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رسول و كالدرون 
مسابقه يقه دراني

 چرا مسابقه مي دهيم؟ دليل تمرين كردن همه روزه ما چيست؟ 
تكليف پرسپوليس روشن است و تكليف استقالل و تراكتور هم 
ولي، ماشين سازي كه يك چند سالي تيم اول تبريز بود و پرطرفدارتر از 

»تراكتور« مي نمود، چه بايد بگويد؟
ماشين سازي، آن داليل سالي ٥، ۶ باري خود را هم از دست مي دهد! 
بچه هاي ماشين سازي كه يك چند صباحي، به اين دلخوش بودند كه براي 
فوتبال تبريز ســاخته مي شــوند و فوتبال پرآوازه تبريــز را، از بچه هاي 
محله هاي قديم و جديد تبريز لبريز مي كنند و حتي به تيم ملي بازيكن 
ممتاز و درجه اول تحويل مي دهند، حاال دل شان به چه خوش است؟ پول 
خوبي كه بابت كار درجه دومي كه انجام مي دهند، مي گيرند؟ فقط همين؟

تيم هايي هستند كه وجود دارند اما علت وجود ندارند! چراكه هوادار 
ندارند، تماشاگر ندارند، دلي در سينه اي براي آنها نمي تپد، كسي غم برد 

و باخت شان را نمي خورد!
پرسپوليسوبازهمتبريز

 پرسپوليس فردا هم در تبريز كار سختي دارد! جام  حذفي كه 
جام غيرممكن هاســت! يعني فرصتي براي به امكان درآوردن 

ناممكن ها و براي ماشين سازي، اين بازي يكي از همان بازي هاست!
كالدرون كاري دارد كه هر روزش و در همه ميدان هايش دشوار است! 
رســول خطيبي، مي تواند يقه كالدرون را بگيرد و مي تواند سرنوشــت 

پرسپوليس را در تبريز، تكرار كند!
كالدرون خودش مســتعد تن دادن به باخت هاي نابهنگام است، به 
دليل بد چيدن تيمش! به دليل استفاده نامعقول از مهره هايش! جاي بشار 

رسن و اميد عاليشاه، روي نيمكت نيست تا يك نابرزيلي بازي كند و... 
فوتبالمردانهخيبرخرمآباد

 سپاهان كه قهرمان اين روزهاي فوتبال ايراني است، اصاًل »باز 
بازي« نمي كند ولي خيبر خرم آباد هم  تيمي است، نه عجيب 
كــه می تواند نتايج عجيب و غريب بگيرد! تيمي كه اصلي ترين علت تيم 

بودن را داراست: 1٠ هزار تماشاگر پاي كار!
از تيم بازيكن دار دهه ۶٠ و ٧٠ خرم آباد، ديگر خبري نيست! ولي از 
فوتبال سفت و دردسرسازي كه با 2٥هزار تماشاگر به پرسپوليس تاخت 
و موجب حذفش را پديد آورد، غافل نبايد شــد! قلعه نويي مي داند حق 
خودبزرگ بيني ندارد! قلعه نويي مي داند اگر شل بيايد و آسان بگيرد و آهوي 
ناگرفته را ببخشــايد، حذف شدن هم يك احتمال پرامكان و يك گزينه 
خيلي محتمل است! سپاهان، هيچ حريفي را، دست پايين نمي گيرد، تا 
چه رســد به خيبر خرم آباد! تيمي كه جايش در كالس درجه اول فوتبال 
ايران خالي اســت! نبرد سپاهان در خرم آباد، مي تواند 1٠ تا 2٠ هزار نفره 
باشد و بســيار هم ديدني! زردها در لرستان مي توانند درس ها بياموزند! 

درس ها از بازي مردانه!
استقاللبهالبرزرسيد

اســتقالل تهران بايد به كرج برود! استقالل تهران با يك بايد و 
يك مجبوريت ديگر هم روبه رو اســت: جام حذفي را ببرد! جام  

حذفي را، بدون حذف شدن به پايان برساند!
اين بازي كه در كرج برگزار مي شــود، فرق دارد! بازي دوستانه گل 
ريحان و استقالل در تهرانسر، چيز ديگري بود و بازي فردا كه در ورزشگاه 

انقالب كرج برگزار خواهد شد، چيز ديگري است!
آندره استراماچوني، عيناً شبيه مارگزيده اي است كه از ريسمان سياه 
و سفيد مي ترسد! استراماچوني، هم از تيم گل ريحان كه ده، بيست روز 
پيش به استقالل باخت مي ترسد و هم ترس دارد از نحوه بازي كردن مردان 
خودش. از حسيني، از دانشگر، از ريگي و حتي از شجاعيان و اسماعيلي و 

جناب تبريزي!
ماچوني مي ترسد كه در جام حذفي هم، مردانش گل نزنند و باز هم 
گل بخورند! مرد ايتاليايي، از عوامل ديگري هم بايد بترسد! از پرگويي هاي 
بسيار! از شكل و قيافه مديريت كردن هاي پراشكال! كه قاتق نان نيستند 

و استعداد دارند كه قاتل جان باشند! 
تقابل محمد نصرتي كه حاال مربي است، با استراماچوني كه در عالم 

بازيگري از رقيب خود عقب تر است، ديدن دارد و تماشايي خواهد شد!
فوالد خوزســتان هم در شــيراز، حريف فجر سپاسي خواهد شد يا 
نخواهد شــد! ساقه طاليي ساوه هم مي خواهد شاهين بوشهر را مغلوب 

كند، در شهر قم!
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در ورزش چگونه بايد با رژيم       عزم جهانی براي مقابله با غده سرطاني
صهيونيستي مقابله كرد؟

Aris@khabarvarzeshi.com
 بهزاد آریس

   محمدرضا خلعتبري: شــرايط ذوب آهن خوب اســت و نگران آينده 
نيستيم  ؛ تساوي برابر استقالل نتيجه بدي نيست.

   پس از جلسه هيئت مديره، عبدا... ويسي در شاهين بوشهر ماندني شد.
   ابراهيم صادقي، سرمربي سايپا: داماش گيالن تيم با برنامه اي است  ؛ در 

جام  حذفي بايد از امتياز ميزباني مان استفاده كنيم.
   مسعود تابش: هواداران پرسپوليس به صورت ريتميك و گروه كر عليه 

سپاهان فحاشي كردند  ؛ از بازيكنان پرسپوليس گاليه اي نداريم.
   سامان نريمان جهان، بازيكن ماشين سازي: بهترين بازي مان را مقابل 

پرسپوليس انجام مي دهيم  ؛ بايد سنجيده بازي كنيم.
   معصومه ابتكار: حضور بانوان در اســتاديوم هاي ورزشي، تنها يكي از 

مطالبات زنان است.
   سعيد مسيگر، سرپرست شاهين بوشهر: فعالً از ويسي حمايت مي كنيم  ؛ 

تالش مي كنيم چند بازيكن خوب به خدمت بگيريم.
   طبق نامه فيفا به اســتقالل، طلب پروپييچ از طريق حســاب باشگاه 

پرداخت خواهد شد.
   حسن جعفري، بازيكن نساجي: در جام  حذفي به دنبال كسب قهرماني 

هستيم  ؛ برابر پارس جنوبي بازي خوبي انجام داديم.
   معاون ورزشي نساجي: تيم هاي ايراني نزديك 9٠ درصد از منابع مالي 

و درآمدي خود را در اختيار ندارند.
   اســماعيل صفيري، ناظر بازي كره  شمالي و كره  جنوبي در مسابقات 

انتخابي جام جهاني  2٠22 قطر.
   آزادى نوشيدن مشروب براى تماشاچيان جام جهانی 2٠22 قطر!

   روانخواه: هيچ بحثي درباره حضورم در كادر فني استقالل نشده است.
   ميثم تيموري: تراكتور كار ســختي بــراي قهرماني دارد  ؛ هدفي جز 

خوشحال كردن هواداران نداريم.
   اعتراض رسمي باشگاه استقالل به قضاوت ديدار ذوب آهن- استقالل

   جواد زرينچه: آدم  مريض در شبكه هاي مجازي زياد است  ؛ آقايان هوادار، 
زرينچه آدم سياه بازي نيست.

خبرورزشی تلگراف

با پيروزي انقالب اســالمي ايران، سياست حمايت از 
آزادي قدس و ملت مظلوم فلسطين به عنوان يكي از 
اصــول انقالب و يكي از راهبردهاي جديد ژئوپلوتيك 
پيگيري و اجرا شد. بر اساس اين سياست، ايران در همه 
زمينه هاي فرهنگي، علمي، سياسي، امنيتي، اطالعاتي 
و نظامي از گروه هاي مقاومت در برابر رژيم اشــغالگر 

قدس حمايت تام كرده و مي كند. 
در مقوله ورزش، ايران تاكنون رويكردش عدم مواجهه 
خانواده ورزش )ورزشكار، داور، كادر رسمي( با ورزشكاران 
رژيم اسرائيل بوده اســت. اتفاقي كه هر از گاهي موجب 
واكنش هايي در ســطح جامعه ورزش شده كه استعفاي 
رســول خادم از فدراسيون كشــتي با اين بهانه و تعليق 

فدراسيون جودو از آخرين نمونه هاي آن است. 
روشن است كه ادامه اين رويكرد هر از گاهي با موجي 
از محروميت و تعليق براي ورزشــكاران و فدراسيون هاي 
ايراني همراه اســت اما ورزش ايران چه كار اساسي در اين 

خصوص بايد انجام دهد؟
محكوميتمستمررژيمصهيونيستیدرسازمانمللمتحد

رژيم صهيونيستیاز زمان تأسيس )1948 ميالدي/ 132٧ 
شمسي( بارها قطعنامه هاي شوراي امنيت سازمان ملل 
متحد را نقص كرده كه از ميان آنها مي توان به قطعنامه هاي 
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143٥)2٠٠2( اشاره كرد. 
در اين قطعنامه ها، سازمان ملل رژيم صهيونيستیرا 
به دليل عدم عقب نشــيني نيروهاي اشــغالگر از اراضي 
اشغالي، حمله نظامي، نقض حقوق بشر، اقدامات غيرقانوني 

و كوچاندن و تبعيد، اقدامات خشونت آميز نظاميان، نقض 
پيمــان صلح، محدويت هــاي تحميلي عليــه فعاليت 
سازمان هاي بشردوستانه از جمله كميته صليب سرخ و نيز 
آژانس امداد و اشتغال آوارگان فلسطيني )آنروا( محكوم 

كرده است. 
همچنين سازمان علمي فرهنگي ملل متحد )يونسكو( 
حداقل در ســه قطعنامه اسرائيل را »قدرت اشغالگر« در 
بيت المقدس اعالم كرده است، از جمله در جريان چهل و 
يكمين اجالس كميته ميراث جهاني يونسكو كه تير 139۶ 

)مي 2٠1٧( در لهستان برگزار شد. 
منشورالمپيكچهميگويد؟

منشــور المپيك يــا Olympic Charter مجموعه اي از 
اســاس و ارزش هاي بنيادين حاكم بر جنبش المپيك و 
ساختار اجرايي و نحوه اداره كميته بين المللي المپيك به 
عنوان عالي ترين نهاد ورزشي در جهان است. در ساختار 
جهاني ورزش، فدراســيون هاي جهاني )IFs(، نهادهاي 
 )NOCs( قاره اي و بين المللي و كميته هاي ملي المپيك
زيرمجموعه IOC تعريف مي شــوند هرچند مجامع آنها 

استقالل فني و مديريتي شان را تضمين مي كند. 
در مقدمه منشــور المپيك، در بند اول بخش اصول 
 Fundamental Principles of( پايــه اي المپيــزم
Olympism( آمــده: »...المپيك بــا آميختن ورزش با 
فرهنگ و آموزش، به دنبال ايجاد شــيوه زندگي براساس 
شــادي و تالش، ارزش آموزشي نمونه خوب، مسئوليت 
اجتماعي و احترام به اصول اخالقي بنيادي جهاني است.«

در بند 2 تأكيد شــده: »هدف از المپيك قرار دادن 
ورزش در خدمت توسعه انساني بشر است، با هدف ارتقاى 

جامعه اي مسالمت آميز با حفظ كرامت انساني.«

در بند 4 با تأكيد بر »رفع تبعيض« نوشته شده است: 
»هر فردي بايد امكان ورزش داشته باشد با درك متقابل 

روحيه دوستي، همبستگي و بازي منصفانه.«
در بنــد ٥ با تأكيد بر »بي طرفي سياســي جنبش 
المپيزم« به حق مديريت اســتقالل در تأسيس و نظارت 
آزادانه قوانين ورزشي و تعيين ساختار و اداره سازمان هاي 
)عضو(، بهره مند شدن از حق انتخابات عاري از هرگونه نفوذ 
بيروني و مسئوليت اطمينان از به كارگيري اصول حكمراني 

خوب اشاره شده است. 
در بخش ۶ مقدمه منشور المپيك، در بند اول بخش 
اصول پايه اي المپيزم نيز »برخورداري از حقوق و آزادي هاي 
مندرج در اين منشور المپيك بدون تبعيض از هر نوع، از 
قبيل  نژاد، رنگ، جنس، گرايش جنســي، زبان، مذهب، 
سياسي يا عقايد ديگر، منشأ ملي يا اجتماعي، دارايي، تولد 

تضمين مي شود.«
رژيمصهيونيستیكداميكازارزشهاي

جنبشالمپيزمرانقضكردهاست؟
اگر ســازمان ملل متحد را عالي ترين مرجع سياسي 
متشــكل از 193 كشــور جهان بدانيم، الزم است به 
قطعنامه هاي آن توجه كنيم. براساس آنچه پيشتر به آن 
اشاره شد، سازمان ملل بارها و در طول سال هاي مختلف 
رژيم صهيونيستیرا به دليل حمله نظامي، نقض حقوق 
بشر، اقدامات غيرقانوني و كوچاندن و تبعيد، اقدامات 
خشــونت آميز نظاميان، نقض پيمــان صلح، اعمال 
محدويت ها و تبعيض عليه مردم سرزمين هاي اشغالي 

فلسطين محكوم كرده است. 
موارد محكوميت رژيم صهيونيستی توسط سازمان 
ملل متحد و سازمان علمي فرهنگي ملل متحد )يونسكو(، 
به روشني نشــان مي دهد رفتار اين رژيم، آشكارا اصول 
بنيادين المپيزم از جمله »مسئوليت اجتماعي و احترام به 
اصــول اخالقي بنيــادي جهــان«، »ارتقــا جامعه اي 
مسالمت آميز با حفظ كرامت انساني« و »رفع تبعيض« را 
نقض كرده و به »بي طرفي سياسي جنبش المپيزم« آسيب 

رسانده است. 
راهكاراساسيمبارزهبارژيمصهيونيستی

درميادينورزشي
تجربه تاريخي نشان داده رژيم صهيونيستی بزرگ ترين 
ناقض حقوق بشر و قديمي ترين عامل اقدامات خشونت آميز 
عليه غيرنظاميان است و مسابقه ندادن با اتباع آن مي تواند 
»احترام به حقوق بشر، حفظ كرامت انساني و اجراي منشور 
المپيك « تلقي شــود. با چنين نگاهي در گام نخســت، 
موضوع مســابقه ندادن ورزشــكاران ايراني با اتباع رژيم 
اشــغالگر قدس بايد به عنوان مســئله اي مهم در اركان 
سياســي نظام پذيرفته شــود و براي آن برنامه عملياتي 
همه جانبه با استفاده از همه ظرفيت هاي نظام تدوين كرد. 
طبيعتاً پيگيري اين موضوع به تنهايي توسط كميته ملي 
المپيك و وزارت ورزش ميسر نيست و بايد از همه ظرفيت 

كشــور از جمله دستگاه ديپلماســي و شخص رياست 
جمهوري بهره گرفت. به عنوان نمونه جهاني كردن ورزش 
كوراش يكي از برنامه هاى جمهوري ازبكستان محسوب 
شد و در پي آن اســالم كريم اف رئيس جمهور با تك تك 
رؤساي جمهور كشــورهاي هدف، تماس گرفت و با آنها 
درباره جهاني كردن اين ورزش گفت وگو كرد و هم اينك 
رئيس افتخاري اتحاديه جهاني آن با 11٧ فدراسيون ملي 
در ٥ قاره است. در نمونه داخلي نيز، درخواست دوستانه 
رئيس جمهور روحاني از رئيس جمهــور تركيه در مورد 

مشكل بدهي باشگاه پرسپوليس را همه به ياد دارند. 
براساس گفته رضا صالحي اميري رئيس كميته ملي 
المپيك »كل دنياي اســالم با رژيم صهيونيستي مشكل 
دارد و بيش از 2٠ كشــور با آنها بازي نمي كنند«. به نظر 
مي رسد با رايزني و استفاده از ظرفيت هاي سياسي كشور 
از جمله محمدجواد ظريف وزير امور خارجه پركار ايران كه 
از چهره هاي برتر ديپلماسي جهان است، مي توان بر تعداد 
حاميان مســابقه ندادن با ورزشكاران رژيم صهيونيستی

افزود و آنها را جذب اين پويش كرد. 
به عبارت ساده تر بايد به روشني نشان داد، ايران در 
موضوع مسابقه ندادن با اتباع رژيم صهيونيستیدر ميادين 
ورزشي تنها نيست و بســياري از كشورها و ورزشكاران 
همراه مان هستند. فدراسيون هاي جهاني بايد بدانند اين 
موضوع محدود به كشــورمان نيست و مطالبه اي جهاني 
است كه بايد بر اساس رعايت حقوق بشر، اصول ورزش و 

المپيزم به آن احترام بگذارند. 
در گام دوم، بايــد اليحه اي حقوقي و فني مبتني بر 
قطعنامه هاي سازمان ملل و ديگر نهادهاي بين المللي از 
جمله يونســكو و هالل احمر و منشور المپيك، تنظيم و 
داليل مسابقه ندادن ورزشــكاران كشورهاي مختلف با 
ورزشكاران رژيم صهيونيستیرا بيان كرد و از آنها خواست 

اين تصميم و »حق« را محترم بشمارند. 
همچنين الزم اســت يك كارزار رسانه اي جهاني با 
همكاري كشورها و NGO هاي بين المللي در رسانه هاي 
 Social( و رسانه هاي اجتماعي )Mass Media( عمومي
Media( به راه انداخت كه هدفش آگاه سازي مردم جهان 

از تصميم كشورها و ورزشكاران حامي فلسطين باشد. 
در اين كارزار رسانه اي بايد تالش كرد با افزايش فشار 
افــكار عمومي بر فدراســيون هاي جهاني و جلوگيري از 
دخالت هاي سياسي آنها به نفع رژيم اشغالگر و كودك كش 
اسرائيل، مسابقه ندادن ورزشــكاران با اتباع اين رژيم به 

عنوان يك »حق« مورد تأييد قرار بگيرد. 
ايران در تمام زمينه ها از جنبش هاي مقاومت عليه 
اشــغالگري و تجاوز رژيم صهيونيستیحمايت و هزينه 
كرده، جامعه ورزش نيز با عدم رويارويي در ميادين ورزشي 
نقــش خود را ايفا كرده اما اكنون الزم اســت گام محكم 
ديگري برداشته شود؛ گامي كه حمايت همه اركان نظام 

را طلب مي كند.

زير آسمان فوتبال

سيدصادق حسيني

مهدی بذرافکن

جناب كيانوش رستمي! 
نه نگو، برو!

حاشيه نوشت
bazrafkan@khabarvarzeshi.com

كيانوش رستمي چند سال است كه در وزنه برداري  ساز ناكوك خودش را 
مي زند. كاري به كســي ندارد. كســي را جز خودش و برادرش-كه مربي 

اوست- قبول ندارد. 
چند سال اســت مي گويد مي توان به صورت انفرادي هم تمرين كرد. 
مي توان به صورت انفرادي هم در مسابقات جهاني و المپيك شركت كرد و در 

نهايت مي توان به تنهايي هم به مدال رسيد. 
او اما از وقتي با تكبر و غرور اين رويه را در پيش گرفته اصاًل موفق نبوده 
است.  او كه از زمين و زمان ايراد مي گيرد معلوم نيست چرا نمي خواهد مثل 

تمام ورزشكاران دنيا پيرو كار تيمي باشد. 
اصاًل معلوم نيست چرا فدراســيون وزنه  برداري هم لي لي به الالي او 
مي گذارد تا در نهايت نتيجه  اش افتضاح چند دوره ناك اوت! شدن كيانوش 

رستمي توسط خودش باشد. 
جناب كيانوش رستمي! ممنون از مدال المپيكت كه همان قاتل جانت 

شد اما اين رسمش نيست. اين روشش نيست. 
اصالً اگر قرار باشد در تيمي كه همه زحمت مي كشند و پيرو سرمربي و 
فدراسيون هستند و با سختي هايش مي سازند و دم نمي زنند، يكي مثل شما 
بر طبل ناســازگاري بكوبــد، با تمرين فــردي به مربي و پيشكســوتش 
بي احترامي كند و در نهايت هم مدال بگيرد، عدالت خدا زيرسؤال مي رود، 

نمي رود؟
جناب كيانوش رستمي شايد اگر مرحوم ناصر احمدپور االن در قيد 

حيات بود چنين تيتر مي زد: »نه نگو، برو...«

حسين بادامكی هافبك اسبق تيم ملی حدود 12 بازى براى اين تيم 
انجام داده است. او سال ها براى پرسپوليس، ابومسلم، ملوان، پديده 
)شهر خودرو( و... بازى كرد. يك قهرمانی در ليگ برتر و 2 قهرمانی 

در جام حذفی با پرسپوليس در كارنامه بادامكی ديده می شود. 

محل زندگی :از چهره های ورزشی چه خبر؟
خیام مشهد

شغل : 
در مدرسه فوتبال خودم فعالیت دارم.

چه ورزشی می کنید؟
فوتبال، بدنسازی و والیبال

دوست صمیمی ورزشی :
اکثر همبازیانم در ابومسلم، 

پرسپولیس و تیم ملی
وضعیت مالی :

همین که محتاج خلق نیستم، خدا را 
شکر می کنم.

بازیگر محبوب:
پرویز پرستویی و بهروز وثوقی

خواننده محبوب:
ساالر عقیلی

تاریخ تولد:
30 شهریور 1360

تیم  مورد عالقه:
رئال مادرید
اتومبیل :
نیسان جوک

تفریح و سرگرمی :
معاشرت با خانواده

حسین بادامکی
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7 برنامه بازی های  ليگ  آزادگان
شنبه13مهر98

رايكا بابل- فجرسپاسی شيراز1٥:٠٠
داماش گيالنيان- نود اروميه1٥:٠٠
ملوان انزلی- گل  ريحان البرز1٥:٠٠
قشقايی شيراز- بادران تهران1٥:٠٠
سرخپوشان پاكدشت- سپيدرود رشت1٥:1٥
علم وادب شهردارى تبريز- استقالل خوزستان1٥:1٥
آلومينيوم اراك- نيروى زمينی تهران1٥:1٥
مس كرمان- خوشه طاليی ساوه4٥:1٥
آرمان گهر سيرجان- مس رفسنجان 4٥:1٧

جمعه12مهر98
شهرخودرو – پرسپوليس3٠:1٥ 
پيكان- نفت  مسجدسليمان٠٠:1۶ 
شاهين شهردارى  بوشهر - فوالد٠٠:1۶ 
تراكتور - پارس جنوبی جم1۶:3٠ 
نساجی مازندران - ماشين سازى  تبريز1٧:٠٠ 
سپاهان - ذوب آهن1٧:٠٥ 
صنعت نفت آبادان - سايپا1٥:1٧ 
استقالل – گل گهر سيرجان18:1٥ 

6 برنامه  بازی  های ليگ  برتر

اميرحسين پيرواني، سرمربي اسبق تيم اميد درخصوص 
داليل بركناري خود گفت: ما بعد از 1۶ سال به جام جهاني  
جوانان راه پيدا كرديم و بعد از 4٠ ســال در اين مسابقات 
برابر كاستاريكا پيروز شديم. در مقطعي كه به عنوان مربي 
تيم اميد انتخاب شدم، مسابقات قهرماني زير 23 سال آسيا 
در پيش بود و به ما گفته شــد بايد با بازيكنان زير 2٠ سال 
در اين بازي ها حاضر شــويم تا تيم جوانان براي حضور در 
بازي هاي مقدماتي المپيك 2٠2٠ توكيو آماده شــود و 
اين طور به من گفته شد كه نتيجه اصاًل مهم نيست و من 
مورد حمايت فدراسيون فوتبال خواهم بود. در نشستي كه 
با كارلوس كي روش داشتم او نيز بر حمايت از اين تيم تأكيد 
كرد در حالي كه دغدغه من اين بود كه سطح فني بازيكن 
زير 2٠ ســال با 23 سال فرق دارد. در نهايت ما با بازيكنان 
19 ساله در بازي ها حاضر شديم و يك بازي را برديم و يك 
بازي را باختيم و متأسفانه موفق به صعود از گروه نشديم اما 
در بازگشت از من حمايت نشد و از كار بركنار شدم.  سرمربي 
اسبق تيم جوانان و تيم اميد پيرامون گروه بندي تيم اميد 
و آيا اينكه اين تيم بــراي صعود به المپيك 2٠2٠ توكيو 
شانس دارد؟ گفت: يك نكته منفي كه ما مدام بدان اشاره 

مي كنيم اين است كه 44 سال به المپيك صعود نكرديم و 
مدام مي گوييم گروهي كه در آن قرار داريم گروه مرگ است. 
آيا گروهي كه تيم هاي قطر، ژاپن و عربستان قرار دارند گروه 
سختي نيست؟ يا در گروهي كه عراق و استراليا هستند؟ 
بچه هايي كه هم اكنون در اردوي تيم اميد هستند به همراه 
تيــم جوانان تجربــه حضور در جام جهانــي  و بازي هاي 
تداركاتي خوبي را داشته اند و به نظر من اگر در فاصله 1٠٠ 
روز مانده به بازي ها حمايت الزم از تيم صورت بگيرد تيم 
مي تواند به المپيك صعود كند. چراكه نه. ما در گروه بندي 
جوانان با تيم هاي قطر و ژاپن همگروه بوديم و از گروه صعود 
كرديم. گفته مي شود قرار است بازيكنان جديد به اردوي 
تيم اميد دعوت شوند و صحبت از حضور دستياران جديد 
است. واقعيت اين اســت كه تيم اميد اردوهاي كمي را تا 
شروع بازي ها پيش رو دارد و تيم ها در روزهاي غير فيفا به 
تيم اميد بازيكن نمي دهند. تيم اميد هرچه سريعتر بايد تيم 
اصلي خود را بشناسد و در فاصه كوتاه مانده به شروع بازي ها 
با نفرات اصلي تمرين كند و مسابقه دهد و از همه مهمتر به 
خوبي از ســوي فدراســيون فوتبال حمايت شود. در اين 

صورت صعود به المپيك امكان پذير خواهد بود. 

برنامه  یک شانزدهم نهایی جام حذفی
يك شنبه7مهر98

 امام علی)ع( سيرجانگل گهر سيرجان - نفت مسجدسليمان 3٠:1٧ 
داور: پيام حيدرى، كمك ها: رضا سخندان و فرهاد فرهادپور 

  پاس قوامين تهرانسايپا تهران - داماش گيالنيان1٥:1٧ 
داور: جواد رحيم زاده، كمك ها: حامد صفايی و رحيم حاجيلو 

 حاجی بابايی همدانپاس همدان - تراكتور تبريز 3٠:1٥ 
داور: حسن اكرمی، كمك ها: يوسف مغرورى و ميالد قاسمی 

 حافظيه شيرازقشقايی شيراز - صنعت نفت آبادان 1٥:٠٠ 
داور: حسين زمانی، كمك ها: محمدرسول ذورقی و حميد سبحانی 

 شهيدوطنی قائمشهرنساجی مازندران - شهر خودرو مشهد 3٠:1٥ 
داور: بيژن حيدرى، كمك ها: مهدى الوندى و عسگر محمدى

 غدير تهراننيروى زمينی تهران - نود اروميه3٠:1٥ 
داور: محمدرضا اكبريان، كمك ها: علی رعيت و عليرضا مرادى

دوشنبه8مهر98
 حافظيه شيرازفجرسپاسی شيراز - فوالد خوزستان 1٥:٠٠ 

داور: امير عرب براقی، كمك ها: مهدى عاليقدر و علی احمدى
 بنيان ديزل تبريزماشين سازى تبريز- پرسپوليس تهران 3٠:1٥ 

داور: كوپال ناظمی، كمك ها: محمدرضا ابوالفضلی و سعيد علی نژاديان 
 خاتم االنبيا بوكانسردار بوكان - شهردارى ماهشهر 3٠:1٥ 

داور: ابوالفضل دوستی، كمك ها: عليرضا طاهرخانی و محمد شاكر
 تختی خرم آبادخيبر خرم آباد- سپاهان 1۶:3٠ 

داور: روح ا... شريفی، كمك ها: حسن يوسفی و محمد راهی
 تختی شهر جمپارس جنوبی جم - ذوب آهن اصفهان 1٥:1٧ 

داور: سيدرضا مهدوى، كمك ها: اميرآشور ماهانی و احد سلطانی
 شهداى شهرقدسپيكان تهران - شهداى رزكان كرج 1٥:1٧ 

داور: عبدالنبی پورخلف، كمك ها: ولی كاووسی و عليرضا ممبينی
 يادگار امام )ره( قمخوشه طاليی ساوه- شاهين بوشهر 1٥:1٧ 

داور: محمدرضا تارخ، كمك ها: يعقوب حجتی و فرهاد مروجی 
  شهداى ماهشهراستقالل ماهشهر- مس نوين كرمان 3٠:1٧ 

داور: هادى علی نيافر، كمك ها: مهدى معمارى و ابراهيم نيكنام 
 انقالب كرجگل ريحان البرز - استقالل تهران 18:1٥ 

داور: مهدى سيدعلی، كمك ها: علی ميرزابيگی و تورج عيوض محمدى 

هيجان از تهران تا اصفهان

از بيرانونــد ممنونيم كه 
اجــازه داد ما هم مثل او از 
شــوت مهــار نشــدني 
كی روش اســتنلي كيف 
كنيم! شــايد اگر بيرانوند 
نســبت به اين شوت واكنش نشان 
مي داد، از ارزش هــاي اين »گل« 
كاسته مي شد! حاال بهترين فرصت 
اســت، بيرانوند مبهوت گل، دفاع 
پخش و پال! سه دقيقه زمان مناسبي 

است براي »چك« دوم!
امير، دستور عقب نشيني نداد. 
سپاهان به دفاع پاره پاره پرسپوليس 
زد و با شوت دوم كار را تمام كرد! يك 
تعويض خــوب، يك ســه امتياز 
شــيرين و جلوس بر اريكه قدرت. 
پرسپوليس باخت به همين سادگي!

كور هم باشي، مي فهمي پرسپوليس 
»مهاجــم« ندارد! نياز به ســبك و 
سنگين كردن نيست، آمار مي گويد ؛ 
٥ بــازي و صفــر گل زده! فقط در 
فوتبال ايران مي تــوان چنين آمار 

شگفت انگيزي ارائه داد!
بعيد مي دانم در چرخه فني و 
تاكتيكي پرســپوليس، بازي بدون 
مهاجم نوك -حاال چه با يك مهاجم، 
چه با دو مهاجم-اتفاق خاصي بيفتد. 
تيمــي كــه بعــد از پنــج هفته 
مهاجمانش، گل زده شان »صفر« 
است، بود و نبودشان چه فرقي دارد؟ 

چه مدل ايراني  اش، چه برزيلي!

سپاهان در بازي با پرسپوليس نشان 
داد چــرا دروازه  اش تا هفته پنجم 
بسته مانده اســت. يك دروازه بان 

خوب كــه »نيازمند« بــه تعريف 
نيســت و يك دفاع منسجم كه در 

دفاع كردن بي باك است!
در سيســتم دفاعي سپاهان، 
هافبك دفاعي يكي از خاص ترين 
بازيكن هــاي اين تيم به حســاب 
مي  آيد. مهدي كياني، عالوه بر دونده 
و قدرتمند بودن، »مدير« خوبي نيز 

بود. 
سپاهان مي دانســت - و چه 
خوب هم مي دانست- اگر از لحاظ 
روانــي، نظــم و انضبــاط تيمي 
هافبك هاي پرســپوليس را به هم 
بريزد، كارايي آنهــا تقليل خواهد 
يافت و به حاشيه رانده خواهند شد. 
بــازي درگيرانــه و »هــل« دادن 
هافبك هاي پرسپوليس به سمت 
حاشيه، همان پاشنه آشيل سرخ ها 
بود. آنها- هافبك هاي پرسپوليس- 
ســوار حاشيه شــدند و متن را به 
سپاهان دادند و نتيجه هماني شد 

كه بايد مي شد!

در اصفهان اما، داستان چيز ديگري 
بود. يك فوتبال تماشايي ديديم، گل 
ديديم، بازي خوب ديديم -كه البته 
بي اشكال هم نبود- و نبردي كه به 
جــاي زد و خورد، پر بــود از خلق 

موقعيت هاي زياد!
»توپ« يك لحظــه آرامش 
نداشت. لحظه اي در زمين استقالل 

و لحظه اي در اختيار ذوب آهن. 
هر دو تيم عطــش زيبا بازي 
كردن داشتند. ميلي كه استقالل از 

هفته اول داشــت و همچنان دارد! 
ذوب آهن، منصوريان »جانانه« بازي 
كرد، پا پس نكشــيد و از نام حريف 

نهراسيد. 

بــدون ترديد بازي بــا ذوب آهن، 
كامل ترين بازي اســتقالل در فاز 
هجومــي بود. اينكــه در هر بازي، 
سورپرايز جديدي دارد، در اصفهان 
در فاز هجومي و خلق موقعيت، آمار 
جديدي ثبت كرد. استقالل- نسبت 
به چهار بازي گذشته- زيبا وارد فاز 

هجومي مي شد. 
هــر قــدر اســتقالل در فاز 
هجومي، چشم ها را خيره كرد، در 
دفــاع هنــوز »كار« دارد. هر چه 
مي زند، مي خورد! اين براي تيمي كه 
در بــه در به دنبــال اولين پيروزي 

است، فاجعه است!
دفاع كردن- البته درست دفاع 
كــردن- در اســتقالل مأموريت 

غيرممكن شده است. 

زوج اسماعيلي و شــجاعيان، چه 
درك درستي از بازي يكديگر دارند. 
خــوب مي دونــد، خــوب درگير 
مي شوند، خوب دريبل مي كنند و از 
همه مهمتر چه خوب در شــكاف 
ايجاد شــده ميان مدافعان حريف 
خود را پيدا مي كنند. اسماعيلي و 
شــجاعيان -در هر ديداري كه در 
تركيــب بودند- به رشــد و تكامل 
متقابلي رسيدند و اين براي استقالل 
موهبت و براي رقبا زنگ خطر است. 

كيف كردیم، درس گرفتيم،  اميدوار شدیم

تيمی متشكل از ستاره هاى پيشين دو 
تيم استقالل و پرسپوليس در ديدارى 
خيرخواهانه به مصاف تيم كودكان كار 
خواهنــد رفت. ايــن مســابقه امروز 
يك شنبه هفتم مهر به همت شهردارى 
منطقه 8 و در زمين جوانمردى مجموعه 

ورزشــی الزهرا ساعت 1٠ صبح برگزار 
می شــود و رويارويی كــودكان كار با 
ستاره هاى سابق دو تيم پرسپوليس و 
استقالل می تواند براى اين بچه ها بسيار 
خاطره انگيــز و جالب  توجه باشــد. به 
گزارش روابط عمومی شهردارى منطقه 

8 تا اين لحظه حضــور بزرگانی چون 
بهنام ابوالقاسم پور، مهدى اميرآبادى، 
رضا حسن زاده، محمد مؤمنی و... در اين 
مسابقه قطعی شــده است. داورى اين 
ديــدار بــه عهــده علی خســروى و 

سيدمهدى سيدعلی خواهد بود.

ترابوزان اســپور در آخرين ديدار هفته ششم 
ليگ تركيه، مسابقه اي سخت مقابل بشيكتاش 
خواهــد داشــت. ترابوزان در فــاز تهاجمي 
مصدومان زيادى دارد و به همين خاطر مجبور 
است از تركيب تدافعي تري استفاده كند. اين 
تيم در سه بازي اخير به پيروزي نرسيده و با ۶ 
امتياز در رده دهم جدول قرار دارد. بشيكتاش 
نيز ايــن روزهــا شــرايط خوبي نــدارد و 
خوش شــانس بود كه در ديدار هفته گذشته 
توانست يك امتياز به دست بياورد. اين تيم با 
٥ امتياز در رده دوازدهم ايستاده است و آمار 
خوبــي در ديدارهاي خــارج از خانه ندارد. 

بشيكتاش در 4 بازي اخير خانگي خود بازنده 
بوده و در ۶ ديدار از ٧ مســابقه اخير خارج از 

خانه دست كم دو گل خورده است.
 دروازه بــان اين تيــم لوريس 

كاريوس مشهور است كه در فينال 
سال گذشته ليگ قهرمانان با 

اشــتباهات فاحش خود به 
شهرت رسيد. پيش بيني 
مي شود مجيد حسيني 
در اين ديــدار از ابتدا در 
تركيب ثابت تيمش به 

ميدان برود. 

جدال ستاره های پيشين سرخابی با کودکان کار

جدال تيم حسيني با یاران کاریوس

پيرواني: اين قدر نگوييد 44 سال است به المپيك نرفته ايم 
به من گفتند نتيجه مهم نيست اما بركنارم كردند 

 هاشميان ؛ تماشاگر بازي استقالل 
در جام حذفي و شهرآورد اصفهان 

وحيد هاشميان، مربي تيم ملي فوتبال 
بزرگساالن كشورمان فردا با حضور 
در ورزشــگاه انقالب كرج، ديدار 
تيم هــاي گل ريحــان البرز و 
اســتقالل تهــران از مرحله 

يك شــانزدهم جام حذفــي را نظاره 
خواهد كرد. همچنين هاشميان روز 
جمعه در اصفهان حضور خواهد داشت 
و مسابقه سپاهان و ذوب آهن از هفته 
ششم ليگ برتر را تماشا خواهد كرد. 

 دعوت از 2 بازیكن جدید
به تيم ملي جوانان

اردوي آماده سازي تيم ملي جوانان از فردا 8 مهر در مركز ملي فوتبال ايران آغاز 
خواهد شــد. عالوه بر 2۶ بازيكني كه پيش از اين براي حضور در اين اردو دعوت 
شدند كادر فني تيم جوانان ابراهيم پيرمسرور از سپيدرود رشت و امين رفيعي از 

مقاومت تهران را نيز به اردوي آماده سازي مهرماه دعوت كرد. 

تيم  ملي فوتبال ساحلي ايران پيش از حضور در 
رقابت هاي جهاني ورزش هاي ساحلي قطر در 
ديداري دوستانه به مصاف تيم ساحلي عمان 
مي رود. تيم ملي فوتبال ســاحلي از 19 تا 24 
مهرمــاه در رقابت هاي جهانــي ورزش هاي 
ساحلي در قطر شركت خواهد كرد. بر همين 
اســاس اردوي پيش از اعزام از امروز يك شنبه 
آغاز مي شود تا ملي پوشــان پس از پشت سر 

گذاشتن 3 نوبت تمريني، براي ديدار دوستانه 
با عمان عازم اين كشور شوند. عباس هاشم پور 
سرمربي تيم ملي فوتبال ساحلي ايران نيز 13 
بازيكن را به اردو فراخواند. از 13 بازيكن دعوت 
شده در نهايت يك بازيكن پس از اتمام اردوي 
عمان به تهران باز مي گردد و ســاير بازيكنان 

راهي قطر مي شوند. 
مســلم مســيگر، مصطفي كياني، محمد 

معصومي زاده، حسن عبداللهي، علي ميرشكاري 
)پارس جنوبي(، حميــد بهزادپور، محمدعلي 
مختاري، مهدي شــيرمحمدي )گلساپوش(، 
اميرحســين اكبري )شهريار ســاري(، سعيد 
پيرامــون )ايفــا(، محمــد مــرادي فرح آباد 
)موج ســواران نوشــهر(، محمد احمــدزاده 
)اســپارتاك روســيه( و پيمان حسيني )آالنيا 

تركيه( بازيكنان دعوت شده هستند.  

13 بازیكن دعوت شدند تيم ملي فوتبال ساحلي ايران به مصاف عمان مي رود
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دیدار سخت تيم گوچي
زوله امروز در ديداري ســخت بايد 
مقابــل پــي اس وي آيندهــوون 
صف آرايي كند. از هفته هشتم ليگ 
هلند زوله در خانه ميزبان شاگردان 

مارك فن بومل خواهد بود.
 زوله بعد از دو پيروزي پياپي در 
ديدار قبل خود شكست خورد و حاال 
بايد مقابل آيندهووني قرار بگيرند 
كــه در اين فصل هنوز شكســت 
نخورده و شرايط خوبي دارد. آخرين 
شكســت ياران فن بومــل به ماه 

مي 2٠19 برمي گردد. اين تيم در 
حال حاضر با 1٧ امتياز در رده دوم 
جــدول ايســتاده اســت. ياران 
قوچان نژاد در حال حاضر با ٧ امتياز 
رده ســيزدهم جــدول را به خود 
اختصاص داده اند. زوله در 9 ديدار 
اخير مقابل آيندهوون بازنده بوده 
است. انتظار مي رود رضا قوچان نژاد 
در اين ديــدار از روي نيمكت كار 
خود را آغاز كند و در ادامه مسابقه 

به ميدان برود. 

نظارت صفيري بر کار داوران قطري
اســماعيل صفيري از سوي فيفا به 
عنوان ناظر داوري ديدار تيم هاي كره 
 شــمالي و كره  جنوبي انتخاب شد. 
مسابقه كره  شمالي و كره  جنوبي از 
گروه H مرحله دوم مسابقات انتخابي 
جام جهاني  سه شنبه 23 مهر در شهر 

پيونگ يانگ برگزار مي شود. با اعالم 
فيفا اسماعيل صفيري به عنوان ناظر 
داوري در اين مســابقه حضور دارد. 
داوراني از كشــور قطر بــازي كره  
شــمالي و كره  جنوبــي را قضاوت 

خواهند كرد. 

ardehali@khabarvarzeshi.com
 حامد اردهالي 

 فوتسال
ایران

تيم ملي فوتسال كشورمان در سال جاري بايد در مسابقات مقدماتي و مرحله 
نهايي قهرماني آســيا )انتخابي جام جهاني( شركت كند. به همين منظور، 
طبق درخواست كادر فني تيم ملي فوتسال، برنامه آماده سازي مناسبي از 
سوي كميته فوتسال در نظر گرفته شده است تا ملي پوشان با آمادگي كامل 
در مسابقات رسمي پيش رو حضور داشته باشند. برنامه هاي آتي تيم ملي 
فوتســال به شرح زير خواهد بود: اردوي آماده سازي از 13 الي 1۶ مهر 98- 
تهران، اردوي آماده ســازي از 2٧ الي 29 مهر 98- تهران، مسابقات مرحله 
مقدماتي آسيا 2٠2٠ از 29 مهر تا 3 آبان- اروميه، اردوي آماده سازي از 1٥ 
الي 18 آبان 98- تهران، اردوي آماده ســازي از ۶ الــي 9 آذر 98- تهران، 
تورنمنت چهارجانبه با حضور ايران، اوكراين، اسلوواكي و بالروس از 9 الي 
14 آذر 98-مشهد، بازي دوستانه )در حال رايزني با بلژيك و فرانسه( از 14 
الي 18 بهمن 98- ايران، مســابقات قهرماني آسيا 2٠2٠ از 4 اسفند 98- 

تركمنستان و بازي دوستانه با آرژانتين 2٠ فروردين 99- ايران.

نام پنج بازيكن ايراني در تيم منتخب باشگاه هاي آســـيا 2٠18 به چشم 
مي خورد. در گزارش فني اين مســابقات كه به تازگي منتشر شده است نام 
عليرضــا صميمي )مس(، فرهاد توكلي )نفت عراق( و مهدي جاويد )بانك 
بيروت( در تيم اصلي و فرهاد فخيم و ابوالقاسم عروجي )هر دو مس( در تيم 

ذخيره منتخب باشگاه هاي آسيا 2٠18 به چشم مي خورد. 

در گزارش فني كنفدراسيون آسيا مربوط به مسابقات قهرماني زير 2٠ سال 
آسيا، كه به تازگي توسط اين نهاد منتشر شده است، نام دو بازيكن ايراني به 
چشم مي خورد. بر اين اساس نام ساالر آقاپور در تيم اصلي و نام علي كريمي 
در تيم ذخيره منتخب مسابقات ديده مي شود. ساالرپور عنوان آقاي گلي 

اين مسابقات را هم به دست  آورد. 

در ســال هاي اخيــر هميشــه به 
بردهاي پرگل تيم ملي ايران عادت 
داشتيم و در ادوار تشكيل تيم ملي 
نيز بردهاي عجيب چون 3۶ بر صفر 
را هم تجربه كرديم با اين حال برخي 
شكست هاي پرگل نيز در كارنامه 
فوتسال ملي ما ثبت شده كه همين 
شكســت از روســيه نيز در زمره 
آنهاست. دو شكست 8 بر 2 و 1٠ بر 

4 از برزيل در دو بازي دوســتانه در 
خاك اين كشور در سال 2٠٠4 رقم 
خورد كه از آن تاريخ به بعد فوتسال 
ايران هيچ گاه شكســت پرگلي را 
تجربه نكرد و باخت به روســيه با 
نتيجه 9 بر 3 پس از دو شكســت 
ايران مقابل برزيل در سال 2٠٠4، 
سنگين ترين شكست فوتسال ايران 

در 1٥ سال اخير را رقم زد. 

 تقویم فوتسال ایران تا فروردین 99 
مشخص شد

5 ایراني در تيم منتخب جام باشگاه هاي آسيا

 2 بازیكن ایراني 
در تيم هاي منتخب زیر 20 سال آسيا

سنگين ترین شكست 15 سال اخير 
فوتسال ایران!

مهدي زارع


