
تاج:هرمربیایرانیبهتیمملیبیاید،ایثارمیکند
در روزهــای گذشــته صحبت هــای زیــادی در خصــوص ســرمربی تیــم 
ملی مطرح شــد. بر همین اســاس مسئوالن فدراســیون فوتبال سه شنبه 
هفتــه گذشــته )12 دی مــاه( جلســه ای برگــزار کردند که پــس از برگزاری 
این جلســه رســانه ها در خصوص ســرمربی تیم ملی گمانه زنــی کردند. 

مهــدی تــاج، رئیــس فدراســیون فوتبال کــه دیروز 
بــه همراه احمدرضــا براتی و طهمــورث حیدری، 
اعضای هیأت رئیسه فدراسیون فوتبال در مجمع 
هیأت فوتبال خوزســتان حضور یافتــه بود، درباره 
اینکــه جــواد نکونــام همیشــه گزینه تیــم ملی بود 
امــا در مصاحبــه اخیــرش اســمی از وی به عنــوان 
گزینه های ســرمربیگری تیم ملی نبرد، پاسخ داد: 
»از نزدیــک در جریــان کاپیتانــی وی در تیم ملی، 

ســرمربیگری اش در فــوالد خوزســتان و مربیگــری در تیم ملــی بودم. از 
بهتریــن و برجســته ترین مربیان حال حاضر فوتبال کشــور اســت.« او در 
مــورد اینکه تکلیف ســرمربی تیم ملی چه زمانی مشــخص خواهد شــد 
و حــرف و حدیث های مطرح شــده نســبت به انتخاب ســرمربی داخلی 
یــا خارجــی، گفت: »همــه ایــن مجموعه ها گزینــه تیم ملی هســتند. اگر 
بخواهیم مربی داخلی انتخاب کنیم، واقعیت همین گزینه هایی هستند 
کــه نام شــان مطرح شــده اســت. در شــرایط فعلی هــر کدام هــم به تیم 
ملــی بیایند، ایثــار می کنند. بحثی هــم در مورد گزینــه  خارجی در هیأت 
رئیســه مطرح شــده اســت. اعضای هیأت رئیســه هم مجال خواسته  و با 
آنهــا درمورد انتخاب ســرمربی بحــث کرده ایم. البته همــه به این نتیجه 
رســیده اند در مورد انتخاب ســرمربی تیم ملی بحث را به جلسات آینده 
بگذارند و بحث کلی انجام نشده است. انتخاب سرمربی تیم ملی، یکی 
از اولویت های فوتبال کشــور اســت.« تاج ادامــه داد: »موازی با آن بحث 
ســرمربی تیم ملــی امید را هم داریــم که آن هم جــزو اولویت های حال 
حاضر ما اســت کــه باید انجام شــود. به صورت جدی در حــال مذاکره و 
بررسی گزینه ها هستیم و در یکی از جلسات آتی هیأت رئیسه، سرمربی 

تیم ملی انتخاب خواهد شد.«

چالشبزرگطارمیدرلیگقهرماناناروپا
مرحلــه یک هشــتم نهایی لیگ قهرمانــان اروپا از 25 بهمــن در حالی 
آغــاز می شــود کــه مهدی طارمی ســتاره تیم ملی کشــورمان بــه همراه 
پورتــو درخشــش بی نظیــری در ایــن رقابت ها داشــت. اژدها بــه همراه 
طارمــی قرار اســت در مرحله یک هشــتم نهایــی لیگ قهرمانــان اروپا 

به مصــاف اینتر بــرود. در این زمینه نشــریه 
»GOLPERU« اســپانیا بــه چالــش بــزرگ 
برای آقــای لیگ قهرمانان اروپــا پرداخت و 
نوشــت: »چه کســی در اوج به پایــان خواهد 
ادامــه  اســپانیایی در  ایــن نشــریه  رســید؟« 
جدول گلزنان لیگ قهرمانان اروپا را منتشــر 
کرد که کیلیان امباپه )7 گل(، محمد صالح 
)7 گل(، مهــدی طارمــی )5 گل(، ارلینــگ 

هالنــد )5 گل( و رابــرت لواندوفســکی )5 گل( به ترتیــب جایگاه اول تا 
پنجم را به خود اختصاص دادند. ستاره تیم فوتبال کشورمان در جمع 
ســتارگان فوتبــال دنیا قــرار دارد و می تواند با گل های بیشــتر از امباپه و 

صالح عبور کند.

سهمیهتاریخیوفاییدرمسترز۲۰۲۳
حســین وفایی موفق شــد در جمع 1۶ نفر برتر اســنوکر جهان قرار گیرد تا 
جواز حضور در یکی از مهمترین رقابت های اســنوکر را برای نخســتین بار 
کسب کند. مســابقات مسترز یکی از مهمترین و پربیننده ترین مسابقات 
دنیای اسنوکر است که تنها 1۶ نفر برتر رنکینگ جهانی اسنوکر می توانند 

جــواز حضور در ایــن رقابت ها را کســب 
کنند. حســین وفایی نماینده کشــورمان 
پــس از حذف ژائــو ژینتونگ موفق شــد 
بــه عنوان نخســتین ایرانی جــواز حضور 
در ایــن رقابــت را کســب کنــد تــا ســال 
جدید میالدی به بهترین شــکل ممکن 
برای این ورزشــکار خوب کشورمان رقم 

بخورد. مسترز سال 2۰2۳ در روزهای هفتم تا چهاردهم ژانویه )17 تا 2۴ 
دی( در عمارت الکساندر یکی از نقاط دیدنی شهر لندن برگزار می شود. 
حســین وفایی فردا در نخســتین گام با مارک ســلبی روبه رو می شود و در 

صورت پیروزی با برنده مسابقه هیگینز و لیزووسکی دیدار می کند.
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ë آتش بازی سرخ ها در آزادی
بازی هــای  مهم تریــن  از  یکــی  در 
هفته، پرسپولیس و نساجی از ساعت 
16 پنجشنبه در ورزشگاه آزادی تهران 
برابــر هــم قــرار گرفتنــد کــه قضــاوت 
این مســابقه را علــی صفایی بر عهده 
داشــت. یحیــی گل محمــدی در ایــن 
بازی، پرسپولیس را با ترکیب علیرضا 
بیرانونــد، مرتضــی پورعلــی گنجــی، 
نعمتــی،  علــی  گولســیانی،  گئورگــی 
دانیال اســماعیلی فر، سینا اسدبیگی، 
میالد سرلک، سعید صادقی، مهدی 
ترابــی، وحید امیــری و محمد عمری 
بــه میــدان فرســتاد تــا همــان ترکیب 
ابتدایــی بــازی بــا گل گهــر را انتخــاب 
کــرده باشــد. حمیــد مطهــری هم که 
برابــر گل محمــدی و تیم ســابق خود 
قــرار گرفته بود، نســاجی را با علیرضا 
حقیقی، اکبر صادقی، ایوب کالنتری، 
حامد شیری، صابر حردانی، علیرضا 
ابراهیمی، ســید احمد موســوی، رضا 
محمــد  شــجاعی،  علــی  جعفــری، 
شــریفی و کریم اســالمی روانه میدان 
کــرد. سرخپوشــان پایتخت که کســب 
۳ امتیــاز ایــن دیــدار بــرای قهرمانــی 
نیم فصــل برایــش از اهمیــت زیادی 
برخــوردار بــود، بــازی را هجومی آغاز 
بــه  امیــری  ضربــه   ،8 دقیقــه  کــرد. 
دســت ابراهیمی خــورد تــا داور برای 
پرســپولیس پنالتی بگیرد و گولسیانی 
کــه پشــت تــوپ ایســتاده بــود، ضربه 
خــود را به ســمت راســت زد کــه توپ 
با برخورد به دســت حقیقی تبدیل به 
گل شــد اما این برتری دوامی نداشت 
ایســتگاهی  بعــد، ضربــه  و 2 دقیقــه 
محوطــه  پشــت  از  کالنتــری  ایــوب 
جریمــه، پــس از برخورد بــه امیری و 
تغییــر مســیر وارد دروازه شــد تا بازی 
به تساوی کشیده شود. نساجی دقیقه 
11 هم شــانس گلزنی داشت که شوت 
ســرکش موســوی در آســتانه ورود بــه 
اســماعیلی فر  مقاومــت  بــا  دروازه 
در  رفــت.  بیــرون  بــه  و  شــد  همــراه 
ادامــه باز هم قرمزها به ســوی دروازه 
قائمشهری ها حمله ور شدند و دقیقه 
21، پاس حقیقی با اشــتباه شــیری در 
اختیــار عمری قرار گرفــت و او پس از 

ورود به محوطه جریمه و شلیک توپ 
به طــاق دروازه، گل دوم تیمش را به 
ثمر رســاند تا همانند بــازی با گل گهر 
گلزنــی کــرده باشــد. دقیقــه 27، یک 
و دوی ترابــی بــا امیری، با یک شــوت 
از ســوی او همــراه شــد کــه حقیقی با 
بدن خود تــوپ را دفع کرد اما باز هم 
پرســپولیس به حمالتــش ادامه داد و 
دقیقه ۳۰، شروع بسیار خوب و سریع 
بیرانوند باعث شــد تا توپ به صادقی 
برسد و او توپ را به عمری سپرد. این 
بازیکــن هــم، با فــرار از کمنــد مدافع 
حریــف و دریبل حقیقی، ســومین گل 
خــودش  گل  دومیــن  و  پرســپولیس 
در ایــن بــازی را به ثمر رســاند. دقیقه 
۳9، مصدومیــت صادقی باعث شــد 
تا گل محمدی دست به یک تعویض 
اجبــاری بزنــد و وحــدت حنانــوف را 
به جــای صادقــی وارد زمیــن کند. در 
همیــن دقیقــه، ترابــی پــس از تــوپ 
ربایــی، ضربه نهایی خود را به صورت 
کات دار زد کــه توپ بــا اختالف کم به 
بیــرون رفت تا نیمه اول با نتیجه 1-۳ 

به پایان برسد. 
در نیمه دوم نیــز، بازی با حمالت 
پرسپولیســی ها آغاز شــد و دقیقه 51، 
موقعیــت  در  امیــری  وحیــد  ضربــه 
تــک بــه تــک بــه تیــر دروازه نســاجی 
خــورد و ســپس حنانوف تــوپ را روی 
دروازه فرســتاد کــه حقیقــی به شــکل 
ناقــص توپ را دفع کرد و در برگشــت 
اســماعیلی فر با ضربه سر گل چهارم 
را به ثمر رســاند. دقیقه 54 نیز، پاس 

در عمــق ترابــی در غیــاب مدافعــان 
اســماعیلی فر  دانیــال  بــه  نســاجی 
رســید و در حالی که حقیقی هم برای 
لحظــه ای زمین خورد، اســماعیلی فر 
بــاز هــم دروازه را بــاز کــرد تــا بــا دبل 
خــود، تیمش را به گل پنجم برســاند. 
و  ترابــی  بیــن  درگیــری   ،58 دقیقــه 
 2 هــر  داور  تــا  شــد  باعــث  موســوی 
بازیکــن را بــا کارت زرد جریمــه کنــد 
امــا چنــد لحظــه بعــد ترابی بــا کارت 
قرمز داور، اخراج شــد که این موضوع 
اعتــراض او و کادرفنــی پرســپولیس و 
بازیکنان این تیم را در پی داشــت. 1۰ 
نفره شــدن پرســپولیس باعث شــد تا 
ایــن تیــم در ادامه با سیســتم دفاعی  
کارش را دنبــال کنــد. در این شــرایط، 
مطهــری 2 تعویــض هجومــی انجام 
داد و آدامــا نیــان و حســین زامهــران 
نیــز   68 دقیقــه  کــرد.  زمیــن  وارد  را 
کمــال  همزمــان،  تعویــض   2 در  و 
کامیابی نیــا و فرشــاد فرجــی، به جای 
ســرلک و عمری به میــدان آمدند اما 
نساجی نتوانســت از برتری نفری اش 
بهــره ببــرد. پرســپولیس دقیقــه 88، 
ســیامک  و  کــرد  دیگــر  تعویــض  دو 
جایگزیــن  پاکــدل،  حامــد  و  نعمتــی 
اســماعیلی فر و امیری شــدند. دقیقه 
1+9۰، شوت کالنتری با اختالف از کنار 
دروازه بــه بیرون رفت تــا این بازی در 
نهایت با نتیجه 5-1 به پایان برســد و 
پرســپولیس بهتریــن بــرد فصلــش را 
به دســت آورد و با ۳2 امتیاز قهرمان 

نیم فصل شود.

ë دومین باخت آبی ها در لیگ
پانزدهــم،  هفتــه  بــازی  آخریــن  در 
تراکتور و اســتقالل از ســاعت 14 دیروز در 
استادیوم ســردار شهید قاســم سلیمانی 
تبریز برابر هم قرار گرفتند. مسابقه ای که 
قرار بود پنجشــنبه برگزار شود اما به دلیل 
بــارش شــدید بــرف در تبریز، یــک روز به 
تعویق افتاد. در این دیدار که قضاوت آن 
را سید وحید کاظمی برعهده داشت، پاکو 
خمز ســرمربی اسپانیایی تراکتور، تیمش 
را بــا ترکیــب محمدرضا اخبــاری، هادی 
محمدی، ســیدمحمد حســینی، محمد 
آقاجان پــور، پوریــا آریاکیــا، صفــا هــادی، 
گوســتاوو، ریــکاردو آلــوز، محمــد قنبری، 
محمدرضا عباسی و رضا اسدی به میدان 
فرســتاد. در آن ســوی میــدان، ریــکاردو 
اســتقالل  پرتغالــی  ســرمربی  ســاپینتو 
بــا ترکیــب  را  بــود تیمــش  کــه محــروم 
سیدحســین حســینی، صالــح حردانــی، 
رافائــل ســیلوا، ســیاوش یزدانــی، جعفر 
سلمانی، روزبه چشمی، زبیر نیک نفس، 
مهــدی مهدی پــور، کوین یامــگا، محمد 
محبی و مهدی قایــدی روانه میدان کرد. 
به این ترتیب، یزدانی جای محمدحسین 
مرادمنــد مصــدوم را در ترکیــب اصلــی 
گرفــت و محبــی هم کــه در بــازی با مس 
رفســنجان محروم بود، به ترکیب اصلی 
برگشــت. سرخپوشــان تبریــزی بــازی را 
هجومی آغــاز کردند و دقیقــه ۳، حرکت 
خوب قنبری از سمت راست و ارسال این 
بازیکن به درون محوطه جریمه استقالل، 
فرصت فوق العاده ای را برای اسدی مهیا 
کرد اما حضور بموقع سیلوا و دفع توپ او، 

دروازه حسینی را از یک خطر بزرگ نجات 
داد. دقیقــه 5، محبی در محوطه جریمه 
تراکتور ســرنگون شــد که داور اعتقادی به 
خطا نداشــت و این تصمیم بــا اعتراض 
شدید بازیکنان و نیمکت نشینان استقالل 
همــراه شــد ولی تعــدادی از کارشناســان 
داوری از جمله رضا کرمانشاهی و حسین 
عســگری اعالم کردند خطــای پنالتی رخ 
نــداد و تصمیم داور درســت بــود. دقیقه 
25 با مصدومیت محبی، ساپینتو دست 
به یک تعویض اجباری زد و امیر ارسالن 
ادامــه،  در  شــد.  او  جایگزیــن  مطهــری 
بــازی در میانه میدان دنبال شــد تا اینکه 
دقیقه ۳7 اســدی پشت محوطه جریمه 
اســتقالل صاحب توپ شــد کــه حردانی 
بــا تأثیرگذاری روی تــوپ، آن را به قنبری 
بازیکــن تراکتور داد و او با یک ضربه فنی، 
دروازه حســینی را باز کرد. ابتدا کمک داور 
به گمان اینکه پاس را اسدی داده، آفساید 
اعالم کــرد امــا داور بــا رد تصمیم کمک 
خــود، گل را تأییــد کــرد کــه ایــن موضوع 
اعتراض استقاللی ها را در پی داشت. این 
در حالی است که کمتر پیش می آید داور 
نظــر کمک خــود را آن هــم در صحنه ای 
مربــوط بــه آفســاید، رد کند. بــا این حال 
کرمانشاهی، عسگری، سلیمانی، جباری 
و رودنیــل در کارشناســی های داوری خود 
گفتنــد کــه گل در شــرایط درســت به ثمر 
رســید چــرا کــه تــوپ از مدافــع اســتقالل 
به قنبری رســید و بنابراین آفســاید نبود. 
دقیقه 2+45 یک ارســال خوب از ســمت 
چــپ بــه روی دروازه اســتقالل، در دهانه 
دروازه به آلوز رســید که ضربه این بازیکن 

را حســینی با واکنشــی بموقع دفع کرد تا 
نیمه اول با برتری تراکتور به پایان برسد. 

اســتقالل نیمــه دوم را با یــک تغییر 
آغاز کرد و پیمان بابایی جای نیک نفس 
صاحــب  دقیقــه 49  آبی هــا  گرفــت.  را 
فرصت شــدند ولی ضربه یامــگا از زاویه 
بســته بــا برخورد بــه اخباری راهــی کرنر 
شــد امــا دقیقــه 5۳، تیم میزبــان به گل 
دوم هــم دســت یافــت. تراکتوری هــا در 
موقعیت ضدحمله قرار گرفتند و قنبری 
قــدر پاس خوب آلوز را دانســت و ضمن 
دبــل، اندوخته هــای تیمــش را دو برابــر 
کرد. دقیقه 58 دومیــن تعویض آبی ها 
انجام شــد و رضا میرزایی جای حردانی 
به دنبــال  کــه  اســتقاللی ها  گرفــت.  را 
جبران بودند، دقیقــه 62 فرصت خوبی 
بــه دســت آوردنــد و قایــدی روی یــک 
پــاس تند و تیــز صاحــب موقعیت تک 
بــه تک شــد اما ضربــه آرام ایــن بازیکن 
را اخبــاری بــه راحتــی مهار کــرد. دقیقه 
69 هــم ضربــه ایســتگاهی فوق العــاده 
مهدی پور از راه دور را اخباری با واکنشــی 
دیدنــی راهی کرنر کرد. اســتقالل دقیقه 
72، دو تعویــض همزمــان انجــام داد و 
سعید مهری و آرمان رمضانی جایگزین 
چشــمی و قایــدی شــدند. ضمــن اینکه 
چشــمی با کارت زردی کــه در این دیدار 
گرفــت، 4 اخطــاره شــد و بــازی بعــدی 
تیمــش برابــر ســپاهان را از دســت داد. 
شــوت محکــم بابایــی در دقیقــه 81 را 
اخبــاری بــا واکنشــی بموقــع راهــی کرنر 
کرد. تراکتور دقیقه 9۰ می توانست به گل 
ســوم نیز برسد که حسینی ضربه قنبری 
در موقعیــت تک بــه تک را مهــار کرد تا 
این بازی در نهایت 2-۰ به ســود میزبان 
به پایان برســد و تراکتــور با هدایت خمز 
اسپانیایی صاحب بردی ارزشمند شود. 
اســتقالل که لیگ جاری را با شکست در 
بــازی هفته اول برابر ســپاهان آغاز کرده 
بــود، نیم فصــل نخســت را بــا شکســت 
برابــر تراکتور به پایان رســاند. با توجه به 
نتایج ثبت شده در هفته آخر نیم فصل، 
پرســپولیس با ۳2 امتیاز در صدر جدول 
)یــک  گل گهــر  ســپاهان،  مانــد.  باقــی 
بازی کمتر( و اســتقالل هم بــا 27 امتیاز 
بــه ترتیــب در رده هــای دوم تــا چهــارم 

ایستاده اند.

گروه ورزشی/ هفته پانزدهم لیگ برتر فوتبال که چهارشنبه 
گذشــته بــا انجــام 2 مســابقه آغاز شــده بــود، پنجشــنبه با 
برگــزاری 5 مســابقه دیگــر ادامــه پیــدا کــرد و جمعــه هم 
بــه پایــان رســید. دیدارهایی که بــه احترام درگذشــت پله 
اســطوره فوتبال جهان، با یک دقیقه ســکوت آغاز شــد. در 
بازی های پنجشــنبه، ســپاهان و مــس کرمان در ورزشــگاه 
نقش جهــان به مصاف یکدیگر رفتنــد که این بازی 2-۰ به 

ســود زرد پوشان اصفهانی خاتمه پیدا کرد. شهریار مغانلو 
)7( و محمــد علی نژاد )41( برای شــاگردان ژوزه مورایس 
در این دیدار گلزنی کردند. مس رفسنجان هم در ورزشگاه 
شــهدای صنعت مس این شــهر، پیــکان را 2-۰ از پیش رو 
برداشــت. امید لطیفی)68( و مهــدی ترکمان)8۰( که هر 
2 در نیمــه دوم بــه میدان آمدنــد، برای شــاگردان محمد 
ربیعــی گلزنی کردند. صنعت نفت که در ورزشــگاه تختی 

آبــادان پذیــرای گل گهــر بــود، 1-۰ مغلوب میهمــان خود 
شد. تک گل شاگردان امیر قلعه نویی را اریک باگناما )41( 
به ثمر رســاند. ملــوان نیز در حالی در ورزشــگاه ســیروس 
قایقــران انزلــی برابر نفت مسجدســلیمان قــرار گرفت که 
شــاگردان ابراهیم اشــکش به دلیل نبود پــرواز، با اتوبوس 
راهــی تهــران شــده و ســاعت 12 ظهــر روز بــازی بــه انزلی 
رسیدند و خواهان تغییر زمان به 24 ساعت بعد بودند اما 

ایــن اتفاق در نهایــت نیفتاد و بازی تنها با ۳ ســاعت و 15 
دقیقه تأخیر، به جای ســاعت 14 از ساعت 17:15 آغاز شد 
که این موضوع با انتقاد نفتی ها همراه بود. این بازی که به 
دلیل بارش شــدید باران و فراهم نبودن شرایط استاندارد 
زمین مســابقه شــبیه بــه واترپلو بود، بــا گل مهدی مؤمنی 
)42( بــا برتری 1-۰ شــاگردان مازیار زارع به پایان رســید تا 

ملوان به ۳ امتیاز خانگی برسد.

برد پرسپولیس و باخت استقالل، اختالف امتیاز در باالی جدول لیگ برتر را بیشتر کرد

نیمفصلبهکامسرخها
به بهانه پنجاه و پنجمین سالروز درگذشت جهان پهلوان

تختی،اسطورهایکهماندوماندوماند...
حامد جیرودی/»مملکت مثل ننه بابای آدم می مونه، باید موند و درستش 
کرد.« این دیالوگ معروفی از فیلم ســینمایی غالمرضا تختی ساخته بهرام 
توکلی است که شاهرخ شهبازی در نقش اواخر عمر تختی رو به پسر جوانی 
کــه به مالقــات او در بیمارســتان آمــده و قصد جــالی وطــن دارد، می گوید. 
ایــن ســکانس از فیلم، بخش دلنشــینی بود کــه به دل بســیاری از مخاطبان 
نشست و بازتاب زیادی داشت. طبعاً نویسندگان آن )سعید ملکان و بهرام 
توکلــی( از قوه تخیل خود در نوشــتن فیلمنامه بهره برده انــد اما اگر بگوییم 
تختــی چنیــن ذهنیتی داشــته و به این دیالــوگ معتقد بوده اســت، پر بیراه 
نگفته ایم. اســطوره ای که در دوران کوتاه ۳7 ساله زندگی اش، محبوب همه 
مردم ایران بود و از هر فرصتی برای نشان دادن ارادتش به ملت و مملکت 
اســتفاده می کــرد. از کوچــه و خیابــان گرفتــه تــا میدان مســابقه و سیاســت. 

کشــتی گیری که چه در ســال های فعالیت 
حرفه ای اش روی تشک و چه پس از آن، با 
بدرفتاری ها و مشــکالت زیادی مواجه شد 
کــه زندگی اش را مختل کرد اما ماند و خم 
بــه ابرو نیاورد. ورزشــکاری که ابتکارش در 
جمع آوری کمک به مردم زلزله زده بوئین 
زهــرا، هیــچ گاه از اذهــان بیــرون نمی رود. 
حاال 55 ســال اســت کــه آقا تختــی رخ در 
نقاب خاک کشــیده اســت اما هر ســال 17 
دی در گورســتان ابن بابویــه غوغایــی به پا 
می شود. انگار نه انگار که بیش از نیم قرن 
اســت که از حادثــه مرموز هتــل آتالنتیک 

در ســال 1۳46 می گذرد. غبار عبور از زمان و گذشــت ســال ها، باعث شــده تا 
خیلی از چهره های سرشــناس و ورزشــکاران به فراموشــی ســپرده شــوند اما 
ایــن مــورد دربــاره تختی صدق نمی کند کــه از »از دل برود، هــر آنکه از دیده 
برفت« کشتی گیری که اگر بین ما بود، حاال پیشکسوتی 92 ساله بود اما آنچه 
که می بینیم و می شنویم این را نشان می دهد که غالمرضا هنوز زنده است. با 
همان چهره خندان که در خانی آباد رشد کرد و به ستاره ورزش ایران تبدیل 
شــد تا جایی که توانست تا ســال ها پرافتخارترین کشتی گیر ایران باقی بماند 
و بســیاری از ورزشــکاران و کشــتی گیران، او را به عنــوان الگــوی خــود معرفی 
 کنند. اسطوره ای که در فرهنگ عامه ایران با عنوان »جهان پهلوان« شناخته 

می شود و او را نماد جوانمردی می دانند. روحش شاد و یادش گرامی باد.

دقیقــه 58 دیدار پرســپولیس- نســاجی اتفاقی 
افتــاد کــه باعــث شــد بــازی بــرای لحظاتــی به 
حاشــیه کشــیده شــود. پس از خطایــی که احمد 
موســوی بازیکــن نســاجی روی مهــدی ترابــی 
بازیکن پرسپولیس مرتکب شد، درگیری کالمی 
و ســپس فیزیکی بین آنها به وجود آمد که علی 
صفایــی داور بازی هــر 2 بازیکن را بــا کارت زرد 
جریمه کــرد اما چند لحظه بعــد ترابی با کارت 
قرمــز اخــراج شــد کــه ایــن موضــوع اعتــراض 
در  صفایــی  داشــت.  پــی  در  را  پرسپولیســی ها 
مــورد اخــراج ترابی گفــت: »من شــنیدم ترابی 
چــه گفت، او خودش هم می داند و برای همین 
اخــراج شــد.« موضوعــی کــه در این بیــن وجود 
دارد، ایــن اســت کــه ترابی بازیکن آرامی اســت 
و تــا به حــال، اینچنین برافروخته نشــده بود اما 
مطابــق آنچــه در فضای مجازی منتشــر شــده، 
توهین بدی شنیده که او را عصبانی کرده است. 
به طوری که فرشــاد فرجی، مدافع پرســپولیس 
در مصاحبه ای که در میکســدزون و بعد از بازی 
انجام داد اعتراف کرد کــه تاکنون اینگونه ترابی 
را عصبانــی ندیــده بــود. ضمــن اینکــه شــواهد 
نشــان می دهد موســوی آغازکننده این درگیری 
بــوده و بــه ترابــی به دلیــل اعتقاداتــش توهیــن 
زشــتی انجام داده است. حاال ســؤال این است؛ 
آیــا موســوی به دنبــال برهــم زدن تمرکــز یــک 
ملی پــوش کم حاشــیه مثــل ترابی بوده اســت؟ 
ایــن اتفاق خیلی ها را به یــاد فینال جام جهانی 
2۰۰6 بیــن فرانســه و ایتالیــا انداخــت کــه مارکو 
ماتراتــزی بــا توهیــن بــه زیــن الدین زیــدان که 
فوتبالیســت کم حاشــیه ای بود، کاری کــرد که او 
در آخریــن بــازی فوتبالی اش اخراج شــود و آن 
درگیــری تاریخی در فینال جام جهانی به وجود 
بیاید. حاال در یک نســخه وطنی این بار موسوی 
که حتی در استقالل هم روزهای خوبی نداشت 
با توهین کاری کرد که یکی از آرام ترین بازیکنان 
یــک دهه اخیــر فوتبــال ایــران از کــوره در برود. 
اتفاقــی کــه یحیی گل محمــدی هــم در واکنش 
بــه آن در نشســت خبــری بعــد از بــازی اعــالم 
کــرد که داور می توانســت ترابی را اخــراج نکند. 

به گزارش ســایت فدراســیون فوتبال، از آنجایی 
کــه تخلفات حادث شــده با توجه بــه نوع آن که 
عبــارت از بدرفتــاری نســبت به یکدیگــر و رفتار 
غیرورزشــی در خــور صــدور قرار دســتور موقت 
است، لذا به استناد ماده 1۰۰ مقررات انضباطی 
و تا صــدور رأی مقتضی نامبــردگان از همراهی 
تیم های شان محروم هســتند. موسوی و ترابی 
بایــد دوشــنبه 19 دی در محــل کمیته انضباطی 
حضــور پیــدا کننــد و رأی صــادره ظــرف مهلت 
دو روز پــس از ابــالغ  قابــل تجدیدنظرخواهــی 
در کمیتــه اســتیناف اســت. آنچــه در ایــن بیــن 
الزم اســت این کــه کمیته انضباطی فدراســیون 
برخــورد  بایــد  اخــالق  و حتــی کمیتــه  فوتبــال 
قاطعــی دربــاره ایــن پرونــده داشــته باشــند تــا 
چنیــن مســائلی دیگر تکــرار نشــود. توهین های 
مذهبی، اعتقــادی و نژادی جزو خط قرمزهایی 
اســت کــه جایی در فوتبــال حرفه ای دنیــا ندارد 
و فدراســیون فوتبــال و حتــی وزارت ورزش باید 
مراقب باشــند چنیــن رفتارهایی به یک رویه در 

ورزش کشور تبدیل نشود.

نیم فصل اول بیست و دومین دوره مسابقات 
لیــگ برتر فوتبال دیروز با قهرمانی پرســپولیس 
به پایان رســید. بر همین اســاس سهیل مهدی، 
مسئول برگزاری مسابقات سازمان لیگ میهمان 
برنامه »ورزشــگاه« بــود و در خصــوص اتفاقات 
نیــم فصل نخســت مســابقات صحبت کــرد. او 
در پاســخ به این سؤال که چرا از اردوی تیم ملی 
در اتریــش به بعد، برنامه ریزی ها طوری صورت 
نگرفــت که نیم فصــل اول تا قبل از شــروع جام 
جهانــی قطــر بــه پایــان برســد، گفت: »بــا توجه 
بــه در پیش بودن جــام جهانی، نمی خواســتیم 
تقابلــی بــا برنامه های تیم ملی داشــته باشــیم. 
کــی روش درخواســت برگــزاری مینــی کمــپ را 
داشــت و نمی توانســتیم »نه« بگوییم. همیشــه 
تورنمنت هــای بین المللــی غالــب بــر برنامه ها 
اســت. ما نباید خودمــان را با لیگ هــای اروپایی 
مقایسه کنیم. در تقویم مان یکسری  مناسبت ها 
داریــم که در کشــورهای اروپایی این مناســبت ها 
وجود ندارد.«او صحبت هایش را این گونه ادامه 
داد: »یــک روز شــوخی کــردم و گفتــم مــا مثــل 
تورهــای لحظــه  آخری شــده ایم و یــک جاهایی 
چــرا  می کنیــد  فکــر  می کنــد.  تغییــر  برنامه هــا 
برنامه 6 هفتــه آینده لیگ را دادیــم و ادامه اش 
را ندادیــم؟ به ما بگویید ســرمربی تیم ملی چه 
کســی اســت و چه برنامه ای برای فیفادی دارد؟ 
ما از 29 اســفند 14۰1 تا 8 فروردین 14۰2 فیفادی 
داریم.«مسئول برگزاری مسابقات سازمان لیگ 
بیــان کرد: »اینجا این طور نیســت که ســوار قطار 
شــوید و یک ساعت بعد در کشــور مجاور باشید. 
الگوبرداری از کشورهای اروپایی کار سختی است. 
هر پیشــنهادی را می پذیرم اما باید تقویم کشــور 
بررســی شــود. عزیزی به من گفت در حق تیمم 
ظلم کردی. او گفت اگر برنامه لیگ  را این مدلی 
می چیدیــد، بهتر بــود. به او تقویــم دادم و گفتم 
برنامه را بچین. او گفت فالن برنامه عالی اســت 
اما گفتــم در روزی که پیشــنهاد دادی، شــهادت 
داریم. او گفت مگــر باید لحاظ کنید؟ گفتم بله. 

اگرهای ما در تقویم زیاد است.«

مهــدی در پاســخ بــه ایــن ســؤال کــه اگــر بــه 
عقــب بازگردیــم دربــی را بــاز هــم پــس از جام 
جهانــی برگــزار می کنیــد، گفــت: »اگر بــه عقب 
بازگردیــم و خواســته تیم ملی لغو دربی باشــد، 
ایــن کار را می کنیــم. درخواســت تیــم ملــی دور 
شــدن بازیکنــان از مصدومیــت در آســتانه جام 
جهانی بود. پیش بینی برنامــه ما برگزاری دربی 
قبــل از جــام جهانــی بــود و دربــی در ایــن زمان 
زیباتــر می شــد.«او در خصــوص بحث سیســتم 
کمک داور ویدیویی VAR در ورزشــگاه ها یادآور 
شــد: »در کنــار VAR خیلی چیزهــا می خواهیم 
که شــامل تأیید شــدن ورزشــگاه ها اســت. نگین 
اســت  آزادی  ورزشــگاه  ایــران،  اســتادیوم های 
کــه بحــث ســکوهایش را می دانیــد. یک مســأله 
پنهانی این ورزشــگاه، سیســتم صوتی آن است. 
اگــر در قســمت VIP بنشــینید، می گویید عجب 
صدایــی دارد اما روبــه روی جایگاه باشــید، اصاًل 
صدا نداریم. چند باند می گذاریم تا صدا پخش 
شــود. صوت تنها برای این نیست که تعویض را 
بگویند. یکی از دالیل داشــتن صوت، بحث های 
امنیتی است که اگر زلزله و صاعقه ای بود بتوانند 

مردم را در ورزشگاه ها هدایت کنند.«
مســئول برگــزاری مســابقات ســازمان لیــگ 
تصریح کــرد: »در جام جهانی قطر ورزشــگاهی 

بــه نام 974 ســاختند که 5 بازی برگزار و ســپس 
جمع آوری شــد. حتی راه پله های این ورزشــگاه 
قابــل مقایســه بــا ورزشــگاه های مــا نبــود. بایــد 
بپذیریــم اســتانداردها در ســازمان های ورزشــی 
وجود داشــته باشــد، از جمله صوت، اسکوبورد، 
بخش هــا.  دیگــر  و   VIP خبرنــگاران،  جایــگاه 
باالتریــن جایی که مقام های شــخصیتی حضور 
پیدا می کنند، جایگاه VIP است. در این قسمت، 
مبلمــان منزل  ما به مراتب بهتر اســت و حاضر 
نیســتید در اینجــا بنشــینید. مبلمــان منــزل مــا 
میهمان پذیرتــر از مبلمان VIP ورزشــگاه آزادی 
تماشــا  را  دیــداری  پیــش  روز  دو  یکــی  اســت! 
تنهــا دو دوربیــن  می کردیــم و متوجــه شــدیم 
آهســته  صحنــه  تصاویــر  و  دارد  فیلمبــرداری 
خوزســتان  در  ورزشــگاهی  در  یکبــار  نداشــت. 
گفتــم دوربیــن را دو متر عقب بیاوریــد چون در 
دید اســت کــه گفتنــد اگــر عقــب بیاوریــم دیگر 
نمی توانیم فیلــم بگیریم.«مهدی در خصوص 
بحث بازگشت تماشــاگران به ورزشگاه ها عنوان 
کرد: »برخی ورزشــگاه ها نیاز به یکسری تأییدیه 
دارنــد. وقتی تأییدیه بگیرند شــورای تأمین باید 
مجوز حضور تماشــاگران را بدهــد. پیش از کرونا 
سه ورزشــگاه گیت بلیت فروشی داشتند اما االن 

فعال نیست.«

دوشنبه جلسه کمیته انضباطی ترابی و موسوی برگزار می شود
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مبلمان خانه ما از VIP ورزشگاه آزادی بهتر است! نباید خودمان را با لیگ های اروپایی مقایسه کنیم


