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بازگشتصدقياني
و افتتاح راهآهن و بانكملي

در سال  1316يك اتفاق مهم در فوتبال ما رخ
داد .حسين صدقياني كه س��الها به اروپا عزيمت
كرده بود به وطن برگش��ت و به خاطر آش��نايي با
رموز فوتب��ال بالفاصله مس��ووليت اداره و آموزش
فوتبال در ايران به او محول ش��د .صدقياني ،پس��ر
حاجرسول آقا از بازرگانان معروف آذربايجان بود .در
دوران مش��روطيت با خانواده خود به كشور تركيه
مهاجرت كرده و در ش��هر استانبول سكني گزيد.
صدقياني كه كودكي خردسال بود در آنجا مشغول
به تحصيل شده و عضو دسته خردساالن فنرباغچه
ش��د .سه سال در اين تيم بازي كرد ،سپس به تيم
«دوم راپي��د وين» از تيمهاي معروف اتريش رفت.
در سال  ،1304زمانيكه 21ساله شده بود به ايران
برگشت به مشهد رفت و عضو كلوب فردوسي مشهد
شد .همان زمان تيم منتخب تهران قصد عزيمت به
بادكوبه را داشت كه صدقياني بالفاصله عضو اين تيم
ش��د و به بادكوبه رفت .در سال  1306بار ديگر به
اروپا رفت ،اين بار بلژيك را برگزيد و به تيم «رويال
– شارلروا» اسپورتينگ كلوب رفت و مشغول بازي
در پس��ت سنترفوروارد شد .ميگويند در سالهاي
 1930تا  ،1932س��ه بار بهترين گلزن باشگاههاي
بلژيك بوده كه متاس��فانه براي اثبات اين امر هيچ
سند تاريخيای نداريم ،به هر حال فينال مسابقات
س��ال  1932بلژيك در حضور 60هزار تماش��اگر و
پادش��اه بلژيك يعني آلبرت اول برگزار شد كه باز
گفته ميشود با زدن سه گل ،صدقياني ستاره ديدار
بود .او در سال  1316زمانيكه 33ساله بود به ايران
برگشت و عضو تيم توفان و سپس مسوول آموزش
و اداره فوتبال و مربي تيمهاي منتخب ايراني شد.
از صدقياني بگذريم ،در س��ال  1316دو باشگاه
مع��روف ورزش��ي در اي��ران افتتاح ش��دند ،يكي
بانكملي وابسته به بانكملي ايران زيرنظر محمد
چوبينه و دومي تيم راهآهن وابسته به راهآهن دولتي
ايران .اين دو باشگاه زمين اختصاصي ميساختند.
سال  ،1316سال آغاز ساختمان زمين امجديه شماره
دو هم هست .در اين سال امجديه دو كلنگ خورد .قبال
امجديه يك شروع به ساخت كرده بود اما رفتهرفته رفع
نواقص در دس��تور كار ق��رار گرفت ،به اين ترتيب زمين
شماره دو فوتبال ،زمين تنيس و استخر شنا به مجموعه
اضافه ش��د و ساخت آن زيرنظر انجمن تربيتبدني آغاز
شد .وزارت معارف در سال  1316يك كار شايسته كرد،
آن هم گنجاندن درس تربيتبدني در موارد امتحاني دوره
ابتدايي بود كه در صورت اجراي دقيق ميتوانست ورزش
را به صورت بنيادي در ايران گسترش دهد.

بزرگان ورزش ايران
او فرگوسن كشتي بود

منصور برزگر

منصور برزگر بيشتر از آنكه در عالم كشتي معروف
شود در دوران مربيگري مشهور شده و يكي از بهترين
و مطرحترين مربيان كشتي ايران بود .برزگر بالفاصله
بعد از پايان دوران قهرماني ،شم باالي مربيگري خود را
به رخ كش��يد .ابتدا در باشگاه ايزدفردوسي و سپس در
سازمان آب مشغول به كار شد و به تناوب طي  33سال،
از سال  57تا امروز سرمربي يا مدير تيمملي بوده است.
برزگر دو پسر و يك دختر دارد .ساكن ولنجك است و
فعاليت اقتصادي او هم ساختمانسازي است.
شناختنامه
متولد 9اسفند  1326در خيابان عباسي تهران بود.
اولين باشگاهش ايزدفردوسي ،اولين مربياش منصور
تبري��زي و بزرگترين افتخارش چهاربار رس��يدن به
فينال مس��ابقات جهاني اس��ت .او در المپيك 1976
مونترال هم يكبار در آس��تانه كسب طال ايستاد كه
متاس��فانه ناباورانه به ژاپن باخت .ثمره هش��ت دوره
حضورش در مس��ابقات جهاني و المپيك كسب يك
مدال طال و سه مدال نقره بود .او در سال  1972براي
اولين بار در مسابقات شركت كرد .اگر به آدولف زيگر
نميباخت ،مدال ميگرفت .در سال  1973و در تهران،
س��زاوارانه برابر تمام حريفان خود برنده ش��د و مدال
طال گرفت .س��ال  ،1974تيم اول ايران در بازيهاي
آسيايي شركت كرد و برزگر كه ميتوانست صاحب يك
مدال شايسته شود ،به طالي آسيايي تهران اكتفا كرد.
س��ال  1975در مينسك مدال نقره گرفت .اين مدال
را س��ال بعد در المپيك  1976مونترال تكرار كرد .در
وزن 74كيلوگرم المپيك مونترال  21نفر شركت كرده
بودند .برزگر در مونت��رال و در يك فينال زودرس ،به
روسالن آش��ور علياف ،روس باخت اما ايران اعتراض
كرد و رأي به نفع برزگر برگش��ت .برزگر با روحيهاي
خ��وب در دور دوم پاول��ف بلغار را برد ،در دور س��وم
حري��ف ايتاليايي و در دور چه��ارم حريف فنالندي را
برد .فرد همپل در دوره پنجم مغلوب او شد .برزگر در
دوره ششم استانلي دز يدزيك آمريكايي را برد اما در
فينال ناباورانه برابر جي شيروداته ژاپني مغلوب شد و
متاسفانه مدال نقره گرفت .برزگر در مسابقات جهاني
 1977لوزان يك بار ديگر مدال نقره گرفت.
موخره
جاي محمد فرهنگدوس��ت را در تيمملي گرفت.
از س��ال  1972ت��ا  1977عضو تيمملي كش��تي بود.
محمدحس��ين محبي جاي او ب��ه تيمملي آمد .جمله
ماندگارش فراموش شدنی نیست که« :كسي كه تا به
حال نديده بود ،يك رييس فدراس��يون خواهان زمين
خوردن تيمش باشد!» (بعد از پايان المپيك آتن)
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دسته  4را به عليدوستي و رضا احدي ترجيح داد

سيستم «روكمكني» دهداري در تيمملي
مهدي حدادپور

بازهم سراغ پرونده س��ال  1365ميرويم .سالي كه
تيم ملي فوتبال  14بازيكن خود را به علت اس��تعفا در
بازيهاي آس��يايي  1986سئول از دس��ت داد .در سال
 ،1986پرويز دهداري ،هدايت تيمملي را برعهده داشت.
از  20بازيك��ن تيممل��ي 14 ،بازيكن باتجربه و بزرگ به
علت اختالف با دهداري و دستيارانش از حضور در تيم
ملي اس��تعفا دادند .س��تارگان فكر ميكردند مسووالن
فدراس��يون فوتبال از آنها حمايت كرده و كادر فني تيم
ملي فوتبال را كنار ميگذارند و مربيان جديدي به جاي
آنها منصوب ميكنند .ام��ا اين اتفاق هيچگاه رخ نداد و
مسووالن فدراسيون ،مربيان تيمملي را ابقا كردند.
احمد س��جادي ،محم��د پنجعلي ،اصغ��ر حاجيلو،
مرتضي فنونيزاده ،ش��اهين بياني ،شاهرخ بياني ،حميد
درخشان ،مرتضي يكه ،فرشاد پيوس ،عبدالعلي چنگيز،
ناصر محمدخاني ،س��يدمهدي ابطحي ،ضياء عربشاهي
و غالمرضا فتحآبادي از بازيكنان مس��تعفي بودند .آنها از
تيمملي فوتبال كنار رفتند و مربيان تيمملي در مقام خود
ابقا شدند .البته چند ماه بعد عليمحمد مرتضوي ،رييس
وقت فدراس��يون فوتبال ،دهداري را از كار بركنار كرد اما
رييس س��ازمان كه ميديد مرتضوي مطابق خواست او
عمل نكرده ،او را از كارش بركنار كرده و محمدرضا پهلوان
را به عنوان رييس فدراسيون به جاي او منصوب كردند.
بههرحال ،در مس��ابقات مقدماتي المپيك  1988سئول،
تيممل��ي بايد با تركيب جديد خود ب��ه ميدان ميرفت .همه
انتظار داش��تند دهداري و دستيارانش يعني بهمن صالحنيا،
مهدي مناجاتي ،رضا وطنخواه و نايب روييندل از س��تارگان
بيرون گودمانده تيمملي بهره ببرند .براي دهداري فقط شش
نفر باقي مانده بود .مجيد رضايي درون دروازه ،سيامك رحيمپور
و حسين مسگر س��اروي در خط دفاع ،مجيد نامجومطلق و
سيروس قايقران در خط هافبك و كريم باوي در خط حمله،
در ش��رايط سال  65كه فوتبال ايران بسيار پرستاره بود بازی
میکردند و همه انتظار داشتند دهداري براي روكمكني از ساير
س��تارگان فوتبال ايران در گوشهگوشه و جايجاي كشورمان

عليرضا دهقاني :هنوز هم براي بسياري از فوتبالدوستان
جاي سوال است كه كشوري كوچك با جمعيتي حدود
شش ميليون نفر چگونه يكي از فوتبالخيزترين نقاط دنيا
به شمار ميرود؟ اللههاي نارنجي از دهه  70ميالدي در
بين كشورهاي برجس��ته فوتبال جهان يك «ژانر ويژه»
به ش��مار ميروند .درخشش باشگاههايي چون آژاكس و
فاينورد در مسابقات جام باشگاههاي اروپا ،تعجب همگان
را در پي داش��ت اما وقتي با وجود طلوع اللهها در اروپا،
آنها در دو جامجهاني  74و  78در يكقدمي فتح عنفان
از رس��يدن به جام ناكام ماندند ه��واداران فوتبال مدرن
مغموم شدند .فوتبال شناور هلند كه در دهه  70اروپا را
فراگرفته بود با شروع دهه  80افتي وحشتناك كرد ولي
ديري نپاييد كه نسلي جديد از استعدادهاي ناب هلندي
از راه رسيدند و دوباره قاره سبز را به رنگ نارنجي درآورند.
در س��ال  1988هر هوادار فوتبال ك��ه طرفدار فوتبالي
زيب��ا و هجومي بود فوتبال هلند را مورد س��تايش قرار
ميداد .در يورو  88كه به ميزباني ژرمنها برگزار ميشد،
س��كان هدايت اللههاي نارنجي باز هم در دستان مردي
بود كه هلند را 14س��ال قبل در همين آلمان به فينال
جامجهاني رسانده بود .رينوس ميشل كه در جامجهاني
 1974با فوتبال كامل معروف خود نتوانسته بود قهرمان
جامجهاني شود14 ،سال بعد براي قهرماني در قاره سبز
تيمي هجومي را به آلمان آورده بود .در آن دوران باز هم
تيمهاي باشگاهي هلند مانند مقطع قبلي در اوج بوده و
آينده��وون قهرمان اروپا و آژاكس هم فاتح جام برندگان
جام شده بود.
هلن��د در مرحل��ه انتخابي ي��ورو  88با مش��كالتي
مواجه ش��د .در پيروزي  8بر صفر آنها در مقابل قبرس،
هوليگانهاي هلندي با حمله به دروازهبان حريف باعث
ش��دند تا يوفا ب��ازي را با نتيجه  3بر صفر به نفع قبرس

ب��راي تيمملي بهره ببرد .در آن زمان فوتبال ما به جز آن 14
س��تاره مستعفي و آن شش بازيكن باقيمانده ستارگان زير را
داشت؛ ستارگاني كه حداكثر 31ساله بودند:
دروازهبان :بهروز سلطاني ،احمدرضا عابدزاده
دف�اع :محمدرض��ا ش��كورزاده ،ن��ادر
ميراحمديان ،نادر محمدخاني ،سعيد
نعيمآبادي ،مجتبي محرمي ،مصطفي
اردستاني.
ميان�ي :ابراهيم قاسمپور ،محمدحسن
انصاريف��رد ،رض��ا اح��دي ،جعف��ر
مختاريفر،اميرقلعهنويي،محمدحسين
ضيايي ،رحيم يوسفي.
خ�ط حمل�ه :حس��ين فرك��ي ،حميد
عليدوس��تي ،محمود پازوك��ي ،احمد
شيخالري.
درحالي كه پرويز ده��داري در روز

هش��تم اسفند ماه س��ال  65ميتوانس��ت تيمملي را با
تركيب بهروز سلطاني درون دروازه ،مصطفي اردستاني،
س��يامك رحيمپ��ور ،محمدرضا ش��كورزاده و مجتبي
محرمي در دفاع ،ابراهيم قاس��مپور ،س��يروس قايقران،
مجيد نامجومطلق و جعفر مختاريفر
در خط ميان��ي و كريم باوي و حميد
عليدوستي در خط حمله به مصاف تيم
كويت ببرد ،اما دهداري از جمع نفرات
موجود تنها سيامك رحيمپور ،قايقران،
نامجومطلق و كريم باوي را در بازي اول
به خدمت گرفت .در خطوط ديگر در
اولي��ن بازي ببينيد دهداري چه كرده
بود :احمدرض��ا عابدزاده دروازهبان بود.
انصافا عابدزاده 20ساله در آن مقطع،
تبدي��ل به يكي از س��ه دروازهبان برتر
ايران ش��ده بود؛ ام��ا در خطوط ديگر،
ج��واد زرينچه دفاع چپ بود .اش��تباه

روزيكه اللههاي هلندي قاره سبز را نارنجي كردند

گل به يادماندني فانباستن و شوك قلبي رينوس ميشل
اعالم كند .با اين حال مردان رينوس ميشل در ادامه راه
با نمايشي قدرتمندانه به آلمان رسيدند و در جمع هشت
تيم برتر اروپا قرار گرفتند .از سوي ديگر رينوس ميشل
هم پيش از شروع مسابقات با مشكل قلبي روبهرو شده
بود و طبق دستور پزشك بايد از هيجان اجتناب ميكرد.
هلند در ش��روع جام با مصدوميت ستاره جوان خود
ماركوفانباس��تن مواجه شد و در همان گام نخست و در
غياب وي ،يك بر صفر مغلوب شاگردان والري لوبانفسكي

فقيد شد .با غيبت فانباستن ،در ديدار اول رينوس ميشل
تصمي��م گرفت سيس��تم  4-3-3موردعالق��هاش را به
 4-4-2تغيي��ر داده و به جاي گماردن جان بوس��مان و
جان فانت ش��ي در كنار رود گوليت ،مارك��و را در كنار
كاپيتان خود در خطحمله قرار دهد.
در ديدار با انگلستان اما درخشش فانباستن آغاز شد
و با هتتريكي زيبا هلند را به پيروزي رس��اند .بعد از آن
هلند موفق شد جمهوريايرلند را هم مغلوب كرده تا در

نكني��د .دهداري از وجود او نه در دفاع راس��ت ،بلكه در
دفاع چپ بهره برد .زرينچه بازيكن تيم بوتان بود كه در
س��ال  ،65به خدمت س��ربازي رفته و به تيم ژاندارمري
تهران رفت .او در اين مقطع بازيكن دستهچهارم تهران
بود و صمد مرفاوي دفاع راس��ت بود .او كه يك مهاجم
حرفهاي بود ،توسط دهداري در دفاع راست بازي كرد.
 نادر ميراحمديان دفاع وسط بود .ميراحمديان ،در اولينبازي ملي خود بازوبند كاپيتاني به بازو بس��ت .سيامك
رحيمپور مدافع خوزستاني كه قبل از استعفاي 14نفره
سابقه حضور در تركيب اصلي تيمملي را داشت .سيروس
قايق��ران هافبك وس��ط بود .او از س��ال  63در تيمملي
حاضر بود .مجيد نامجومطلق ،هافبك راست تيمملي بود
كه يك س��ال قبل مليپوش ش��دن را تجربه كرده بود.
محمدعلوي؛ يك هافبك وسط آذربايجاني بود كه جلوتر
از سيروس قايقران در خط هافبك تيمملي كار ميكرد.
محمد ژالهمستقيم ،هافبك چپ درخشان فوتبال تهران
بود كه به نحوي عجيب و غريب مليپوش شد.
بيژن طاهري؛ از س��ال  61حض��ور در تيمملي را تجربه
كرده و حاال بهدليل اينكه مهاجمان برتر تيمملي استعفا
داده بودند ،مليپوش ش��د .كريم ب��اوي؛ او در هر حال
مهاجم دوستداشتني دهداري بود و دهداري چه قبل
و چه بعد از استعفا در تركيب ثابت تيمملي بهره ميبرد.
بههرحال دهداري روز هش��تم اسفند  65درحالي كه
ميتوانست بهروز سلطاني ،مصطفي اردستاني ،سيامك
رحيمپور ،محمدرضا شكورزاده ،مجتبي محرمي ،مجيد
نامجومطلق ،ابراهيم قاس��مپور ،سيروس قايقران ،جعفر
مختاريفر ،كريم باوي و حميد عليدوستي را در تركيب
ثابت به ميدان بفرستد ،از وجود عابدزاده ،زرينچه ،مرفاوي،
ميراحمديان ،محمد ژالهمستقيم ،سيد محمد علوي و بيژن
طاهري ،يعني هفت نفر به ج��اي نفرات موردنظر اهالي
فوتبال بهره برد؛ يعني بهروز سلطاني ،شكورزاده ،محرمي،
اردس��تاني ،قاسمپور ،حميد عليدوستي و مختاريفر ،اما
يك اتفاق عجيب رخ داد؛ ايران با اين تركيب مغش��وش،
 2بر يك تيمملي كويت را شكست داد.

نيمهنهايي حريف آلمان شود .تقابل آلمان -هلند يادآور
ديدار دو تيم در فينال جامجهاني  1974بود .در آن فينال
به يادماندني يوهان كرايف افسانهاي و گروه پرقدرتش در
برابر ياران قيصر زانو زدند و با شكست  2بر يك از رسيدن
به عنوان قهرماني بازماندند .در مس��ابقه نيمهنهايي يورو
 88كه در هامبورگ برگزار شد ،اين بار كاپيتان ژرمنها
در فين��ال جامجهاني  74روبهروي رينوس ميش��ل به
عنوان س��رمربي آلمان قرار گرفته بود .ماركو فانباستن
در حاليكه بازي با نتيجه يك بر يك پيش ميرفت ،در
آخري��ن لحظات بازي با گلي بهيادماندني كه وارد دروازه
«ايكه اسميل» كرد ،نتيجه فينال جام  74را به نفع هلند
تك��رار كرد .ديدار فينال يورو  88در واقع تكرار ديدار اول
هلند بود و آنها باز هم در مقابل شوروي سابق به كاپيتاني
رينارد داسايف بهترين دروازهبان آن دوران فوتبال جهان
قرار گرفتند.
با حضور هلند در فينال يورو  ،88هزاران هزار هلندي
كه بليت هم تهيه نكرده بودند از هلند به آلمان آمدند تا
شاهد فتح جام توسط تيم كشورشان باشند .تماشاگران
اين ديدار شاهد يك بازي تماشايي از جانب دو تيم بودند
كه با گلزني رود گوليت آغاز و با گل بينظير ،استثنايي و
بهيادماندني ماركو فانباستن تكميل شد .فانباستن گلي
را وارد دروازه رينارد داسايف كبير كرد كه بهزعم بسياري
از عالقهمن��دان به فوتبال ميتوان��د زيباترين گل تاريخ
فوتبال جهان باشد تا رينوس ميشل ،مربي تيمملي هلند
كه بايد از هيجان دوري كرده و مراقب ناراحتي قلبي خود
باشد ،با ضربه «والي» فانباستن روي پاس آرنولد موهون
دچار شوك شود!
اللههاي نارنجي باالخره در يورو  88توانس��تند مزد
درخش��ش دو دههاي خود را در قارهسبز گرفته و پرچم
ي خود را بر فراز قارهسبز بگسترانند.
نارنج 

اوليور كان ،سنگربان غولآساي ژرمنها!

تراژدي ديدار با بارسلونا ،كابوس شبهاي من بود
پس از هارولد توني ش��وماخر ،فوتبال آلمان به رغم اينكه
در اروپ��ا و جهان به عنوان قهرماني دس��ت يافت اما فاقد
دروازهباني با كاراكتر جهاني بود .در اين ميان بود و ايلگنر و
آندرياس كوپكه كه از جامهاي جهاني  90تا  98حراس��ت
سنگر ژرمنها را به عهده داشتند ،نتوانسته بودند در قواره
دروازهباني در سطح سپ ماير يا توني شوماخر ظاهر شوندکه
ن آنها را در معيار يك سنگربان باكالس جهاني دانست.
بتوا 
پس از جام جهاني  ،98سنگرباني در فوتبال آلمان ظهور كرد
كه باالخره توانست ژرمنها را بابت داشتن يك دروازهبان در
س��طح اول فوتبال دنيا اميدوار كند .اوليور كان با آن اندام
غولآسا نويدبخش ظهور يك سنگربان بزرگ درون دروازه
تيم ملي آلمان بود .اليوركان البته از جام جهاني  1994به
عنوان يكي از دروازهبانان تيم ملي همواره به اردوها دعوت
ميشد اما در اياالت متحده نيمكتنشين ايگنر و بعد از آن
ذخيره آندرياس كوپكه بود .تا اينكه در جام جهاني 2002
آلمان فرصت به كان رسيد .او تا قبل از فينال تنها دو گل
درياف��ت ك��رده بود و به رغم اينكه در فينال با دو اش��تباه
مغلوب رونالدو شد اما به اولين سنگرباني تبديل شد كه در
طول رقابتهاي جام توانسته بود عنوان بهترين بازيكن جام
را كسب كند .كان تا جام جهاني  2006سنگربان اول آلمان

بود اما در روز هفت آوريل  2006يورگن كلينزمن سرمربي
وقت تيم ملي آلمان اعالم كرد كه براي رقابتهاي ،2006
ينس لمان مرد شماره يك اوست .اما واكنش كان در قبال
اين تصميم كلينزمن باعث ش��د تا همگان وي را تحسين
كرده و چهره كان در آلمان محبوبتر و لمان منفورتر شود!
كان اع�لام كرد كه در همه حال در خدمت تيم ملي بوده
و مهم برايش اين اس��ت كه آلمان در اين مسابقات نتيجه
الزم را بگيرد .اوليور كان  85بار با پيراهن تيم ملي آلمان به
ميدان رفته است كه در  45ديدار به پيروزي رسيده 21 ،بار
بازيها با نتيجه مساوي به پايان رسيدند و  19بار هم آلمان
بازنده ش��ده است .او در بوندسليگا هم يكي از ركوردداران
اس��ت .هفت قهرماني در بوندسليگا ،پنج قهرماني در جام
حذفي ،چهار قهرماني در س��وپركاپ آلمان ،قهرماني جام
يوفا در س��ال  96و قهرماني جام باشگاههاي اروپا در سال
 2001از جمله بزرگترين افتخارات باشگاهي وي محسوب
ميش��ود .او از سال  99تا  2001سه سال متوالي به عنوان
ن جهان هم انتخاب ش��د و در سال 2002
بهترين دروازهبا 
هم��راه با تيم ملي آلمان نايب قهرمان جام جهاني ش��د و
عنوان برترين بازيكن رقابتها را هم به خود اختصاص داد .از
جمله تلخترين خاطرات كان ميتوان به از دست دادن جام

قهرماني باشگاهي اروپا به همراه بايرن مونيخ در دقايق پاياني
ديدار با منچستر يونايتد اش��اره كرد در حاليكه تا دقيقه
 90يك بر صفر از حريف خود پيش بودند با دو گل پياپي
مغلوب مردان س��رالكس فرگوسن ش��دند.كان در اين باره
ميگويد« :تراژدي بارسلونا را تا مدتها نتوانستم فراموش
كنم .آن دو گل تا مدتهاي زيادي كابوس ش��بهاي من
بود!»وي اما دو سال بعد پس از اين شكست تلخ توانست به
لطف مهارتش در ضربات پنالتي باعث غلبه بايرن مونيخ در
مقابل والنسيا شده و به نوعي ناكامي سال  99را جبران كند.

كان در آن ديدار با دفع سه پنالتي ،ستاره بيچون و چراي
بايرن مونيخ بود .او يكي از بهترين سنگربانان تاريخ فوتبال
آلمان به ش��مار م��يرود و در ارتباط ب��ا خودش ميگويد:
«حتي اگر زحمت زيادي هم نميكشيدم ،ميتوانستم يك
دروازهبان خوب باشم اما همواره ميخواستم بهترين باشم».
سپ ماير سنگربان س��ابق و افسانهاي ژرمنها پس از جام
جهاني  2002كه در آن اوليور كان با مهارت ستودني خود
باعث كسب عنوان نايب قهرماني آلمان شد ،درباره شاگرد
خود اين چنين گفت« :او غولآسا دروازهباني كرد!»

 17شهريور و تعطيلي مسابقات ليگ

مسابقات ليگ شش��م تختجمشيد بعد از
صعود ايران به مسابقات فوتبال جامجهاني 1978
آرژانتين آغاز ش��د .اين مسابقات از اسفند  56تا
 57برگزار شد .تيمهاي راهآهن و سپاهان به ليگ
دسته پايينتر سقوط كردند و تيمهاي ابومسلم و
رستاخيز به ليگ دسته اول آمدند.
ش��هباز ،يك مربي از هلند به نام فرانسفانبالكوم آورد كه همايون بهزادي س��تاره س��ابق
شاهين و پرس��پوليس دس��تيار او بود .شهباز،
محمود حقيقيان ،مهدي دينورزاده و عبدالرضا
برزگري را به عنوان يار جديد تيم خود در اختيار
گرفت.
پاس��يها از لحاظ كاري ،تغييرات بسياریيافتند .آنها به جاي حس��ن حبيب��ي ،همايون
شاهرخي ،ضياء عربش��اهي و بهتاش فريبا را به
عنوان يار جديد در اختيار گرفتند.
پرسپوليس��يها ،مح��راب ش��اهرخي را بهعنوان سرمربي انتخاب كردند و عليرضا عزيزي
را به عنوان بازيكن از دس��ت دادند و او را به تيم
بانكملي فرس��تادند .محم��د صادقي و محمد
پنجعل��ي بازيكنان جديد تيم پرس��پوليس ،دو
مليپوشي بودند كه از تيمهاي پاس و ابومسلم
جذب اين تيم شدند .پرسپوليس از لحاظ قواي
انساني نسبت به ساليان گذشته ،قدرتمندتر شده
بود.
استقالل ،مائيس ميناسيان و شاهرخ مطيعي
را به جمع ياران خود اضافه كرده بود .آبيها هم
نسبت به سالهاي گذش��ته نشان ميدادند كه
قويتر شدهاند.
جدول ناتمام ليگ ششم تخت جمشید
تيم

امتياز

(شيوه قديم )

امتياز

(شيوه جديد )

شهباز

18

26

پرسپوليس

17

23

تاج

17

24

پاس

16

23

نيرو

15

19

ملوان

13

18

بانكملي

13

15

تراكتور

13

15

نفت آبادان

12

17

برق شيراز

12

16

ذوبآهن

11

17

ماشينسازي

11

15

10

15

رستاخيز
ابومسلم
دارايي

9

12

7

9

هما

6

8

ب�ا وج�ود آنكه پ�اس ،قهرم�ان دو دوره گذش�ته
مسابقات جام تختجمشيد بسيار ضعيفتر شده
ب�ود ،اما در هفته دوم با پيروزي  2بر يك برابر تيم
پرس�پوليس قدرتنمايي كرد ،مس�ابقات در اواخر
نيمفص�ل اول لي�گ تختجمش�يد به دلي�ل اوج
گرفتن حوادث انقالب تعطيل شد و در شرايطي كه
پرسپوليس و استقالل بايد در روز  17شهريور سال
 57ب�ه مصاف يكديگر ميرفتند ،مس�ابقات براي
هميشهتعطيلشد.

اسامی سه تیم اول شهباز
 -1ناصر حجازي
 -2ناصر وثوق
 -3نصراهلل عبداللهي
 -4مهدي دينورزاده
 -5علياصغر صدري
 -6جمال خليليان
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 -10علي حيدري
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 -1وازگن صفريان
 -2حسين قراخانلو
 -3بيژن ذوالفقارنسب
 -4جواد الهوردي
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 -6علي پروين
 -7حميد درخشان
 -8محمد مايليكهن
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 -10حسين رحمتي

 -11صفر ايرانپاك
 -12محمود خوردبين
 -13رمضان جعفري
 -14آلن وتيل
 -15محمد صادقي
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تاج
-1حجت
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 -2حميد ملكاحمدي
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استندريان
 -6حسن نظري
 -7جهانگير كوثري
 -8اميرهوشنگ
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 -10سعيد مراغهچيان
 -11شاهرخ مطيعي
 -12ايرج داناييفرد
 -13حسن روشن
 -14هادي نراقي
 -15مسعود مژدهي
 -16محرم عاشري
 -17پرويز مظلوم
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 -19شاهرخ بياتي
 -20رضا رجبي

