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خبر كوتاه
پیام رئیس فدراسیون فوتبال خطاب به
علیرضا بیرانوند

رئیس فدراسیون فوتبال بعد از پایان مراسم
بهترینهای فوتبال آسیا پیامی را برای علیرضا
بیرانوند منتشر کرد.
مراسم برترین های فوتبال آسیا ظهر دیروز
در شرایطی برگزار شد که اکرم عفیف از قطر به
عنوان مرد سال فوتبال آسیا انتخاب شد تا دست
بیرانوند گلر تیم ملی فوتبال ایران از این عنوان
کوتاه بماند.
مهدی تاج بعد از پایان این مراسم پیامی را
برای بیرانوند منتشر کرد:
علیرضای عزیز نخستین دروازه بان فوتبال
ایران است که به جمع  3بازیکن برتر سال آسیا
رسیده و این نشاگر توانایی و استعداد جوان
سخت کوشی است که با تالش و اراده ای مثال
زدنی به قله های فوتبال ایران و آسیا رسیده
و حتی می تواند به موفقیت هایی بزرگ تر از
این دست یابد .دستان پرتوان علیرضا بیرانوند
خاطراتی تکرار ناشدنی را برای اهالی فوتبال رقم
زده که هرگز از یادها نخواهد رفت ،از آن پنالتی
تاریخی برابر بهترین بازیکن جهان تا آن صحنه
سرنوشت ساز در نیمه نهایی لیگ قهرمانان آسیا،
تا همه پروازهای خاطره انگیز سنگربان اول تیم
ملی فوتبال جمهوری اسالمی ایران.
بیرانوند در ابتدای جاده موفقیت ها و
افتخارات قرار دارد و برای رسیدن به سکوهای
باالتر از این آینده ای درخشان در پیش است.

محمدرضا طالقانی عضو هیئت رئیسه
فدراسیون کشتی شد

رئیس پیشین فدراسیون کشتی به عنوان
عضو هیئت رئیسه این فدراسیون منصوب شد.
به گزارش امتیاز و به نقل از پایگاه خبری
وزارت ورزش و جوانان ،بنا به درخواست علیرضا
دبیر رئیس فدراسیون کشتی با حکم مسعود
سلطانیفر وزیر ورزش و جوانان ،محمدرضا
طالقانی بهعنوان عضو هیئت رئیسه فدراسیون
کشتی منصوب شد.

محرمی را میآورم،
 ۲مهاجم خارجی از من بخرید!

صادق محرمی مدافع راست  ۲۳ساله که
سابقه حضور در تیم ملی را نیز دارد ،پس از
یک فصل حضور در دیناموزاگرب به صورت
قرضی راهی لوکوموتیو شد .او که تا سال ۲۰۲۳
با دینامو قرارداد دارد ،حاال باید تا پایان فصل
برای لوکوموتیو به میدان برود! گفته میشود این
مدافع جوان ایرانی از وضعیت خودش ناراضی
است و دوست دارد دوباره به پرسپولیس برگردد.
پرسپولیس در این فصل از سه بازیکن به
نامهای مهدی شیری ،سیامک نعمتی و حسین
ماهینی در جناح راست استفاده کرده ولی
آنطور که مشخص است گابریل کالدرون از
عملکرد آنها رضایت کامل ندارد .البته حساب
سیامک از بقیه بازیکنان جداست ،چون پست
اصلی نعمتی وینگر است .کالدرون نیاز به جذب
یک مدافع راست را حس کرده و مدت هاست
از مسئوالن باشگاه پرسپولیس خواسته به فکر
خرید یک دفاع راست مطمئن باشند.
شاید خود صادق محرمی بیمیل به
بازگشت نباشد ،ولی مشکل اصلی او برای آمدن
به پرسپولیس قراردادش با باشگاه کروات است.
صادق محرمی تا سال  ۲۰۲۳قرارداد دارد و بعید
است به این راحتی اجازه خروج پیدا کند .اگر
هم باشگاهش اجازه جدایی را صادر کند فقط در
صورتی است که باشگاه پرسپولیس مبلغ قابل
توجهی را بابت رضایتنامه او پرداخت کند که
با توجه به اوضاع مالی پرسپولیس بعید است
چنین پولی را بتوانند بدهند.
در چنین شرایطی شنیدیم یک ایجنت
سرشناس که هم در پرسپولیس و هم در
استقالل نفوذ (!) زیادی دارد مدعی شده است
میتواند صادق محرمی را برگرداند .طرف حتی
به مدیران پرسپولیس وعده داده که در نیمفصل
قادر است صادق محرمی را به این تیم بیاورد به
شرط آنکه در نیمفصل و نقل و انتقاالت زمستانی
دو مهاجم خارجی را از او بخرند! شرطی عجیب
که انجام آن به این راحتی نیست .این ایجنت زبر
و زرنگ البته روی اغلب بازیکنان پرسپولیس و
همینطور استقالل تسلط دارد و باید دید باشگاه
پرسپولیس با پیشنهاد او چه میکند؟!

ضربه تعطیلیها به تراکتور؛ یک ماه
بدون مسابقه

دیدار دیروز شنبه تراکتور تبریز مقابل
پیکان در هفته دوزادهم رقابت های لیگ برتر
لغو شد تا شاگردان مصطفی دنیزلی در شرایط
عجیب قرار بگیرند .سرخپوشان تبریزی آخرین
بازی خود در فصل جاری را چهاردهم آبان ماه
در اصفهان مقابل سپاهان برگزار کردند که با
شکست دو بر صفر این تیم همراه بود .تراکتوری
ها پس از این دیدار که در هفته دهم برگزار شد
با تعطیلی لیگ به خاطر بازی تیم ملی فوتبال
ایران مقابل عراق روبرو شدند و پس از آن هم
هیچ دیداری در لیگ برتر برگزار نکردند.
سرخپوشان تبریزی قرار بود اول آذرماه
میزبان شهرخودرو باشند که این بازی به دلیل
مشکالت مربوط به اینترنت و فروش بلیت برگزار
نشد .پس از آن هم شاگردان دنیزلی قرار بود
روز شنبه در چارچوب رقابت های لیگ برتر به
مصاف پیکان تهران در ورزشگاه شهدای شهر
قدس بروند که این بازی هم به دلیل آلودگی
هوا لغو شد.
به این ترتیب تراکتوری ها پس از یک ماه
از آخرین بازی خود بایستی پنجشنبه چهاردهم
آذرماه سال جاری به مصاف شاهین شهرداری
بوشهر برود .تیمی که در طول این مدت تنها
یک دیدار مقابل نود ارومیه در یک شانزدهم
نهایی جام حذفی برگزار کرد که طی آن اکثر
نیمکت نشینان بازی کردند .اتفاقی عجیب برای
تیمی که مدعی عنوان قهرمانی است و می تواند
روحیه سرخپوشان تبریزی را تحت تاثیر نتایج
سایر بازی ها قرار دهد.

ورزش
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خلیلزاده :هوای پرسپولیس خوب نیست

گل خلیل زاده به االهلی بهترین گل آسیا شد

گل مدافع تیم فوتبال پرسپولیس به االهلی
عربستان جایزه بهترین گل لیگ قهرمانان آسیا در
فصل  ۲۰۱۹را دریافت کرد.
به گزارش امتیاز ،کنفدراسیون فوتبال آسیا
( )AFCبا انتشار  10گل برتر لیگ قهرمانان آسیا
در فصلی که با قهرمانی الهالل به پایان رسید ،از
طریق نظرسنجی از کابران خود خواست بهترین
گل این رقابتهای در فصل  2019را انتخاب کنند.
در این بین گل شجاع خلیلزاده ،مدافع تیم
فوتبال پرسپولیس به االهلی عربستان در هفته
سوم از مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا یکی از
نامزدهای دریافت جایزه بهترین گل لیگ قهرمانان
آسیا در فصل  2019شد.
روز گذشته با اعالم بهترین های آسیا در سال
 2019گل شجاع خلیل زاده به االهلی به عنوان
زیباترین گل فصل آسیا توسط کاربران انتخاب شد.
فکر نمی کردم گلم بهترین گل اسیا شود

مدافع تیم فوتبال پرسپولیس گفت :فکر
نمیکردم گلم به االهلی بهترین گل سال آسیا
شود و باید بگویم خودم هم به این گل رای دادم.
شجاع خلیلزاده درباره انتخاب گلش به عنوان
بهترین گل سال آسیا اظهار داشت :هر گلی که
برای پرسپولیس زدهام برای من لذتبخش است

اما میتوانم بگویم که گلی که به االهلی عربستان
زدم ،بهترین گل من بود .دست همه کسانی که به
من رای دادند را میبوسم و از همه آنها ممنون
هستم .حتی از کسانی هم که به من رای ندادند
هم ممنونم.
وی درباره اینکه کمپین جالبی برای انتخاب
گل او به راه افتاد و مجریان تلویزیونی ،بازیگران،

خوانندگان و ورزشکاران زیادی از مخاطبان خود
درخواست کرده بودند به گل خلیل شجاعزاده رای
بدهند ،افزود :همه این عزیزان به من لطف داشتند
و من از آنها ممنونم که در این راه به من کمک
کردند .آنقدر در این مدت این عزیزان به من لطف
داشتند که شرمنده آنها هستم .امیدوارم که الیق
این همه محبت باشم.

خلیلزاده در باره اینکه خودش فکر میکرد
گلی که به االهلی عربستان زد به عنوان بهترین
گل سال آسیا انتخاب شود ،گفت :آن زمان که این
توپ را گل کردم به این مسئله فکر نمیکردم که
گل من بهترین گل آسیا شود چراکه همواره در این
نظرسنجیها سر ایرانیها را میبُرند اما هواداران و
ارتش میلیونی سرخ به من کمک کردند تا بتوانم
به این مهم دست پیدا کنم و از همه آنها ممنون
هستم.
مدافع تیم پرسپولیس در پاسخ به این سوال
که آیا باز هم هواداران میتوانند شاهد به ثمر
رساندن گلهای زیبا از سوی او باشند ،خاطرنشان
کرد :من تالشم را میکنم اما هوای پرسپولیس
این روزها خوب نیست .امیدوارم تیم خیلی بهتری
شویم و آن چیزی باشیم که هواداران میخواهند.
ما هواداران را درک میکنیم و تالش میکنیم تا
عملکرد خیلی بهتری داشته باشیم و هواداران
بدانند ما حال و هوای آنها را درک میکنیم.
وی در مورد اینکه آیا خودش به گلی که زده
در این نظرسنجی رای داده یا نه ،افزود :صادقانه
میگویم به گل خودم رای دادم .البته اگر گل من
در این رقابت نبود ،به گل بازیکن ازبکستانی رای
میدادم؛ چراکه گل خیلی قشنگی به ثمر رساند.

بیرانوند نه ،اکرم عفیف مرد سال آسیا شد

هیچ جایزه ای به ایران نرسید

روز گذشته نامزدهای کسب عناوین مختلف به همراه مهمانان
ویژه و مقامات  AFCدر سالن برگزاری مراسم در کشور هنگ کنگ
برگزار شد.
به گزارش امتیاز؛ ابتدا با دعوت مجریان برنامه ،شیخ سلمان،
رئیس کنفدراسیون فوتبال آسیا روی سن رفت و در ادامه مراسم
اهدا جوایز ،،بهترین ورزشکاران فوتبال اسیا انتخاب شدند که انتخاب
بهترینهای فوتبال آسیا بدین ترتیب انتخاب و برگزار شد:
جایزه بهترین فدراسیون فوتبال آسیا (بلندپروازی) به فدراسیون
فوتبال گوام رسید.
جایزه بهترین فدراسیون فوتبال آسیا (توسعه) به فدراسیون
فوتبال هنگ کنگ رسید.
جایزه بهترین فدراسیون فوتبال آسیا (الهام بخشی) به فدارسیون
فوتبال ژاپن اهدا شد .در این بخش فدراسیون فوتبال ایران هم کاندید
بود.
جایزه تقدیر رییس  AFCبرای فوتبال پایه (بلندپروازی) به
فدراسیون فوتبال برونئی رسید.
جایزه تقدیر رییس  AFCبرای فوتبال پایه (توسعه) به
فدراسیون سنگاپور رسید.
جایزه تقدیر رییس  AFCبرای فوتبال پایه (الهامبخشی) به
فدراسیون فوتبال چین رسید.
آساکو تاکاکورا ،سرمربی ژاپنی تیم ملی زنان این کشور ،جایزه

بهترین مربی زن آسیا را به دست آورد .در این بخش ،کتایون
خسرویار از ایران هم نامزد بود .جایزه تاکاکورا در غیاب او به دبیر کل
فدراسیون فوتبال ژاپن تقدیم شد.
چانگ جونگ یونگ ،سرمربی تیم ملی زیر  20ساله های کره
جنوبی به عنوان بهترین مربی مرد سال آسیا انتخاب شد.
توموکی یوشیکاوا از ژاپن برنده جایزه بهترین بازیکن فوتسال
در قاره کهن شد .در این بخش ،مهدی جاوید از ایران هم نامزد
بود .مهدی تاج ،رئیس فدراسیون فوتبال ایران ،جایزه بهترین بازیکن
فوتسال را به یوشیکاوا از ژاپن تقدیم کرد.
سون هیونگ مین ،ستاره کره ای تاتنهام موفق شد باالتر از
سردار آزمون جایزه بهترین آسیایی شاغل در خارج از قاره کهن را
به دست آورد.
جون اندو از ژاپن ،به عنوان بهترین بازیکن زن جوان آسیا
شناخته شد.
پس از پخش کلیپی از نامزدهای جایزه بهترین بازیکن زن
سال آسیا ،جایزه این بخش به ساکی کوماگای از ژاپن اهدا شد .این
فوتبالیست ژاپنی لحظاتی در مراسم سخنرانی کرد.
نوبت به کلیپ معرفی نامزدهای جایزه بهترین بازیکن مرد آسیا
رسید و تصاویر علیرضا بیرانوند در کنار اکرم عفیف و توموآکی ماکینو
به نمایش درآمد.
شیخ سلمان و جیانی اینفانتینو برای اهدای جایزه بهترین

یکی از شاگردان طالیی محمد بنا در المپیک لندن
می گوید با کنار رفتن خادم و روی کار آمدن بنا ممکن
است به کشتی برگردد.
امید نوروزی یکی از  ۳شاگرد خلف محمد بنا در
المپیک لندن بود که توانست با مدال طال به ایران بازگردد.
این فرنگی کار که دوران اوجش بین سال های  ۲۰۱۰تا
 ۲۰۱۴یک طالی بازی های آسیایی ،یک طالی المپیک،
یک طال و یک نقره جهانی را برای ایران به ارمغان آورد،
بعد از ناکامی در المپیک ریو دیگر روی تشک نرفت .امید
نوروزی در  ۳۲سالگی می گوید  ۲سال است روی تشک
نرفته و بعید است بتواند با این شرایط به کشتی برگردد.
با این حال ارتباط خوب او با محمد بنا و روی کار
آمدن مربی محبوبش در تیم ملی این کشتی گیر باتجربه
را وسوسه می کند تا بار دیگر طعم پوشیدن دوبنده تیم
ملی را بچشد .دقیقا این اتفاق ممکن است با توجه به
نتیجه ای که کشتی فرنگی ایران در مسابقات جهانی
 ۲۰۱۸گرفت ،برای سوریان و قاسم رضایی هم رخ دهد.
به همین بهانه با امید نوروزی که موضع تندی
نسبت به رسول خادم و دوران مدیریتش در فدارسوین
کشتی دارد ،همکالم شدیم .در ادامه مشروح صحبت های
قهرمان سابق کشتی فرنگی المپیک را در گفت و گو با

بازیکن سال آسیا روی سن آمدند.
اکرم حسن عفیف به عنوان بهترین بازیکن سال آسیا انتخاب
شد .ژاوی هرناندز ،سرمربی اسپانیایی تیم السد قطر این جایزه را به
نمایندگی از اکرم عفیف دریافت کرد .سپس کلیپی از صحبت های
اکرم عفیف پخش شد.
در نخستین روزهای ماه دسامبر ،مهم ترین اتفاق فوتبال آسیا
مراسم برترین های سال  2019این قاره است که در زمینه های
مختلفی جوایز به نفرات برنده اهدا می شود.
ستاره جوان تیم ملی قطر و باشگاه السد ،باالتر از دروازه بان ملی
پوش ایران عنوان بهترین بازیکن سال  2019آسیا را به دست آورد.

حمله تند شاگرد محمد بنا به رسول خادم

بعدها برای مردم مشخص خواهد شد که چه اتفاقاتی بهصورت
مهندسیشده افتاد که آقایان نتیجه را گرفتند .بارها گفتم  ۱۵تیم یک
طرف هستند و یک تیم در طرف دیگر .خیلی مثالها هست که قانون
برای خیلیها یک مدل دیگر است ».اینها فقط بخشی از صحبتهای
امیر قلعهنویی ،سرمربی فعلی سپاهان اصفهان است که بعد از شکست
یک بر صفر مقابل پرسپولیس در جام حذفی سال گذشته مطرح شد.
سپاهان در آن مسابقه با تصمیمات داور  ۹نفره شد ولی با تصمیم همان
داور ،یعنی محمدحسین زاهدیفر ،یک پنالتی پرحرفوحدیث نصیب
شاگردان قلعهنویی شد که مهدی کیانی توپ را به آسمان کوبید...
ن حال بعد از بازی «ژنرال» سعی کرد موفقیت سه فصل آخر
با ای 
پرسپولیس با برانکو را به دستهای پشتپرده و نیروی خارج از زمین
ربط دهد؛ اتفاقی که اصال جدید نبود .در فصل جدید اما قلعهنویی اگر
چه نه به بیپروایی آخر فصل گذشته بلکه در لفافه سعی کرده حرفها
و عقایدش مبنی بر دستهای پشت پرده را بیان کند و دوباره از
نیرویی حرف بزند که این بار علیه یک تیم «شهرستانی» به راه افتاده
است؛ بازی هوشمندانهای از سوی پرافتخارترین سرمربی لیگ که به
نظر میرسد بدون حسابوکتاب نباشد .تازهترین دستاورد او از این
«مهندسی روانی» ،پنالتی واضح و آشکار برای استقالل مقابل سپاهان
بود که از دید داور (دست بر قضا همان زاهدیفر) پنهان ماند .قلعهنویی
حاال بهشدت تحت فشار است که با حرفها ،طعنه و کنایههایی که زده،
جو را به نفع تیم سپاهان کرده و در این فصل چندین بار اشتباهات
داوری به سودش رقم خورده است.
حمایت نکردن وزیر و وکیل از سپاهان تا سود بردن از
داوری
سرمربی سپاهان در نشست خبری پیش از آغاز مسابقه با
استقالل با همان ترفند همیشگی سعی کرد تا با کددادن و استفاده از
کلیدواژههای مشخص ،تیمش را «تنها» و «مظلوم» نشان دهد تا بهطور
کامال هوشمندانه جریانی را به راه بیندازد که «داوران» دوست ندارند
سپاهان در این فصل موفق شود« :درخواستی از سازمان لیگ داشتیم
که خدا را شکر به درخواستهای ما اهمیت نمیدهند .چون ما یک تیم
شهرستانی هستیم و وزیر و وکیل پشت ما نیستند ،چون بازیها تعطیل
بود ،درخواست کردیم بازی ما در جام حذفی با یک روز تأخیر در روز

فدراسیون نیستند و کارنامه شان هم مشخص است .باید
مدیران کاربلد از نظر فنی و مالی به فدراسیون کشتی
بیایند؛ اما هنوز آثار دوران مدیریت خادم را در فدراسیون
می بینیم .متاسفانه هر چه قهرمان جهان و المپیک در
کشتی داشتیم ،بیرون از گود نشستند و کسانی کشتی
را در این چند سال اداره کردند که صفر تا صد کشتی
را بلد نیستند.
همکاران خادم هم باید از فدراسیون بروند
انتخاب غالمرضا محمدی و محمد بنا برای تیم های
ملی کشتی کامال بجا و به موقع بود .محمد بنا فرد باتجربه
ای است و می داند باید کدام کشتی گیر را انتخاب و
روی او کار کند .با این حال تا زمانی که افراد خادم در
فدراسیون هستند ،مطمئن باشید کارها به درستی پیش
نمی رود .از معاون تا نایب رییس و دبیر باید تغییر کنند.
تا زمانی که این افراد هستند ،شیطنت های دوران خادم
وجود دارد.
بنا نباید اشتباهات گذشته را تکرار کند
محمد بنا در المپیک ریو نتیجه نگرفت چون
فضای خوبی برای او ایجاد نشده بود .نباید اشتباهاتی که
در گذشته داشتیم را دیگر تکرار کنیم .االن هم انتخاب
نفراتی که قرار است به بنا کمک کنند ،خیلی مهم است.

«مهندسی روانی» قلعهنویی

دوشنبه برگزار شود اما قبول نکردند ».تأکید قلعهنویی بر شهرستانی
بودن تیمش و عدم حمایت مستقیم وزیر نشان میدهد که او از قصد
چنین جمالتی را به زبان آورده تا دوباره به شایعه حمایت وزیر ورزش
از دو تیم استقالل و پرسپولیس دامن بزند .این اظهار نظرها در حالی
است که به عقیده هواداران دو تیم تهرانی ،این سپاهان است که از
ارکان فوتبال ایران به نفع خودش استفاده میکند .هواداران سرخابی
همواره با اشاره به «باند اصفهانی» فدراسیون اعتقاد داشتهاند این تیم
و سرمربیانش حاشیه امنیت و البته مصونیت خاصی دارند .مهدی تاج
و محمدرضا ساکت بهعنوان رئیس فدراسیون و دیگری دبیر کل سابق
و در سایه این روزهای فوتبال ایران ،نفراتی هستند که پیشتر جزئی
از باشگاه سپاهان بودند .ضمن این که سپاهان با پنج قهرمانی در لیگ
برتر و سه قهرمانی در جام حذفی از پرافتخارترین تیمهای فوتبال
ایران است اما این که چطور شده که یکی از پرافتخارترین تیمهای
باشگاهی در ایران ،به گفته قلعهنویی حمایت وزیر و وکیل را ندارد،
محل سوال است!
با این دیدگاه ،قلعهنویی در واقع یک گلبهخودی هم به تیمش
زده که این هشت قهرمانی در لیگ و جام حذفی با حمایت وزیر و وکیل
به دست آمده و تا زمانی که حمایت این دو را نداشته باشد ،دستش
به جام نخواهد رسید .با همین پیشفرض بود که تقابل با استقالل در
ورزشگاه نقش جهان اصفهان آغاز شد؛ دیداری که با اشتباه وحشتناک
و باورنکردنی زاهدیفر ،داور مسابقه ،در خصوص عدم اعالم هند پنالتی
کیروش استنلی در درون محوطه جریمه به سود استقالل ،جنجال
بزرگی را در این مسابقه به راه انداخت که باعث شد شش دقیقه از زمان
مسابقه متوقف شود .استقاللیها حاال مدعی هستند اگر آن اشتباه رخ
نمیداد ،تیمشان میتوانست برنده از زمین خارج شود و بعد از چهار
سال صدرنشین میشدند .در این فصل اما اشتباهات دیگری به سود
سپاهان رقم خورده که شکایت سایر تیمها را نیز دربرداشته است .در
هفته سوم و در دقیقه  ۷۷مدافع سپاهان مشابه خطای هند کیروش
استنلی در درون محوطه جریمه توپ را با دست کنترل کرد و داور
در چند قدمی صحنه ،خطای پنالتی اعالم نکرد تا جواد نکونام در
پایان مسابقه بهشدت نسبت به تصمیم داور معترض شود .یکی دیگر
از تصمیمات عجیب و بحثبرانگیز داوری برای سپاهان ،داربی اصفهان

خبرهایی جدید
از مذاکره فدراسیون با برانکو

فدراسیون فوتبال بسته پیشنهادی جدیدی
را به برانکو ایوانکوویچ پیشنهاد کرده اما مرد
کروات که گرفتن طلبش از پرسپولیس را هدف
اصلی قرار داده فعال پاسخی به این پیشنهاد
نداده است.
در حالیکه فدراسیون فوتبال ایران پیگیر
فسخ قرارداد با مارک ویلموتس برای ادامه
همکاری در تیم ملی است بسته جدیدی را به
برانکو ایوانکوویچ پیشنهاد کرده است.
مسئوالن فدراسیون فوتبال قصد دارند نظر
سرمربی پیشین پرسپولیس را برای عقد قرارداد
با فدراسیون فوتبال پس از فسخ با سرمربی فعلی
بلژیکی جلب کنند.
برانکو برای نشستن روی نیمکت تیم ملی
خواهان عقد قرارداد سه ساله شده و عنوان کرده
است باید مطالبات او از پرسپولیس و مالیاتش
بابت حضور در این تیم پرداخت شود.
فدراسیون فوتبال با عقد قرارداد بلندمدت
با این مربی موافقت کرده است اما به برانکو اعالم
کرده تنها حاضر به پرداخت مالیات  ۲۲۰هزار
یورویی اوست و طلبش را از پرسپولیس بگیرد.
برانکو هنوز پاسخ مدیران ارشد فدراسیون
را نداده است تا تکلیف آینده نیمکت تیم ملی
را روشن کند.
این در حالی است که سرمربی پیشین
پرسپولیس حاضر به بازگشت به جمع
سرخپوشان پایتخت نشده و حضور در تیم ملی
را اولویت خود عنوان کرده است.

زاهدیفر :کمکهایم هم گفتند پنالتی
را ندیدهاند

مافیای کثیف از کشتی رفتند؛ شاید برای المپیک برگردم

خبرنگار «ورزش سه» می خوانید.
در این شرایط بنا بهترین گزینه بود
محمد بنا در این شرایط بهترین انتخاب برای تیم
ملی کشتی فرنگی بود .در این وضع کسی جز بنا نمی
تواند به تیم ملی کمک کند و خوشحالم که او قبول کرده
تا بار دیگر در تیم ملی حضور داشته باشد .با این حال
فدراسیون باید در انتخاب کادرفنی تیم های ملی جوانان و
نوجوانان هم قوی تر عمل کند و تعداد کسانی که تخصص
بیشتری در کشتی دارند ،افزایش یابد.
با ظلم و خیانت خادم خانه نشین شدم!
به خاطر خیانت و ظلمی که رسول خادم به امثال
من و کشتی ایران کرد ۲ ،سالی است که از کشتی دور
هستم .او با قانون های کثیف و مافیایی خیلی از قهرمانان
را خانه نشین کرد تا افراد مدنظر خودش باال بیایند .با این
حال من تا  ۳ ،۲ماه دیگر تصمیم می گیرم که از کشتی
خداحافظی کنم یا برای حضور در یک دوره مسابقات
جهانی و یک دوره المپیک برگردم.
همه قهرمانان المپیک بیرون از گود هستند
االن هم اگر قرار به تغییرات در فدراسیون کشتی
است ،همه کسانی که در این چند سال با خادم کار می
کردند ،باید از فدراسیون بروند .آنها اصال در حد اداره

اخبار

باید کسانی دستیاران بنا باشند که المپیکی فکر کنند .اگر
در انتخاب کادرفنی ضعیف عمل شود ،اتفاقات المپیک
برزیل تکرار خواهد شد.
با آمار اشتباه مردم را فریب دادند
متاسفانه در این چند سال دلمان را به حرف های
خادم خوش کردیم .رییس فدراسیون مردم و جامعه
کشتی را فریب داد .می گفتند نوجوانان و جوانان ما
قهرمان جهان هستند؛ اما در دنیای کشتی قهرمان در رده
های پایه را باید روی یخ بنویسید چون قهرمان در رده
بزرگساالن مهم است .ما در مسابقات جهانی بزرگساالن
یازدهم دنیا شدیم و نباید براساس نوجوانان و جوانان
بگوییم کشتی موفق بوده است .با این آمارها نباید خودمان
را گول بزنیم.
باید به بنا اختیار تام بدهند
برخالف دوره خادم باید به بنا اختیار تام بدهند.
خادم می خواست  ۲۰هندوانه را با هم بلند کند و در
کشتی فرنگی هم دخالت فنی می کرد .االن باید به محمد
بنا اختیار تام بدهند و حتی در رده های پایه نیز از او
مشورت و نظر بگیرند .بنا اگر در دوره دوم همکاری با
خادم موفق نشد ،به خاطر این بود که رییس فدراسیون
روی او فشار می گذاشت و بنا هم مجبور می شد برود.

بین زردپوشان این شهر و ذوبآهن بود .شاگردان منصوریان که برای
فرار از بحران به دنبال سه امتیاز دیدار بودند ،با تصمیمات اشتباه
داوری امتیازی از این تقابل نگرفتند و با شکست به خانه برگشتند.
در این مسابقه گل سالم ذوب آهن به اشتباه آفساید گرفته شد و
این در حالی بود که پاسدهنده ،بازیکن سپاهان بود نه ذوب آهن .اما
کمانصافی است اگر از چند اشتباه داوری علیه سپاهان نیز به سادگی
گذشت .در دیدار شاگردان قلعهنویی و پارس جنوبی در شهر جم داور
به اشتباه یک ضربه پنالتی برای پارسیها اعالم کرد تا محمد نوری با
گل کردن این توپ ،رکورد کلینشیت پیام نیازمند را بشکند.
احضار صوری قلعهنویی به کمیته اخالق
خالق کلمه «دستهای پشتپرده» بهواقع تنها مربیای است که
بهصورت علنی از آلودگیهای فوتبال و مهندسیشدن نتایج بیرون از
زمین مسابقه میگوید و بهصراحت اعالم میکند که اسناد این اتفاقات
را دارد« :االن هم میگویم ما یکسری مدارک و اسناد داریم و اتفاقا
دوست دارم درباره زمانی که مربی تراکتورسازی بودم و اتفاقاتی که رخ
داد صحبت کنم .آقایان حرف بزنند تا من هم صحبت کنم و ببینیم در
آینده چه اتفاقی میافتد .بهموقع در این مورد صحبت میکنم .این که
بخواهیم منابع اطالعاتیمان را بیان کنیم ،کار درستی نیست».
قلعهنویی بعد از بازی هفته هشتم لیگ امسال ،سپاهان مقابل
سایپا ،در نشست خبری پس از پایان بازی با الفاظی عجیب به انتقاد از
جو ملتهب سکوها پرداخت و راجع به کسانی که علیه او در این مدت
شعار دادهاند از الفاظ بهشدت رکیکی استفاده کرد .سرانجام کمیته
اخالق تصمیم گرفت بابت توهینهایی که سرمربی سپاهان در نشست
خبری بعد از آن مسابقه کرده بود ،او را احضار کند ،اما در کمال
شگفتی بعد از گذشت بیش از دو ماه هیچ رأیی درخصوص صحبتهای
«امیر» صادر نشد تا در واقع این طور به نظر برسد که احضاریه بیشتر
صوری است تا رسمی .قلعهنویی در حالی بیش از  ۱۴سال است که
در خصوص ناپاکی و فساد و دستهای پشت پرده صحبت میکند که
خودش پرافتخارترین مربی ایرانی در همین فوتبال است و حاال به نظر
میرسد تصمیم تازهتری هم اتخاذ کرده است :او بر خالف گذشته که
تالش میکرد اعتراضاتش را مستقیم بیان کند ،تصمیم گرفته جوی
روانی به راه بیندازد تا از این طریق فضا را به نفع خودش کند.

دیدار دو تیم سپاهان و استقالل در اصفهان
جنجال بزرگی بهدنبال داشت؛ داور بازی صحنه
مهمی را از دست داد و هند واضح کیروش
استنلی که منجر به پنالتی برای میهمان میشد
را تشخیص نداد تا بعد از بازی هجمه بزرگی
علیه او شکل بگیرد تا جایی که پای شکایت و
محرومیت هم وسط آمد.
استراماچونی پذیرفته که شاید
زاهد یفر صحنه را ندیده ،اما مشکل
اینجاست که داوران دیگر نیز هیچکدام به
داور اصلی اطالع ندادند که پنالتی رخ داده
ضمن اینکه ظاهرا گل دوم میزبان نیز در
موقعیت آفساید بهثمر رسیده تا درمجموع
تیم داوری نمره بدی از این بازی بگیرد .حاال
داور بازی که با محرومیت هم مواجه شده با
فشارهای زیادی روبهرو است و حال چندان
خوشی هم ندارد .گفتوگو با محمدحسین
زاهد یفر را در ادامه میخوانید.
متهم شدهاید به اینکه معموال به ضرر
استقالل قضاوت میکنید ،قبول دارید؟
قطعا این مساله را قبول ندارم .تا جایى
که خاطرم هست بارها براى استقالل داورى
کردم و به غیر از بازى این تیم مقابل سایپا که
یکبرصفر بهخاطر پنالتىای که مهدى رحمتى
داد ،باختند در سایر مسابقات با قضاوت من
شکست نخوردند.
به هر حال آبیها معتقدند حقشان پیروزی
بوده و بهخاطر قضاوت شما دو امتیاز از دست
دادهاند.
این اتفاق باعث شد که من سیبل حمالت
قرار بگیرم ،ولی من هم مثل همه انسان هستم
و مثل بازیکنان و مربیان و ...ممکن است اشتباه
کنم.
صحنه خاصی بود .شما هم قد و باالی
بلندی دارید .چطور این صحنه را ندیدید؟
قبل از اتفاق مورد بحث من چند بار بازى
را متوقف و به بازیکنان تذکر دادم که مراقب
رفتار خود در محوطه جریمه باشند و در اصطالح
توصیه پیشگیرانه داشتم و بههمیندلیل تمرکزم
بیشتر بر روى خطاها و برخوردهاى فیزیکى بود
و با اینکه بر صحنه اشراف داشتم متاسفانه هند
را ندیدم.
بعضى داوران در چنین صحنههایى بعد
از بازى مىگویند که دیدیم ،اما سوتمان باال
نیامد یا نتوانستیم سوت بزنیم .مورد شما
همچنین بود؟
باور کنید که اینگونه نبود و اگر چنین
بحثی بود بهصراحت مىگفتم ،اما واقعیت ماجرا
این بود که همه صحنه را دیدند و من که باید
مىدیدم ،متاسفانه ندیدم.
سرمربی استقالل پذیرفته که امکان دارد
شما صحنه را ندیده باشید ،اما نمیتواند بپذیرد
سایر داوران هم ندیده باشند!
من از کمکهایم استعالم گرفتم و آنها
هم اظهار کردند که هندى ندیدند و گرنه به
آنها اعتماد مىکردم .به هر حال ما تیم داورى
هستیم.
قبول دارید که این اشتباه تاثیرگذار
بوده؟
بله ،من اشتباهم را مىپذیرم ،اما کامال
سهوى بوده و بهخاطر اشتباه انسانى و عدم
تمرکز کافى بر روى صحنه رخ داده است.
بهنظر خودتان چه عواملی باعث
میشود داوران اینگونه اشتباه کنند؟
ما داوران خیلى تمرین مىکنیم تا از
آمادگى بدنى باال برخوردار باشیم .قبل از
بازى جلسات متعددی داریم و شب بازى با
تیم داورى درخصوص بازى صحبت مىکنیم
و خود را کامال از نظر ذهنى به اوج آمادگى
مىرسانیم تا بتوانیم بهترین عملکرد را داشته
باشیم و همچنین عدالت را رعایت کنیم .تیم
داورى هم مثل بقیه ارکان بازى دوست دارد
بهترین نتیجه را کسب کند پس این گونه
اشتباهات ،اتفاقات لحظهاى و آنى است که
انتظار داریم بیشتر ما را درک کنند تا بتوانیم
با آرامش بیشتر از قبل داورى کنیم.
صحبت پایانی؟
امیدوارم با استفاده از سیستم کمکداور
ویدئویى مشکالت اینچنین حل شود تا ضریب
اشتباهات تاثیرگذار در بازیهای لیگ برتر نیز
کمتر شود.

