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خبر كوتاه
چهار پرسپولیسی نامزد بهترین بازیکن
سال آسیا

 ۴بازیکن ایرانی در لیست بهترین بازیکنان
سال  ۲۰۲۰از سوی شبکه فاکس اسپورت قرار
گرفتند.
شبکه «فاکس اسپورت» استرالیا
بهترین های سال  ۲۰۲۰در قاره آسیا را
معرفی کرد که در این لیست نام  ۴بازیکن
ایرانی دیده می شود.
سردار آزمون(زنیت سن پترزبورگ) ،مهدی
طارمی(پورتو پرتغال) ،شجاع خلیل زاده(الریان
قطر) و حسین کنعانی زادگان(پرسپولیس) ۴
بازیکن ایرانی در لیست نامزدهای بهترین های
سال  ۲۰۲۰از دید این رسانه هستند .بشار رسن
هافبک سابق پرسپولیس هم در لیست قرار
گرفت.

هافبک جنجالی از لیست زمستانی
پرسپولیس خارج شد

هافبک تیم فوتبال تراکتور تبریز از لیست
خرید زمستانی پرسپولیس خارج شد.
جدایی بشار رسن از پرسپولیس باعث
انتقاد یحیی گل محمدی از هیات مدیره باشگاه
پرسپولیس شد .از این رو مدیران باشگاه به گل
محمدی قول دادند هر بازیکنی را که در نقل
و انتقاالت زمستانی درخواست کند به خدمت
خواهند گرفت.
یحیی گل محمدی نیز با بررسی بازیکنانی
که امکان جذب آنها بود ابتدا قصد داشت رضا
شکاری را به جمع بازیکنان پرسپولیس اضافه
کند.
هافبک فصل گذشته تراکتور تبریز که به
دلیل اختالف بر سر قرارداد خود با این باشگاه
به کمیته انضباطی شکایت کرده بود با وجود
رد درخواستش همچنان از حضور در تمرینات
تراکتور سر باز میزند.
گل محمدی نیز پس از مشورت با
مدیران باشگاه و دستیاران خود قید جذب
شکاری را زد تا این باشگاه دچار مشکل
حقوقی نشود.
از این رو سرمربی پرسپولیس دیگر دنبال
جایگزین برای بشار نخواهد بود و بازیکن مدنظر
خود را برای حضور در خط دفاع این تیم انتخاب
خواهد کرد.

آمار درباره استقالل دروغ نمی گوید

انتظار میرفت با لغو بازی استقالل ،این
تیم در آرامش برای بازی حساس با گل گهر
صدرنشین آماده شود ،ولی محمود فکری در
روزهای گذشته با مصاحبههایش در صدر اخبار
بود .او دیروز در حاشیه تمرین استقالل دوباره
به منتقدان تاخت و از کسانی گفت که دوست
ندارند تیمش نتیجه بگیرد.
او درباره انتقاد از سبک بازی استقالل و
مقایسه نمایش تیم با دوره استراماچونی گفت:
«اینها نظرات کارشناسان نیست و نظر کسانی
است که سناریو را از قبل چیدهاند .من سالهای
سال در استقالل بازی کردم .بازیکن ،کاپیتان
و مربی این تیم بودهام و فضا را میشناسم.
سناریویی چیده شده است که اگر باختیم یا
مساوی کردیم یا پیروز شویم چگونه عمل کنند.
چرا از هیچ تیم دیگری ایراد نمیگیرند؟ ایراد
این است که من آدم سالمی هستم».
فکری بدون اینکه از کسی نام ببرد به
دشمنان فرضی حمله کرده .از سناریویی برای
تخریبش صحبت کرده و ظاهرا ً بر این باور
است که میخواهند زیر پایش را خالی کنند.
او همچنین در دفاع از عملکرد تیمش ،منتقدان
را غیرکارشناس نامیده .فکری میتواند هر روز
علیه رسانهها و منتقدان مصاحبه کند و اتهامات
مختلفی را به آنها نسبت بدهد ،ولی نمیتواند
برخی از آمار ضعیف این فصل استقالل را کتمان
کند.
استقالل در  7بازی تنها  7گل زده و
برنامه مشخصی برای حمالتش ندارد .قایدی
در تیم فکری از جریان بازی خارج شده و
پدیده لیگ نوزدهم و مهاجم جدید تیم ملی
حاال یک نیمکتنشین است .او در این مدت
تنها یک پاس گل داده و از گلهایش خبری
نیست .ارسالن مطهری هم وضعیت بهتری
ندارد و تنها یک گل زده است .استقالل که
فصل گذشته با فاصله بهترین خط حمله لیگ
را داشت ،حاال از نظر تعداد گل زده بعد از
گل گهر ،سپاهان ،صنعت نفت ،شهر خودرو
و فوالد قرار دارد.
این آمار در حالی ثبت شده که استقالل
در  7بازی تنها با دو تیم نیمه باالی جدول
(فوالد و صنعت نفت آبادان) روبهرو شده و
از این دو بازی تنها یک امتیاز گرفته .یازده
امتیاز استقالل از بازی با تیمهای نیمه پایین
جدول بوده و هنوز بازیهای سخت این تیم از
راه نرسیده است.
استقالل هنوز باید با گل گهر،
پرسپولیس ،تراکتور و سپاهان بازی کند و
با این سبک بازی لحظات سختی در انتظار
کادر فنی است .فکری و دستیارانش دائماً
در مصاحبهها از هواداران میخواهند که به
آنها زمان بدهند ،ولی در روند تیم نشانه
پیشرفت زیادی دیده نمیشود .استقالل در
سه بازی اول توانست مقابل مس رفسنجان
و ماشینسازی که نامزد سقوط هستند به دو
برد برسد ،ولی در  4بازی اخیرش تنها یک
برد داشته و فقط سه گل زده است.
او در مصاحبههای تند روزهای اخیر با
ساختن دشمنان فرضی تالش کرده توپ را
به زمین دیگران بیندازد ،ولی این روش تا ابد
پاسخگو نیست و بازیهای سخت استقالل خیلی
زود از راه میرسند .فکری به جای این حمالت
باید روی عملکرد تیمش تمرکز کند و به فکر
ترمیم نقاط ضعف باشد .او تأکید زیادی روی
سابقه طوالنیاش در استقالل دارد و حتماً خوب
میداند که وقتی نتایج و عملکرد تیم باب میل
هواداران نباشد ،هیچ مربیای در امان نخواهد
بود.
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هیات فوتبال تهران و بالتکلیفی ادامهدار

بازهم پای «مهندسی» در میان است؟

سپهر ستاری

انتظارها برای برگزاری انتخابات هیات فوتبال
استان تهران ادامه دارد و همچنان خبری از تعیین
تکلیف فوتبال پایتخت نیست.
تقریبا دو سال است که هیات فوتبال استان
تهران رییس قانونی ندارد و علی رغم این شرایط
همچنان در بالتکلیفی به سر میبرد و خبری هم
از تعیین تکلیف نیست .پیش از این تصور میشد
در زمان حضور گلمحمدی در راس اداره ورزش و
جوانان استان تهران انتخابات هیات فوتبال انجام
شود اما با وجود تمامی تالشهای رییس سابقه
اداره ورزش و جوانان تهران انتخابات برگزار نشد
و با بازنشستگی گلمحمدی صندلیاش به نصراهلل
پریچهره رسید.
با حضور پریچهره بسیاری امیدوار بودند که
سرانجام طلسم برگزار نشدن انتخابات شکسته شود
و حتی جمعی از کاندیداهای انتخابات به صورت
دسته جمعی نزد او رفتند تا خواسته خود مبنی بر
برگزاری انتخابات را به گوشش برسانند اما ظاهرا
آدرس را اشتباه رفتند زیرا به نظر میرسد علت
عدم برگزاری انتخابات هیات وتبال تهران نه در
وزارت ورزش که در فدراسیون فوتبال است.
در واقع به نظر میرسد نامه برگزاری انتخابات

در کشوی جادویی دبیرکل فدراسیون فوتبال گیر
کرده و مدیران فعلی فدراسیون فعال عالقهای
به برگزاری انتخابات هیات فوتبال ندارند .از
نگاه بسیاری علت عدم تمایل به این موضوع به
یارکشیها و البیهای پیش از انتخابات فدراسیون
فوتبال برمیگردند و اعضای فعلی فدراسیون
فوتبال که کاندیدای انتخابات این فدراسیون هم

هستند تا زمانی که از حضور فرد مورد نظرشان
در هیات فوتبال مطمئن نشوند نمیخواهند
انتخابات برگزار شود و به همین دلیل فوتبال تهران
را در بالتکلیفی رها کردهاند .قرار دادن این رفتار
فدراسیون فوتبال در کنار کارهایی چون افزایش
تعداد داوران استانها که بعضیها معتقدند به
خاطر کسب رای هیات فوتبال استانهای مختلف

است ،شائبههای تالش برای قرار دادن فرد مطمئن
در راس فوتبال پایتخت را افزایش میدهد.
مدیران فدراسیون تا به امروز پاسخ روشنی
به سواالت درباره هیات فوتبال تهران ندادهاند و
همه کاره این روزهای فوتبال ایران یعنی مهدی
محمدنبی که جلوتر از سرپرست فدراسیون ،حیدر
بهاروند امور را در دست گرفته فعال از جواب دادن
طفره میرود باید دید دل آقای دبیرکل با کدام
کاندیدا است که اینگونه به خاطرش هیات فوتبال
تهران را بالتکلیف گذاشته است.
از طرفی یکی از مشکالتی که در هیات فوتبال
وجود دارد این است که شیرازی از نظر قانونی حق
ریاست ندارد و حضورش در این اداره غیرقانونی
است و کسی نمیداند اگر اتفاقی رخ دهد چه کسی
مسئولیت این بیقانونی بزرگ را بر عهده خواهد
گرفت .او مطابق قانون حتی حق امضا هم ندارد و
نحوه انجام امور جاری هیات فوتبال استان تهران
بر همگان پوشیده است.
با وجود شرایط فعلی اما انگار باید منتظر ماند
تا فدراسیوننشینان سرانجام رضایت به برگزاری
انتخابات دهند تا بلکه فوتبال تهران از شرایط علی
خارج شود و پس از دو سال رییس جدید خود را
بشناسد.

مغز شطرنج ایران در کالس مربیگری فوتبال

دومین دوره کالسهای مربیگری فوتبال جالل چراغپور هفته
گذشته در حالی در یکی از کافههای شمال تهران برگزار شد که
یک میهمان ویژه داشت .میهمان افتخاری این کالسها ،احسان
قائممقامی ،اولین استادبزرگ شطرنج ایران بود؛ یکی از مغزهای
متفکر شطرنج کشور که در آستانه 39سالگی همچنان عضو تیم ملی
این رشته است و حاال از نبوغ خود در تاکتیکهای مختلف فوتبال
رونمایی کرده است .قائممقامی که از طرفداران سرسخت پرسپولیس
هم به حساب میآید ،از سوی بعضی از دوستانش ،عالقهمند شده که
مربیگری در فوتبال را تجربه کند .برای دقایقی با دارنده سه مدال
برنز شطرنج آسیا همکالم شدیم تا بیشتر از دالیل ورود او به عرصه
فوتبال مطلع شویم.
آقای قائممقامی شما در چند روز اخیر یکی از چهرههای
خبرساز ورزش کشور بودید .حضورتان در کالسهای دانشافزایى
مربیگری فوتبال جالل چراغپور ،توجه خیلیها را به خودش جلب
کرد .چه شد که استادبزرگ شطرنج ایران سر از مربیگری فوتبال
درآورد؟
عالقه و شروع ارتباط من با فوتبال به سالهای خیلی دور
برمیگردد؛ زمانی که از پنجسالگی به صورت جدی فوتبال بازی
میکردم .در زمان کودکی ما ،بچهها تفریح زیادی نداشتند و بیشتر
گلکوچیک بازی میکردند .من هم که ساکن جنوب شرق تهران
بودم و در کوچهپسکوچههای آن محلهها هم همه گلکوچیک
بازی میکردند .اینگونه شد که با فوتبال آشنا شدم .پدرم هم
برای اینکه در این رشته پیشرفت کنم ،تشویقم میکرد و خیلی
برایم وقت میگذاشت .در مجموعه ورزشى زینبیه و زمانى كه در
مسابقات مدارس و آموزشگاههاى تهران بازى میكردم ،به کالسهای
فوتبال آقای چراغپور رفتم .به نظر من آقای چراغپور عالوه بر دانش
باالى مربیگرى همواره یکی از بهترین مربیان فوتبال ردههای سنی
پایه كشورمان بودهاند که نظیر ایشان را کم داریم .در مدتى كه زیر
نظرشان كار كردم با الفباى فوتبال علمى و اصولى آشنا شدم و به
نسبت سن درك خوبى از زمین و توپ و جریان بازى پیدا كردم .آن
روزها گذشت و شطرنج مسیر زندگی من را تغییر داد و باعث شد كه
نتوانم مانند  ١٢سال اول زندگیام براى فوتبال وقت بگذارم .البته از
آن به بعد هر زمانی که فرصت شده ،گلكوچیك و سالنی و چندین
بار هم در زمین بزرگ بازى كردهام .دلیل حضورم هم در کالس
دانشافزایی مربیگری استاد چراغپور ،آقای مجتبی جباری بود .من و
آقای جباری هر دو در محفلی بودیم که در آن صحبت از فوتبال بود.
ایشان وقتی متوجه شدند من شاگرد استاد چراغپور بودم و با مباحث
علمى فوتبال آشنا هستم ،تحت تأثیر قرار گرفتند و به من پیشنهاد
این را دادند تا توانمندیهایی را که در این زمینه دارم ،ارتقا دهم.
خوشبختانه در دو روز اول این دوره چیزهاى زیادى یاد گرفتم .عالوه
بر مجتبى جبارى خیلی از دوستان و چهرههای مطرح فوتبالمان
ازجمله وریا غفوری و غالمرضا عنایتى در این دوره حضور داشتند.
قرار است این دوره ادامه داشته باشد و ساعتهای بیشتری را با هم
بگذرانیم .احتماال در ادامه نشستها از تبیین و تعمیم استراتژىها و
تاكتیكهاى شطرنج براى فوتبال هم تا حد امكان
بهره خواهیم گرفت.
بعد از اینکه دورههای دانشافزایی را پشت سر گذاشتید ،چه
برنامهای دارید؟ میخواهید حرفه مربیگری فوتبال را ادامه بدهید؟
من این پتانسیل را در خودم میبینم که در این زمینه به صورت
حرفهای فعالیت کنم .دوستان فوتبالی به من میگویند كه میتوانم

انتقال علیرضا بیرانوند به آنتورپ بلژیک اگر
همان نیمفصل سال گذشته انجام میشد شاید
بسیاری از مشکالت این گلر ایرانی بهوجود نمیآمد
و او میتوانست در شرایط بسیار بهتری لژیونرشدن
را تجربه کند .دروازهبان ملیپوش ایرانی قرار بود در
ژانویه  2020راهی بلژیک شود تا حضور در باشگاهی
اروپایی را تجربه کند اما در این مسیر با دردسرهایی
روبهرو شد و البته شیوع کرونا هم مزید بر علت شد
تا این انتقال چندینبار به تعویق بیفتد .او درنهایت
در پایان فصل به این تیم بلژیکی پیوست اما در
فصل جدید تنها دوبار شانس حضور در ترکیب اصلی
تیمش را پیدا کرده که مسابقه دوم بسیار پرحاشیه
بود و سروصدای زیادی بهپا کرد تا جایی که دوباره او
نیمکتنشین شد و فرصت بازی بازهم دراختیار ژان
بوتز فرانسوی قرار گرفت.
چالش سخت بیرو
در اتفاقی جالب ،قرارداد هر سه گلر آنتورپ در
انتهای فصل قبل به پایان رسید .مدیران باشگاه به
همین دلیل از چندماه قبل بهسراغ خرید نفرات جدید
رفتند .علیرضا بیرانوند اصلیترین گزینه این تیم بود
تا خیالشان از بابت چارچوب دروازه راحت شود .داوور
ماتیاس 21ساله نیز از هایدوک اشپیلت 2خریداری
شد تا ذخیره او باشد .سینان بوالت ترکیهای اگرچه
عملکرد قابلقبولی در این باشگاه داشت قراردادش
تمدید نشد تا برخالف شایعاتی که وجود داشت
بهجای بازگشت به کشورش راهی تیم خنت شود.
قرارداد ینس تونکنز و یوس دیوینتر نیز تمدید نشد
تا مشخص شود آنتورپ روی حضور بیرانوند حساب
ویژهای باز کرده است .با این حال تاخیر در انتقال
گلر ملیپوش ایرانی سبب شد این تیم بهسراغ یک
دروازهبان نسبتا گرانقیمت دیگر هم برود و ژان بوتز

مربى بزرگى بشوم اما مسئله این است که من در حال حاضر بازیکن
تیم ملی شطرنج هستم و فعال باید به عنوان یك شطرنجباز تمرکز
داشته باشم .شاید یکروزی مربی فوتبال شوم ولى اینگونه نیست
كه بگویم دو سال دیگر روی نیمکت مربیگری یک تیمی باشم و فعال
به آن فکر نمیکنم .االن فقط میخواهم علم فوتبال را یاد بگیریم و
از آن لذت ببرم.
حضور در این کالسها تداخلی با برنامه و تمرینات شطرنج
برایتان ایجاد نکرده؟
نه ،من رشته تحصیلیام مدیریت بوده و توانستم وقتم را مدیریت
کنم که به عالقهمندیهای خودم برسم .فکر میکنم در شرایط کرونا
مردم بیشتر میتوانند به خیلی از کارهایشان برسند .حداقل در مورد
من که اینطور بوده و توانستم در خیلی از ابعاد اقتصادی و اجتماعی
به چیزهایی که قبال نمیتوانستم برسم ،رسیدگی کنم.
در ابتدای صحبتتان گفتید با وجود اینکه فوتبال را حرفهای
دنبال میکردید اما یکباره مسیر زندگیتان تغییر کرد و به شطرنج
روی آوردید .چه شد که این اتفاق افتاد؟
راستش من در معرض انتخاب قرار گرفتم که به شطرنج رسیدم.
آنموقع که من فوتبال بازی میکردم ،همزمان شطرنج هم بازی
میکردم .در آن مقطع مسابقات فوتبال و شطرنج نونهاالن کشوری
یک روز برگزار شد .فوتبال در مازندران بود و شطرنج در بندرعباس.
با اینکه در فوتبال جلوتر بودم و خیلی پیشرفت کرده بودم اما شطرنج
را انتخاب کردم و به بندرعباس رفتم .بعد از آن تالشهایم برای
یادگرفتن فوتبال کمرنگ شد اما اینطور نبود که فراموشش کنم.
همیشه مسابقات را تماشا میکنم و پیگیر اخبار فوتبال روز دنیا
هستم.
شما یکی از طرفدارهای پروپاقرص تیم پرسپولیس هستید .از
پرسپولیس و حضور اخیر این تیم در فینال جام باشگاههای آسیا هم
برای خوانندهها صحبت میکنید؟
به همه بازیکنهای پرسپولیس و کادر فنی این تیم خسته
نباشید میگویم .در چند سال اخیر پرسپولیس دغدغههای زیادی را
پشت سر گذاشته اما در چند ماه اخیر و مدیریت فعلی تصمیمهایی
اتخاذ شد که قدری از آن فشارها از روی تیم برداشته شد و بازیکنان
با آرامش بهتری در این مسابقات شرکت کردند .امیدوارم برنامهریزی
بهتری برای این تیم بشود .به نظر من به تیم استقالل هم در این
مدت توجه درستی نشده است .مردم از این تیمهای بزرگ انتظار
دارند؛ به خاطر اینکه از این تیمها حس خوب میگیرند .پس باید
به اندازه شأن این تیمها به آنها توجه شود .عدم ثبات مدیریت و
پرداختهای بیمورد میتواند لطمههای زیادی به تیم بزند که در
نهایت همه آنها از کیسه مردم ،بازیکنان یا خود باشگاهها میرود.
قسمت بدترش هم این میشود که بازیکنان به لحاظ روانی ،ذهنی
و جسمی تحلیل میروند و نمیتوانند کیفیت مناسب را ارائه بدهند.
توپنجه
پرسپولیس در فینال جام باشگاهها با خیلی از مسائل دس 
نرم کرد .تیمی که  20روز بازی نکرده بود ،به نظر من نمایش خوبی
داشت .البته تکاشتباههایی داشت که به دلیل عدم انسجام ذهنی
بعضی از بازیکنان بود اما نباید انتظار گزاف از این تیم داشته باشیم.
به اندازهای که سرویس میدهیم باید توقع داشته باشیم .از تیمی که
نفرات ذخیرهاش کم است و متناسب با چنین بازی مهمی نیست نباید
انتظار یک عملکرد ایدئال و بدون نقص را داشت .مردم هم به عقیده
من دارند قدری احساسی با این قضیه برخورد میکنند .بازیکردن با
تیمی مثل اولسان که سطح باالیی از امکانات را دارد ،خیلی سخت
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فرانسوی را در ازای یکمیلیون یورو از تیم موسکرون
بلژیک به خدمت بگیرد .در همان زمان رسانههای
بلژیکی از اینکه آنتورپ بهجای تقویت دیگر خطوط
خود و برطرفکردن نقاطضعفش در سایر بخشها دو
گلر را با قیمت باال به خدمت گرفته ،انتقاد کردند اما
با شروع فصل مشخص شد ایوان لکو برای چارچوب
دروازه بیشتر روی این دروازهبان 25ساله حساب کرده
و بیرانوند باید برای رسیدن به ترکیب اصلی تالش
بیشتری داشته باشد.هرچه از فصل گذشت کار برای
بیرو سختتر شد و یک مصدومیت بدموقع نیز سبب
شد دوباره شانس رسیدن به ترکیب را از دست بدهد.
درنهایت با اشتباه بوتز در دیدار خنک سرانجام این
فرصت به بیرانوند رسید تا در ترکیب تیمش قرار
بگیرد و او در دیدار حساس در لندن مقابل تاتنهام
درون دروازه آنتورپ ایستاد .واکنشهای خوب او
در این بازی سبب شد رسانههای بلژیکی از احتمال
نیمکتنشینی بوتز در بازیهای بعدی خبر بدهند .این
اتفاق رخ داد و شماره یک آنتورپ در یک دیدار مهم
دیگر و اینبار در لیگ مقابل بروژ بار دیگر فیکس شد.
اینبار اما اوضاع اصال به سود بیرانوند پیش نرفت و
چند اشتباه او سبب شد ایوان لکو ،سرمربی کروات
در انتهای مسابقه در اقدامی عجیب و آماتورگونه از
گلر تیمش انتقاد کند .پس از این اتفاقات مشخص بود
بیرانوند بهسختی میتواند به این زودیها فرصت بازی
در ترکیب اصلی را بهدست آورد و دوباره نوبت به بوتز
رسید تا در چارچوب دروازه قرار گیرد.
بوتز :نباید نیمکتنشین بیرانوند میشدم!
گلر فرانسوی روز گذشته در گفتوگویی با سایت
«نیوزبالد» بلژیک سکوت خود را شکست و درباره
اتفاقاتی که در هفتههای اخیر بین او و بیرانوند رخ
داده است ،گفت« :من در دو دیدار برابر تاتنهام و

است .پرسپولیس در کار تیمی موفق بوده و حتی یک الگو است .برای
حفظ ساختار تیم پرسپولیس تالشهای مداومی از سوی ارکان اصلی
تیم صورت میگیرد .مثال بارزش هم مصاحبههای حرفهای بازیکنان
این تیم بهخصوص سیدجالل حسینی است که همیشه سعی میکند
اتحاد و انسجام را برای تیم خود حفظ کند .یحیی گلمحمدی به
عنوان یک مربی هوشمند و با درایت تا حد امکان از حاشیهها فاصله
میگیرد.
از فوتبال فاصله بگیریم و به شطرنج برسیم .در این مدت که
کرونا همه مسابقات را تعطیل کرده ،رقابتهای شطرنج به صورت
مجازی برگزار شده و شطرنجبازان سرشان شلوغ بوده است .از تجربه
این مدت بگویید.
بله برگزار شده اما متأسفانه برگزاری مسابقات آنالین شطرنج
با مشکالت زیادی همراه است .خیلی از اتفاقها از دید داوران و
ناظران پنهان میماند .استفاده از ابزارهای ناصحیح ،اصال حس
مسابقه را در فرد ایجاد نمیکند .شرایط مسابقات مجازی و حضوری
بههیچوجه با هم قابل مقایسه نیستند .امیدوارم هرچه زودتر کرونا
برود تا با شور و هیجان قبل ،مسابقه بدهیم .اما در بحث آموزش
خوشبختانه شرایط خوبی در این مدت مهیا بوده است .اتفاقا حتی
بازار آموزشهای آنالین به نسبت زمانی که کرونا نبود ،خیلی داغتر
شده است .پخش سریال ملکه شطرنج هم در این روزها باعث شده تا
بچهها به این رشته ورزشی بیش از پیش عالقهمند شوند و سمت آن
بیایند .نگاه خانوادهها به شطرنج واقعا فرق کرده .به هر حال شطرنج
نگاهی استراتژیک روی ذهن افراد حاکم میکند که آدمهایی با ذهن
خالق باشند و در لحظه ،بهترین تصمیم را بگیرند .اینها همه کمک
کرده که در شرایط فعلی استعدادهای زیادی به جمع خانواده شطرنج
اضافه شود اما متأسفانه تشکیالت شطرنج کشور در حال حاضر اوضاع
مناسبی ندارد 10 .ماه است که فدراسیون شطرنج رئیس ندارد و هنوز
انتخابات آن برگزار نشده است .هرچند سرپرست فعلی فدراسیون
تالش میکند که امورات را پیش ببرد اما بعضی افراد جریاناتی را به
وجود آوردند که باعث شده این رشته لطمات زیادی ببیند .متأسفانه
عدهای منافع شخصی را به منافع گروهی و ملی ترجیح دادند.
فکر نمیکنم صندلی ریاست این فدراسیون بهجز حس مسئولیت
و خدمت ،ارزش دیگری داشته باشد .این خوب نیست که عدهای
از بزرگان شطرنج با زیرسؤالبردن ارزشها بر مبنای منافع شخصی
اینچنین به شطرنج ضربه میزنند .امیدوارم با یک نگاه جامع بتوانیم
با همدلی و اتحاد با استفاده از تمامی ظرفیتهای موجود شطرنج
کشور به یک ساختار منسجم برای هدایت این رشته ورزشی دست
پیدا کنیم و با انتخاب یک گزینه اصلح ،شرایط خوبی را پیشروی
شطرنج ایران قرار دهیم.

بروژ نیمکتنشین شدم .خب فوتبال همین است و
فراز و نشیب زیادی دارد .در عین حال میدانستم
که بهزودی دوباره در ترکیب اصلی تیم قرار میگیرم
و جایگاهم را پس خواهم گرفت ».این اتفاقات البته
باعث نشد او اعتمادبهنفس خود را از دست بدهد و
برای پس گرفتن جایگاهش تالشش را بیشتر کرد:
«این مشکالت باعث شد قویتر شوم و با روحیه بهتری
تمریناتم را دنبال کنم .خب در بازی با خنک روی یک
پاس اشتباه کردم و باعث شدم تیمم گل بخورد .در دو
بازی اخیر مقابل زولتهوارگم و واسلندبورن دوباره به
روزهای خوبم برگشتم و توانستم دوباره همان عملکرد
خوب سابق را تکرار کنم .فکر میکنم بهخاطر همان
یک اشتباه نباید نیمکتنشین میشدم اما خب این
نظر سرمربی بود و او اعتقاد داشت من به استراحت
نیاز دارم درحالی که نظر من چیز دیگری بود».
قصه تکراری؛ حمله مجازی
بوتز ازسوی دیگر با حمالت اینستاگرامی برخی
هواداران ایرانی بیرانوند نیز روبهرو شده که معتقد بودند
این گلر ملیپوش مستحق حضور در ترکیب اصلی
آنتورپ است .او درباره این اتفاقات و کامنتهایی که در
صفحات مجازیاش بود ،میگوید« :خب درمقابل چنین
کارهایی نمیشود واکنش خاصی داشت .آنها حتی برای
همسرم ماریون هم پیامهایی فرستاده بودند .او بیشتر
از من نگران این واکنشها شده بود .البته در فوتبال
این رفتارها چندان عجیب نیست و علی نیز در ایران
بازیکن محبوب و پرطرفداری است .مسلما آنها دوست
دارند قهرمانشان همیشه در ترکیب حضور داشته باشد
و بازی کند».
بیرو امیدوار به حضور ویلموتس
ویلموتس از زمان جدایی از تیمملی ایران در سال
گذشته همچنان بدون تیم است و حضور او در آنتورپ

هم به سود بیرانوند خواهد بود که سابقه کار کردن با
سرمربی سابق ساحلعاج و بلژیک را دارد و هم به سود
فدراسیون فوتبال ایران است تا شاید بتواند در پرونده
شکایت این مربی بلژیکی بابت مطالباتش بخشی از
دستمزد او را بهدلیل مشغول شدن در سمتی جدید
پرداخت نکند .سایت «جوتارنجی» کرواسی در گزارشی
از احتمال جدایی این مربی کروات از آنتورپ و حضورش
در چین نوشته است« :لکو 42ساله شاید برابر شارلروا
آخرین حضورش را در آنتورپ تجربه کند و بهنظر
میرسد بهزودی راهی آسیا خواهد شد تا مربیگری در
چین را تجربه کند .لکو احتماال در تیم گوانگژو R&F
جانشین جیوانی فنبرونکهورست خواهد شد که فصل
پیش تیمش را در رتبه یازدهم جدول قرار داد .این مربی
جوان در ابتدای این فصل هدایت آنتورپ را برعهده
گرفت و در طول 25مسابقهای که روی نیمکت تیمش
نشست 13برد4 ،تساوی و 8شکست بهدست آورد .او طی
این 6ماه توانست با برتری برابر بروژ ،تیمش را قهرمان
جامحذفی کند و همچنین از مرحله گروهی لیگ اروپا
نیز صعود کرد .لکو در این تورنمنت موفق شد تاتنهام
ژوزه مورینیو را در بلژیک شکست دهد و نتیجهای دور
از انتظار کسب کرد .تیم او تا پیش از دیدار با شارلروا در
رتبه هفتم جدول قرار داشت و البته تنها یکامتیاز با تیم
چهارم لیگ فاصله داشت .لکو پیشنهاد مالی بسیار خوبی
از تیم چینی دریافت کرده که بهنظر میرسد رد کردن آن
بسیار دشوار باشد و به همین دلیل خیلی زود و درحالی
که مدت کمی از حضورش در آنتورپ میگذرد تصمیم
به جدایی از این باشگاه گرفته است .رسانههای بلژیکی از
احتمال حضور مارک ویلموتس ،سرمربی سابق تیمملی
بلژیک بهعنوان جانشین لکو در آنتورپ خبر میدهند
و این مربی نامدار اصلیترین گزینه برای حضور روی
نیمکت این تیم محسوب میشود».

اخبار
طارمی ،همه پنالتی ها روی تو میشه

مهدی طارمی رفته رفته به ترکیب اصلی
پورتو نزدیک شده و تواناییها و استعداد خود
را به رخ کشیده است .مهاجمی که فصل
قبل در نخستین سال حضور در فوتبال اروپا
توانست آقای گل لیگ پرتغال شود ،حاال هم
در بزرگترین و پرافتخارترین باشگاه فوتبال
پرتغال جا افتاده و نام خود را به عنوان بازیکنی
خطرناک سر زبانها انداخته است .طارمی که
در بازیهای اخیر پورتو درخشیده بود ،در دیدار
سوپرکاپ هم یکی از بازیکنان ثابت پورتو بود
تا مقابل بنفیکا به میدان برود .دیداری حیثیتی
برای دو غول قدرتمند فوتبال پرتغال که همیشه
رقبایی سنتی و قدیمی برای هم بودهاند.
طارمی در دقیقه  22و با خطای دروازهبان
بنفیکا در محوطه جریمه متوقف شد و پورتو را
صاحب یک ضربه پنالتی کرد .سرخیو اولیویرا
پشت توپ ایستاد و این موقعیت را تبدیل به
گل کرد .جالب اینجا است که داور در ابتدا
این برخورد را پنالتی تشخیص نداد اما پس از
بازبینی صحنه تصمیم خود را عوض کرد .لوئیز
دیاز در دقیقه  77به جای طارمی وارد زمین شد
و در دقیقه  90گل دوم را به ثمر رساند تا پورتو
با پیروزی دو بر صفر مقابل بنفیکا قهرمانی را
جشن بگیرد.نکته جالب اما انتقام مهدی طارمی
از باشگاه بنفیکا بود .باشگاهی که بعد از درخشش
در ریوآوه به طارمی پیشنهاد همکاری داد اما با
تغییر در کادرفنی و بازگشت ژرژ ژسوس ،تصمیم
گرفت سراغ مهاجمی برزیلی برود و طارمی را در
اولویتهای بعدی قرار بدهد .حتی مدیر ورزشی
این باشگاه بارها و بارها با مهدی طارمی صحبت
کرد و نشریه رکورد پرتغال هم به دفعات تیتر زد
که گلهای مهدی طارمی در تیم ریوآوه او را به
سمت باشگاه بنفیکا هدایت میکند .این اتفاق
اما رخ نداد تا طارمی به پورتو برود و پیراهن این
باشگاه را بر تن کند.
تصمیم ژسوس برای خرید مهاجم برزیلی
به جای مهدی طارمی دست کم در بازی با
پورتو به نفع او تمام نشد .به این خاطر که مهدی
طارمی با پنالتی که در دقیقه  22بازی برای
پورتو گرفت زمینهساز پیروزی تیمش در این
دیدار شد و در نهایت پورتو با دو گل به برتری
رسید و جام قهرمانی را از آن خود کرد و این یک
افتخار بزرگ برای مهاجم تیم ملی فوتبال ایران
بود .ژسوس برای خرید مهاجم برزیلی به مراتب
بیشتر از پولی که قرار بود به باشگاه ریوآوه برای
خرید مهدی طارمی بدهد هزینه کرد و حاال این
تصمیم اشتباه پورتو را در وضعیت بهتری قرار
داده است.
طارمی که با پاهای بلند و سرعت
غافلگیرکننده خود ،یکی از بهترین مهاجمان
فوتبال آسیا و البته لیگ پرتغال لقب گرفته ،با
تکیه به همین خصوصیات توانسته پنالتیهای
بسیاری هم از مدافعان حریف بگیرد .او فصل
قبل و در لیگ پرتغال  9بار مدافعان حریف را
مجبور به خطای پنالتی کرد و در جام حذفی
نیز یک بار این اتفاق را برای ریوآوه رقم زد .در
فصل جدید هم طارمی دو پنالتی در لیگ برای
پورتو گرفته و یک بار هم در همین بازی اخیر و
در سوپرکاپ موفق به انجام این کار شده است.
یعنی مهاجم تیم ملی در  2989دقیقهای
که در لیگ پرتغال ،جام حذفی و سوپرکاپ
پرتغال طی دو فصل اخیر و با پیراهن پورتو و
ریوآوه انجام داده 13 ،پنالتی گرفته و از این
حیث یک رکورد خارقالعاده را ثبت کرده است.
یعنی به ازای هر  229دقیقه یک پنالتی که اگر
گلهای مهدی را هم کنار آن قرار بدهیم ،آماری
منحصر به فرد به دست میآید.
مهدی طارمی خوشحال از بازی درخشان
برابر بنفیکا امیدوار است به حضور ثابت در
ترکیب پورتو ادامه بدهد .البته صعود به جام
جهانی  2022با گلهایی که میزند از دیگر
دغدغههای پیش روی این مهاجم توانا است.
مهاجمی که دراگان اسکوچیچ هم امید فراوانی
به درخشش او دارد.
هفته دهم لیگ برتر فوتبال؛

توقف سپاهان مقابل ماشینسازی در
دیداری با  ۵پنالتی!

تیم فوتبال سپاهان در هفته دهم لیگ برتر
برابر ماشین سازی به تساوی رسید.
تیم فوتبال ماشین سازی تبریز امروز سه
شنبه در هفته دهم لیگ برتر فوتبال در خانه
خود میزبان سپاهان اصفهان بود که این بازی با
نتیجه تساوی  ۳ - ۳تمام شد.
این بازی از ساعت  ۱۵و با قضاوت سعاد
وفاپیشه آغاز شد .این داور چهره اصلی مسابقه
بود چرا که در مجموع پنج پنالتی برای هر دو
تیم (سه پنالتی برای ماشین و دو پنالتی برای
سپاهان) اعالم کرد.
در این بازی سجاد شهباززاده ( - ۲۳پنالتی
و  - ۴۴پنالتی) و گئورگی گولسیانی ( )۳۵برای
سپاهان گلزنی کردند .ماشین سازی هم توسط
پیمان بابایی سه بار از روی نقطه پنالتی (- ۳۹
 )۷۵ - ۵۹به گل رسید.
نیمه نخست این بازی با نتیجه  ۳بر یک به
سود سپاهان تمام شد .در این نیمه دو پنالتی
به سود سپاهان و یک پنالتی به سود ماشین
سازی اعالم شد.
ضیافت پنالتیها در نیمه دوم هم ادامه
یافت و داور دو بار دیگر به نشانه پنالتی به سود
ماشین دمید که پیمان بابایی هر دو پنالتی را
به گل تبدیل کرد .البته پیام نیازمند دروازه بان
سپاهان در دقیقه  ۵۹پنالتی دوم ماشین سازی
را مهار کرد و بابایی توپ برگشتی را وارد دروازه
حریف کرد.سپاهان با این تساوی  ۱۴امتیازی
و ماشین سازی قعرنشین هم  ۳امتیازی شد.
ماشین سازی تاکنون در لیگ امسال پیروز
نشده و سه تساوی و شش شکست را در کارنامه
خود ثبت کرده است .سجاد شهباززاده مهاجم
سپاهان هم با دو گلی که در بازی امروز به ثمر
رساند ،تعداد گلهایش را به عدد  ۸افزایش داد
تا نزدیکترین تعقیب کننده گادوین منشا مهاجم
گل گهر (با  ۹گل) باشد.

