثابت کند 
در فوتبال با تمام حواش��ي و مفاسدش می توان 
بازيکناني يافت که واليتمدار هستند و ثابت قدم 
در اين راه. ترابي با انتخاب جمله »تنها راه نجات 
کش��ور اطاعت از رهبري است«، عماًل مسئوالن 
کشور را خطاب قرار داد و در صحبت های بعد از 

بازي نيز صراحتاً اين مسئله را عنوان کرد. 
   مخالفت ها دلسردم نمی کند

ترابي می گويد: »اين يک پيغام برای مسئوالن 
بود که اميدشان برای حل مشکالت به جاهای 
ديگر است. اعتقاد من اين است که اگر پشت هم 
باشيم، قطعاً می توانيم مشکالت ايران را کمتر 
کنيم. مسئوالن به خوبی می دانند که مشکالت 
مردم چيست؛ خيلی ها گرسنه به خواب می روند 
و بايد دست به دست هم بدهيم تا اين بحران ها 
را پشت سر بگذاريم. اين خوشحالی ايده خودم 
بود و مطمئن باش��يد که از جايی خط نگرفتم و 
کس��ی هم به من نگفته بود که چنين کاری را 
انجام دهم. قبل از اينکه چنين خوشحالی  را بعد 
از گل انجام دهم، فکر همه چيز را کرده بودم و 
می دانستم که نظرها مثبت و منفی خواهد بود. 
طبيعت��اً خيلی ها در صفح��ات مجازی واکنش 
نش��ان دادند، اما هجمه ها و مخالفت ها به هيچ 
عنوان دلسردم نمی کند. من به کاری که انجام 

دادم اعتقاد داشتم.«
 هافبک تهاجم��ی تيم فوتبال پرس��پوليس در 
ارتباط ب��ا بحث خدم��ت س��ربازی اش و اينکه 
می گوين��د با اين ش��ادی گل ب��ه راحتی کارت 
معافيت خود را دريافت می کند، می افزايد: »من 
دانشجو هستم. اگر می خواس��تم معافی بگيرم 

کارهای ديگری انجام می دادم.«

درست همانطور که تصور می شد بالفاصله حمالت 
عليه ملی پوش جوان پرس��پوليس ش��روع شد. 
حمالتي ناجوانمردانه از س��وي معاندان داخلي 
و خارج��ي که همه ب��ه نوعي س��عي در تخريب 
ش��خصيت ترابي و انگ زدن به او داشتند. البته 
حمايت های زيادي هم از ترابي ش��د، اما ش��ايد 
بهترين حمايت را محمد انصاري همبازي معتقد 
او در پرسپوليس انجام داد که خطاب به معاندان 

و در تأييد اقدام ش��جاعانه همبازی اش، آيه 179 
سوره اعراف را يادآور شد و نوشت: »آنها دل هايی 
دارند که با آن نمی فهمند و چش��م هايی که با آن 
نمی بينند و گوش هايی که با آن نمی شوند« تا ثابت 
کند اقدامات و حرف ها عليه ترابي از چه جنسي 

است و چگونه بايد در برابر آنها موضع گرفت.
اقدام ش��جاعانه مهدي ترابي در حالي به مذاق 
برخي در داخل و خارج خوش نيامده که همين ها 

در موارد مشابه که سمت و سوي مخالفت با نظام 
و رهبري داش��ته و بارها هم از سوي چهره های 
فوتبالي تکرار شده چنان حمايتي داشته اند که 

همه مات و مبهوت مانده اند.
   از حرکت ترابي لذت بردم

در ميان تمام اظهارنظرهای مغرضانه اما شنيدن 
حرف های يک اس��تقاللي قديمي در حمايت از 
بازيکن جوان پرسپوليس بسيار جالب توجه بود. 
پرويز مظلومي، بازيکن و مربي س��ابق استقالل 
و پيشکسوت اين باش��گاه در روزهايي که بابت 
چني��ن برخوردهايي از تيم خ��ودش خبرهاي 
خوبي ديده و ش��نيده نمی ش��ود ب��ا تأييد اين 
حرکت هافبک پرس��پوليس عنوان کرد: »فکر 
نمی کردم ترابی اينقدر رفتار پخته داشته باشد 
و اينگونه پش��ت مملکت و رهب��رش درآيد. او 
نش��ان داد در عين جوان��ی، بازيکن��ی باتجربه  
اس��ت. انصافاً از حرکت او لذت بردم. وقتی يک 
بازيکن دغدغه اش اين است که مردم کشورش 
با چه شرايطی روزگار می گذرانند، جای تبريک 
دارد. حرکت ترابی بايد باعث فرهنگ س��ازی و 
الگوسازی ش��ود. اعتقاد دارم ايران به يکدلی و 
اتحاد نياز دارد. ما بايد پشت يکديگر باشيم و از 

حکومت و رهبرمان حمايت کنيم.«
   ترابي تنها نیست

ديروز خبر رسيد که هش��تک ترابي تنها نيست 
هم در فضاي مجازی به راه افتاده و با اس��تقبال 
چش��مگيري هم روبه رو ش��ده اس��ت. سازمان 
بسيج ورزشکاران نيز در حمايت از مهدي ترابي 
بيانيه ای  صادر کرد و نوشت: »حرکت ترابي نشان 
داد که نخبگان ورزش��ي همس��و با آحاد مردم 
پشتيبان واليت و رهبري هستند. نسل جوان ما 
هميشه متناسب با شرايط به ميدان ورود کرده 
و مهدي ترابي يک نمونه از هزاران ورزش��کاري 
اس��ت که پا در عرصه دفاع از آرمان های کشور 
و انقالب گذاش��ته اند. پيام اين اق��دام ترابی به 
مسئوالن کشور بسيار واضح بود، چراکه هر زمان 
آنها سخنان رهبری را چراغ راه خود قرار دادند 
کشور به دستاوردهای بزرگ اقتصادی، سياسی، 
علمی، فرهنگی، ورزش��ی و ... رسيد و هر زمان 
چشم بر رهنمودهای رهبری بستند چيزی جز 

ضرر و زيان عايد کشور نشد.«
بس��يج ورزش��کاران ضمن حمايت از اين اقدام 
ارزشمند ترابی از تمام مسئوالن کشور می خواهد 
توصيه جوانان با بصيرت را که ش��عار »تنها راه 
نجات کشور اطاعت از رهبری« است، سرلوحه 
کارهای خود قرار دهند تا دوشادوش يکديگر بر 

مشکالت کشور غلبه کنيم.
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ترابي: این پیام براي آنهایي بود که امیدشان براي حل مشکالت به جاهاي دیگر است

دنيا حيدري

نبرد حساس هندبالیست های ایرانی با کویت
تيم ملی هندبال ايران عصر امروز آخرين ديدار خود در مرحله گروهی انتخابی 
المپيک 2020 را مقابل کويت برگزار می کند. شاگردان عليرضا حبيبی پس از 

پيروزی بر کره جنوبی، 29 بر 26 نتيجه را به بحرين واگذار کردند. 

بانوی رکابزن ایران لژیونر شد
سميه يزدانی بانوی رکابزن ايران لژيونر ش��د و به يک تيم اسپانيايی 
پيوس��ت. يزدانی از اين پس برای تيم تيکا اس��پانيا رکاب می زند. اين 
رکابزن پيش از اين در مس��ابقات جاده قهرمانی آسيا 2019 موفق به 

کسب مدال برنز شده بود و در بخش جاده  تاريخ سازی کرده بود.

پویش دوشنبه های ورزشی در تهران
بيست و هشتمين پويش دوشنبه های ورزشی با حضور صد ها شهروند 
ديروز در ب��رج آزادی تهران برگزار ش��د. در اين برنام��ه گروه هايی از 
ورزشکاران رزمی کار همچون ووشو و تکواندو پس از اجرای هماهنگ 
تمرينات ورزش��ی به اج��رای برنامه های نمايش��ی پرداختند. مجيد 
رباطی، سرپرست سازمان ورزش ش��هرداری تهران گفت: »با توجه به 
فقر حرکتی که در جامعه در ميان اقشار مختلف به خصوص بانوان وجود 

دارد، برگزاری برنامه های ورزش همگانی يک ضرورت است.«

سعيد احمديان

ارزش لیگ برتر والیبال را باال ببریم
در حالي اين روزها واليبال باش��گاهي از 
بالتکليفي رنج می برد که بايد ليگ واليبال 
را به سمتی ببريم که مثل فوتبال منظم 
برگزار ش��ود و از يک چارچ��وب و قاعده 
مشخص براي حضور تيم ها برخوردار باشد. 
ليگ واليبال اما از بی نظمی رنج می برد و 
امتيازي که به تيم ها اجازه می دهد تا وارد 
ليگ برتر شوند از ارزش پاييني برخوردار 
است و هر تيمي بدون اينکه  از دسته های 
پايين تر آغاز کند، می تواند با قيمتی پايين امتياز يک تيم ليگ برتري را 
بخرد و در سطح اول باشگاهي حضور داشته باشد. اين در شرايطي است 
که بايد ليگ واليبال با يک سازماندهي منظم به سمتي حرکت کند که 
امتياز تيم ها و حضور در ليگ برتر نسبت به موقعيتي که واليبال در آن 
قرار گرفته، ارزش واقعی اش را پيدا کند و همچنين به تيم ها اجازه داده 
نشود که با سهميه آزاد وارد ليگ واليبال شوند و امتياز همين طور واگذار 
نشود. اگرچه يک تيم ملي قوي از دل يک ليگ پويا و منظم  رشد می کند، 
اما ارزشمند بودن امتياز تيم ها باعث می شود تيم ها و اسپانسرها انگيزه 
حضور در ليگ واليبال را پيدا  کنند. عالوه بر اين مسئله ای که بايد جدي 
گرفته شود، تسويه همه تيم ها در پايان ليگ با بازيکنان و کار فني است؛ 
روندي که در حال حاضر واليب��ال در پيش گرفته و به تيم های بدهکار 
اجازه ورود نمی دهد، يک قدم مثبت اس��ت. هر سال يکسري اتفاقات 
می افتد و يک تيم می آيد و حق و حقوق بازيکنان را نمی دهد و سال ديگر 
دوباره يک تيم ديگر ورود پيدا می کند. رويکرد تسويه تيم ها براي حضور 
در ليگ که توسط فدراسيون واليبال براي فصل جديد جدي گرفته شده 
است، سبب می شود جلوي ورود تيم هايی که در پايان هر فصل قراردادها 
را تسويه نکرده اند، گرفته شود و باشگاه ها می دانند در صورتي که تسويه 

نکنند، سال بعد در ليگ حضور نخواهند داشت.

جبار قوچان نژاد

کارشناس واليبال

شاید خیلی دیر باشد
به کار کردن در کنار مربی تيم مل��ی رضايت داده و ديگر اصراری ندارد 
که حتماً باي��د برادرش به عنوان مربی کنارش باش��د. اي��ن اتفاق بايد 
خيلی قبل تر رخ می داد، خيلی قبل تر از آنکه مسير کسب جواز حضور 
در المپيک توکيو برای کيانوش رس��تمی صعب العبور ش��ود. رضايت 
کيانوش به کار کردن کنار مربی تيم ملی برای مسابقات گزينشی پرو 
نشان می دهد که   می شد پيش از اين او را به راه آورد، اما بی کفايتی های 
مديريتی کمک کرد تا ستاره سرکش وزنه برداری با بهای بی موردی که 
می ديد کار را به جاهای باريک بکشاند تا امروز به واسطه امتيازهای زيادی 
که از دست داده کارش برای کسب جواز حضور در المپيک سخت تر از 
حد تصور شود، ضربه ای که فدراسيون و ستاره سرکش هر دو با هم به 

وزنه برداری ايران زدند و حاال شايد برای پشيمانی خيلی دير باشد.

 فوتبال ایران 
فدای رفاقت های یک طرفه نشود!

خيلی زودتر از اينها فدراس��يون برای نامه نگاری با فيفا بايد دس��ت به قلم   
می شد. رفتار شرم آور تماش��اگران بحرينی جای هيچ گونه مماشاتی باقی 
نگذاشته است. اين بار داستان سر دادن شعارهای غيرمتعارف و استفاده از 
الفاظ رکيک در مورد بازيکنان ايران نبود، بلکه توهين به يک ملت بود؛ توهين 
به سرود ملی ايران که اگرچه نشان دهنده  شأن پايين هواداران بحرينی بود، 

اما نبايد به سادگی از کنار آن گذشت تا برای مرتبه دوم تکرار شود. 
همه نگاه ها بعد از بازی با بحرين به مسئوالن فدراسيون فوتبال ايران بود. 
اقدام سخيف تماشاگران بحرينی هنگام پخش سرود ايران در منامه نه 
فقط خون يک ملت را به جوش آورده بود که با قوانين فوتبال نيز مغايرات 
داشت. قوانينی که ملت ها را به صلح و دوستی دعوت می کند، اما درست 
در روزهايی که فوتبال اروپا درگير بحث های نژادپرستی است و اينفانتينو 
تأکيد می کند که با اين گونه رفتارها به شدت برخورد خواهد شد در جريان 
رقابت های مقدماتی انتخابی جام جهانی در آسيا نيز شاهد بروز رفتاری 
غيراخالقی بوديم که بدون شک بايد به شکلی کاماًل جدی با آن برخورد 
شود. به همين دليل تمام نگاه ها به فدراسيون فوتبال بود که چه برخوردی 
با اين مسئله می کند و چه تصميمی در اين خصوص اتخاذ خواهد کرد. 
فدراسيون اين بار گويا دست روی دس��ت نگذاشته و  به تماشا ننشسته 
است. بنا بر ادعای امور بين الملل فدراسيون فوتبال شکايتی در اين راستا 
به فدراسيون جهانی فوتبال ارسال شده که حاال خبر تأييد وصول شکايت 
ارسال شده به فيفا رسيده است. شکايتی که البته بايد ديد نتيجه آن چه 

خواهد بود و می تواند درسی جدی به بحرينی ها بدهد يا نه. 
گفته می شود شکايت ارس��الی ايران به فيفا در مرحله بررسی و پيگيری 
قرار دارد. بدون شک فدراس��يون فوتبال ايران می تواند مستنداتی را نيز 
در اين راستا ارائه دهد. فيلم های اتفاق رخ داده، موجود است و بحرينی ها 
نمی توانند منکر رفتار زشت تماشاگرانشان در منامه باشند، اما آنچه اين 
روزها باعث نگرانی ش��ده، رابطه نزديک برخی ارکان فدراسيون فوتبال 
با شيخ سلمان بحرينی اس��ت. رابطه ای که نتوانست مانع رفتار سخيف 
تماشاگران بحرينی شود، اما بايد ديد می تواند مانعی برای تنبيه و توبيخ 
آنها از سوی فيفا باشد. اگرچه فدراسيون فوتبال مدعی است از بحرينی ها 
به فيفا عارض شده، اما بدون ترديد نمی توان تصور کرد بحرينی ها که شيخ 
سلمان را در رأس کنفدراسيون فوتبال آسيا و همچنين عضويت در فيفا 
دارند دست روی دست بگذارند و به تماشا بنشينند تا ايران آنها را بابت رفتار 
زشت و خجالت آور تماشاگرانشان پای ميز محاکمه بکشاند، خصوصاً که 
مسئوالن فوتبال بحرين بعد از بازی با ايران به جای سرزنش کردن رفتار 
سخيف هواداران خودی و عذرخواهی از ايران در کمال تعجب و ناباوری از 
تماشاگران بحرينی حاضر در استاديوم تقدير و تشکر کردند تا نشان دهند 

کوچک ترين مشکلی با بی احترامی به سرود ملی ايران ندارند.
البته از بحرينی ها نمی توان انتظاری بيش از اين داشت، آنها همان هايی 
هستند که پيشتر بعد از پيروزی برابر ايران و ناکامی کشورمان از صعود 
به جام جهانی با پرچم س��عودی ها دور افتخار زده بودند، اما بايد ديد 
رابطه نزديک شيخ س��لمان با نفرات فدراس��يون فوتبال )کفاشيان و 
دوستانش( می تواند بهانه ای برای توجيه رفتار زشت تماشاگران بحرين 

و ماستمالی کردن آن باشد!
دور از انتظار نيست اگر رئيس سابق فدراسيون فوتبال بحرين که حاال نه 
فقط قدرت فوتبال قاره را در دس��ت دارد، بلکه در فيفا نيز صاحب  مقام و 
منصب است با استفاده از قدرت و نفوذی که دارد، خصوصاً روی ايرانی ها 
برای مختومه کردن اين پرونده اقداماتی انجام دهد تا کشورش در اين زمينه 
متضرر نشود. بدون ترديد همان اندازه که بحرينی ها روی نفوذ شيخ سلمان 
برای رهايی از اين مهلکه حس��اب می کنند، ملت اي��ران هم روی جديت 
فدراسيون فوتبال برای گرفتن حق مردم حساب باز کرده و انتظار می رود 
حداقل برای يک بار هم که شده فدراس��يون فوتبال با مردم صادق باشد و 
منافع فوتبال ايران را فدای رفاقت های يک طرفه با امثال شيخ سلمان که 
عايدی برای فوتبال ايران نداشته و ندارد، نکند. هرچند که با توجه به رابطه  
يک طرفه آقايان، حتی در خصوص ادعای ارسال شکايت از بحرين به فيفا 
هم نمی توان خيلی مطمئن بود و تنها نتيجه کار است که می تواند نشان 

دهد آيا فدراسيون در گرفتن حق فوتبال ايران جديت به خرج داده يا نه!

خیال پاری سن ژرمن راحت است

مرگ و زندگی زیدان در استانبول

روز طالیي بانوان ووشو در چین
دیروز روز طالیي 

مانی سعیدی
      ووشو

بان�وان ایران در 
ووشوي قهرماني 
جهان بود و چراغ اول مدال آوری کشورمان در 
رقابت های جهاني را مریم هاشمي و شهربانو 
منصوریان روش�ن کردند تا از همین شروع 
مسابقات که در مهد ووشوي جهان در چین 
برگزار می شود، ووشوکاران کشورمان با توپ 
پ�ر مس�ابقات جهان�ي را آغ�از کنن�د.
چين اين روزها ميزبان پانزدهمين رقابت های 
ووشوي قهرماني جهان است، رقابت هايي که 
تيم کشورمان براي دفاع از عنوان قهرماني به 
مهد ووش��وي جهان رفته است. در دومين روز 
اين رقابت ها مريم هاش��مي، ش��هربانو و الهه 
منصوريان س��ه ووش��وکار بانوي کشورمان به 

مصاف حريفانشان رفتند. 
اولين طاليي ايران در ووشوي قهرماني جهان 
به نام شهربانو منصوريان يکي از پرافتخارترين 
سانداکاران ووشوي ايران در رقابت های جهاني 
ضرب شد. منصوريان نماينده وزن 70 کيلوگرم 
س��اندای زنان پس از استراحت در دور نخست 
برابر کريس��تينا نورازووا از روس��يه در دو راند 
متوالی و ب��ا اقتدار ب��ه برتری دس��ت يافت و 
فيناليست ش��د. وی در مبارزه پايانی نماينده 
برزيل را شکست داد  و نخستين طالی ايران را 
کسب کرد. اين پنجمين طالي منصوريان در 
رقابت های جهاني بود و منصوريان که س��ابقه 
حضور در ليگ چين به عن��وان لژيونر را دارد، 
توانست در اين کشور طالي جهان را به دست 

آورد و از عنوان قهرماني دوره گذش��ته اش در 
رقابت های جهاني دفاع کند.

دومي��ن م��دال آور روز دوم رقابت های جهاني 
ووشو باز هم يک بانو بود و اين بار مريم هاشمي 
ديگر ووشوکار پرافتخار کشورمان طاليي شد و 
خوش رنگ ترين مدال ووش��وي جهان را براي 
ايران به ارمغان آورد. هاشمي در وزن 75کيلوگرم  
ساندای زنان پس از استراحت در دور نخست به 
مصاف حبا محمد از مصر رفت و در همان راند 
اول با رساندن اختالف امتياز به عدد 12 برنده 
شد و به فينال رسيد. هاشمی در فينال با برتری 
مقابل پونام از هند به مدال طال دس��ت يافت و 
برای پنجمين بار قهرمان جهان ش��د تا تعداد 
طالهاي جهانی اش را به اندازه انگش��تان يک 
دست برساند و در رده پرافتخارترين ووشوکاران 
بانوي ايران در رقابت ه��ای جهاني قرار بگيرد. 
ديروز البته روز خواهران منصوريان بود؛ پس از 
شهربانو که توانست مدال طال را به دست آورد، 
اله��ه منصوريان هم توانس��ت مانند خواهرش 
در رقابت های جهاني ووش��و خوش بدرخشد و 
با شکس��ت حريفانش به فينال صعود کند و با 
قطعي کردن مدال نقره اش ام��روز براي مدال 

طال بجنگد.
الهه منصوريان در نخستين ديدار خود حريفی از 
فرانسه را شکست داده بود و در ديدار نيمه نهايی 
برابر ليدا سلماح از لبنان به برتری دست يافت و 
فيناليست شد. منصوريان در راند دوم اين ديدار 
حريف خود را ناک اوت کرد. او امروز برای کسب 

مدال طال به مصاف اژه شاکر از ترکيه می رود.

نبرد در استانبول 
شیوا نوروزي

      فوتبال اروپا
برای زيدان حکم 
مرگ و زندگی را 
دارد. هفته سوم ليگ قهرمانان اروپا امشب آغاز 
می شود و حس��اس ترين بازی را گاالتاسرای و 
 A رئال مادريد برگزار می کنند. قعرنشين گروه
رقابت ها با ترس و ل��رز به ترکيه س��فر کرده و 
اميدوار است نخستين پيروزی اين فصل خود را 
در اروپا به دست آورد. اوضاع کهکشانی ها روز به 
روز وخيم تر می شود؛ از يک س��و رئالی ها ليگ 
قهرمان��ان را ب��ا شکس��ت 3 ب��ر صف��ر براب��ر 
پاری س��ن ژرمن آغاز کردند و بع��د از آن هم به 
س��ختی از کلوب بروژ يک تس��اوی به دس��ت 
آوردند. در س��وی ديگر در اللي��گا نيز عملکرد 
پرفراز و نشيبی داشته اند و در آخرين بازی شان 

هم به ماي��ورکا باختند تا صدر ج��دول را تقديم 
بارس��لونا کنند. ضعف در گلزنی، از دست دادن 
موقعيت های متعدد، دفاع و دروازه بان ضعيف از 
جمله انتقادهايی است که زين الدين زيدان هنوز 
نتوانسته پاسخ قانع کننده ای  به آنها بدهد. الروخا 
در حالی امش��ب در جهنم اس��تانبول به ميدان 
می رود که دو گزينه برای جانش��ينی س��رمربی 
فرانس��وی مطرح ش��ده اس��ت؛ خوزه مورينيو و 
آلگری، حتی چند رسانه  اروپايی نيز اخباری در 
خصوص مذاکره سران باشگاه با آقای خاص منتشر 
کرده اند و اينکه نتيجه بازی با گاالتاسرای در آينده 
کادر فنی رئال تأثير مستقيم دارد. تيم پنجم ليگ 
ترکيه در ورزشگاه خانگی اش تورک تلکام آره نا از 
حمايت هوادارانش سود می برد، هوادارانی که بايد 
ديد همانند بازيکنان ملی پوش خود از جنگ در 

شمال سوريه حمايت می کنند يا نه. 
پاری سن ژرمن صدرنش��ين در بلژيک مهمان 
کلوب بروژ اس��ت. تيم توماس توخل همچنان 
در لوش��امپيونه رقيب ندارد و ب��ا خيال راحت 
تاخت و تاز می کند. با اين ش��رايط بعيد است 
مقابل بروژ مش��کلی داش��ته باش��د. در گروه 
دوم بايرن مونيخ 6 امتي��ازی در آتن به مصاف 
المپياک��وس م��ی رود. باواريايی ه��ا برخالف 
هميشه در بوندس ليگا سوم جدول هستند 
و دو بازی آخرشان را با شکست و تساوی 
پشت سر گذاشته اند. جالب اينکه در 
آستانه اين بازی تن هاگ، سرمربی 
فعلی تيم ملی هلند نيز از عالقه اش 
ب��ه حض��ور روی نيمک��ت بايرن 
صحبت کرده و برخالف انتظارها 
شايعه آمدنش به آليانس آره نا را 
رد نکرده اس��ت. تاتنهام و ستاره 
س��رخ ديگر بازی گروه را برگزار 
خواهند کرد. منچسترسيتی با دو 
برد قاطعی که در دو هفته نخست 
رقابت ها کس��ب کرده با آرامش 
بيش��تری پذيرای آتاالنتاس��ت و 
شاختار نيز رودرروی ديناموزاگرب 
قرار می گيرد. در گ��روه D دو تيم 
مدعی يوونت��وس و اتلتيکومادريد 
ب��ه ترتي��ب ميزب��ان بايرلورکوزن و 
لوکوموتيو مسکو هستند. بانوی پير 
و راه راه پوشان اس��پانيايی با 4 امتياز 
برای صعود به عنوان صدرنش��ين رقابت 

سختی با هم دارند.

نگاهي به روز پایاني هفته هفتم لیگ برتر
چشم و هم چشمی مدعیان 

پرونده هفته هفتم ليگ برتر که روز يک شنبه با بازي پرسپوليس – پيکان 
آغاز شده بود، ديروز با برگزاري  پنج ديدار باقي مانده بسته شد، آن هم 
در شرايطي که مدعيان باالی جدولي با نتايجي که در هفته های اخير 
گرفته اند، انگار نمی خواهند يک ق��دم از يکديگر عقب بمانند و جنگ 

قهرماني را از همين هفته های اول ليگ داغ نگه داشته اند. 
   اول تا سوم جدول کوتاه بیا نیستند

در باالي جدول نه تراکتور، نه سپاهان و نه پديده کوتاه بيا نيستند و رده های 
اول تا سوم جدول را در هفته های اخير در قرق خود داشته اند. اين سه تيم 
در هفته هفتم ليگ هم پيروز ش��دند تا همچنان سه ضلع مثلث مدعي 
قهرماني در ليگ نوزدهم باشند، آن هم در شرايطي که هر سه تيم مهمان 

بودند و در خارج از خانه به ميدان رفتند.
سپاهان صدرنش��ين ديروز در س��يرجان ميزبان گل گهر بود، تيمي که 
پس از اخراج وينگو بگوويچ با مجيد جالل��ي می خواهد از پايين جدول 
کنده ش��ود. با اين حال ديروز س��يرجاني ها با وجود شوک تغيير مربي 
هم نتوانستند مقابل سپاهان مقاومت کنند و با دو گل مغلوب سپاهان 
شدند، آن هم در مسابقه ای که علي قرباني و سجاد شهباززاده دو مهاجم 
سابق استقالل براي سپاهان گلزني کردند. شهباززاده و قرباني با رفتن به 
سپاهان و شاگرد قلعه نويی شدن دوباره می خواهند به روزهاي خوب خود 
در فوتبال ايران برگردند، اما هر دو مهاجم پرفراز و نشيب ظاهر شده اند و 
نتوانسته اند به روزهاي خوبشان نزديک شوند. نکته جالب توجه پاس گل 
اول محمد محبي، ملی پوش تازه سپاهان بود که انگار پس از درخشش در 
بازي با کامبوج با روحيه مضاعفي براي زردپوشان اصفهاني بازي می کند 
تا همچنان يکي از بازيکنان مدنظر ويلموتس براي ليست های آينده تيم 
ملي باشد. سپاهان با اين پيروزي 17 امتيازي شد و با توجه به تفاضل گل 

بهتر نسبت به تراکتور در صدر جدول ماند.
تراکتور  ديگر مدعي قهرماني ليگ نوزدهم هم بازی  هفته هفتم را با برد به 
پايان رساند تا از کورس مدعيان عقب نماند. شاگردان مصطفي دنيزلي که 
همراه با سپاهان تنها تيم های بدون باخت ليگ هستند، ديروز در قائمشهر 
ميزبان تراکتور بودند، هرچند قائمشهري يک نيمه توانستند مقابل تراکتور 
مقاومت کنند اما در نيمه دوم تبريزي ها جش��نواره گل راه انداختند و با 
چهار گل نساجي را شکست دادند تا همچنان در صدر جدول سايه به سايه 

سپاهان در باالي جدول حرکت کنند.
ساسان انصاري در اين بازي براي تراکتور دبل کرد و دو گل ديگر تراکتور 
را هم ويليان ميمبال و وکيا سوگيتا دو خارجي تراکتور به ثمر رساندند تا 
با يک پيروزي پرگل تبريزي ها نشان دهند که در ليگ نوزدهم تنها براي 
قهرماني دورخيز کرده اند. اين چهارمين پيروزي متوالي تراکتور در ليگ 
برتر بود و به نظر می رسد براي دنيزلي و شاگردانش بازی های خانگي و 
مهمان ندارد و آنها روي دور برد افتاده اند و از همين هفته های اول امتيازها را 
جمع می کنند تا مانند فصل های گذشته در هفته های پاياني ليگ، حسرت 
نخورند. تراکتور با اين پيروزي 17 امتيازي و هم امتياز سپاهان شد، اما به 

دليل تفاضل گل کمتر در رده دوم جدول باقي ماند.
مشهدي ها هرچند هنوز نمی توانند کنار رفتن از جام حذفي را باور کنند، 
اما شکست هفته گذشته شان مقابل نفت مسجدسليمان باعث نشد تا در 
ليگ شوکه شوند. تيم شهرخودرو ديروز در اصفهان مهمان ذوب آهن بود 
و با تک گلی که امين قاسمي نژاد وارد دروازه ذوب کرد، اين تيم را شکست 
داد تا شاگردان گل محمدي 16 امتيازي شوند و جايگاهشان را در رده سوم 
نگه دارند و فاصله شان با صدر همان يک امتياز باقي بماند و براي جبران 
اين فاصله اندک چشم به هفته های آينده و لغزش دو مدعي باالي سرشان 

داشته باشند تا دوباره به صدر برگردند.
   استقالل روي نوار برد

روزهاي سخت استقاللي ها هم گويا در ليگ برتر به پايان رسيده و شاگردان 
استراماچوني پس از شکسته شدن طلسم نبردن در ليگ روي نوار برد افتاده اند. 
استقالل ديروز در هفته هفتم مهمان سايپا بود و توانست حريفش را با چهار گل 
شکست دهد و با اين پيروزي پرگل خودش را از جمع تيم های پايين جدولي 

جدا و به رده هشتم صعود کند و با 9 امتياز در ميانه جدول قرار بگيرد.
 در اين بازی براي آبي ها عارف غالمي، محمد دانشگر، سجاد آقايي و وريا 
غفوري گلزني کردند تا آبي ها پس از ب��رد 3 بر صفر فجر در جام حذفي، 
دومين برد پرگل ش��ان را اين بار با چهار گل در کمتر از يک هفته کسب 
کنند. اين دومين برد متوالي آبي ها در ليگ بود تا تيم استراماچوني در حال 
رو آمدن باشد و با اين روند صعودي براي جبران امتيازهاي از دست رفته 
در حال خيز برداشتن و نزديک شدن به جمع تيم های مدعي باشد. نکته 
قابل توجه براي استقاللي ها پايان کابوس پنالتي ها بود و وريا غفوري از روي 
نقطه پنالتي دروازه سايپا را باز کرد تا هواداران خاطره تلخ پنالتي دو دربي 

اخير را اندکي فراموش کنند!

# مهدي_ ترابي _ تنها_ نیست

   مریم هاشمي)چپ( و شهربانو منصوریان قهرمان جهان شدند


