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اخبار

تغییر زمان بازی مسجدسلیمان
با استقالل تهران

سخنگوی باشگاه نفت مسجدسلیمان گفت
هیات مدیره باشگاه موافقت کرده است دیدار
برابر اس��تقالل تهران در لیگ برتر کشور یک
شجاعی اظهار کرد:

روز زودتر برگزار شود .ابوذر
باشگاه استقالل تهران درخواست داشته است
 2بازی این تیم برابر نفت مسجدس��لیمان در
لیگ برتر و جام حذفی به بعد از دیدار این تیم
برابر السد در دیدار برگشت مرحله یکچهارم
نهایی لیگ قهرمانان آسیا موکول شود.
وی بیان کرد :هیاتمدیره باش��گاه موافقت
کرده است دیدارمان برابر استقالل در لیگ برتر
که قرار است  22شهریورماه در مسجدسلیمان
برگ��زار ش��ود ،ی��ک روز زودت��ر و در تاری��خ
 21شهریورماه انجام شود.
سخنگوی باشگاه نفت مسجدسلیمان گفت:
همچنین باش��گاه اس��تقالل درخواستی برای
تغییر زمان دیدار جام حذفی داش��ته است که
باتوجه به عدم تعیین زمان برگزاری این دیدار
از سوی سازمان لیگ ،فعال نمیتوانیم نظری در
این زمینه داشته باشیم.

داور خوشیمن سنگاپوری برای
السد -استقالل

«محمدتقیالجعف��ری بنجاهاری» داور
 33ساله اهل سنگاپور ،قضاوت دیدار برگشت
استقالل با الس��د قطر در مرحله یکچهارم
نهایی لیگ قهرمانان آس��یا را برعهده خواهد
داشت .ایرانیها از این داور سنگاپوری خاطره
خوش��ی دارند .بنجاهاری در لیگ قهرمانان
 2فصل قبل داور بازی پرسپولیس و الوحده
ام��ارات در ابوظبی بود که پرس��پولیس این
ب��ازی را ب��ا نتیجه  3بر  2ب��رد .او همچنین
قض��اوت بازی دو تیم ایران و چین از مرحله
مقدمات��ی جامجهانی را به عهده داش��ت که
در این ب��ازی نیز تیمملی ای��ران با یک گل
به پیروزی رس��ید .او  2س��ال قبل در لیگ
قهرمانان بازی ذوبآهن برابر بنیادکار را نیز
قضاوت ک��رد که باز هم ای��ن نماینده ایران
ب��ود که با نتیجه  2بر یک به برتری رس��ید.
البته قضاوت بازی الس��د و پرس��پولیس در
مرحل��ه گروهی هم که با نتیجه  3بر یک به
سود الس��د به پایان رسید بر عهده او بود .از
خصوصیات بنجاهاری میتوان به این اشاره
کرد ک��ه او خیلی س��خت از کارت قرمزش
استفاده میکند .سال گذش��ته نیز او کارت
قرمزی را در مسابقات بینالمللی نداده است
ام��ا میانگی��ن  3/33کارت زرد در هر بازی،
نشان میدهد او در استفاده از کارت زرد داور
دست و دلبازی است.

مارادونا سرمربی یک تیم
مکزیکی شد

س��تاره س��ابق تیمملی فوتبال آرژانتین
هدای��ت تیم دورادوس دکولیاکان را بر عهده
گرفت .به نقل از آ.اس ،دیگو آرماندو مارادونا
هدایت تی��م فوتب��ال دورادوس د کولیاکان
را در لی��گ مکزیک بر عهده گرفت .باش��گاه
مکزیکی در صفحه خود به این موضوع اشاره
کرد و به ستاره سالهای دور تیمملی فوتبال
آرژانتین خوشامد گفت .هنوز جزئیاتی درباره
ق��رارداد س��رمربی آرژانتینی ب��ا تیم حاضر
در دس��ته  2مکزیک منتش��ر نش��ده است.
مارادونا پس از جدایی از تیم الفجیره امارات،
اکن��ون در مکزیک به مربیگری ادامه خواهد
داد .او پ��س از جامجهانی ب��ه عنوان رئیس
باش��گاه دیناموبرست بالروس معرفی شد اما
تصمیم خود را عوض کرد و دوباره به ش��غل
پیش��ین خود ادامه خواهد داد .ستاره سابق
آلبیسلس��ته پیش از ای��ن هدایت تیمملی
آرژانتی��ن را در جامجهان��ی  ۲۰۱۰آفریقای
جنوب��ی بر عه��ده گرفته بود ک��ه در مرحله
یکچه��ارم نهای��ی این بازیها حذف ش��د.
او همچنی��ن در فصل  ۲۰۱۱-۱۲س��رمربی
الوصل امارات بود.

یادداشت

اعتماد کیروش به خط دفاعی آبیها

نقطه ضعفی که قوت میشود

واکنش گرشاسبی به احتمال
اعتراض استقاللیها

مدیرعام��ل باش��گاه پرس��پولیس درباره
اظهارات مدیرعامل باش��گاه اس��تقالل درباره
س��وپرجام واکن��ش نش��ان داد .حمیدرض��ا
گرشاسبی در گفتوگو با ایسنا در واکنش به
اظهارات امیرحس��ین فتحی درباره سوپرجام
اظهار کرد :موضوع سوپرجام با توجه به صدور
رای از سوی کمیته اس��تیناف ،برای ما تمام
شده است .وی درباره اینکه فتحی اعالم کرده
قصد دارد به دادگاه  CASشکایت کند ،گفت:
بگذارید مدیران اس��تقالل هرچه میخواهند
بگویند ،چرا که با رای کمیته اس��تیناف ،این
موض��وع برای ما تمام ش��ده و االن منتظریم
جام را به باشگاه پرس��پولیس تحویل دهند.
آنها در بازی حاضر نشدند و کمیته انضباطی
و در ادامه کمیته اس��تیناف رای خود را صادر
کردهاند.
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عل�ی خلف :کارلوس کیروش نخس��تیناردوی
تیمملی فوتبال ایران به منظور آمادهس��ازی در
مسیر جام ملتهای آسیا  ۲۰۱۹را تشکیل داد
که تع��دادی از بازیکنان ش��اغل در لیگ برتر و
تعدادی از لژیونره��ا ،جمع حاضران در این اردو
را تش��کیل میدهند .در تیم منتخب کیروش،
آبیپوشان استقالل با داشتن  6بازیکن بیشترین
س��همیه را به خود اختصاص دادهاند .حضور 6
بازیکن اس��تقالل در اردوی آمادهسازی تیمملی
میتواند یکسری تاثیرات مثبت و یکسری تاثیرات
منفی روی این تیم بگذارد که مدیریت کردن آن
بر عهده وینفرد ش��فر ،سرمربی آبیپوشان است
و او اس��ت که میتواند از این اتفاق برداشتهای
مثبت داش��ته باش��د یا اس��یر تبعات منفیاش
شود .نگاهی به اس��امی استقاللیهای حاضر در
اردوی تیمملی نش��ان میده��د همه آنها نفرات
تشکیلدهنده ساختار دفاعی تیمشان هستند .از
سیدحسین حس��ینی که دروازهبان است گرفته
تا وریا غفوری ،پژمان منتظری ،روزبه چشمی و
آرمین س��هرابیان که مدافعان این تیم هستند و
علی کریمی که هافبک دفاعی آنهاست .در واقع
رو به جلوترین ملیپوش اس��تقالل علی کریمی
است که نقش هافبک دفاعی را ایفا میکند.
کیروش در حالی روی تمام نفرات س��اختار
دفاعی آبیپوشان دست گذاشته که مجموعه آنها
در تیم اس��تقالل عملکرد قاب��ل دفاعی در فصل
جدید نداشتهاند .پاشنه آشیل این تیم در فصل
جدید ،س��اختار دفاعیاش است که این حاصل
عملکرد بازیکنانی اس��ت که در خ��ط دفاعی و
میان��ی حض��ور دارند .نگاه��ی به آم��ار و ارقام
ثبتشده آنها در فصل جاری میتواند صحت این
ادعا را ثابت کند .آبیپوش��ان در این فصل  ۵بار

آنط��ور ک��ه کانال ش��بکه مجازی باش��گاه
تراکتورس��ازی تبریز در ادبیاتی جالب نوش��ته
اس��ت ،محمد تقوی دس��تیار اول توش��اک در
تراکتورس��ازی تبریز ش��ده اس��ت .ای��ن کانال
نوشته است« :کاپیتان سابق تیمملی امید ایران
که س��وابق ارزش��مندی در کارنامه بازیگری و
مربیگریاش دارد روز گذش��ته ضمن تفاهم با
مسؤوالن باش��گاه به تراکتورسازی پیوست و به
عنوان کم��ک در کنار جان توش��اک همکاری
خواهد ک��رد .مهندس محمد تقوی که پیش از
این به عنوان بازیکن در تیمملی امید با بازوبند
کاپیتانی حضور داشت و سالها در تیم استقالل
ته��ران و تیمملی ایران بازی کرده ،قرار اس��ت

در لیگ برتر و یک بار هم در لیگ قهرمانان آسیا
به میدان رفتند که در این  ۶دیدار آنها توانستند
مقابل پیکان ،تراکتورسازی و فوالد در هفتههای
اول ،س��وم و پنجم لیگ دروازهشان را بسته نگه
دارند .آبیپوشان از پارس جم یک ،از ذوبآهن ۲
و از السد  ۳گل دریافت کردند تا در مجموع آمار
 ۶گل خ��ورده در  ۶بازی را برای خود ثبت کرده
باشند .در واقع خط دفاعی آبیپوشان هرگاه زیر
فش��ار قرار گرفته نهتنها به تیم حریف موقعیت

گل داده ،بلکه بارها نیز تسلیم شده و دروازهشان
فرو ریخته اس��ت .با این حال به جز دو -سه نفر،
س��ایر بازیکنان این تیم در ساختار تدافعی بین
دعوت شده ها به اردوی تیمملی قرار دارند.
ای��ن س��وال پیش میآی��د که آی��ا کارلوس
ک��یروش از زاوی��ه دیگری ب��ه تواناییهای این
بازیکنان نگاه میکند که با زاویه دید شفر تفاوت
داشته و قرار است این نفرات نوع دیگری از بازی
خ��ود را برای تیمملی ب��ه نمایش بگذارند یا این

تقوی چطور دستیار اول توشاک شد؟

مردی بدون حاشیه

به عنوان دس��تیار توشاک
در تراکتورس��ازی فعالی��ت
کند .تق��وی ک��ه در فصل
گذش��ته لیگ برتر ایران به
عن��وان مدیر فنی در پدیده
مشهد حضور داشت تا زمان
فعالیت در این تیم پدی��ده را در ردههای باالی
جدول حفظ کرده بود و س��پس از این تیم جدا
و راهی انگلیس ش��د .محمد تقوی که از طریق
هواپیمایی ترکیش وارد فرودگاه تبریز شد مورد

استقبال مس��ؤوالن باشگاه
تراکتورس��ازی قرار گرفت
و قرار اس��ت صبح شنبه با
امض��ای قراردادش توس��ط
مدیریت باش��گاه عمال کار
مربیگ��ری را در ای��ن تیم
آغاز کند .تقوی مدارک کامل مربیگری فوتبال
را داراس��ت و نشان مربیگری فوتبال سطح  Aو
 Bیوفا و همچنین مدرک  Aکارگاه پش��تیبانی
و مدرک آمادهس��ازی از یوف��ا را در کارنامهاش

بیدلیل به هواداران استقالل
امید ندهید آقای فتحی!

بازیکنان در تیممل��ی هم نقاط ضعف خود را به
همراه خواهند داش��ت .البت��ه این فرضیه حالت
سومی هم دارد که آن هم خط خوردن تعدادی
از ای��ن بازیکنان در غرباله��ای بعدی کیروش
اس��ت .در صورت ش��کلگیری حالت سوم تنها
تاثیر حضور این تعداد بازیکن در اردوی تیمملی
ب��رای اس��تقالل ،برگزاری جلس��ات زی��ادی از
تمرین��ات بدون حضور نیم��ی از بازیکنان ثابت
تیم است.
دارد» .حضور تقوی که سالهای سال در لندن
کارش��ناس فوتبال بود ،از آن جهت جالب است
که گفته میشد به دلیل حضور در آن برنامهها،
اجازه حضورش در اس��تقالل به عنوان دستیار
ش��فر داده نشده است .اما ظاهرا تقوی در تبریز
چنین مشکلی ندارد و زنوزی ،حاشیههای تقوی
در لن��دن را ح��ل کرده تا این مربی خوش��فکر
دستیار توش��اک شود .تقوی در روزهایی که در
پدیده حضور داش��ت این تیم امتیازهای خوبی
گرف��ت و به محض جدای��ی از پدیده ،در فصل
گذشته این تیم افت کرد .ماجرای جدایی تقوی
از پدیده هم برای خودش داستان عجیبی است
که امیدواریم تقوی روزی خودش آن را بیان کند!

کیوسک
کوریره

زنجیره واکنشها

رض��ا یزدانی بعد از  2س��ال روی تش��ک رفت
و بار دیگر تمام نگاهها را به خود جلب کرد .ش��اید
هر کش��تیگیری جای او بود ،در این س��ن و سال
نمیتوانست بعد از چند عمل جراحی سنگین دوباره
روی تشک برود اما برای همین است که لقب پلنگ
جویبار را به رضا یزدانی دادهاند؛ کشتیگیری که اگر
با نرمش ش��ورای فنی مواجه میشد و میتوانست
راهی بازیهای آس��یایی  2018ش��ود ،در صورت
کس��ب مدال طال برابر با احس��ان حدادی حاال با 4
مدال طال در این بازیها جزو پرافتخارین ورزشکاران
ایران��ی به حس��اب میآم��د .او در  3دوره قبلی به
عنوان قهرمانی بازیهای آس��یایی رسیده بود و به
نظر میرسد توان کس��ب چهارمین طال را داشت.
جز بازیهای آس��یایی ،پلنگ جویبار سابقه کسب
مدال طالی جهان را هم دارد؛ پس این همه انگیزه
برای بازگشت چطور در او بهوجود آمده است؟ قطعا
جواب این است؛ مدال المپیک! رضا یزدانی که برای
نخستینبار در المپیک  2008شرکت کرد و در وزن
 84کیلوگرم به نتیجهای نرسید ،در المپیک 2012
با بدشانس��ی محض در جریان مس��ابقات مصدوم
شد و در ش��رایطی که شانس نخست کسب مدال
طال به حساب میآمد ،روی ویلچر تشک کشتی را
ترک کرد .او بازهم برای مدال المپیک برگش��ت و
جنگید اما در المپیک  2016هم دس��تش به مدال

موندودپورتیوو

عصبی برای رابیو

اسپورت

والورده ،گواردیوال می شود

چرا رضا یزدانی ناگهان به تشک کشتی بازگشت؟

رؤیای طالی المپیک

نرس��ید .وی در دیدار دوم در برابر ختاگ گازیموف
آذربایجانی شکس��ت خورد که درب��اره داوری این
کش��تی ،صحبتهای زیادی مطرح ش��د .با صعود
گازیموف به فینال ،یزدانی به ش��انس مجدد رفت.
پلن��گ جویب��ار کش��تی اول را در برابر رادوس�لاو
باران از لهستان پیروز ش��د اما در دور دوم ،ماگومد
ابراگیموف ازبکس��تانی در کمتر از  ۲۰ثانیه یزدانی
را ضربه فنی ک��رد تا بازهم صحنههای تلخی برای
او در المپیک رقم بخورد .حاال با وجود داش��تن 34
سال سن و عدم موافقت شورای فنی تیمهای ملی

کشتی آزاد با بازگشت او به تیمملی ،یزدانی با انگیزه
به کش��تی بازگش��ته و احتماال بازهم نیمنگاهی به
آخرین شانسش برای کسب مدال المپیک در سال
 2020دارد .در جریان هفته سوم لیگ برتر کشتی
باشگاههای کشور ،رضا یزدانی باالخره بعد از  2سال
به صبر هوادارانش پایان داد و روی تشک رفت .داربی
مازندران میان تیمهای پتروشیمی بهشهر و آرشزین
بابل که تماش��اگران زیادی را به سالن کشانده بود،
یک اتفاق ویژه را در خود جای میداد .رضا یزدانی در
وزن  92کیلوگرم روی تشک رفت و برابر حریف خود

آ.اس

بیل و بنزما مثل بچه ها تمرین میکنند

از تیم بهش��هری یعنی علی موجرلو کشتی گرفت.
پلنگ جویبار توانست با آمادگی باالی خود همه را
به یاد روزهای اوجش بیندازد و با اجرای فنون زیبا
 11بر صفر در این کشتی برنده شد .پلنگ جویبار که
قبل از بازیهای آسیایی امیدوار بود شورای فنی به
حضورش در این بازیها رای بدهد ،فقط یک طرفدار
سفت و سخت در این شورا داشت که منصور برزگر
بود اما بقیه از جمله رسول خادم با بازگشت او بدون
حضور در مسابقه انتخابی مخالفت کردند .بعد از این
اتفاقات هم خادم فقط به عنوان مدعو اختیاری پلنگ
جویبار را ب��ه اردو دعوت میکرد! حاال فاصله کمی
تا رقابتهای جهانی باقی مانده و فدراسیون کشتی
تنها راه بازگشت رضا یزدانی به تیمملی را حضور در
تورنمنتهای بینالمللی که فدراسیون تعیین کرده،
میداند .به نظر میرسد این کشتیگیر باتجربه هم
توقع دیگری دارد و میخواهد فدراسیون به واسطه
سابقهاش به او اعتماد کند .باید دید در نهایت پایان
این قصه فدراسیون کشتی و پلنگ جویبار به کجا
میانجام��د .رضا یزدانی شانس��ی ب��رای حضور در
مسابقات جهانی  2018به میزبانی مجارستان دارد یا
باید از همین حاال به فکر مسابقات سال آینده باشد؟
به هر حال در نهایت این آزادکار جویباری همچنان
این ه��دف را دنبال میکن��د؛ قهرمانی در المپیک
 2020توکیو آن هم در سن  36سالگی!

فره�اد عش�وندی :این حکایت س��وپرجام یکی
از بیهودهتری��ن بحثه��ای فوتبال ایران اس��ت؛
مسابقاتی که تا به حال هیچ کدام از ادوارش جدی
گرفته نش��ده و این بار هم چ��ون داربی قرار بود
برگزار شود کمی اهمیت یافته بود .در نهایت آن
طور که وینفرد شفر گفت یک مسابقه در زمانی
نامناس��ب که اگر آبیها به برگزاریاش اعتراض
نمیکردند قطعا برانک��و زیر بازی میزد و زیر بار
این بازی نمیرفت.
هدف از این بازی نمادین فقط کس��ب درآمد
برای این دو تیم بیپول بود .درس��ت مثل داربی
خارجی س��ال قبل که هدفش پول بود اما برانکو
چون منصوری��ان به بازی اصرار داش��ت ،زیرش
زد و آمد تا بازی س��وپرجام را بازی کند! اما واقعا
جای آن کاپ امروز کجای افتخارات پرسپولیس
اس��ت که این یکی باشد؟ همه هیجان این بازی
به برگزاریاش اس��ت و همه مس��ابقاتی که رای
انضباط��ی دارند ه��م برای برگزاریش��ان حکم
گرفت هاند.
ح��اال فوتبالی انجام نش��ده ،کلی ه��وادار از
تماش��ایش محروم ش��دهاند ،جذابیتی از دست
رفته و پولی هم سوخته و هوا شده ،پس چرا یک
بازی تش��ریفاتی که احتماال باشگاه پرسپولیس
ی اش
باید کاپ��ش را جایی کنار کاپهای قهرمان 
در مسابقات چندجانبه بگذارد ،اینچنین به بحران
بدل میشود؟
ماجرا س��اده است؛ یکس��ری برجستهسازی
بیدلیل .اس��تقاللی که ب��ه وقتش حتی مدیران
جدیدش اعتراض به حکم صادره کمیته انضباطی
نکرده بودند ،حاال دم از شکایت به دادگاه حکمیت
ورزش میزن��د .یعنی پرون��دهای را دارند اقال به
 2س��ال دیگر حواله میدهند .این وس��ط باز اگر
شکایتی شود کلی پول و دالر سوخت میشود و
هوا میرود که تهش مثال چه شود؟
راستش عایدی استقالل از شکایت به سوییس
همی��ن حاال هم مدیرانش میدانند هیچ اس��ت.
آنها فقط میخواهند با ای��ن کار تعدادی فعال و
کانالدارهای شبکههای اجتماعی را ساکت کنند
و س��رکار بگذارند و ه��واداران را هم دلگرم کنند
به شکایت بیهودهای که شاید  2سال بعد جواب
دهد! که البته تجربه میگوید نمیدهد!
شکایت سر ماجرای لیست آسیایی را یادتان
هس��ت؟ ماجرای بازیکن محروم ع��راق در جام
ملتها و دهها شکایت دیگر از این دست چطور؟
در تمام اینها فقط یک وکیل بینالمللی چند ده
هزار دالری به جیبزده و عایدی هیچ بوده است.
فتحی که خود رفیق نزدیک وزیر ورزش اس��ت
بهتر میداند میتوانست خیلی بهتر و با استدالل
و رایزنی موثر حکم را همین جا تغییر دهد؛ باقی
ماجرا دیگر یک ش��وآف هزینهبر و بیهوده است.
لطفا به هواداران تیمتان رویا نفروشید!
خبر

ماجرای ادامهدار فرهاد مجیدی
و استقالل

ماجرای حضور یا عدم حضور فرهاد مجیدی
در استقالل طبق روال گذشته همچنان ادامه دارد.
به گزارش تسنیم ،در روزهای گذشته صحبتهای
زیادی درباره اضافه شدن فرهاد مجیدی به کادر
فنی استقالل مطرح ش��ده است .در ابتدا ،برخی
مسؤوالن استقالل تصور میکردند به میان آمدن
نام مجیدی ،تنها بازی رسانهای است اما اظهارات
کاپیتان پیشین اس��تقالل چیز دیگری را نشان
میدهد .مجیدی در صفحه ش��خصیاش گفته
بارها از سوی وزارت ورزش و جوانان برای حضور
در هیات مدیره یا بخشهای دیگر مدیریتی با او
صحبت شده اما حرفی درباره حضورش در کادر
فنی زده نشده است .مجیدی موضوع اضافه شدن
ب��ه کادر فنی را تکذیب ک��رد تا حرف و حدیثی
درب��اره او ایجاد نش��ود .مجیدی همچنین گفته
یک نفر بین استقاللیها در زمین در سرعت کم
میآورد اما بیرون از زمین با سرعت باالیی دسیسه
به خرج داده و باعث جدایی  2بازیکن و همچنین
جذب یک بازیکن مصدوم شده است .اکنون این
سؤال پیش میآید که منظور مجیدی از این فرد
چه کسی است؟ اگر مجیدی خودش نمیخواهد
به کادر فنی استقالل اضافه شود ،چرا باید یک نفر
اقدام به چنی��ن کاری کرده و فضایی ایجاد کند
که گویا شفر نمیخواهد مجیدی دستیار او شود؟
مجیدی از این موضوع ناراحت است که برخیها
خواس��تهاند به شفر بگویند آمدن مجیدی یعنی
جانشینی او در صورت عدم کسب نتیجهگیری.
وقت��ی به صحبتهای مجی��دی دقت میکنیم،
تنها به بازیکنانی باتجربه در استقالل میرسیم،
بازیکنانی که خودشان با مجیدی همبازی بودهاند.
ی با نام او بازی
مجیدی البته اشاره کرده که برخ 
میکنند تا به اهدافش��ان در اس��تقالل برسند.
کس��انی که به قول مجیدی دنبال ش��یطنت و
ف شخصیشان هستند تا هم استقالل ضربه
اهدا 
بخورد و هم خودشان.
باید دید در نهایت ماجرای ادامهدار مجیدی و
استقاللیها به کجا کشیده خواهد شد و چه کسانی
دنبالحضوراوهستندوچهکسانیهمنمیخواهند
ش��ماره  7پیش��ین آبیها به این تی��م بازگردد.

