ورزش
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گزارش
بالژوويچ:

برانكو سرمربي خوبي نيست

خبر

سپاهان از شكست ،پيروزي ساخت

در ادامه هفته دوازدهم ليگ برتر فوتبال ،س��پاهان
عصر ديروز در خانه ،ميزبان ملوان بود و در حالي كه  2بر
صفر از اين تيم عقب افتاده بود ،اما در پايان با نتيجه  3بر
 2مقابل ملوان پيروز شد.
نتايج بازيهاي ديروز به شرح زير است:
سپاهان  – 3ملوان بندرانزلي ،2
شهرداري تبريز صفر – ذوبآهن اصفهان صفر،
نفت آبادان – 2صبا،3
سايپا صفر– فوالد خوزستان صفر،
استقالل یک  -مس سرچشمه صفر

خبر

فدراسيون با حركت شرمآور پرسپوليسيها برخورد ميكند

محروميت سنگين براي نصرتي و شيث رضايي

پرسپوليسيها تصور ميكردند برد ارزشمند مقابل داماش
دوباره ميتواند آرامش را به اين تيم بازگرداند اما حركت عجيب و
باورنكردني دو بازيكن اين تيم موجب شد تا قرمزها اينبار با يك
بحران جديتري روبهرو شوند .براي بينندگان تلويزيوني حركت
محمد نصرتي پس از گل اول پرسپوليس در رشت «شوكآور»
ب��ود .تصاوير و فيلم اين رفتار غيراخالقي بالفاصله پس از بازي
در ش��بكههاي اجتماعي منتشر شد و حتي كار به جايي رسيد
كه بخش خبري  20:30ش��نبه ش��ب بدون نمايش واضح اين
صحنه اين رفتار را تقبيح كرد .تصاوير منتش��ر شده نشان داد
كه ش��يث رضاي��ي هم پ��س از گل دوم قرمزها چنين حركت
زشتي را تكرار كرد و انتشار فراگير اين تصاوير در فضاي مجازي
موجب شد تا رييس كميته انضباطي فدراسيون فوتبال خيلي
زود نسبت به آن واكنش نشان دهد .اسماعيل حسنزاده ،ديروز
صبح در گفتوگو با سايت فدراسيون با «شرمآور» خواندن رفتار
بازيكنان پرسپوليس درباره اتفاقات رخ داده در بازي رشت گفت:
«متاسفانه در صحنههاي شادي گل بازيكنان پرسپوليس در هر
سه گل ،شاهد كارهاي زشتي از سوي بازيكنان بوديم كه ديدن
تصاوير تلويزيوني اين صحنهها ش��رمآور بود .كميته انضباطي
حتما به اين اتفاقات رس��يدگي ميكند و با خاطيان بهش��دت
برخورد ميشود .رسانه ملي هم در يك كار درست اين صحنهها
را در اخبار ورزش��ي و بازپخش بازي پخش نكرد و فقط يكبار
در پخش مستقيم نش��ان داده شده كه جاي تشكر دارد ».اين
گفتههاي حسنزاده نشان ميدهد كه اين رفتار غيراخالقي بعد
از هر سه گل توسط پرسپوليسيها انجام شده ولي تصاوير پس از
دو گل در سايتهاي اينترنتي و شبكههاي اجتماعي منتشر شده
است ،حسنزاده ادامه داد« :متاسفانه از اين صحنهها عكسبرداري
شده ولي به دليل قباحت ،قابليت چاپ در مطبوعات و رسانههاي
اينترنتي رسمي كشور را ندارد اما در فضاي سايبري غيررسمي
عكسها و فيلمها پخش ش��ده و بازخورد و بازتاب بسيار بدي
براي فوتبال ايران داش��ته است .عالوه بر اين ،صحنههاي زشت
درگيري هم در پايان بازي اتفاق افتاد كه به آن هم رس��يدگي
ميكنيم .منتظ��ر فيلمها و عكسهاي صحنهه��اي مورد نظر
هستيم تا حكم الزم را در اينباره صادر كنيم و در اينباره كوتاه
نميآييم ».با اينكه تصاوير و فيلمهاي موجود هيچ جاي دفاعي
براي بازيكنان پرس��پوليس نميگذارد ،رييس كميته انضباطي
باشگاه پرسپوليس به دفاع از بازيكنان اين تيم پرداخت .محمد
ساالركيا در گفتوگو با فارس گفت« :به هيچ عنوان اين مساله
صحت ندارد .بازيكنان هميش��ه براي خوشحالي روي سروكله

عکس :ایرنا

خبرآنالین :بالژوويچ گرچ��ه ميگويد برانكو نتايج
خوب��ي در تيمهاي��ش گرفته ،ام��ا او را يك ليدر خوب
نميدان��د .بالژووي��چ كولهباري اس��ت از تجربه .روحيه
بانش��اط و پرانرژي اين پيرمرد ،اص�لا به چهره چروك
خورده او نميآيد .ق��رار بود طبق هماهنگيهاي قبلي
اين گفتوگو در محل دفتر روزنامه خبر ورزشي در اهواز
انجام ش��ود كه به جهت ازدحام و فشردگي برنامههاي
تيم مس به ويژه اس��ترس حاكم بر روان اين پيرمرد در
قبل از بازي ،محل مصاحبه به يك رستوران تغيير كرد.
پيپلزاده ،مترجم خوزس��تاني بالژوويچ نقش زيادي در
انجام اين مصاحبه داشت .ميروسالو بالژوويچ ،سرمربي
كروات تي��م مس كرمان با مش��اهده روزنامه و لوگوي
خبر ورزش��ي ،خندهاي ميكند و يك اوه بلند ميكشد
و با دس��تش آمادگي خود را نشان ميدهد .بالژ بعد از
ش��نيدن سوال اول كه دليل اين همه شهامت شما چه
ميتواند باش��د كه اينقدر جدي ولي با روحيه مصاحبه
ميكنيد با خنده ميگويد« :من را به عنوان شجاعترين
مربي دنيا ميشناسند .من كارم را خيلي خوب بلد هستم
و هيچچيز هم نميتواند من را بترس��اند و كامال به اين
اطمينان رسيدهام ».پيرمرد كروات در ادامه و در جواب
به اين سوال نيز كه چگونه از فوتبال ايران شناخت پيدا
كرديد و به آن راه يافتيد ،ميگويد« :من از قبل هم به اين
شناخت و آشنايي رسيده بودم ،حتي وقتي هم در ايران
نبودم بعضي از دوستان و هموطنان من در كشور ايران
مش��غول كار و مربيگري بودند ».بالژ از روزهاي رفتن از
ايران در همان مرحله اول آمدنش ميگويد« :وقتي فاصله
ايجاد شد و در ايران نبودم ،اخبار فوتبال شما را از طريق
برانكو ،بگوويچ ،بوناچيچ ،نيكوليچ ،داركو ،پاپلوكوويچ و
ساير دوستان خودم پيگيري ميكردم و خيلي هم از شما
جدا نبودم ».وقتي از بالژوويچ ميپرسيم كه چرا مربيان
كرواسي ايران را براي كار و مربيگري انتخاب ميكنند يا
اينكه چرا خودت دوباره به ايران آمدي ،با فرياد و خنده
ميگويد« :ايران وطن دوم ماست .اصوال در كرواسي من
را به عنوان يك ايراني ميشناس��ند و به من ميگويند
ايراني ».وقتي بالژ از ما ميش��نود كه به ايران تعصب و
ايران را دوست دارد ،دوباره با ما دست ميدهد و برايمان
آرزوي موفقيت ميكند .ميروسالو بالژوويچ در مهمترين
بخش از مصاحبه خ��ود درخصوص حرفهاي و حرفهاي
بودن و اس��اس حرفهايگري و اينكه حرفهاي بودن چه
ميتواند باش��د ،ميگوي��د« :حرفهايگري يك فرهنگ
است .متاسفانه زياد اين فرهنگ را در ايران نميبينم و
فوتبال ایران فاقد اين فرهنگ است .البته بيشتر بازيكنان
و ورزش��كاران ايران��ي هم به اي��ن حداقلهاي فرهنگ
حرفهايگ��ري ،احاط��هاي ندارند كه امي��دوارم به اين
فرهنگ نزديكتر شوند ،هرچند نياز به تربيت دارند .در
اين خصوص هشدار هم بايد داد كه اگر كسي از خودش
مايه نگذارد قطعا به جايي نخواهد رس��يد ».بالژ در اين
خصوص و تالشهاي صورت گرفته براي اين عرصه هم
ادامه ميدهد« :بازيكنان ايراني ،استعداد خوبي دارند و
ميتوانند به اين عرصه هم برسند كه هفت عامل ميتواند
در حرفهايشدن مهم و تاثيرگذار باشد و حتي اگر يكي
را هم خوب داشته باشد ،ميتواند به عرصه حرفهايگري
خوب وارد ش��ده باشد ».او اين هفت عامل را نام ميبرد
و ميگويد« :اول انگيزه اس��ت ،دوم جوهره و شخصيت
فردي و اجتماعي فرد ،سومين عامل هوش و هوشمندي
و چهارم عالقه ،اس��تمرار و تمركز داشتن در تمرينات
اس��ت و پنجم اينكه بازيكن محيط��ي را كه در آن كار
و فعاليت ميكند به مثابه محيط يك خانواده و خانواده
خودش بداند .عامل ششم ،استعداد است كه خيلي مهم
اس��ت و باالخره هفتمين م�لاك در اين حرفهايگري
شانس اس��ت كه بايد همراه ورزش��كار باشد».سرمربي
م��س كرمان در ادامه درخصوص فاصله بازيكنان ايراني
ب��ا اين حرفهايبودن هم ميگوي��د« :ايرانيها ،گامهاي
اساسي را برداشتهاند ،فاكتور اول كه استعداد است ولي
بعضيها ،فاكتور دوم را كه همان انگيزه و جوهره باشد،
ه��م دارند ولي بايد قب��ول كنيد كه فقط كمبود هوش
فوتبالي در آنها هست .فوتباليستهاي شما خيلي هم
دوست ندارند تمرين كنند كه اين يك نقطهضعف بزرگي
براي شماست ،البته اگر محيط خوب نباشد ،مربي مقصر
خواهد بود ،چرا كه مربيبايد اين محيط را مهيا و آماده
كند؛ يعني همه براي يك نفر و يك نفر براي همه .البته
شخصا فاكتور شانس را خيلي قبول ندارم .شانس يعني
چه؟ در  16قدم��ي دروازه حريف چهار موقعيت خوب
گيرميآوري ولي بهثمر نميرساني؛ اين به شانس ربطي
ندارد .بعد يكدفعه ميبيني كه ضدحمله حريف به گل
تبديل ميشود .اگر از هفت عاملي كه گفتم ،شش عامل
عملي شوند ،شانس ديگر دخالتي پيدا نميكند و جايي
نميتواند داشته باش��د .بايد جنگندگي داشته باشي و
خوب بازي كني ،يعني اگر آماده نباش��ي ،شانس هم به
سراغت نميآيد .شانس را رها كنيد ،در واقع شانس براي
ساير چيزهاي سرگرمكننده است .بايد رفت و جنگيد،
بايد دانست كه پيروزي الكي هم بهدست نميآيد».
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خوردبين بركنار شد

با دستور مديرعامل باشگاه فرهنگي  -ورزشي پرسپوليس ،محمود خوردبين از سمت سرپرستي تيم فوتبال اين
باشگاه بركنار شد .به گزارش سايت رسمي باشگاه پرسپوليس ،قائم مقام باشگاه پرسپوليس با تاييد اين خبر گفت:
«انشاءاهلل از تجارب وي در جاي ديگري استفاده خواهيم كرد».
ه��م ميپرند يا گردن همديگر را فش��ار ميدهند .در صحنهاي
كه همه در حال خوش��حالي بودند ،بازيكني از فرط خوشحالي
پريده و وقتي كه درحال پايين آمدن بود ،دستش به قسمتي از
بدن بازيكن ديگر برخورد كرده است و آقايان درباره اين موضوع
شانتاژ كردهاند .بايد قبول كنيم كه همه مسلمان هستيم و اين
دو بازيكن نيز از بازيكنان خوب و باتجرب ه هستند ».ساالركيا از
مطرح شدن اين مساله در تلويزيون هم انتقاد كرد« :نبايد چيزي
را كه نميدانيم تنها دو ساعت بعد از بازي آن را در رسانه ملي
پخش كنيم .اين ماج��را صحت ندارد و من از تكتك هواداران
ميخواهم به اين موارد توجه نكنند .از رسانه ملي هم گله دارم
كه چرا بدون بررسي اين موضوع را بازتاب داده است .اين موضوع
توسط رسانه ملي ،ترويج بياخالقي در جامعه است .در صورتي
كه اين موضوع صحت داشت صددرصد كميته انضباطي باشگاه
پرس��پوليس با افراد خاطي برخورد جدي ميكرد اما با توجه به
بررسيهاي انجام شده اين موضوع صحت نداشته اما متاسفانه
آن را بزرگ ميكنند ».با اين وجود ،بعيد است دفاعيات رييس

رانيري باخت سوم را هم تجربه كرد

دربي ايتاليا به نام يووه

تي��م يوونت��وس موف��ق
شد در حس��استرين ديدار
س��ري «آ» با نتيج��ه  2بر
يك از س��د اينت��ر بگذرد و
جايگاه��ش در صدر جدول
ردهبندي را مستحكم كند؛
«بان��وي پير» در ش��رايطي
پا به جوزپه مهآتزا گذاش��ته
بود كه كينهاي ديرينه از حريف داش��ت؛ در سال 2006
جام قهرماني از تيم يووه گرفته ش��د و به خاطر مس��ايل
«كالچو پولي» به تيم اينتر داده شد؛ خشم و نفرت قديمي
اين دو تيم از آن زمان ش��علهورتر ش��د و ديدارهاي اين
دو تيم به «دربي ايتاليا» معروف ش��د .براي يووه اين برد
حس انتقامي جدي داشت و هواداران اين تيم بيش از هر
زمان ديگري خوشحال شدند .آنتونيو كونته مربي تيم يووه
در اي��ن فصل نه تنها تيمش را متح��ول كرده و در صدر
نگه داش��ته بلكه توانسته در ديدارهاي حساس هم براي
تيمش امتياز الزم را به دس��ت بياورد .او پس از اين ديدار
گفت« :اين پيروزي پاداش بزرگي براي تالش و فداكاري
ش��اگردانم بود .ما در اين ديدار با تمام توان كار كرديم و
من از اين بابت بسيار خوشحالم .اصال كار سادهاي نيست
كه به سنسيرو بيايي و تيمي مثل اينتر را شكست دهي.
بازي پاياپاي و فش��ردهاي بود كه در آن پرسينگ زياد و
خستگي كمي از سوي بازيكنان هر دو تيم ديده ميشد.
اين درحالي است كه بازيكنان يووه و اينتر در هشت روز
اخير ،س��ه بازي برگزار كردهاند .ما بايد به روند رشدمان
ادامه دهيم و حضور بيشتري داشته باشيم ».اما در سوي
مقابل اينتر براي پنجمين بار طعم تلخ شكست را در اين
فصل چشيد و رانيري هم براي سومين بار دستها را به

عالمت تس��ليم باال ب��رد .او
كه جانشين گاسپريني شد
تا تيم مورات��ي را به روزهاي
اوجش برگرداند حاال شرايط
ب��ه مراتب دش��وارتري دارد.
كلودي��و ه��م پ��س از اين
ديدار گفت« :من از عملكرد
شاگردانم ،بهويژه در نيمه اول
كامال راضي هس��تم .ما نبايد به جدول نگاه كنيم ،چون
هنوز  84امتياز ديگر در مس��ير وج��ود دارد .قطعا برد از
باخت بهتر است ولي هنوز امتيازات زياد ديگري تا پايان
فصل مانده كه بايد براي به دست آوردن آنها تالش كنيم.
اگر از من پرسيده شود آيا يووه شايستگي فتح اسكودتو
را دارد يا نه؟ بايد بگويم بله ،آنها واقعا خوب كار ميكنند
ولي من هنوز از تالش نااميد نشدهام .اين بازي كامال برابر
ب��ود و در جريان بازي اصال حس نكردم كه يووه بر بازي
تسلط دارد ».در اين ديدار بازي ميركو ووچينيچ مهاجم
مونتهنگرويي يووه بيش از هر بازيكن ديگري به چشم آمد.
او در اين ديدار يكي از دو گل تيمش را به ثمر رس��اند و
در جريان بازي هم كامال تاثيرگذار بود .با اين حال ميركو
معتقد است كه اين ديدار ديگر تمام شده است« :اين بازي
تمام شده و ما اينتر را شكست داديم اما اگر ادعاي قهرماني
داريم بايد مقابل ديگر تيمهاي بزرگ هم به برتري برسيم.
بايد در بازي بعدي مقابل ناپولي هم قابليتهايمان را نشان
دهي��م .پيروزي مقابل اينتر و بعد از آن شكس��ت مقابل
ناپولي يك ناكامي براي ما محسوب خواهد شد ».در ديگر
بازي مهم سري «آ» هم تيم ميالن موفق شد در ديداري
جذاب و تماشايي با نتيجه  3بر  2از سد رم بگذرد و دوباره
روي نوار پيروزي بيفتد.

كميته انضباطي پرسپوليس بتواند محمد نصرتي و شيث رضايي
را تبرئه كند .واضح است اگر اين اقدام اتفاقي بود پس از گل اول،
در شادي گلهاي بعد تكرار نميشد .ديروز مسووالن فدراسيون
هم از برخورد شديد با متخلفان اين ماجرا خبر دادند .به گزارش
ايسنا ،محمد نصرتي و شيث رضايي بهزودي به كميته انضباطي
احضار ميشوند همچنين باشگاه پرسپوليس ديشب جلسهاي در
اينباره ترتيب داد .صحبتهاي مسووالن فدراسيون فوتبال نشان
ميدهد كه انجام تخلف از سوي اين دو بازيكن براي آنها محرز
شده است .مهدي تاج ،نايبرييس فدراسيون فوتبال بر خالف
ساالركيا تاكيد كرد در انجام حركت زننده از سوي اين بازيكنان
هيچ ش��كي وجود ندارد« :تلويزي��ون همه چيز را پخش كرد و
ديگر حرفي براي گفتن باقي نميماند .بايد برخورد جدي با اين
ناهنجاريها صورت گيرد .حركت بسيار زشتي صورت گرفته و به
نظر من اگر در تلويزيون نشان داده نميشد بهتر بود ،با اين وجود
رسانه ملي كار درستي كرد كه تكرار مجدد اين صحنه را نشان
نداد .كميته انضباطي در حال بررسي موضوع است و خاطيان را

احضار كرده تا درخصوص آنان فعال رأي موقت صادر كند چراكه
درخصوص چنين پروندههاي س��نگيني ابتدا رأي موقت صادر
ميشود .به نظرم بازيكنان خاطي به عواقب رفتار زشتشان فكر
نكردند و اين موضوع را بس��يار ساده پنداشتند ».حجتاالسالم
عليرضاعليپور ،ريي��س كميته تخلفات حرفهاي بازيكنان ليگ
برتر هم در مصاحبه با «فارس» حركت بازيكنان پرسپوليس را
بهش��دت مورد انتقاد قرار داد و عنوان كرد كه رضايي و نصرتي
عالوه بر حضور در كميته انضباطي بايد در كميته منشور اخالقي
هم حضور پيدا كنند« :طبق گزارشهاي رس��يده و مستندات
موجود ،اين دو بازيكن بايد روز سهشنبه در ستاد منشور اخالقي
حاضر شوند و توضيحات خود را در اين مورد به طور مكتوب ارايه
كنند .پس از آن ،هيات رسيدگي به تخلفات حرفهاي فوتبال در
مورد اين دو نفر رأي خود را صادر ميكند .اين مساله به غير از
بحث احضار از سوي كميته انضباطي فدراسيون فوتبال است
و اين كميته وظايف خود را طبق قانون انجام ميدهد .س��تاد
منشور اخالقي نيز به طور ويژه به اين پرونده رسيدگي خواهد
كرد .دبير ستاد منشور اخالقي از احتمال محروم شدن دايمي
يكي از اين دو بازيكن در فصل آينده خبر داد« :با يكي از اين دو
بازيكن ،به دليل اينكه سابقه داشته به شدت برخورد ميكنيم.
شايد در اين فصل براي مالحظه حال باشگاه پرسپوليس فقط
اين بازيكن تنبيهي كه كميته انضباطي برايش در نظر ميگيرد
را متحمل شود اما فصل آينده به او اجازه قرارداد بستن با هيچ
باش��گاهي را نميدهيم و اين بازيكن منشوري ميشود اما در
مورد ديگر بازيكن تصميم ديگري گرفته ميش��ود زيرا اولين
باري است كه چنين كاري انجام داده و مورد ديگر اخالقياي
نداش��ته است ».عزيزاهلل محمدي ،رييس سازمان ليگ هم در
گفتوگو با «ايسنا» عنوان كرد كه اگر تنبيه و جريمه كميته
انضباطي براي اين بازيكنان كافي باش��د ستاد منشور اخالقي
دیگ��ر وارد اين ماجرا نميش��ود در غيراين ص��ورت عالوه بر
كميته انضباطي ،ستاد منشور اخالقي هم براي آنها حكم صادر
ميكند .قابل پيشبيني اس��ت كه يك محروميت سنگين در
انتظار بازيكناني است كه در ورزشگاه «سردار جنگل» اين رفتار
غيرمتعارف و زننده را انجام دادند ،به گزارش «فارس» بازيكني
كه سال بعد «منشوري» ميشود شيث رضايي است ،البته اين
براي اولين بار نيست كه در مسابقات فوتبال ايران ،چنين اقدام
غيرقابل باوري صورت ميگيرد .در داربي سال  1369هم اتفاق
مش��ابهاي رخ داده بود كه به علت فضاي رس��انهاي آن روزها
بازتاب گستردهاي پيدا نكرد.

آرسنال با هتتريك فان پرسي ،چلسي را در هم كوبيد

پيروزي با بالهاي نارنجي

27ب��ازي و  27گل! روبين
فان پرس��ي هلندي اين روزها
تبديل به ستاره تيمش شده و
يك تنه ،جور نبود ستارههايي
مث��ل فابرگاس و نص��ري را در
آرسنال ميكش��د .او در ديدار
برابر چلسي براي «توپچيها»
هتتري��ك ك��رد ت��ا تيم��ش
توانس��ت با نتيجه قاطع  5بر صفر از س��د تيم چلسي ،آن هم
در استمفوردبريج بگذرد .به اين ترتيب او توانست در  27بازي
اخيري كه براي آرسنال به ميدان رفته ،بيست و هفتمين گلش
را هم به ثمر برساند .برد ارزشمند آرسناليها در شرايطي براي
ونگر به دست آمد كه او چندي پيش و بعد از شكست  8بر 2
برابر منچستريونايتد سختترين انتقادها را متحمل شد .ونگر
كه از اين برد بسيار خوشحال شده بود بعد از اين ديدار گفت:
«بازي بسيار جذابي بود زيرا هر دو تيم به دنبال پيروزي بودند.
ما در نيمه اول موقعيتهايي داش��تيم ام��ا در نيمه دوم كامال
بر بازي مسلط بوديم و موقعيتهاي بيشتري خلق كرديم .در
خط دفاعي منس��جم بوديم و عالوه بر كيفيت فني باال ،از نظر
ذهني نيز قدرتمان را نش��ان داديم زيرا در نيمه اول از تيمي
مانند چلسي عقب افتاديم اما توانستيم خودمان را از آن شرايط
خارج كنيم .فكر ميكنم در نيمه اول در خط دفاعي شكننده
بوديم اما در نيمه دوم كنترل بيش��تري بر بازي داش��تيم .اين
بازي براي ما بسيار مثبت بود زيرا ما هميشه ميخواهيم اينطور
ب��ازي كنيم .فكر ميكنم امروز خيلي خوب بازي كرديم و اين
پيروزي ميتواند اعتماد به نفس م��ا را افزايش دهد .ما از نظر
روحيه و نمايش تيمي به يك ثبات دس��ت پيدا كردهايم ».در
سوي مقابل ،چلسي هم در شرايطي يكي از بدترين نتايج دهه
اخيرش را كس��ب كرد كه در اين فصل در استمفوردبريج هيچ

شكس��تي نداشت و اميدوار بود
اين رك��ورد در اي��ن ديدار هم
حفظ شود .البته چلسي توانست
پس از  42س��ال در ورزش��گاه
خانگياش بي��ش از دو گل به
آرس��نال بزند ول��ي طعم اين
ركوردش��كني تلخ ب��ود .ضعف
خط دفاعي عمدهترين مشكلي
بود كه ويالش بوآش ،س��رمربي «آبيها»ي لندن با آن مواجه
بود .اين مربي بعد از اين ديدار گفت« :ما تالش زيادي كرديم تا
بازي را  3-3كنيم .طرفداران از ما حمايت ميكردند و ش��رايط
ميتوانست طور ديگري رقم بخورد .ما دو گل آخر را در شرايطي
اس��تثنايي درياف��ت كرديم .جان تري لغزي��د و بازيكن آنها در
موقعيت تك به تك قرار گرفت .اين ربطي به سازماندهي دفاعي
ندارد .گل بعدي هم در فاصله س��ه دقيقه مانده به پايان بازي و
زماني كه ما تالش ميكرديم بازي را به تساوي بكشيم ،به ثمر
رس��يد .قبل از اين بازي ،خط دفاعي ما يكي از سه خط دفاعي
برتر ليگبرتر بود .ما اش��تباهاتي داشتيم كه بايد آنها را برطرف
كنيم ».بازي بد جان تري در قلب دفاعي خط چلسي در شكست
اين تيم بيتاثير نبود .او اخيرا به خاطر توهينهاي نژادپرستانه به
آنتوان فرديناند ،برادر ريو فرديناند در كانون توجهات قرار گرفته
و روزهاي سختي را سپري ميكند .البته ويالش بوآش اين مورد
را در روند كاري مدافعش بيتاثير دانست« :من فكر نميكنم كه
اين مسايل حواس تري را پرت كرده باشد .احساس ميكنم كه
اين را بايد يك س��وءتفاهم قلمداد كنيم تا يك وضعيت دشوار.
اتحاديه فوتبال انگليس تحقيقاتش را روي پرونده تري آغاز كرده
اس��ت .ما در اين موضوع به هيچ عن��وان دخالت نخواهيم كرد.
شكست مقابل آرسنال براي ما بسيار دردناك بود و تمام بازيكنان
و اعضاي كادرفني در آن مقصرند نه يك بازيكن».

محروم شدن دوشغلههاي ورزشي توسط سازمان بازرسي در انتخابات فدراسيونها
آب��ان و آذرماه س��الجاري فرصت ثبتن��ام كانديداهاي
انتخابات هش��ت فدراسيون اعالم شد اما اين خبر در حالي از
زبان حميد س��جادي شنيده ميشود كه سازمان بازرسي كل
كشور مجددا به ياد دوشغلههاي ورزشي افتاده و پس از گذشت
دو سال اين بار مصرانه پيگير ممنوعيت دوشغلههاي ورزشي
است .سازمان بازرسي كل كش��ور در نامهاي به وزارت ورزش
و جوانان با صراحت اعالم كرده اس��ت كه مديران دوش��غله و
بازنشستهها اجازه حضور در مجامع انتخاباتي فدراسيونهاي
ورزش��ي را ندارند .الزم به يادآوري اس��ت كه بحث ممنوعيت
حضور مديران دوش��غله و بازنشس��تهها در پستهاي اصلي
فدراسيونهاي ورزش��ي به دوره رياس��ت محمد عليآبادي،
رييس سازمان پيشين تربيتبدني بازميگردد .اگرچه همان
زمان هم سازمان بازرسي كل كشور و مجلس شوراي اسالمي
تالش زيادي كردند تا اين موضوع هرچه زودتر حل ش��ود اما
با گذشت زمان ،پرونده دوشغلهها كمرنگ و گم شد .اكنون با
توجه به اينكه دوره چهارساله برخي از فدراسيونهاي ورزشي
به پايان رسيده ،محمد عباسي برگزاري مجامع انتخاباتي را تا
مدتي لغو كرد و با ارسال نامهاي به سازمان بازرسي كل كشور

يزدانيخرم :نه دوشغلهام ،نه بازنشسته

درخواست كرد تا هرچه زودتر تكليف حضور مديران دوشغله و
بازنشستهها در انتخابات فدراسيونهاي ورزشي مشخص شود.
اگرچه چند ماه از ارسال اين نامه ميگذرد اما باالخره چند روز
قبل س��ازمان بازرسي در نامهاي رسما اعالم كرد كه «مديران
بازنشسته و دوشغلهها برابر قانون امكان فعاليت در پستهاي
اصلي فدراسيونهاي ورزشي را ندارند ».همچنين در اين نامه
ذكر شده است كه بازنشستهها تنها در صورتي كه وزير از هيات
وزيران مجوز بگيرد ،ميتوانند در راس فدراسيونهاي ورزشي
فعاليت كنند ،اما بايد از حضور مديران دوشغله در پستهاي
اصلي طبق قانون جلوگيري شود .پس از آنكه تكليف مديران
دوش��غله و بازنشستهها توسط سازمان بازرسي كل كشور روز
ش��نبه مشخص ش��د ،امور مجامع وزارت ورزش و جوانان در
نامهاي به هش��ت فدراسيون ورزش��ي كه دوره رياست آنها به
پايان رس��يده يا طي چند روز آينده به اتمام ميرس��د ،اعالم
كرد كار نامنويس��ي از نامزدهاي پست رياست فدراسيونهاي
ورزشي را آغاز كنند .با اين اوصاف در فدراسيونهاي كشتي،
واليبال ،ژيمناستيك ،كوهنوردي ،چوگان و كونگفو ثبتنام از
روز سهشنبه آغاز ميشود و تا  25آبان ادامه خواهد داشت.

همچنين نامنويسي از فدراسيونهاي دوميداني و پهلواني
و زورخان��هاي هم به ترتي��ب در روزهاي  21آبان و دوم آذر به
مدت  10روز كاري انجام خواهد شد .الزم به يادآوري است كه
دوره رياست فدراسيونهاي كشتي ،واليبال ،چوگان ،پهلواني و
زورخانهاي اكنون به پايان رس��يده ،اما دوره رياست چهارساله
فدراس��يونهاي كوهنوردي و كونگفو تا چند روز ديگر ادامه
خواهد داش��ت .همچنين در نامه ارس��الي امور مجامع وزارت
ورزش و جوانان به فدراس��يونهاي ورزشي تاكيد شده كه از
حضور مديران بازنشس��ته و بازخريدشده جلوگيري شود كه
در اين صورت يزدانيخرم ،شعايي و صفارزاده اجازه نامنويسي
براي حضور در انتخابات فدراسيونهاي كشتي ،كوهنوردي و
پهلواني و زورخانهاي را ندارند .اين خبر در حالي اعالم ميشود
كه يزدانيخرم ،رييس فدراسيون كشتي بر اين باور است كه
براي حضور در انتخابات هيچگونه مشكلي ندارد .او در اينباره
به روزنامه «شرق» ميگويد« :اين موضوع ربطي به من ندارد و
شامل حال من نميشود .من نه بازخريد هستم ،نه بازنشسته
و نه حتي دوش��غله .پ��س به اميد خ��دا در انتخابات ثبتنام
خواهم كرد ».مديران دوشغله هم تنها در شرايطي ميتوانند
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در انتخابات حاضر شوند كه متعهد شوند در صورت موفقيت در
انتخابات از ساير مشاغل خود استعفا دهند و تكشغله شوند.
در همين راس��تا ،به نقل از وزارت ورزش و جوانان ،حميد
س��جادي ،معاون ورزش قهرماني و حرف��هاي وزارت ورزش با
ارسال نامههاي جداگانه به فدراسيونهاي واليبال ،ژيمناستيك،
كونگفو ،كوهن��وردي ،چوگان ،دوميداني ،كش��تي و ورزش
پهلوان��ي و زورخانهاي تاريخ ثبتنام از نامزدها و انجام مراحل
برگزاري انتخابات را اعالم كرد .در اين نامه ،ثبتنام از نامزدهاي
انتخابات فدراسيونها به طور مجزا مشخص شده است.
واليب��ال ،كش��تي ،چ��وگان ،كوهن��وردي ،كونگف��و و
ژيمناستيك :از  10آبان (به مدت  15روز)
فدراسيون دوميداني از  21آبان( :به مدت  15روز)
فدراس��يون ورزش پهلواني و زورخان��هاي :از دوم آذر (به
م��دت 18روز) همچني��ن حميد س��جادي ،مع��اون ورزش
قهرماني و حرفهاي وزارت ورزش و جوانان اعالم كرده اس��ت:
«عالقهمندان و متقاضيان شركت در انتخابات اين فدراسيونها
صرفا در مدت زمان مشخصشده ميتوانند با ارايه مدارك خود
به فدراسيونها براي كانديداتوري اعالم آمادگي كنند».

ناظران «اي.اف.سي»
ديگر به ايران نميآيند

رييس سازمان ليگ فوتبال ايران گفت :ناظران
 AFCبه علت برطرفشدن مشكالت ليگ ايران،
ديگ��ر به اي��ران نخواهند آمد .به گ��زارش فارس،
عزيزمحمدي درخصوص تعامل نمايندگان AFC
با مس��ووالن اي��ران عنوان كرد :ب��ه علت اينكه ما
مشكالت ليگ ايران را درخصوص درخواستهاي
 AFCبرطرف كردهايم ،اي��ن نمايندگان ديگر به
ايران نخواهند آمد و مش��كلي در اين زمينه وجود
ندارد .وي ادامه داد :به نظر نميرسد مسال ه خاص
ديگري براي حضور نمايندگان كنفدراسيون فوتبال
آسيا در ايران باقي مانده باشد تا آنها با سفر به ايران
در مورد آن اظهارنظر كنند .محمدي اضافه كرد :ما
اسامي هياترييسه دو باشگاه استقالل و پرسپوليس
را براي كنفدراس��يون آسيا ارس��ال و درخصوص
مشكالت ديگر نيز مسايل را برطرف كردهايم و چند
موضوع كوچك ديگر وجود دارد كه به نظر نميرسد
حضور آنها لزومي داشته باشد.

كار ساخت مدالهاي المپيك لندن
آغاز شد

كار س��اخت چهاره��زارو  700مدال المپيك و
پارالمپيك  2012لندن در «رويال مينت» بريتانيا
آغاز شد .به گزارش مهر ،كار ساخت هركدام از اين
مدالها كه توسط گروهي از طراحان و صنعتگران
در جن��وب ولز انج��ام ميپذيرد 10س��اعت زمان
ميبرد« .ديويد واتكينس» كه در ساخت مدلهاي
فيلم « :2001اوديسه فضايي» با «استنلي كوبريك»
همكاري كرده ،طراحي مدالهاي المپيك را برعهده
دارد .روي اين مدال الهه يوناني «نايك» نقش بسته
و پشت آن پنج عنصر نمادين از جمله رودخانه تايمز
كه نماد لندن است ،به چشم ميخورد .كار طراحي
مداله��اي پارالمپيك هم برعهده «لين چئونگ»
بوده كه متخصص جواهرسازي است .مواد معدني
اي��ن مداله��ا از معادن مس «كن��هكات» يوتا در
نزديكي «سالت ليك» و «اويو تولگو»ي مغولستان
فرآوري ش��ده است .برپايه گزارش ديلي ميل ،كار
س��اخت اين چهارهزارو  700مدال توس��ط 800
نفر انجام ميگيرد و در  805مراسم به ورزشكاران
مدالآور در المپيك و پارالمپيك اهدا ميشود« .آدام
الرنس» ،مدير اجرايي «رويال مينت» ،درخصوص
اين مدالها اظهار داش��ت :به خود ميباليم كه كار
ضرب مدالهاي المپي��ك و پارالمپيك برعهده ما
گذاشته شده است.
عليآبادي:

قبل از المپيك  ،تغييرات
در فدراسيونها قابل دفاع نيست

رييس كميته ملي المپيك گفت :قبل از شروع
مس��ابقات المپيك تغيي��رات در فدراس��يونها و
كادر فني تيمها قابل دفاع نيست .محمد عليآبادي
در هجدمين دوره نمايشگاه بينالمللي مطبوعات و
خبرگزاريها درباره شرايط ورزشكاران ايران براي
حضور در المپيك لندن به فارس گفت :همانطور
كه ميداني��د تكتك فدراس��يونها داراي تقويم
ورزش��ي بوده و تا انتهاي س��ال براس��اس همين
تقويم عمل خواهند ك��رد .وي ادامه داد :وضعيت
كلي ما ب��راي حضور در المپيك خوب اس��ت .در
رش��تههايي مانند دوميداني ،وزنهبرداري ،قايقراني
و بوكس سهميه گرفتهايم و اگر بتوانيم در واليبال
نيز س��هميه كس��ب كنيم با  65تا  70ورزش��كار
راهي لندن ميشويم .تعداد رشتههايي كه امسال
ش��ركت ميكند نسبت به دوره قبل بيشتر شده و
در كش��تي و وزنهبرداري وضعيت خوبي داريم .به
احسان حدادي اميد بس��تيم ،البته در رشتههاي
ديگر هم اميد داريم .رييس كميته ملي المپيك در
پاس��خ به اين سوال كه ميتوان به افزايش مدالها
نس��بت به دوره قبل اميد بس��ت ،اظهار داش��ت:
اميدوار هس��تيم اما نتيجه تغيير تاكتيكي كارنامه
خودمان را در س��ه ماهه اول س��ال  90به صورت
رس��مي مثل مس��ابقات قبل كه برگ��زار كرديم و
مدالهايي كه توانس��تيم به دست آوريم به صورت
مشخص و كارشناس��انه اعالم كرديم و 95درصد
مطابق برنامه عمل شد .عليآبادي درباره تغييرات
در تكواندو گفت :تغيير و تحول در فدراسيونها به
معناي عام بد نيس��ت و ميتواند خيلي هم مثبت
باش��د .در نهايت تصميمگيري با فدراسيون است
و در وزارت ورزش نظ��ارت ص��ورت ميگي��رد .ما
هم پيگيري ميكنيم كه اگر اين تغييرات به زيان
فدراس��يون باشد با صحبت و كنار هم نشستن به
تفاهم برسيم تا به بهترين وضعيت دست پيدا كنيم.
تكواندو رش��ته قدرتمندي است؛ هم مربيان قابلي
در س��طح بينالمللي و هم ورزش��كاراني در سطح
جهاني بسيار دارد .همه مربيان ما با كمي اختالف
خوب هستند .بايد در مجموع در فدراسيون مربيان
و ورزش��كاران همدل باشند .اگر مربي خيلي قوي
باشد و مجموعه با او هماهنگ نباشد معلوم نيست
كه نتيجه دلخواه به دست آيد .وي در پاسخ به اين
س��وال كه اگر تغييرات مثبت اس��ت ،آيا ميتوان
اميدوار بود كه اين تغييرات در س��اير فدراسيونها
هم انجام ش��ود ،گفت :بهتر است كه انجام نشود.
مگر اينكه گزينههاي بهتري باشد يا مسايل خاصي
اتفاق افتد كه هيات رييسه ،كميته ملي المپيك را
مجبور به تصميمگيري كند .حدود  10ماه مانده به
شروع رسمي بازيها جابهجايي مربي و تغييرات در
فدراسيونها خيلي قابل دفا ع نيست.

