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خبر كوتاه
پس از بازی همه کارشناس میشوند،
بین دو نیمه چطور؟

وقتی بازی استقالل و پرسپولیس با
مساوی  2 - 2به پایان رسید ،در کنفرانس
خبری بازی خبرنگاران حاضر سواالتی از
محمود فکری و یحیی گل محمدی پرسیدند
و سواالت خبرنگارانی که در کنفرانس هم
نبودند ،از سوی روابط عمومی سازمان لیگ
پرسیده شد .اواخر کنفرانس سرمربی استقالل،
وقتی از او پرسیدند آیا تصور نمی کنید عفب
کشیدن وریا غفوری به نفع پرسپولیس شد،
محمود فکری به جای آن که نظرش را درباره
تعویض دقیقه  46خود (خروج احمد موسوی
و ورود دیاباته و متعاقب آن تغییر چیدمان
استقالل و عقب نشستن وریا غفوری) بگوید،
گفت« :بعد از بازی همه کارشناس می
شوند! در حین بازی باید تشخیص بدهی
چه تعویضی بکنی ،بعد از بازی از دوستان
خودمان تا دوستان دیگر ،همه کارشناس می
شوند و اگر وظیفه خودشان را درست انجام
بدهند ،فکر می کنم خیلی بهتر باشد تا این
که بخواهد در کار دیگران دخالت کنند!»
این پاسخ غیرمتعارف ،سطح پایین
انتقاد پذیری محمود فکری را نشان می دهد.
سرمربی استقالل خیلی راحت می توانست
با دالیل فنی به این پرسش جواب بدهد یا
حتی ازپاسخ دادن به این سوال بگذرد ولی
این که سوال پرسیدن خبرنگار را دخالت در
کار دیگران تلقی کند ،بیشتر به شوخی شبیه
است و نشانه ای است از روحیه نقدناپذیر
سرمربی استقالل ...
مشکل محمود فکری از ابتدای فصل هم
همین بوده است .او اصال دوست ندارد ایرادهای
استقالل را ببیند و نگران کننده همین است
که وقتی یک مربی ایردهای تیم خود را نبیند،
چگونه می تواند آنها را برطرف کند؟ نقد گریزی
و منتقد ستیزی هیچ کمکی به محمود فکری
نمی کند .این راه بی بازگشت را مربیانی قبل
از فکری پیمودند و همگی هم با سر به دیوار
خوردند.
مانور فکری جواب نداد؛
پرسپولیس آزاد شد

محمود فکری بین دو نیمه بازی ،با توجه
به کارت زردی که احمد موسوی گرفته بود
و احساس دردی که این بازیکن در پایش
داشت ،تصمیم گرفت او را از بازی خارج کند
و به جایش شیخ دیاباته را به میدان بفرستد.
تاثیر این تعویض خالف آنچه که عده ای تصور
می کنند ،استقالل را صاحب چیدمان 3-4-3
نکرد و فکری ناچار شد وریا غفوری را یک خط
عقب بکشد تا او منطقه راست دفاعی استقالل
را پوشش بدهد .البته هدف فکری معلوم بود؛
او می خواست هم از احتمال اخراج شدن
موسوی و ده نفره شدن استقالل جلوگیری
کند و هم با ورود دیاباته پرسپولیس را از
جلو کشیدن بترساند اما دو دو تا چهار تای او
درست از آب در نیامد و پرسپولیس وقتی دید
نمی تواند با حضور همزمان شیخ ،ارسالن و
قائدی در زمین جلو بکشد ،به بازی مستقیم
روی آورد و با استفاده بهینه از آشفتگی خط
دفاع استقالل ،خیلی راحت صاحب  5موقعیت
صددرصد گل شد که دو بار دروازه را باز کرد،
یک بار عارف غالمی با خطا مانع شکل گیری
خطر شد ،بار دیگر مسعود ریگی دروازه خالی
استقالل را نجات داد و آخرین بار هم نوراللهی
آسمان را شکافت!
مانور فکری برای ترساندن پرسپولیس
جواب نداد و با عقب نشینی وریا ،سرخپوشان نه
تنها در مرکز زمین صاحب برتری عددی شدند
بلکه از زیر پرسیینگ سنگینی که در نیمه اول
با رهبری غفوری انجام می شد بیرون آمدند و
آزادانه تر روی دروازه استقالل توپ ریختند.
مدافعان پرسپولیس در نیمه اول اجازه بازیسازی
نداشتند اما در نیمه دوم با تغییراتی که فکری
در چیدمان تیمش ایجاد کرد این مجوز برای
آنها صادر شد.
یک سوال ساده ،البته اگر فکری ناراحت
نمی شود

اگر محمود فکری ناراحت نمی شود و اگر
این پرسش را هم مثل پرسش قبلی دخالت
در کار خودش تلقی نمی کند ،بد نیست از او
بپرسیم؛ در نیمه اول بازی وقتی مهدی عبدی
روی یک ارسال از فضای پشت مدافع کناری
سمت چپ استقالل ،مثل آب خوردن بین دو
مدافع میانی شما صاحب توپ شد و با حوصله و
دقت کافی سرش را چرخاند و توپ را به سمت
دروازه هدایت کرد (همان صحنه که توپ دور از
دستان رشید مظاهری از کنار دروازه گذشت)
متوجه ناهماهنگی مدافعان میانی و آشفتگی
خط دفاعی استقالل نشدید؟
اگر باز هم ناراحت نمی شوید ،همه دوستان
و دشمنان ،به قول خودتان دوستان شما و سایر
دوستان ،متوجه نقطه ضعف آشکار استقالل که
مدافعان میانی اش با هم هماهنگ نیستند،
تمرکز الزم برای تفکیک وظایف را ندارند و دچار
تداخل وظیفه می شوند ،شدند و احساس می
کنیم اگر هر کسی کار خودش را درست انجام
می داد ،از همان لحظه باید برای رفع نقطه ضعف
خط دفاع استقالل فکر می شد .استقالل هم گل
اولش را از همین ضعف خورد که مدافعانش به
جای مهار عبدی ،در حال مهار یکدیگر بودند و
هم گل دومش را از ضعف آشکار و ناهماهنگی
مدافعانش خورد و در صحنه ای که ریگی دروازه
را نجات داد هم آشفتگی مدافعان استقالل به
پرسپولیس موقعیت گل داد.
باز هم اگر دخالت در کار فکری نباشد ،می
شد محمد دانشگر را به بازی آورد تا با یک مدافع
اضافی فاصله بین مدافعان استقالل کمتر شود.
احتماال داشتن سه مهاجم آماده به استقالل
ضربه زد چرا که فکری احساس می کرد حتما
باید شیخ دیاباته را به زمین بفرستد .همین
مساله باعث شد سرمربی استقالل وریا غفوری
را یک خط عقب براند تا جا را برای بازی کردن
دیاباته باز کند.

واعظ آشتیانی :با این کاندیداها تحولی را در آینده فوتبال نمیبینم

انتخابات فدراسیون فوتبال دهم اسفندماه
درحالی برگزار خواهد شد که از چهرههای فوتبالی
تا افراد سیاسی برای حضور در این انتخابات
ثبتنام کردند .از حاال به بعد باید نسبت به این
افراد بهخصوص کاندیداهای ریاست با حساسیت
بیشتری برخورد شده و با مطالبهگری نسبت به
برنامههای آینده آنها به نوعی سعی در اصالح
امور و وضعیت فعلی در فوتبال کشور داشت .تا
فاصله باقیمانده تا انتخابات میتوان با صحبت
با کارشناسان امر نسبت به شناخت دقیقتر
درخصوص کاندیداهای موجود و وضعیت آینده در
صورت انتخاب آنها در این زمینه فضایی را به وجود
آورد تا مخاطبان و اهالی فوتبال و حتیالمقدور
اعضای مجمع با یک شناخت و بینش درست به
اصلحترین گزینه رای بدهند .در همین خصوص
دقایقی با مدیرعامل اسبق استقالل به صحبت
پرداختیم که البته چندان به آینده امیدوار نیست
و میگوید افرادی جلو آمدهاند که در وضعیت فعلی
فوتبال نقش داشتهاند و میخواهند همان دور
باطل را ادامه بدهند .گفتوگوی «فرهیختگان» با
امیررضا واعظآشتیانی را در ادامه میخوانید.
چرا معادالت انتخابات تغییر کرده و
امسال خبر از افرادی مانند کاشانی ،نبی و
قریب که سال گذشته برای انتخابات ثبتنام
کرده بودند نشد و به نوعی روند تغییر کرد؟
درخصوص آنهایی که ثبتنام نکردند باید
دالیلشان را از خودشان سوال کرد که به چه
علت دور جدید ثبتنام نکردند اما نکته اصلی
آنجاست که برخی کسانی که ثبتنام کردند
خودشان در وضع موجود فوتبال و فدراسیون چه
در گذشته و چه در وضعیت فعلی نقش داشتهاند
و اینها میخواهند دور باطل را ادامه دهند .این
یک واقعیت است ،ضمن اینکه معتقدم تجربه
خریدنی نیست بلکه تجربه موضوع گرانبهایی به
شمار میرود که عمرهای مفید در کنار آن هزینه
شده است .از سوی دیگر مدیریت نیز موضوعی
نیست که از آن غافل شویم و متاسفانه در کشور
ما در بخشهای مختلف نهتنها در فوتبال و ورزش
بلکه در بخشهای دیگر هم اهتمامی به مدیریت و
توجهی به این موضوع که مدیریت یک هنر و فن
و علم است هنوز نشده و چون آن را نپذیرفتهایم،
داریم به حداقلها قانع میشویم و این هم یک
نکته مهمتر قضیه است .با این وضعیت باورم بر این
است که حتی اگر رئیس آینده هم انتخاب شود
شما شاهد تحولی در فوتبال با این وضعیت موجود
و با این کاندیداهایی که وجود دارند ،نخواهید بود.
این یک نگاه بدبینانه است یا واقعبینانه؟
اتفاقا تالش من بر این است که بدبینانه به
قضایا نگاه نکرده و واقعبینانه شرایط را دیده و
بسنجم .معتقدم کسانی میتوانند در این عرصه

موفق باشند که گذشته موفقی در ارتباط با کار
مدیریتی داشته باشند و عملکردشان همواره
نشاندهنده یک تحولی بوده باشد که این تحول
مشهود بوده و در دورانی که مدیریت کردهاند
موضوعات جدید و مفیدی برای عرصه مدیریت
در فوتبال از خود نشان داده باشند که متاسفانه
این امر بین کاندیداهای حال حاضر دیده نمیشود.
بنابراین برداشتم این است که ما تحولی را با این
وضعیت تجربه نخواهیم کرد و فقط شاید در یکی،
دو موضوع ساده اتفاقاتی بیفتد اما در کل آن ما
شاهد اتفاق بزرگی نخواهیم بود.
با این تعریفی که از وضعیت موجود کردید
این دوستان یعنی افرادی که معتقدید در شرایط
فعلی نقش آفرین بوده و هستند ،چطور دوباره به
خودشان اجازه دادند تا در فدراسیون جدید هم
بخواهند نقشآفرین و تصمیمگیر باشند.
وقتی که در انتخاب با حداقلها مواجه باشید
آن زمان انتخاب بین بد و بدتر میشود اما امیدوارم
با تمام تحلیلهایی که نسبت به این موضوع دارم
شاهد یک اتفاق دیگر باشیم ،البته برخی میگویند
فوتبال نیازمند آرامش و همدلی است که این
حرفها بیشتر حرفهای تئوریک و شعاری محسوب
میشود ،چراکه به این راحتی و با سکوت کردن نه
آرامش برقرار میشود و نه همدلی ،چون برخیها
فکر میکنند اگر سکوت کنند آرامش برقرار خواهد
شد ،درحالی که یک جاهایی سکوت میتواند کمک
به آرامش کند اما در یک جای دیگر حضور در صحنه
و ورود به موضوعات متنوع که در جهت توسعه باشد
نیاز است ،در واقع اینطور نیست که به صورت مطلق
اگر سکوت کنید همهچیز درست خواهد شد بلکه با
سکوت اوضاع تبدیل به مدیریت شاهسلطان حسینی
خواهد شد که عدهای اصال منششان اینگونه است،
یعنی منش رفتاری آنها شاهسلطان حسینی بوده و
نوع مدیریت آنها بهگونهای است که سر سفره آماده

مینشینند و در عین حال از تئوری فضایی که
هر سویی باد بوزد حرکت بکنند ،تبعیت میکنند.
عدهای شعار میدهند که نیاز به همدلی داریم اما
همدلی با چند نفر جمع کردن ایجاد نمیشود،
درحالی که شاید این افراد حتی فرمول همدلی را
هم بلد نباشند که همدلی و آرامش به چه چیزی
میگویند .این دوستان اصال معنی توفان را میدانند
که بحث همدلی و آرامش را مطرح میکنند؟ اصال
میدانند که همدلی با چه شاخصهایی برقرار
میشود؟ آیا همه را دور یک میز جمع کردند اسمش
همدلی است؟ پس ابتدا باید مدیریت حرفهای باشد
و وقتی مدیریت حرفهای میشود معنی و مفهوم
همدلی و هم تعریف آن مشخص شده و آرامش هم
برقرار میشود.
با این شرایط شما قبول دارید مدیریت ورزشی
و فوتبالی ،حلقه مفقوده ورزش و فوتبال ماست.
اصل واقعیت امر همین است بحث من
هم فقط روی فوتبال و ورزش نبود و در مقدمه
صحبتهایم گفتم این موضوع در سطوح مختلف
کشور وجود دارد ،یعنی شاخصههایی برای انتخاب
یک مدیر نداریم .برخیها سابقه مدیریت دارند اما
در آن سابقه فقط عمر تلف کردهاند و برای خودشان
رزومه ساختهاند اما هیچ اثر مثبتی را جامعه از آنها
ندیده است و فقط برای خود رزومهسازی کردهاند
به این دلیل که با واسطهها و توصیهها مسئولیت
گرفتهاند و این مسئولیتشان هیچ اثر مثبتی به
همراه نداشته است.
کمی هم درباره کاندیداها صحبت
میکنید آیا این افراد میتوانند اثرگذار و
موفق باشند؟
خیر من در این خصوص نظر خاصی ندارم.
بنده در کل گفتم وقتی افرادی به صورت حداقلی
معرفی میشوند شما باید بین بد و بدتر انتخاب
کنید .نمیخواهم در مورد افراد صحبت کنم اما

امیدوارم این تحلیل و برداشتی که من دارم اتفاق
نیفتد اما من اطمینان دارم رئیس بعدی همین
فضا را ادامه خواهد داد ولی با یک تغییر جزئی
در ادبیات کار.
ما هنوز روی بنیادیترین موضوع یعنی اینکه
فدراسیون فوتبال دولتی هست یا غیردولتی در
اساسنامهمان مشکل داریم و با وجود تغییرات در
اساسنامه همچنان شک و شبهههایی روی برخی
مسائل وجود دارد .یک عده هستند یا خودشان
را به ناآگاهی میزنند یا اینکه آگاه هستند اما
رفتارهای غیرمتعارف انجام میدهند .وقتی جایی
تحتعنوان نهاد عمومی غیردولتی تلقی میشود
مثل شهرداریها یا کمیته ملی المپیک که نهاد
عمومی غیردولتی به شمار میروند اما در عین
حال دولت در آنها نظارت دارد نه دخالت ،اینطور
نمیشود که سرنوشت یک فدراسیون یا یک ملت
را که زیر پرچم یک کشور فعالیت میکند یک باند
یا گروهی بخواهند تحتعنوان بخش خصوصی
اداره کنند .از این صحبتهایی که مطرح میشود
تعجب میکنم که چگونه است وقتی نهاد عمومی
غیردولتی را خودشان قبول دارند در ادامه مدعی
میشوند که بازنشستهها هم میتوانند ورود کنند.
ابن موضوع نشاندهنده جهل عدهای است که به
دنبال منافع و باند و گروه خودشان هستند.
در هر صورت دوستان اینطور وانمود
میکنند که فیفا به این شکل اساسنامه جدید
را قبول میکند.
فیفا نهاد عمومی غیردولتی را پذیرفته و
در نامهای اعالم کرده که تا یکسال اساسنامه
جدید را براساس قوانین کشور اصالح کرده و
تهیه کنید .شما هیچ سازمان بینالمللی ازجمله
همین فیفا را در دنیا پیدا نخواهید کرد که نسبت
به قوانین داخلی کشورها نگاه دیگری داشته باشد.
هر کشوری در دنیا قوانین خاص خودش را دارد
که این قوانین با کشور دیگر مغایرت دارد اما آیا
فیفا میخواهد با همه اینها مبارزه کند؟ هیچ وقت
این کار را نمیکند .نهتنها فیفا بلکه هر سازمان
بینالمللی دیگر اعم از اینکه وابسته به سازمان ملل
باشند یا هر نهاد دیگر به قوانین کشورها احترام
میگذارند .اینکه عدهای هنوز باور میکنند با
فیفاهراسی میتوانند به قوانین کشور دهنکجی
کنند عجیب است اما نمیدانند این رفتار آنها پاسخ
مستدل و محکمی دارد و آن چیزی که مسلم است
و تمامی حقوقدانها و آنهایی که اساسنامهها را
به خوبی میشناسند و از شرایط حاکم بر فیفا
نیز آگاه هستند ،میدانند که اوال فیفا در قوانین
کشورها دخالتی ندارد ،در ثانی فدراسیون جهانی
میگوید دولتها دخالت نکنند بلکه نظارت کنند و
ثالثا اینکه معنا و مفهوم نهاد عمومی غیردولتی در
کشور ما مشخص است.

قانون فیفا به نفع سازمان لیگ

به گزارش «فرهیختگان» ،برگزاری رقابتهای لیگ قهرمانان
آسیا و همچنین قرارگرفتن فیفادی در البهالی مسابقات لیگ برتر
فوتبال کشور در فصل جاری باعث شده که جدول رقابتهای لیگ
برتر حسابی بههم بریزد و سازمان لیگ برتر فوتبال کشور تالش
خود را برای منظم کردن این بازیها و انجام بازیهای عقبافتاده
برای برابر شدن تعداد بازیهای تیمهای حاضر در این مسابقات آغاز
کرده و برای رسیدن به این مهم با انواع و اقسام بهانهها برای بهتعویق
انداختن بازیها مقابله میکند.
اما یک روز قبل از دربی پایتخت خبری در رسانهها منتشر شد
که سروصدای زیادی بهپا کرد و حتی کار را به جایی رساند که حرف
و حدیثها درخصوص تعویق دیدار دربی  94آغاز شد .آلودگی هوای
تهران و قرار گرفتن شاخص آلودگی روی وضعیت ناسالم که نشان
از مضرات این هوا برای تمامی اقشار جامعه داشت ،موضوعی بود که
برگزاری دیدار دربی را در روز گذشته تحتتاثیر قرار داده بود ،اما
درنهایت با پافشاری سازمان لیگ ،این دیدار در زمان مقرر برگزار شد.
قوانین درخصوص بازی در هوای آلوده چه میگوید
سازمان هواشناسی کشور هم دیروز و هم یکشنبه با صراحت
اعالم کرد که دیدار دربی باید لغو شود ،چراکه برگزاری این دیدار به
سالمت بازیکنان لطمه میزند و حتی از کمیته اضطرار خواسته شد
که به این موضوع ورود کرده و اجازه برگزاری این بازی را ندهد ،اما
درنهایت با پافشاری مسئوالن سازمان لیگ و فدراسیون فوتبال این
بازی برگزار شد تا مشخص نشود که اگر میزان آلودگی هوا تا این حد
باال است که میتواند خطرات جانی برای بازیکنان ایجاد کند ،اصرار
بیشاز حد به برگزاری این بازی به چه دلیل بوده است.
این درحالی است که برخی کارشناسان سازمان هواشناسی دیروز
به این موضوع اشاره داشتند که از ابتدای هفته گذشته درخصوص
ادامه پایداریهای جوی هشدارهای الزم را داده بودند و به این شکل
نبوده که آنها یک روز قبل از دربی بخواهند مانع از برگزاری این
بازی شوند.
حتی در این خصوص رئیس گروه سالمت هوا و تغییر اقلیم
وزارت بهداشت نیز هشدار داد در زمانی که آلودگی هوای ناسالم برای
گروههای حساس جامعه است هم توصیه میکنیم مسابقات ورزشی
در فضای باز برگزار نشود و حاال که شاخص آلودگی به حدی رسیده
که برای تمامی گروههای جامعه مضر است ،وضع بهشدت بدتر است.
اینکه قانون در این خصوص چه میگوید و رقابتهای فوتبال
در داخل کشور در چه شرایطی باید لغو شود ،موضوعی است که
شاید برای فوتبالدوستان جالب باشد .در این خصوص با علیرضا
شهاب تماس گرفتیم تا در این خصوص از او اطالعات بیشتری
بگیریم .او در اینخصوص گفت« :در فوتبال کشور براساس قوانین
حاکم بر کنفدراسیون فوتبال آسیا و فیفا تصمیمگیری میشود و
براساس قوانینی که در اساسنامه فیفا وجود دارد ،یک دیدار فوتبال
در شرایطی بهدلیل آلودگی هوا تعلیق میشود که شاخص آلودگی

در محل برگزاری بازی به  200یا باالتر از آن برسد و درصورتیکه
شاخص آلودگی هوا پایینتر از این سطح باشد ،برگزاری رقابتهای
فوتبال بالمانع است».
او ادامه داد« :باتوجه به اینکه دیروز شاخص آلودگی هوا کمتر
از  180هم بود ،طبق مقررات امکان لغو دیدار دربی وجود نداشت و
سازمان لیگ و فدراسیون براساس قوانین فیفا که مورد استنادشان
است حکم به برگزاری این بازی دادند».
شهاب درخصوص اینکه این امکان وجود نداشت که در روز بازی
شاخص آلودگی به مرز خطر برسد ،اضافه کرد« :خب قطعا نمیتوان
با حدس و گمان رای به تعطیلی یک بازی داد .من هم نمیتوانم
درخصوص موضوعی که وجود ندارد صحبت کنم ،اما قطعا اگر قرار
بود شاخص آلودگی هوا به  200برسد ،این اتفاق صبح دیروز رخ
میداد ،چراکه آلودگی هوا در صبحهای زود بهمراتب بیشتر است و
باتوجه به اینکه این اتفاق نیفتاده ،برگزاری بازی با استناد به قوانین
فیفا بالمانع بوده است».
او در خاتمه با اشاره به اینکه در بسیاری از کشورهای آسیایی
آلودگی هوا وجود دارد و آنها نیز براساس قوانین فیفا و کنفدراسیون
فوتبال آسیا عمل میکنند ،اضافه کرد« :در چین یا مالزی این موارد
بسیار زیاد دیده میشود و آنها هم بخش عمدهای از سال را با این
مشکل دستوپنجه نرم میکنند .اما آنها هم برای برگزاری رقابتهای
ورزشیشان طبق همین قانون عمل میکنند و اگر در شهر محل
برگزاری بازی شاخص آلودگی هوا به  200برسد ،آن دیدار را لغو
میکنند».
لزوم حضور یک فرد پزشک در هیاترئیسه فدراسیون
با اینکه بسیاری از پزشکان حاضر در ورزش دوست نداشتند
به این موضوع ورود کنند و با زیرکی از پاسخ به این سوال که بازی
در این هوای آلوده برای ورزشکاران چه مضراتی دارد و اصال در این
شرایط لزومی به برگزاری بازی سنگینی مثل دربی وجود دارد یا نه،
طفره میرفتند اما تالش کردیم با یکی از اعضای فدراسیون پزشکی
ورزشی در این خصوص صحبت کنیم.
این فرد که دوست نداشت نامی از او برده شود ،به خبرنگار
«فرهیختگان» گفت« :هرچه بیشتر این مدل اتفاقها و چالشها بین
قسمتهای مختلف برگزاری یک مسابقه فوتبال رخ میدهد ،لزوم
وجود یک فرد پزشک در هیاترئیسه فدراسیون فوتبال بیشتر از قبل
حس میشود .قطعا فوتبال ما در موضوع قانونگذاری در بحث سالمت
ضعفهایی دارد که پوشش دادن این ضعف نیاز به حضور یک شخص
که در حوزه سالمت فعالیت میکند ،دارد».
او ادامه داد« :حضور افرادی که در فدراسیون فوتبال در حوزه
سالمت روح و روان و جسم کار میکنند باعث میشود قانونهای
درست ،کارشناسی و مدون در این خصوص تهیه و به تایید برسد
تا از اینطریق بتوان سالمت ورزشکاران ،اعضای کادرفنی و حتی
کمیته برگزاری رقابتها را تامین کرد .این خواسته زیادی نیست که

جامعه پزشکی در هیاترئیسه فدراسیون فوتبال حداقل یک صندلی
داشته باشد».
فرید عزیزی :بازی در این هوا در درازمدت تاثیر میگذارد
هرچه که بود ،دیدار دربی در همان زمانی که سازمان لیگ
برتر پیشبینی کرده بود برگزار شد و درنهایت زور حوزه سالمت
به فدراسیون فوتبال نرسید که بتواند مانع از برگزاری این رقابت در
شرایط بد آلودگی هوا شود.
برای اینکه از مضرات بازی در این هوا و خطراتی که میتواند یک
ورزشکار را برای بازی در این شرایط تهدید کند ،آگاه شویم با فرید
عزیزی ،متخصص بیماریهای ریوی تماس گرفتیم .او به خبرنگار
«فرهیختگان» گفت« :اینکه قوانین فوتبال در فیفا و کنفدراسیون
فوتبال آسیا چه میگوید را من نمیدانم و برایم اهمیتی هم ندارد
و تنها میتوانم درخصوص مشکالتی که ورزشکاران را تهدید میکند
صحبت کنم و باید بگویم ورزش در هوایی که شاخص آلودگی آن
در وضعیت ناسالم برای تمامی اقشار جامعه قرار دارد ،قطعا مضرات
زیادی دارد».
او ادامه داد« :زمانی که فردی در فضای آزاد ورزش میکند،
بهدلیل باالرفتن جریان خون و ضربان قلب ،به اکسیژن بیشتری نیاز
پیدا میکند و باتوجه به آلودگی هوا و معلق بودن ذرات مضر در
آن ،آسیبهای جدی را ازلحاظ ریوی به بازیکنان وارد میکند و
هرقدر این آلودگی هوا بیشتر باشد ،مشکالت نیز خطرناکتر و بیشتر
میشود .ما در این شرایط حتی فعالیت بدنی در حد پیادهروی را هم
مضر میدانیم ،چه برسد به ورزش سنگینی مثل فوتبال آن هم در
سطح حرفهای».
پزشک متخصص بیماریهای ریوی در خاتمه خاطرنشان کرد:
«چون ورزشکاران ما بیماریهای ریوی و زمینهای ندارند ،مشکالتی
که برایشان ایجاد میشود در زمان برگزاری بازی نیست و درواقع
بهصورت حاد خودش را نشان نمیدهد و بهمرور زمان مشکالت در
ورزشکار نمایان میشود .البته این احتمال وجود دارد که یک ورزشکار
که مشکل زمینهای پنهان دارد ،دچار مشکالت حاد نیز بشود».

ترک شبانه ایران از سوی هرویه میلیچ
میلیچ مدافع چپی که توسط آندره آ
استراماچونی به فوتبال ایران معرفی شده بود و در
ابتدای این فصل با رفت و برگشت های بسیار در
نهایت قرارداد خود را با آبی ها تمدید کرد ،بعد از
ترک ورزشگاه آزادی به صورت تنهایی(البته با
اجازه کادرفنی) در پایان دربی بامداد سه شنبه عزم
رفتن از ایران را کرد.
این واکنش کامال غیرمنتظره و عجیب به
تصمیم محمود فکری در نیمکت نشین کردن
این بازیکن است .میلیچ پیش از بازی با گل گهر
سیرجان از جمع نفرات اصلی خط خورده و بعد از

آن متنی در اینستاگرامش منتشر کرد که به نوعی
به تصمیم فکری طعنه زده بود .پس از آن سرمربی
استقالل او را در اختیار باشگاه قرار داد و با گذشت
سه مسابقه در بازی دیروز هم از وی استفاده نکرد.
البته میلیچ به مسائل مالی و عدم پرداخت
دسمزدها که دیروز مورد اعتراض گسترده تیم
هم قرار گرفت اعتراض داشت  .باید این تصمیم
از سوی بازیکن خارجی استقالل با چه واکنشی از
سوی مدیران باشگاه مواجه خواهد شد .البته به نظر
نمی رسد که با توجه به شرایط قرارداد و آموختگی
بازیکنان خارجی در مشورت وکالیشان میلیچ تصمیم

گرفته باشد که فوتبال حرفه ای اش را تهدید کند یا
به ضررش باشد.او در حال حاضر در کرواسی است و به
شهرش برمیگردد .در حال حاضر هواداران استقالل
نظرات متفاوتی نسبت به کار میلیچ دارند اما اگر رفتار
این بازیکن در اعتراض به تصمیم سرمربی باشد ،این
مساله به صورت کامل غیرقابل قبول است.
استقالل در سمت چپ خط دفاعی به غیر از
میلیچ ،محمد نادری و متین کریم زاده را در اختیار
دارد اما از دست دادن بازیکنی در کالس میلیچ می
تواند دردسرهایی را برای آبی ها به وجود آورد و
بدون تردید به سود این تیم نیست.

شماره 3128

اخبار
گل قایدی به سبک بنگستون،
خودش و مسی

قطعا شهرآورد  94یکی از زیباترین دربی
های دهه  90استقالل و پرسپولیس بوده است.
دیداری که  4گل داشت و پر بود از صحنه های
حساس و تماشایی و تنها نکته منفی این بازی،
عدم حضور تماشاگران بود که می توانست
جذابیت های این دیدار را چند برابر کند .در
حالی که استقالل در ثانیه  67این بازی توسط
ارسالن مطهری به گل رسید ،انتظار می رفت او
در کنار مهدی قایدی بتوانند با استفاده از ضد
حمالت ،فشار را بر روی مدافعین پرسپولیس
بیشتر کنند و آبی پوشان به گل دوم برسند.
اتفاقی که رخ نداد و این پرسپولیس بود که
موقعیت های بیشتری داشت.
در نیمه دوم و با تعویض سیداحمد
موسوی و آمدن دیاباته ،فکری تیمش را
سه مهاجمه کرد ولی در حالیکه انتظار می
رفت زهر خط حمله استقالل افزایش یابد،
اما حمالت سرخپوشان بیشتر و بیشتر شد و
آنها عالوه بر اینکه به بازی برگشتند و کامبک
زدند ،حتی چندین فرصت فوق العاده گلزنی
را نیز از دست دادند که بزرگترین موقعیت
های بازی نصیب احمد نوراللهی شد ولی این
بازیکن در این بازی دو موقعیت استثنایی را
از دست داد.
در حالیکه پرسپولیس با نتیجه دو بر یک
از استقالل پیش بود و رضا کرمانشاهی  4دقیقه
زمان تلف شده برای این دیدار اعالم کرده بود،
در دقیقه  93سانتر وریا غفوری به روی دروازه
به فرشید اسماعیلی رسید و بازیکن تعویضی
محمود فکری با یک ضربه سر خوب ،توپ را به
مهدی قایدی رساند.
قایدی درون محوطه جریمه پرسپولیس
صاحب توپ شد و با یک سرتوپ زیبا ،سیامک
نعمتی را از جریان بازی خارج کرد و با یک ضربه
دیدنی ،توپ را از میان پاهای محمدحسین
کنعانی زادگان و حامد لک عبور داد و تالش
سیدجالل حسینی روی خط دروازه برای بیرون
کشیدن این توپ ،بی نتیجه بود و گل تساوی
استقالل به ثمر رسید.
مهدی قایدی با گل زیبایی که به ثمر
رساند ،به فرشته نجات تیم فکری تبدیل شد.
گل فوق العاده ای که شباهت عجیبی به گل
این بازیکن در آخرین شهرآورد دو تیم داشت.
در دیداری که در مرحله نیمه نهایی جام
حذفی برگزار شد و قایدی پس از اینکه توپ
را از میان پاهای بشار رسن عبور داد ،با ضربه
ای فنی توپ را به گوشه دروازه رادوشویچ
فرستاد.
از سوی دیگر ،گل زیبای قایدی بی شباهت
به گل های لیونل مسی نبود .اسطوره فوتبال
آرژانتین و بارسلونا که در بسیاری از بازی های
بارسلونا ،به همین روش گلزنی کرده است .یک
سرتوپ ،محو کردن مدافع روبرو و یک ضربه
فنی و زیبا که منجر به باز شدن دروازه رقیب
می شود.
از سوی دیگر ،این گل مهدی ،شباهت
هایی هم به گل جری بنگستون داشت .در دربی
 82و در حالیکه استقالل با یک گل از حریف
پیش بود ،توپ به صورت اتفاقی به بدن جری
بنگستون مهاجم وقت پرسپولیس برخورد کرد تا
شاگردان برانکو در دقیقه  97به یک گل تساوی
دیرهنگام برسند .گلی که باعث شد آنها سر از پا
نشناسند و همچون یک تیم برنده در پایان بازی
جشن بگیرند .اتفاقی که امشب برای استقالل
تکرار شد و آنها در آخرین ثانیه های بازی کار را
به تساوی کشاندند.
قایدی با  21سال سن بدون هراس از
استرس های دربی ،برای تیمش می درخشد
و فوق العاده بازی می کند .دو گل انفرادی
و زیبا در شهرآورد تهران که کمتر بازیکنی
توانسته است بر استرس و فشارهای روحی
این بازی حساس غلبه کند و با حرکت فردی
دروازه رقیب را باز کند .پس از الیی زدن به
بشار رسن در دربی جام حذفی ،حاال قایدی
جوان این حرکت را در دربی  94تکرار کرد و
او به مدافع و سنگربان پرسپولیس دبل الیی
زد.
اتفاقی که پس از دربی جام حذفی برای
قایدی دوباره تکرار شد .گلی مشابه در دو
دربی که توسط باشوی کوچک به ثمر رسید.
بازیکنی که تا سال قبل و زمان انتخاب پیراهن
شماره  ،10خیلی ها پوشیدن این شماره را به
تن قایدی گشاد می دانستند و حتی طرفداران
رقیب نیز دست به تمسخر قایدی می زدند ولی
او در سه دربی متوالی ،دو گل زده و یک پاس
گل داده تا نشان دهد که مهدی قایدی یک
استعداد فوق العاده و به قول جواد خیابانی ،یکی
از دربی بازترین دربی بازهای ایران است!
یحیی تیم را تمرین نداد؛

غیبت گلمحمدی در تمرین
پرسپولیس پس از انتقاد از رئیس هیات
مدیره

سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس که از وزیر
ورزش خواسته بود تکلیف رئیس هیات مدیره
این باشگاه را مشخص کند ،در تمرین داخل
زمین روز سه شنبه سرخپوشان شرکت نکرد.
بازیکنان پرسپولیس پس از تساوی دو
 دو در دربی نود و چهارم پایتخت امروز دردو گروه تمرین خود را برگزار کردند .بازیکنان
ذخیره و امیدهای پرسپولیس در حالی در
مجموعه ورزشی پژوهشگاه نفت تمرین کردند
که بازیکنان اصلی این تیم در بازی با استقالل
تهران به ریکاوری در ورزشگاه شهید کاظمی
پرداختند.
یحیی گل محمدی سرمربی پرسپولیس که
قرار بود در ورزشگاه شهید کاظمی حاضر شود
به استادیوم اختصاصی این باشگاه رفت اما تیم
را تمرین نداد.
گل محمدی امروز به باشگاه پرسپولیس
رفت تا با مدیرعامل باشگاه دیدار کند اما به
دلیل غیبت وی این دیدار صورت نگرفت.

