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   گزارش
رقابت هاي ليگ 
برت�ر فوتب�ال 
عصر ديروز با تساوي پرسپوليس در آبادان و 
پيروزي پرگل سپاهان در اراک به پايان رسيد 
تا ح�اال دو تيم مدعي هم امتي�از در عدد 34 
چش�م به هفته ه�اي آينده داش�ته باش�ند.

صدرنشين رقابت هاي ليگ ديروز در آبادان مهمان 
صنعت نفت بود. ميزبان آباداني پرس��پوليس که 
يکي از تيم هاي خوب نيم فصل اول رقابت هاي اين 
فصل بوده، ديروز با توپ پر پا به ميدان گذاش��ت و 
هدف اصلي اش کس��ب س��ه امتياز اين بازي بود. 
شاگردان پورموس��وي در نيمه اول بازي پا به پاي 
پرسپوليس پيش آمدند و چند موقعيت خطرناک 
را هم روي دروازه تيم يحي��ي گل محمدي ايجاد 
کردند، به خصوص دو موقعيتي که طالب ريکاني، 
کاپيتان آباداني ها از دس��ت داد و مي توانس��ت در 
همان نيمه اول باعث برتري صنعت نفت شود. در 
آن س��وي ميدان پرس��پوليس هم موقعيت هايي 
داش��ت، اما باز هم ضعف مفرط س��رخ ها در خط 
حمله و بعضاً سردرگمي بازيکنان اين تيم در خط 
مياني مانع گلزني آنها شد. ديروز گل محمدي بعد از 
مدت ها از علي شجاعي در خط مياني خود استفاده 
کرد. بازيکني که مشخص بود هماهنگي چنداني با 
هم تيمي هاي کناري خود ندارد و شايد همين عدم 
هماهنگي بود که باعث شد پرسپوليس نتواند آنگونه 
که مي خواه��د روي دروازه صنعت نفت خطرناک 
ظاهر شود تا تالش دو تيم در نيمه اول بدون به ثمر 

رساندن گل به پايان برسد.
در نيمه دوم نيز اوضاع به همين منوال بود. با اين 

تفاوت که انگار آباداني ها هم ديگر ميل زيادي به 
بردن نداشتند. بازي دو تيم با اشتباهات زياد بيشتر 
در ميانه ميدان جريان داشت و حمالت کور نفتي ها 
و پرسپوليسي ها راه به جايي نمي برد. سرخ ها کاماًل 
به هم ريخته و سردرگم مانند نيمه اول بدون برنامه 
براي حمله به توپ ضربه مي زدند و حضورشان در 
محوطه جريمه صنعت نفت کوچک ترين خطري 
را براي ميزبان ايجاد نمي کرد تا جايي که در يکي 
از ارسال ها احمد نوراللهي حتي توپي را که خودش 
در چهارچ��وب بود و احتماالً گل مي ش��د بيرون 
زد. ت��الش دو تيم در نهايت گلي دربر نداش��ت تا 
پرسپوليس دو امتياز حساس از دست بدهد و حاال 
سايه سپاهان را درست باالي سرش احساس کند.

اما سپاهان نزديک ترين تعقيب کننده پرسپوليس 

در اراک موفق شد با حساب 6 بر يک آلومينيوم اين 
شهر را شکست دهد. سپاهان با کسب اين پيروزي 
34 امتيازي شد و به پرسپوليس رسيد. شاگردان 
محرم نويدکيا با اين برد نش��ان دادند که منتظر 
لغزش پرسپوليس هستند تا صدر جدول را کاماًل 
در اختيار بگيرند. براي سپاهان در اين بازي سجاد 
ش��هباززاده دو گل ديگر زد تا با 15 گل در جدول 

گلزنان دست نيافتني تر شود.
استقالل ديروز برد، اما با فرهاد مجيدي هم چنگي 
به دل نزد. هرچند که هنوز زود است در خصوص 
عملکرد مجيدي در استقالل اظهارنظر کنيم، اما 
بايد به اين نکته هم توجه داشت که مجيدي تيمي 
را تحويل گرفته که همان تيم شش ماه قبل خودش 
اس��ت، بنابراين آن را خوب مي شناسد. استقالل 

ديروز در مقابل فوالد مثل همان استقالل هفته هاي 
قبل بود، به گونه اي که در لحظاتي به خصوص در 

نيمه اول تصور نمي شد در تهران بازي مي کند.
آبي ها در ابتداي بازي توپ و مي��دان را در اختيار 
فوالد گذاشته بودند و خوش شانس بودند که گلي 
دريافت نکردند. با اين حال بازي کم کم روند عادي 
به خود گرفت تا تيم مجيدي از زير فشار اول بازي 
خالص ش��ود و نيمه اول را با تساوي بدون گل به 
رختکن برود. با ش��روع نيمه دوم فرهاد مجيدي 
براي اينکه از اولين مس��ابقه سربلند بيرون بيايد، 
فرمان حمله را صادر کرد. استقالل در اين نيمه برتر 
از فوالد بود و مي توانست در يکي، دو صحنه توسط 
دياباته صاحب گل شود، اما ناآمادگي اين روزهاي 
آقاي گل فصل قبل باعث شد در گلزني ناکام بماند 
و سرانجام هم جايش را به ارسالن مطهري بدهد. 
بازيکني که در دقيقه 81 از روي نقطه پنالتي گل 
پيروزي اس��تقالل را به ثمر رس��اند. آبي ها با اين 
پيروزي با 30 امتياز در رده سوم باقي ماندند و به 

چهار امتيازي پرسپوليس و سپاهان رسيدند.
در ساير ديدارهاي عصر ديروز؛ گل گهر سيرجان 
مقابل مس رفس��نجان تيم احيا شده ليگ موفق 
شد يک تساوي ارزشمند به دست آورد. سايپا هم 
در تهران برابر نفت مسجدسليمان به تساوي بدون 
گل رضايت داد. شهرخودروي بحران زده در مشهد 
مقابل پيکان 2 بر صفر پيروز شد تا مردان مهدي 
رحمتي نفس راحتي بکشند. تراکتور هم با رسول 
خطيبي  در تبريز مقابل نساجي مازندران اولين 
برد خود را کسب کرد و 2 بر يک پيروز شد. بازي دو 
تيم انتهاي جدولي ذوب آهن و ماشين سازي نيز 

2برصفر به سود ذوب آهن به پايان رسيد.
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سپاهان به پرسپوليس رسيد، استقالل با مجيدی برد

فرصت سوزي سرخ هاي سرگردان درآبادان

سعيد احمديان 

افزایش شانس مرادي و رستمي برای کسب سهمیه

خیز بلند فوالد و شهرداری ارومیه برای صعود
مرحله نيمه نهايی 

دنيا حيدري
    واليبال

رقابت ه��ای ليگ 
برتر واليبال عصر 
جمعه با برگزاری دو ديدار پيگيری شد که طی 
آن فوالد س��يرجان با حس��اب 3 بر صفر از سد 
سپاهان گذش��ت و ش��هرداری اروميه نيز برابر 
لبني��ات هراز آم��ل به برتری رس��يد ت��ا امروز 
بازي هاي دوم برگزار ش��ود.  لبني��ات هراز آمل 
ساعت 14 با ش��هرداری اروميه ديدار می کند و 
فوالد سيرجان نيز ساعت 17 به مصاف سپاهان 
می رود. در نخس��تين ديدار رده بندی سپاهان 
شکست سنگينی را برابر فوالد سيرجان متحمل 
شد تا ش��اگردان تندروان گام نخست را محکم 
بردارن��د و اميد زي��ادی به دومين دي��دار برابر 
اصفهانی ها و حضور در فينال داش��ته باشند. با 
وجود اين تندروان، س��رمربی فوالد سيرجان با 
تأکيد بر اينکه حق نداريم بي��ش از يک دقيقه 
خوشحالی کنيم، گفت: »بازی قابل احترامی بود، 
چون با تيمی بازی داشتيم که مدت ها صدرنشين 
بود. اما همانطور که بعد از برتری مقابل سايپا هم 
گفتم، نبايد مغرور شويم، چون بازی برگشت هم 
در راه اس��ت. ضمن اينکه سپاهان در ست سوم 
شانس برنده شدن را داشت و می توانست کار را 
به ست چهارم بکشاند که اين ثابت می کند کار 
س��اده ای در ب��ازی بع��دی نداريم و ب��ه جای 

خوشحالی زيادی بايد تالشمان را برای حضور در 
فينال بيش��تر کنيم.« محمدی راد، س��رمربی 
س��پاهان ني��ز تأکيد داش��ت که انتظ��ارش از 
شاگردانش بيش از اينها بود: »غير از ست سوم از 
ش��اگردانم راضی نبودم و انتظارم از آنها خيلی 
بيشتر از اينها بود. اگر می خواهيم يک پای فينال 
باشيم بايد در بازی بعدی جبران کنيم.« در ديگر 
بازی روز جمعه شاگردان اکبری به سختی موفق 
شدند هراز آمل را با حساب 3 بر 2 شکست دهند. 
بعد از اين برد بهروز عطايی، سرمربی هراز آمل با 
تأکيد بر اينکه شهرداری اروميه يکی از مدعيان 
اصلی قهرمانی است، گفت: »پيش بينی چنين 
بازی سختی را داش��تيم، چراکه می دانستيم با 
يکی از مدعيان قهرمانی اين فصل بازی داريم. 
ضمن اينک��ه دو مه��ره تأثيرگذار خ��ود را هم 
نداش��تيم. هرچند که بی دقتی های زيادی نيز 
داشتيم، با وجود اين بايد اين شکست را به دست 
فراموشی بسپاريم و به بازی بعدی بينديشيم.« 
پيمان اکبری نيز با اشاره به سخت بودن بازی با 
هراز آمل تأکيد کرد ش��اگردانش تنها به دليل 
جنگيدن تا لحظات آخر بازی بود که توانستند 
تيم برتر ميدان لقب گيرند: »شايد فکر کرديم به 
راحتی می توانيم پيروز ميدان شويم که کار به 
ست پنجم کشيد، اما بايد در بازی بعدی تالش و 

دقت بيشتری داشته باشيم.«

مصدوميت و اوت 
شميم رضوان

    وزنه برداری
کردن های مکرر 
کار سهراب مرادی 
و کيانوش رستمی را برای کسب سهميه المپيک به 
چالش کش��انده بود، خصوصاً که با لغو مسابقات 
گزينش��ی کلمبيا و موکول ش��دن آن ب��ه اواخر 
ارديبهشت ماه، عمالً مسابقات وزنه برداری قهرمانی 
آسيا تنها شانس آنها برای رسيدن به توکيو بود. با 
وجود اين تعويق المپيک و س��پس تهديد کميته 
بين المللی المپيک به حذف اين رشته از المپيک که 
فدراسيون جهانی و هيئت اجرايی را بر آن داشت تا 
با اصالح سيستم گزينشی زمان جمع بندی امتيازات 
را تمديد کنند، شانس وزنه برداران ايران برای حضور 
در رقابت ه��اي توکي��و افزايش يافت.  بر اس��اس 
تصميم گيری جديد فدراسيون جهانی وزنه برداری، 
بعد از برگزاری مسابقات قهرمانی قاره سه گزينشی 
ديگر در دستور کار قرار گرفته تا ورزشکاران بتوانند 
امتي��ازات الزم را برای حض��ور در المپيک توکيو 
کسب کنند. نخستين مس��ابقات کسب سهميه 
پيش رو، قهرمانی قاره کهن است که 27 فروردين ماه 

در ازبکستان برگزار می شود، اما با توجه به اينکه سه 
مسابقات ديگر نيز در مسير کسب سهميه اضافه 
شده، در صورت عدم حضور در بين هشت وزنه بردار 
دسته 96 کيلو گرم در ازبکستان، رستمی و مرادی 
اين فرصت را دارند که در ديگر مسابقات شانس خود 
را امتحان کنند، چراکه  قرار است سه دوره مسابقه 
گزينشی با سطح طاليی )قهرمانی جوانان جهان در 
عربستان(، س��طح نقره مس��ابقات کلمبيا و يک 
مسابقه هم در سطح نقره در شرق آسيا برگزار شود. 
اين سه مسابقه در فاصله زمانی ارديبهشت تا اواسط 
خرداد سال 1400 برگزار مي شود و اين يعنی پايان 
دلهره در دسته96 کيلوگرم و افزايش شانس رستمی 
يا مرادی برای کسب جواز حضور در توکيو . هرچند 
که به رغم افزايش فرصت کسب سهميه به دليل 
اصالح سيستم گزينش��ی همچنان امکان حضور 
همزمان رستمی و مرادی در المپيک توکيو وجود 
ندارد و طبق قان��ون، ايران تنها دو س��هميه برای 
حضور در المپيک توکيو دارد که بر اين اساس، تنها 
يک وزنه بردار وزن 96 کيلوگرم کشورمان می تواند 

نام خود را در بين مسافران توکيو جاي دهد.
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اتلتيکو – رئال، امشب در دربی مادريد
سودای انتقام و جام در متروپولیتانو

فوتبال اروپا امش��ب يک دربی جذاب دارد تا هواداران فوتبال يک شب 
داغ را در پيش داشته باشند، از ساعت 18:45 ورزشگاه واندا متروپوليتانو 
ميزبان نبرد جذاب اتلتيکو و رئال در دربی مادريد اس��ت، مسابقه ای از 
هفته بيست و ششم ليگ اسپانيا که با توجه به جايگاه دو تيم در جدول 

رده بندی، امتياز آن از نان شب هم برای دو تيم واجب تر است.
   اتلتيکو در انديشه انتقام برای فرار بزرگ

رئال و بارسا دو مدعی هميشگی الليگا در فصل جاری ليگ اسپانيا، شاگردان 
سيمئونه را نزديک تر از فصل های گذشته بيخ گوش شان به عنوان يکی از 
تيم های مدعی جام می بينند که توانسته باالتر از آنها تا امروز مدعی شماره 
يک قهرمانی باشد. اتلتيکويی ها در شرايطی پا به هفته بيست و ششم الليگا 
می گذارند تا امروز عصر در واندا متروپوليتانو در دربی مادريد ميزبان رئال 
باشند که با 58 امتياز و البته يک بازی کمتر نسبت به بارسا و رئال 53امتيازی 
هستند و در صدر جدول قرار گرفته اند.  حاال اتلتيکو در يکی از حساس ترين 
رقابت ها برای اينکه بتواند يک فرار بزرگ به سوی جام داشته باشد و فاصله اش 

را بيشتر کند، بيش از هر زمان ديگری به برد در مسابقه امشب نياز دارد.
اتلتيکو اما در آستانه دربی مادريد وارد روزهای بحرانی شده که می تواند 
کار سيمئونه و ش��اگردانش را در بازی با رئال برای گرفتن نتيجه ای که 
ايده آل شان است سخت تر از قبل کند، به خصوص که آنها در هفته های 
گذشته نتوانسته اند به نتايج ايده آل خود دست پيدا کنند و در چهار بازی 
اخير در الليگا و ليگ قهرمانان تنها يک برد کسب کرده اند. تيم دوم مادريد 
در حالی در آخرين ديدارش توانست ويارئال را 2 بر صفر از پيش رو بردارد 
که پيش از آن يک بر صفر به چلسی در چمپيونزليگ باخته بود، در الليگا 
2بر صفر نتيجه را به لوانته واگذار کرده بود و در ديگر بازی که با لوانته داشت 

نيز به تساوی يک- يک رضايت داد. 
   نقشه 3 امتيازی زيدان

در سوی ديگر رئالی ها که با 53 امتياز و هم امتياز با بارسا و تنها به دليل 
تفاضل گل کمتر در رده سوم هستند برای جبران اين فاصله تنها به تکرار 
پيروزی بازی دور رفت فکر می کنند که توانستند با برد 2 بر صفر، اولين 
شکست را به اتلتيکو در فصل جاری تحميل کنند. رئال اگرچه در آخرين 
بازی در الليگا مقابل رئال سوسيداد به تساوی يک – يک تن داد و ترمز 
بردهای متوالی اش در الليگا کشيده شد، اما آنها در پنج بازی اخير خود 
در ليگ اسپانيا در چهار ديدار پيروز شده اند و در شرايط فوق العاده ای 

برای بازی امشب در متروپوليتانو حاضر خواهند شد. 
البته بحران مصدوميت ها از جمله آسيب ديدگی کريم بنزما سبب شده 
زيدان در خط تهاجمی رئال شماره 9 گلزنش را در اختيار نداشته باشد. 
رئال بدون بنزما در خط حمله در سه بازی اخير سه گل به ثمر رسانده 
است؛ يک گل برابر وايادوليد، آتاالنتا و رئال سوسيداد که آنها را به ترتيب 
کاسميرو، مندی و وينيسيوس به ثمر رساندند. مسئله ای که سبب شده 

زيدان به شدت نگران خط آتش تيمش باشد.
   چهره های ويژه دربی مادريد

يکی از مهم ترين چهره های بازی امش��ب لوئيز سوارس است. مهاجم 
سابق بارسا که در فصل جاری به مادريد رفته و لباس اتلتيکو را می پوشد. 
او که با 16 گل نفر دوم جدول گلزنان اين فصل اس��ت در 17 بازی که 
با لباس بارسا و اتلتيکو مقابل رئال انجام داده، 11 گل به ثمر رسانده و 
سيمئونه در بازی امشب اميد زيادی به ستاره اروگوئه ای تيمش در خط 

حمله برای باز کردن دروازه تيو کورتوا دارد.
بازی امش��ب جنگ دو دروازه بان اتلتيکو و رئال هم محسوب مي شود، يان 
اوبالک  و تيبو کورتوا که برای به دست آوردن جايزه بهترين دروازه بان فصل 
الليگا رقابت نزديکي با هم دارند. در فصل جديد الليگا اوبالک و کورتوا بيش 
از همه کلين شيت کرده اند. دروازه بان اتلتيکو 12 بار و دروازه بان رئال مادريد 
11 بار. عملکردی که سبب شده دو تيم شهر مادريد سخت گل بخورند و 
مهاجمان دو تيم کار سختی در دربی امشب برای باز کردن دروازه ها داشته 
باش��ند. در مجموع اتلتيکو در 26 بازی 16 گل درياف��ت کرده و ميانگين 
0/67گل در هر ديدار را به ثبت رس��انده است. رئال مادريد هم در 25 بازی 

20 بار دروازه اش باز شده و ميانگين 0/80گل را ثبت کرده است.
   بارسايی ها گوش به زنگ دربی مادريد

عالوه بر هواداران دو تيم مادريد، بارسايی ها هم نگاه ويژه ای به بازی امشب 
دارند. بارسا که بدون احتساب نتيجه بازی ديشب با اوساسونا 53 امتيازی و 
تيم دوم جدول است، تساوی در دربی مادريد را آرزو می کند. اگر قرار است 
اين مسابقه برنده ای هم داشته باشد، بهتر است رئال مادريد باشد تا بارسلونا 
بتواند با اميد بيشتری برای رسيدن به صدر جدول تالش کند. موضوعی که 
کومان هم پيش از آغاز ديدارهاي اين هفته به آن اش��اره کرده است: »اگر 
تيمی که جلوتر است )اتلتيکو( امتياز بدهد، طبعاً بهتر خواهد بود، ولی نتيجه 
مساوی هم خوب است. البته روی اين مسئله خيلی هم وسواس نداريم. در 

واقع اگر ما پيروز نشويم، نتيجه دربی نيز اهميتش را از دست می دهد.«

مس رفسنجان، قهرمان جدید لیگ کاراته
ماراتن سه روزه ليگ برتر کاراته با قهرمانی تيم مس رفسنجان به پايان 
رسيد.  سومين دوره اين رقابت ها طی سه روز به صورت متمرکز در سالن 
افراسيابی تهران برگزار شد . در ديدار فينال پاس مازندران و مس رودرروی 
هم قرار گرفتند و نماينده استان کرمان در ادامه درخشش در اين دوره، 19 

بر 9 پاس را شکست داد و قهرمان جديد ليگ کاراته کشور لقب گرفت.  

شيوا نوروزی

 »مکانیزم مشارکت«  برنامه توسعه فوتبال
 نه ولخرجي 

 تابس��تان دو س��ال پيش عليرضا جهانبخش از تيم آلکمار هلند راهی تيم 
برايتون انگليس شد و 17ميليون پوند هزينه اين انتقال بود. حاال خبر رسيده 
که تيم حقوقی فدراسيون فوتبال باالخره در يک پرونده بين المللی پيروز شده 
و توانسته طرف مقابل را به پرداخت حقش وادار کند. طبق قانون فيفا باشگاه 
برايتون بايد حق »مکانيزم مشارکت« را به فوتبالمان بپردازد. اين عبارت اگرچه 
در فوتبال روز دنيا کامالً جا افتاده است و باشگاه ها درآمد زيادی را از اين طريق 
کسب می کنند، اما برای ما کامالً غريبه است. براساس اين قانون باشگاه های 
آموزش دهنده ای که بازيکنان شان به سطح حرفه ای می رسند از باشگاه مربوطه 
هزينه ای دريافت می کنند. سهم انتقال جهانبخش به باشگاه داماش گيالن 
می رسد، منتها به دليل انحالل داماش اين سهم چندصد هزار يورويی نصيب 
فدراسيون فوتبال می ش��ود. 573 هزار يورو همان حق مشارکتی است که 

فدراسيون عزيزی خادم در همين ابتدای راه آن را دريافت خواهد کرد.
از بحث موفقيت در اين پرونده بين المللی که بگذريم، می رس��يم به بحث 
دريافت و هزينه اين مبلغ؛ قرار است 16 ميليارد تومان در اختيار فدراسيون 
قرار گيرد و براس��اس آنچه فيفا در قوانين خود درج ک��رده، اين مبلغ بايد 
صرف امور آموزشی و برنامه های مربوط به توسعه فوتبال جوانان شود. در 
اين موضوع موارد مختلفی وجود دارد که نبايد از آنها غافل شويم. اول اينکه 
تاکنون مديران فدراسيون در ادوار مختلف برنامه ای برای رسيدگی به فوتبال 
جوانان و بحث های آموزشی در اين رده نداشته اند. به همين خاطر بسياری 
از فوتباليست هايی که االن به سطح حرفه ای و ملی رسيده اند، برخالف ساير 
کشورها رده های سنی را طی نکرده و آموزش حرفه ای نديده اند. نکته دوم هم 
به همين موضوع مرتبط مي شود، نبود برنامه برای توسعه رده های پايه و کشف 
و پرورش استعدادها، عالوه بر تأثير منفی که روی فوتبال ايران داشته، موجب 
هدررفت بودجه نيز شده است. در واقع همان هزينه اندکی که فدراسيون بايد 
در اين زمينه سرمايه گذاری کند، صرف امور ديگر می شود و رده های پايه 
به امان خدا رها می شوند. با در نظر گرفتن اين موارد از هم اکنون بايد نگران 

573هزار يورويی بود که قرار است به زودی به دست فدراسيون برسد.
قاعدتاً در اين ش��رايط اقتصادی زنده ش��دن 16ميليارد تومان می تواند 
بخشی از چالش های مالي فوتبالمان را مرتفع کند، اما آقايان قبل از اينکه 
برای اين مبلغ چاله بکنند بايد حواس شان باشد که هدف فيفا از اختصاص 
بخشی از رقم انتقال بازيکنان به تيم های حرفه ای توسعه فوتبال است، نه 
پر کردن جيب مديران و پرداخت بدهی های معوقه. اين پول سهم نوجوانان 
و جوانانی است که در شهرهای دور و نزديک و با حداقل امکانات منتظر 
کشف شدن هستند تا شايد رؤيای ستاره شدن شان در دنيا روزی محقق 
شود. بی توجهی به اين مسئله در فدراسيون ما مسبوب به سابقه بوده و تنها 
روزنه اميد انتخاب رئيس جديد است. رئيسی که با شعارها و وعده های 
زيادی روی کار آمده و قرار اس��ت با برنامه هايش فوتبالمان را از وضعيت 
اسفناک کنونی نجات دهد. اينکه عزيزی خادم و همکارانش تا چه اندازه 
به آموزش و توسعه فوتبال توجه خواهند کرد، محکی جدی است که به 
زودی نتيجه اش مشخص خواهد شد. پرواضح است که سرمايه گذاری در 
رده های پايه و آموزش حرفه ای آنها در سال های آتی نتايج مثبت و درآمد 

خوبی را برايمان به همراه خواهد داشت. 


