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خبر كوتاه
فرهاد با یک مهاجم بازی میکند؟

شاید در نگاه اول فرهاد مجیدی به سمت
تغییر روش بازی مقابل االهلی عربستان نرود اما
آیا غیبت توأمان شیخ دیاباته و مهدی قائدی
راهی جز دگرگون سازی روش بازی پیش
روی سرمربی استقالل خواهد گذاشت؟ فرهاد
مجیدی ناچار است روش بازی تیمش را در بازی
دوم استقالل در لیگ قهرمانان آسیا تغییر دهد.
شاید اگر قائدی به این بازی میرسید،
فرهاد میتوانست بر مبنای بازی با همان روش
 2مهاجم جلو برود؛ یعنی از مطهری و قائدی در
خط آتش بهره بگیرد ،درست مانند تصمیمی
که در ابتدای بازی با الشرطه اتخاذ کرده بود اما
مصدومیتی که برای مهاجم ریز نقش استقالل
به وجود آمده دست سرمربی استقالل را برای
بازی با همان روش ( )3-5-2بسته است تا بازی
با یک مهاجم ذهن سرمربی استقالل را برای این
بازی درگیر خود کند.
شاید اگر به جز ارسالن مطهری مهاجم
دیگری که بتوان روی گلزنیاش حساب کرد
در ترکیب این تیم حضور داشت ،سرمربی
استقالل میتوانست تیمش را با همان روش
همیشگی راهی میدان بازی با حریف سعودی
کند اما واقعیت این است که تبریزی این روزها
مهاجم آمادهای نیست و نمیتوان روی او حساب
آن چنانی باز کرد .از طرفی بازی دادن به
تبریزی مقابل سعودیها از دقیقه یک دست
سرمربی استقالل را برای انجام یک تعویض
نصفه و نیمه هجومی هم خواهد بست بنابراین
بهترین راه برای برون رفت از چالش غیبت زوج
طالیی (قائدی-دیاباته) تغییر روش بازی است
که مجیدی نیز به این موضوع فکر میکند و
قصد دارد تیمش را با آرایشی تازه راهی میدان
کند .به احتمال زیاد استقالل به روش 3-6-1
تغییر سیستم خواهد داد .این روش نزدیکترین
روش به ابزار کنونی است و مجیدی به واسطه
ک دفاعیهای متعدد در تیم
برخورداری از هافب 
خود میتواند از دو بازیکن با این خصوصیات
در پست هافبک دفاعی بهره گرفته و  4بازیکن
هجومی را پشت سر تک مهاجم خود که قطعاً
ارسالن مطهری خواهد بود ،قرار دهد.
اگر بخواهیم ترکیب احتمالی استقالل را
مقابل االهلی کنار هم قرار دهیم باید به این
اسامی اشاره کنیم :دروازهبان :حسینی ،مدافعان:
طاهرخانی (چشمی) ،بودوروف ،دانشگر،
هافبکهای دفاعی :باقری ،ریگی ،هافبکهای
هجومی :غفوری ،کریمی ،میلیچ ،رضاوند،
مهاجم :مطهری.
این روش بازی نه تنها جای خالی مهاجمان
در ترکیب را کمتر نمایان خواهد کرد بلکه مقابل
یکی از تیمهای مدعی صعود گروه تصمیم
عاقالنهای به نظر میرسد .با توجه به اینکه
شکست در این بازی ممکن است شانس صعود
استقالل را به حداقل برساند ،الزم است احتیاط
الزم در این بازی اندیشیده شود.
یک بازی احتیاطآمیز و منطقی استقالل
را در وضعیتی امیدوارکننده قرار خواهد داد و
منجر به عبور از این بازی سخت خواهد شد .باید
توجه داشته باشیم که یک تساوی مقابل االهی
نیز نمیتواند نتیجه بدی برای استقالل محسوب
شود هرچند که پشت این ترکیب میتوان با
زیرکی نیز برنامههای هجومی را همچون همیشه
در دستور کار قرار داد.
راه حل دیگر برای مجیدی این است که
به سیستم  3-5-2پایبند بماند و از تبریزی
یا رضاوند در کنار مطهری در خط حمله
استفاده کند .استراماچونی هم در روزهایی که
مهاجمانش را در اختیار نداشت از بازیکنانی مثل
رضاوند یا اسماعیلی در خط حمله استفاده کرد.
تبریزی بازیکن تخصصی این پست است،
ولی در بازی مقابل الشرطه کمتحرک بود و
نشان داد که کامال آماده نیست .رضاوند شرایط
بهتری دارد و میتواند به عنوان مکمل مطهری
به میدان برود.

اسکوچیچ به تمرین استقالل و
پرسپولیس میرود

پابان لیگ برتر کبدی با قهرمانی سرخنکالته و نائب قهرمانی رعد پدافند هوایی

به گزارش روزنامه امتیاز ،رقابت¬های
لیگ برتر کبدی باشگاه های کشور ،در بهمن
ماه سال جاری به رقابت های خود پایان داد و
تیم های سرخنکالته ،رعد پدافند هوایی و پایا
آذربایجان غربی به ترتیب در جایگاه اول تا سوم
قرار گرفتند.
نیم کبدی سرخنکالته گرگان با پیروزی
در آخرین دیدار لیگ برتر کبدی مقابل تیم پایا
آذربایجان غربی ،قهرمان چهاردهمین دوره لیگ
برتر کبدی آقایان شد .
به گزارش امتیاز ،هفته هفتم و پایانی لیگ
برتر کبدی در سالن امام خمینی (ره) گرگان برگزار
شد که در آخرین مسابقه این هفته و در دیداری
حساس ،تیمهای پایا آذربایجان غربی و سرخنکالته
به مصاف هم رفتند که در پایان یک بازی حساس
و نفس گیر تیم سرخنکالته با نتیجه  ۳۷به ۳۶
حریف خود را مغلوب کرد و با  ۲۴امتیاز لیگ

قهرمان لیگ برتر شد.
در دیگر مسابقه روز دوم ،تیم امید جلین دیگر

مسابقات فوتسال نیروهای مسلح

به گزارش روزنامه امتیاز اولین دوره مسابقات فوتسال
کارکنان نیروهای مسلح به میزبانی نیروی انتظامی جمهوری اسالمی
ایران برگزار شد.
در این سری رقابتها تیمهای فوتسال کارکنان پایور نیروهای
مسلح ،در قالب دو دوره مقدماتی و نهایی با یکدیگر به رقابت
پرداختند.
در این مسابقات تیم نیروی زمینی سپاه مقام قهرمانی را کسب
کرد و نیز تیم وزرات دفاع مقام دوم و تیم پدافند هوایی ارتش مقام
سوم را کسب کردند.
در این دوره از مسابقات نه تیم از نیروهای مسلح شرکت یافتند
و در پایان نتایج زیر رقم خورد:
تیم اول :سپاه الف
تیم دوم :وزارت دفاع
تیم سوم:رعد پدافند هوایی
تیم چهارم :نیروی انتظامی الف
تیم رعد پدافند هوایی در این دوره از مسابقات با

سرپرستی سرهنگ اسکندری و مربیگری رسول فرجی حضور
پیدا کرد.
نفرات این تیم را افراد زیر تشکیل دادند :موسی الرضا
قلیچی ،علیرضا حسنوند ،مهدی شیبانی ،صفر محقق پور،
علیرضا صادقی ،محمد با شفاعت ،بهرام محمدی ،محسن

محمودی ،حمزه بهرامی ،مهدی فرهادی ،احسان فیضی ،حمید
ستوده ،رحیم کشتکار.
تیم رعد پدافند هوایی در دیدار رده بندی موفق شد با نتیجه
 2-3از سد تیم نیوری زمینی الف عبور کند و در جایگاه سوم قرار
گیرد.

پنج پرسشی که یحیی باید جواب بدهد
پرسپولیس مقابل الدحیل شکست بدی را متحمل شد .شکستی
که سواالتی را پیش روی هواداران این تیم قرار داد.

خوردیم هر چند اشتباهات فردی در آن مؤثر بود .در حمله هم خیلی
سخت و کم موقعیت ساختیم هر چند مصدومیت ترابی گرهها را
کورتر و رسیدن به دروازه دحیل را دشوارتر کرد.

وقتی خبر انتقال معز علی به باشگاه بلژیکی در یک رسانه قطری
منتشر شد همه سایتهای داخلی آن را بازتاب دادند اما منتفی شدن
این انتقال را اندک خبرگزاریها و رسانههایی پوشش داده بودند .در
واقع با وجود جذب مانژوکیچ ،معز علی در دحیل مانده بود و این تیم
با سه مهاجم (هانگ کوانگ سونگ نفر سوم بود) مقابل پرسپولیس
حاضر شد .مصدومیت ادمیلسون و غیبت او مقابل پرسپولیس را هم
همه خبرگزاریها پوشش دادند اما هیچکس نگفت او آماده است و
بازی میکند .ادمیلسون بازی کرد و ستاره زمین شد تا ما رودست
بخوریم .اتفاقی که امیدواریم کادر فنی پرسپولیس تجربهاش نکرده
باشد و در سطح رسانهای باقی بماند .نمیدانیم یحیی چقدر روی
غیبت این وینگر همه کاره حساب کرده بود که هافبک روی دست
شیری (ترابی) را برای جمع شدن چندان توجیه نکرده بود.

سه سال قبل در بازی مرحله گروهی و در فصلی که الریان
فوقالعاده بود برانکو تیمش را در دوحه بیمحابا به مصاف حریف
فرستاد و سه گل خورد .یحیی تقریباً با همان استراتژی باز هم در
خانه حریف به مصاف دحیل پرستاره رفت و در  5دقیقه اول هر هوادار
پرسپولیس میتوانست سرش را باال بگیرد که تیمش چیزی از حریف
با هزینههای میلیون دالری کم ندارد و بازی پایاپایی ارائه میدهد اما
وقتی فقط  13دقیقه از بازی گذشت و تیم دو گل خورده بود همه
به این فکر میکردیم که کاش تیم یحیی حداقل  15دقیقه نخست
محتاطانهتر به توپ ضربه میزد و مدارا میکرد تا به بازی مسلط شود.
در واقع مشخص بود که حداقل در شروع مسابقه گل نخوردن در این
بازی به گل زدن ارجحیت دارد اما اشتباهات فردی و استراتژی اشتباه
شرایط را تغییر داد.

قبل از بازی این سؤال برایمان ایجاد شده بود که با توجه به
اتفاقات دربی ،تغییراتی که رسانهها از آن میگویند یحیی ریسک
خواهد کرد یا با احتیاط وارد زمین میشود .گل محمدی با  4تغییر
نسبت به بازی با استقالل وارد اولین مصاف آسیایی شد .شجاع جای
سیدجالل را گرفت ،کمال بیرون رفت تا ربیع خواه بازی کند ،بشار
به جای اوساگونا بازی کرد و نادری جایگزین انصاری شد .در ابتدا
به نظر میرسید این ترکیب معقوالنهتر و البته جذابتری برای بازی
با صدرنشین قطر باشد اما این ارنج جواب نداد .در دفاع که دو گل

حاال که پرسپولیس دو گل در ربع ابتدایی مسابقه خورده و رد
پای مدافعان میانی را در گل خانمانبرانداز مانژو میتوان پیدا کرد،
این پرسش به شکل جدیتری مطرح شده که آیا بهتر نبود یحیی
با همان زوج اصلیاش در مرکز دفاع بازی میکرد؟ آیا با توجه به
تجربه سیدجالل و بازیهای پرتعدادی که او مقابل همین الدحیل
و تیمهای بزرگ آسیایی انجام داده او نباید بازی میکرد؟ البته که
یحیی خستگی یک بازیکن  39ساله در بازیهای فشرده این هفتهها
و مسأله کندی و عقب نگه داشتن تیم از سوی سیدجالل را در نظر

محمد قراگزلو

اخبار دروغ را باور کردند؟

ارنج اولیه اشتباه بود؟

برای نخستین بار شاید در فوتبال دنیا،
اتفاقی در لیگ برتر فوتبال ایران رخ داد که
بیش از پیش ،بیماری صعب العالج فوتبال ایران
را نمایان کند؛ بیثباتی آن هم در نیمکت پنج
تیم باالی جدول که برای کسب جام قهرمانی
تالش میکنند!

سیدجالل بهتر نبود؟

استراماچونی و کالدرون؛ فراری دادن
خارجیها

نیمکت هر دو تیم برای مربیهای خارجی
لرزان بود و هر کدام در بازههای زمانی مختلف و
پس از صدرنشینی از تیمشان جدا شدند .آندرهآ
استراماچونی پس از صدرنشینی موقت تیمش در
هفته چهاردهم ،با قهر ناگهانی سرمربی تیمش موجه
شد به طوری که استراماچونی ابتدا به ترکیه و سپس
به ایتالیا بازگشت تا منتظر دریافت پولش باشد .البته
با تالش وزیر و وکیل و بسیاری از مسئوالن دولتی
و غیر دولتی ،سرمربی ایتالیایی به پولش رسید اما
تصمیم گرفت دیگر به ایران بازنگردد و تعطیالت
کریسمس را در کشور خود بگذارند .آبیها نیز ضرر
این قهر سرمربی را دیدند با از دست دادن پنج امتیاز
در سه دیدار به رده پنجم سقوط کردند .سرخهای
پایتخت هم بعد از قهرمانی نیمفصل و تعطیالت
لیگ ،به سرمربی آرژانتینی خود مرخصی دادند اما
در فاصله دو روز مانده تا شروع اردوی پرسپولیس
برای آماده سازی نیمفصل ،گابریل کالدرون هم
مانند همتای ایتالیایی خود اعالم کرد قصد بازگشت
ندارد و فقط در ازای دریافت پولش به ایران

پس از شکست صنعت نفت آبادان برابر نفت
مسجدسلیمان ،دراگان اسکوچیچ اعالم کرد که
دیگر روی نیمکت این تیم آبادانی نمینشیند و
حاضر نیست تیم رده چهارمی صنعت نفت را در
ادامه لیگ همراهی کند .دلیل اصلی این اتفاق
میتوانست مشکالت مالی باشد که خارجیهای
فوتبال ایران با آن مواجه هستند و حتی باعث
شده برای حل کردن این قضیه ،مدیران صنعت
نفت جلسه فوری را در محل این باشگاه برگزار
کنند .سرانجام ،اسکوچیچ از ایران خارج نشد و در
انتخابی غیرمنتظره ،هدایت تیم ملی فوتبال ایران
را پذیرفت و با فدراسیون فوتبال ایران قرارداد
رسمی امضا کرد.

سوشا مکانی به تیم سابقش در لیگ برتر
نروژ بازگشت .به گزارش سایت رسمی باشگاه
میوندالن نروژ ،قرارداد جدید سوشا مکانی با این
باشگاه (پنجشنبه) تا سال  2022میالدی امضا
شد .این دومین حضور سوشا مکانی در میوندالن
پس از سالهای  2016تا  2019است .وگارد
هانسن ،مربی تیم میوندالن درباره جذب دوباره
سوشا مکانی گفت :او پس از حضور در لیگ برتر
ایران میخواست به میوندالن بازگردد .دروازهبان
عالی است و خوشحالم که با سوشا مکانی به
توافق رسیدیم .این دروازهبان در زمین مسابقه
با اقتدار بازی میکند و با او شانس برنده شدن
خواهیم داشت.
میوندالن هماکنون قعرنشین جدول
ردهبندی لیگ برتر نروژ است.

حدود یک سال پیش بود که در بازی ایران -ژاپن در مرحله
یکچهارم نهایی جام ملتها بازیکنان ایران به انتظار اعالم خطای
بازیکن حریف از سوی داور ایستادند! و بازیکنان تیم حریف به بازی
ادامه دادند و گل اول بازی را به ثمر رساندند و بعد گلهای دوم و سوم
و به همین راحتی ایران که در بهترین شرایط قرار داشت از صعود
به مرحله نیمهنهایی و در نهایت کسب قهرمانی جام ملتها بازماند.
تصور میکردیم این برای همه فوتبال درس شده و دیگر هیچ یک
از بازیکنان ایرانی در بازیهای بینالمللی تا زمانی که داور در سوت
خود ندمیده از حرکت بازنمیایستند! و به بازی ادامه میدهند حتی
اگر به این یقین برسند داور در دستور به ادامه بازی مرتکب اشتباه
شده باشد ،اما اتفاق مشابه در بازی پرسپولیس -الدحیل روی گل اول
رخ داد .به نشانه آفساید همه ایستادند و بازیکن الدحیل هم توپ را
به گل تبدیل کرد.
قرار است دیگر چه اتفاقی رخ دهد که بازیکنان ما به این نتیجه
برسند که داور نیستند و تا زمانی که داور تصمیم نگرفته و سوت نزده
باید به بازی خود ادامه دهند .آیا درک این موضوع اینقدر سخت

دراگان اسکوچیچ؛ پاس گل آبادانیها به تیم
ملی یا گلبهخودی فدراسیون فوتبال؟

این استراتژی صحیح بود؟

فدراسیون فوتبال  ۲۰۰میلیارد تومان
بدهکار است

فیفا مدتها است سهم ایران از حضور
در جام جهانی را بلوکه کرده و این به خاطر
تحریمهای صورت گرفته از سوی خزانهداری
آمریکا است .از سویی فدراسیون فوتبال در
سالهای اخیر از نظر درآمدزایی دچار توقف
شده است .البته این دور از ذهن نبود .به این
خاطر که کسی مسئول درآمدزایی برای فوتبال
شده بود که کارشناس داوری بود و نمیشد از
هدایتا ...ممبینی انتظار داشت که برای فوتبال
پول بیاورد.
فدراسیون فوتبال چاق و فربه شده است.
از سویی با توجه به افزایش قیمت دالر و اینکه
فدراسیون فوتبال  ۱۸تیم ملی در ردههای سنی
مختلف و در بخش آقایان و خانمها دارد اجرای
برنامه این تیمها برای فدراسیون فوتبال هزینهبر
است و با قطع کمکهای مالی فیفا به فدراسیون
فوتبال بدهی روی بدهی است که انباشت
میشود .خیلی از مربیان داخلی تیمهای ملی
در یکی دو سال اخیر بدون دستمزد کار کردهاند
و قطعاً اینها محجوبتر از مارک ویلموتس
هستند ،که نه تنها پول نگرفتهاند بلکه شکایت
هم نکردهاند ،اما مارک ویلموتس بابت چند ماه
کار  ۲میلیون دالر دریافت کرده و  ۶میلیون
دالر هم طلب غرامت کرده است .رئیس جدید
فدراسیون فوتبال به طور حتم برای پیشبرد
کارها روزهای سختی را پیش رو خواهد داشت به
این خاطر که او یک فدراسیون فوتبال ورشکسته
را تحویل میگیرد .البته عدم پرداخت حق پخش
به فدراسیون فوتبال در سالهای اخیر از سوی
سازمان صدا و سیما در شکل گیری مشکالت
مالی برای فوتبال کشور دخیل بوده است .به
تازگی ابراهیم شکوری سرپرست دبیرکلی
فدراسیون فوتبال به زوریخ سوئیس رفت تا
راهکاری برای دریافت سهم ایران از درآمدهای
فیفا پیدا کند .او در بازگشت به کشور تأکید کرد
که فیفا مشکلی با پرداخت حق و حقوق فوتبال
ایران ندارد و به دنبال راهکار است و به زودی
این کار را انجام خواهد داد .با ورود پولهای
فیفا اندکی از مشکالت مالی فدراسیون فوتبال
کم خواهد شد ،اما به نظر میرسد فدراسیون
فوتبال برای رفع مشکالت مالی ابتدا باید کمی
کوچکتر شود و از همه مهمتر درآمدزایی کند.
فوتبال در همه ممالک صنعت است تا جایی که
آنقدر سوددهی دارد که سهامش در بازار بورس
خرید و فروش میشود ،اما در ایران فوتبال نه
تنها صنعت نیست بلکه ورزش هزینهبر است و از
همه بدتر اینکه برای ادامه حیات با مشکل مالی
مواجه شده است.
هفته دوم لیگ قهرمانان آسیا؛

گرفته اما تصور نمیکنید اگر سیدجالل بود شاید خط دفاع اینقدر
زود وا نمیداد؟
ترتیب تعویضها درست بود؟

در حالی که با حضور ترابی نیز الدحیل موقعیتی به پرسپولیس
نمیداد ،با مصدومیت و بیرون رفتنش از زمین بخش مهمی از خالقیت
خط میانی پرسولیس هم از بین رفت .اوساگونا ،استوکس و در نهایت
عالیشاه مهرههایی بودند که برای تغییر شرایط بازی به زمین رفتند
اما شانسهای پرسپولیس در  10دقیقه پایانی حاصل شد .در واقع
تعویض عالیشاه تأثیرگذارتر از حضور دو مهاجم خارجی در زمین بود
و شاید ترتیب تعویضها باید به صورت برعکس انجام میشد .یعنی
عالیشاه باید از نیمه دوم به جای ترابی میرفت ،استوکس جای علیپور
را میگرفت و در  10دقیقه پایانی با حضور اوساگونا جای ربیع خواه
فشار روی دفاع حریف تقویت میشد .البته به نتیجه رسیدن با این
مدل تغییرات هم تنها یک فرضیه است و شاید جواب نمیداد.

برمیگردد .مدیران پرسپولیس هم مانند استقالل
پول کالدرون را واریز کردند اما سرمربی آرژانتینی
هم اعالم کرد که از هدایت تیم کنار خواهد کشید و
به ایران برنخواهد گشت.
یحیی گلمحمدی؛
وقتی زر و زور به مقاومت چربید

در حالی که پرسپولیسیها بدون سرمربی در
حال آغاز نیمفصل دوم بودند ،انصاریفرد و مدیران
باشگاه به دنبال گزینه اول فصل خود یعنی یحیی
گلمحمدی رفتند .مدافع پیشین پرسپولیس باز
هم دوست داشت به نیمکت این تیم بازگردد اما
این فرهاد حمیداوی (مالک شهرخودرو) بود که
مصرانه نمیگذاشت تیمش در آستانه نخستین
تجربه آسیاییاش بیسرمربی شود .البته توان
حمیداوی خیلی به وساطت باالدستیها و پول
پیشنهاد شده برای رضایتنامه گلمحمدی نرسید
و او سرانجام اجازه داد یحیی گلمحمدی برای
بار دوم روی نیمکت پرسپولیسی بنشیند .البته
نکته جالب درباره شهرخودرو این است که فرهاد
حمیداوی هدایت تیمش را به کسی سپرد که در
میانههای فصل با او مشکل جدی پیدا کرده بود

و حتی نزدیک بود بین او و مجتبی سرآسیایی،
یکی باشگاه را ترک کند .حاال با اعتماد حمیداوی،
سرآسیایی مرد اول کادر فنی شهرخودرو است و
تاکنون توانسته این تیم را به مرحله گروهی لیگ
قهرمانان آسیا ببرد.
مصطفی دنیزلی؛
اعتماد اشتباه به پیرمرد بی انگیزه

 ۸سال نتیجه نگرفتن در تیمهای مختلف
هم نتوانست مانع این شود که محمدرضا زنوزی
برای دلخوشی و عزیز شدن پیش هواداران تیمش،
مصطفی دنیزلی را به تبریز نیاورد .پیرمرد پرحاشیه
ترک تبار ،علیرغم نتیاج خوب در شش هفته
ابتدایی لیگ ،نتوانست کارش را خوب ادامه دهد
و نتایج ضعیف تراکتور این تیم را از رده دوم به
رده نهم برد تا دنیزلی ،زلزله ،بیماری و بهانههای
مختلف را برای جدا شدن توافقی از تراکتور
دستمایه قرار دهد .سرانجام او به کشورش بازگشت
و هدایت تراکتور به ساکت الهامی رسید تا دستیار
طرد شده دنیزلی ،بعد از رفتن سرمربی ترکیهای به
عنوان مرد اول کادر فنی به تبریز برگردد و نتایج
نسبتا خوبی نیز کسب کند.

قرار است از یک سوراخ چند بار گزیده شویم؟
است که یک اشتباه ظرف یک سال دو بار تکرار شود؟
در بازی ایران -ژاپن توپ در زمین بود و بازیکنان ایران ایستادند
و به داور نگاه میکردند .بیتعارف این حرکت بازیکنان تیم ملی
دستمایه طنز از سوی رسانههای خارجی و همچنین فضای مجازی
شده بود .برای آنهایی که فوتبال حرفهای را دنبال میکنند ،سخت
است که باور کنند بازیکنان قاضی میدان هستند و آنها هستند
که تصمیم میگیرند بازی چه زمانی باید ادامه داشته باشد و چه
زمانی باید از حرکت بایستد .این برای خارجیها غیر قابل باور است.
بیتعارف این عادت زشت در بازیهای لیگ برتر هویداست .برای یک
آفساید  ۱۰بازیکن دست خود را باال میبرند که آقای داور آفساید
است و سوت بزن .در صورتی که اگر آفساید باشد نیاز به دست باال
بردن از سوی بازیکنان نیست و کمکداور آفساید را اعالم میکند و
اگر هم داور مرتکب اشتباه شود جنب و جوش بازیکنان چیزی را
تغییر نخواهد داد و تنها به ضرر تیم مدافع تبدیل میشود .البته که
در این بین تنها فرهنگ بازیکنان نیست که تکرار اشتباهات را موجب
میشود .سؤال اینجاست چرا باشگاهها با بازیکنانی که با اعتراض به

اخبار

خاطره بد تیم سعودی از مربی استقالل

تغییر سرمربی  ۵تیم صدر جدول لیگ برتر

دراگان اسکوچیچ سرمربی تیم ملی ایران
قصد دارد با مربیان داخلی تعامل خوبی داشته
باشد .او به همین دلیل طی روزهای گذشته به
تمرین تیم فوالد و پیکان رفت و با جواد نکونام
و عبداهلل ویسی دیدار و گفتگو کرد .مربی کروات
قصد دارد به تمرینات تیمهای دیگر هم برود.
استقالل و پرسپولیس هم از جمله تیمهایی
هستند که اسکوچیچ میخواهد تماشاگر کار
آنها باشد .جالب اینکه او ک ً
ال دید مثبتی دارد
و از انتقادها ناراحت نمیشود .اسکوچیچ قب ً
ال
رویه دیگری داشت ولی حاال رویهاش را تغییر
داده است .دراگان میداند که سرمربیگری تیم
ملی پست حساسی است و چند ده کارشناس
و پیشکسوت در رسانهها هستند که مدام او را
زیر نظر دارند و نقد میکنند .اسکوچیچ قصد
دارد همین ابتدای کار از فرصت حضور دائم در
ایران استفاده کند و به تمرینات تیمها برود تا با
مربیان تعامل کند .این حربه او احتماالً کارساز
خواهد بود ولی خودش میداند اگر نتیجه نگیرد
این دیدارها مفید نخواهد بود.

بازگشت روز؛ سوشا در میوندالن نروژ

نماینده گلستان در این رقابت ها با نتیجه  ۶۱بر
 ۳۳از نماینده ساری شکست خورد.

در سومین بازی روز پنج شنبه هم تیمهای
خراسان رضوی و رعد پدافند هوایی قم به مصاف
هم رفتند که نماینده قم با نتیجه بر  ۶۶بر  ۳۴به
پیروزی رسید.
تیمهای رعد پدافند قم و پایا آذربایجان
غربی با  ۲۳و  ۲۲امتیاز در رده های دوم
و سوم لیگ برتر ایستادند و نماینده ساری
چهارم شد.
در چهاردهمین دوره رقابت های لیگ برتر
کبدی مردان کشور هشت تیم عقاب تالش،
سرخنکالته و امید جلین از گلستان  ،رعد پدافند
قم ،پایا آذربایجان غربی ،ساری ،خراسان رضوی و
کرمانشاه حضور داشتند .و در آخر نتایج زیر رقم
خورد:
تیم اول :سرخنکالته
تیم دوم :رعد پدافند هوایی
تیم سوم :پایا آذربایجان غربی
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داوری و رفتارهای مشابه به ضرر تیم عمل میکنند برخورد نمیکنند
و چرا باشگاهها برای بازیکنان کالس توجیهی داوری نمیگذارند که از
همه قوانین داوری مطلع شوند! به طور حتم در بیشتر صحنهها داور
بهتر از بازیکن میبیند ،چون داور مأمور است بازی را در جایی که
توپ در جریان است ،دنبال کند در حالی که بازیکن در سایه دنبال
کردن توپ ،بازی بدون توپ هم دارد و توأمان فضا و یار را هم دنبال
میکند .این خیلی ساده است؛ داور بهتر صحنه را قضاوت میکند تا
بازیکن و از همه مهمتر وظیفه بازیکن در زمین بازی کردن است نه
قضاوت کردن.
راستی یحیی گلمحمدی بعد از بازی رفتار بازیکنان تیمش را
در صحنه گل اول نقد کرد؟ آیا باشگاه پرسپولیس برای بازیکنانی
که از حرکت ایستادهاند جریمه و محرومیتی در نظر گرفته است؟
اگر پاسخ این سؤاالت منفی باشد باز هم شاهد تکرار این رفتارهای
غیرحرفهای خواهیم بود .امیدواریم دستکم تیمهای دیگر از این
رفتارهای غیرحرفهای درس گرفته باشند و نیاز نیست قسم یاد کنیم
که در زمین داور است که تصمیم میگیرد نه بازیکن.

تیم فوتبال استقالل در حالی روز دوشنبه
با االهلی عربستان دیدار میکند که این سومین
تقابل دو تیم در تاریخ این مسابقات است.
تیم فوتبال استقالل تهران از هفته دوم
رقابتهای لیگ قهرمانان آسیا ،غروب روز دوشنبه
در کویت به مصاف االهلی عربستان میرود که
این سومین تقابل دو تیم در لیگ قهرمانان
آسیا میباشد .استقالل در هر دو مصاف قبلی
که در سالهای  ۸۸و  ۸۹انجام شده مقابل
حریف عربستانی با نتایج مشابه  ۲بر یک پیروز
شده است .بازیهای قبلی دو تیم به ترتیب در
تاریخهای  ۴/۱۲/۸۸در ورزشگاه فیصل عبداهلل
شهر جده و  ۲۵/۱/۸۹در ورزشگاه آزادی تهران
برگزار شد .در دیدار رفت دو تیم در جده ،فرهاد
مجیدی سرمربی امروز آبی پوشان دبل کرد و
زننده هر  ۲گل استقالل بود تا این تیم به لطف
گلزنی سرمربی امروزش ،حریف خود را شکست
دهد و خاطره بدی از فرهاد مجیدی برای االهلی
باقی مانده باشد.در دیدار برگشت دو تیم که در
ورزشگاه آزادی برگزار شد ،سید مهدی سید
صالحی و امیر حسین صادقی گلزنی کردند تا
استقالل مثل بازی رفت ،در دیدار برگشت هم
حریف عربستانی اش را شکست داده باشد.
با انتقاد از نقص اساسنامه؛

عضو مجمع فدراسیون فوتبال خواستار
لغو انتخابات شد

عضو مجمع فدراسیون فوتبال با تاکید بر
اینکه اساسنامه این فدراسیون نقایص زیادی
دارد خواستار لغو انتخابات اسفندماه این
فدراسیون شد و گفت :این اساسنامه ایرادهای
وحشتناکی دارد.
در حالی که  ۲۵اسفند ماه انتخابات
فدراسیون فوتبال برگزار میشود و کاندیداها در
چند بخش مختلف از جمله ریاست و کارشناس
هیأت رئیسه ثبت نام کرده اند ،سعید آذری یکی
از اعضای مجمع فدراسیون و مدیرعامل باشگاه
فوالد خوزستان تاکید کرد اساسنامه فعلی
فدراسیون باید اصالح شود.
آذری در پیامی که امروز منتشر کرده است
آورده« :با این اساسنامه باز هم نخبه کشی و
باز هم عدم شایسته ساالری .اساسنامه ایرادات
آئین نامهای وحشتناکی دارد .قول شرف میدهم
هیچ یک از کاندیداها در هر یک از مسئولیتها
حتی یک بار هم اساسنامه چالشی فدراسیون
فوتبال را از رو هم نخواهنده اند چه برسد به
بررسی عمیق».
در بخش دیگری از این پیام آمده است:
«کارنامه پنج سال اخیر تمام کاندیداها را با
کمال احترام بررسی کنیم و متوجه شویم با
برگزاری این انتخابات چه بر سر فوتبال خواهد
آمد .انتخابات را ملغی کنید به سود فوتبال است.
اساسنامه حتی از اساسنامه یک شرکت
تولیدی با چند نفر کارمند ضعیفتر است .وامصیبتا
با این اساسنامه و انتخاباتی که بر اساس آن شکل
خواهد گرفت .چرا حاضر نیستیم پیشرفت کنیم و
عرصه را به تحصیل کردهها و متخصصان فوتبال
واگذار کنیم .فوتبال و مدیریت مدرن آن در دنیا
سال هاست با روشهای منسوخ شده ما فاصله
گرفته .اینجا مدیریت فوتبال با این اوضاعش آدم
را یاد مدرسه پیرمردها میاندازد».

