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فیلم تختی تایید رسانه ها را گرفت

فیلم سینمایی »غالمرضا تختی« به کارگردانی 
بهرام توکلی و تهیه کنندگی سعید ملکان، با بازی 
آتیال پسیانی، حمیدرضا آذرنگ، پریوش نظریه، 
ستاره پســیانی، بهنوش طباطبایی، ماهور الوند، 
بانیپال شــومون و مجتبی پیرزاده در روز نخست 
اکران فیلم های ســی و هفتمین دوره جام فجر در 
سینمای رســانه به نمایش درآمد. روایت جهان 
پهلوان تختی از نسل سوم ســینمای ایران، بهرام 
توکلی تقریبا توانست نگاه مثبت رسانه ها را به همراه 
داشته باشد و خبرنگاران از روند فیلمنامه و گریم ها 
در شبیه سازی رضایت داشتند. گفته شده که این 
فیلم نه درباره مرگ مرموز جهان پهلوان تختی که 
درباره زندگی اش بود. فیلم از قرائت وصیتنامه جهان 
پهلوان شروع می شود، سکانس بعد »آقا تختی« در 
اتاق 23 هتل آتالنتیک مشغول به هم زدن قرص در 
لیوان آب است... بهرام توکلی هم در مورد ساختار 
مستندگونه فیلم در نشست خبری گفت:»این که 
فیلم از قصه خالی بود را قبول ندارم. ما تالش کردیم 
به نکاتی که از زندگی ایشان هم مستنداتی وجود 

داشت بپردازیم.«
     

میزبانی شلوغ تکواندو
رقابت های جام باشــگاه های آســیا، جام فجر 
و ســومین دوره جام ریاســت فدراسیون جهانی 
اســفند در جزیــره کیــش برگزار خواهد شــد. 
برای حضور در نهمیــن دوره جام باشــگاه های 
آســیا فقط ۱۸ تکوانــدوکار از عــراق ثبت نام 
کرده اند. ۷۸ تکوانــدوکار نیز بــرای مبارزه روی 
»شیاپ چانگ« ســی امین دوره جام فجر ثبت نام 
کرده اند. اما ســومین دوره جام ریاست فدراسیون 
جهانی با ویژگی کسب ســهمیه مستقیم حضور 
در رقابت های قهرمانی آســیا برای مــدال آوران، 
نهم اســفند به مدت ســه روز برگزار خواهد شد. 
تاکنون ۱۷۸ تکواندوکار از ۱۰ کشــور ثبت نام 
کرده اند که به جرات می تــوان گفت یک آمار قابل 
توجه برای رقابت های بین المللی این رشته در طول 
سال های اخیر است. این رویداد اما بیش از همه برای 
فرزان عاشورزاده که در اردوی آخر تیم ملی جایی 

ندارد مهم است. 
     

جریمه کوبیدن راکت به میز
در حاشیه دور پنجم تور ایرانی تنیس روی میز 
بزرگساالن، طی گزارش سرداور و کمیته مسابقات 
و با تایید ریاست فدراسیون، امین احمدیان به دلیل 
رفتار ناشایست محروم شــد و از حضور در تورهای 
جهانی قطر و عمــان بازماند .محمود نظری دبیر 
فدراسیون تنیس روی میز در این مورد توضیح داد 
و گفت:»امین احمدیان، به دلیل حرکت ناشایست 
پس از باخت در مرحله یک شانزدهم دور پنجم تور 
ایرانی بزرگساالن و کوبیدن راکت به زمین بازی و 
لزوم حفظ فضای اخالقی در ادامه  مسابقات اخیر، از 
حضور در تورهای جهانی بزرگساالن قطر و عمان جا 
ماند تا پرونده این ورزشکار در کمیته  انضباطی مورد 
بررسی نهایی قرار بگیرد. با چنین رفتاری آن هم 
مقابل دوربین های تلویزیونی که آثار سوء آن چند 

برابر است، به شدت برخورد خواهد شد.«
     

کشتی پهلوانی و سرنوشت نامعلوم
پیش از این بار دیگر کشــمکش هایی بر سر در 
اختیار داشتن کشتی پهلوانی بین فدراسیون کشتی 
و فدراسیون ورزش های زورخانه ای وجود داشت. 
حاال طبق صحبت های علیرضا رضایی سرپرست 
نایب رییسی فدراســیون کشتی، کشتی پهلوانی 
باید منتظر بماند تا در مجمع تعیین تکلیف شود.

رضایی در این رابطه توضیح داد:»مجمع فدراسیون 
کشــتی در مورد واگذاری کشتی پهلوانی تصمیم 
می گیرد البته در حال حاضر بحث واگذاری کشتی 
پهلوانی به فدراســیون زورخانه ای مطرح نیست. 
موضوع واگذاری کشــتی پهلوانی بحثی است که 
پس از برگزاری مجمــع انتخاباتی و تعیین رییس 
آینده توســط مجمع فدراســیون تعیین تکلیف 
می شود. امسال رقابت های کشــتی پهلوانی در 
رده های سنی نوجوانان، جوانان و بزرگساالن برگزار 
شده است و برنامه های این رشته همچنان زیر نظر 
فدراسیون کشتی دنبال می شود.« پیش از این اما 
جوهری رییس فدراسیون ورزش های زورخانه ای 
با تاکید بر اینکه کار واگذاری مجدد رشته کشتی 
پهلوانی به فدراسیون ورزش های زورخانه ای به اتمام 
رســیده، گفته بود:»سرپرست فدراسیون کشتی 
زودتر از من صورتجلسه این واگذاری را امضا کرده.«

منهای فوتبال

وقتی »تیم« برنده می شــود همــه مهره ها مورد 
ستایش قرار می گیرند و وقتی تیم شکست می خورد، 
طبیعتا »همه« مقصر هستند اما حقیقت آن است که 
برخی از مهره های تیم ملی در جام ملت های آســیا، 
کم تر از دیگران در مواجهه با انتقادهای تند و تیز قرار 
دارند. آنها کارشان را به خوبی انجام دادند اما نتوانستند 
مانع از حذف تیم کی روش از جام ملت های آسیا شوند. 
»علیرضا بیرانوند« با پنج کلین شیت متوالی به دیدار 
نیمه نهایی رسید و در این مسابقه نیز، مقصر شکست 
تیم ملی نبود. شــاید بدون واکنــش خیره کننده این 
دروازه بان، ایران حتی برای شکست دادن عمان نیز با 
مشکل روبه رو می شد. بدون تردید علیرضا تورنمنت 
خوبی را پشت سر گذاشت و یکی از ستاره های اصلی 

تیم ملی به شــمار می رفت. »میــالد محمدی« بهتر 
از همیشه نشــان داد و حتی وقتی همه مدافعان تیم 
بی توجه به جریان بازی با ژاپن مشغول اعتراض به داور 
بودند، تنها کسی بود که درون محوطه جریمه خودی 
حضور داشت و مســابقه را تعقیب می کرد. میالد مثل 
همیشه دونده، سریع و پرتالش بود. »امید ابراهیمی« 
در خــط هافبک در قامــت یک فرمانده نشــان داد و 
نمایش های بی نقصی ارائه کرد. »اشــکان دژاگه« نیز 
فراتر از حد انتظار ظاهر شد و به همه ثابت کرد که هنوز 
هم یک فوتبالیست تمام شــده نیست و می تواند قلب 
تپنده تیم ملی باشد. حتی »سامان قدوس«، »مهدی 
ترابی« و »کریم انصاری فرد« با وجود فرصت بســیار 
کم و نیمکت نشــینی در تیم ملی، در این تورنمنت از 
چهره های خوب و موثر تیم محسوب می شدند. مهدی 
طارمی هم اگر از حضور در نیمه نهایی محروم نمی شد، 

می توانست یکی از برنده ها باشد.

صف بازنده های تیم اما درســت بــه همین اندازه 
طوالنی به نظر می رســد. »مرتضی پورعلی  گنجی« 
چهار سال قبل به عنوان یک پدیده در تیم ملی مطرح 
شــد و انتظار می رفت برای ســال ها خیال هواداران 
فوتبال ایران از قلب دفاع را راحــت کند. بازی کردن 
او پشــت ســر تنها یک هافبک دفاعی اما نشــان داد 
پورعلی گنجــی هنوز به یک مدافــع تمام عیار تبدیل 
نشده است. او مدام تعادلش را از دست می داد و در این 
تورنمنت هرگز یک مدافع قابل اطمینان نبود. پنالتی 
دادن به ژاپن با یکی دیگر از همــان زمین خوردن ها، 
تیر خالصی بود کــه پورعلی گنجی به تیــم ملی زد. 
»مجید حســینی« نیز برخالف تصویری که در جام 
جهانی ارائه کرده بود، کامال پراشــتباه و لرزان ظاهر 

شد و جایگاهش در تیم ملی را از دست داد. همان طور 
که انتظار می رفت »کنعانی زادگان« نیز هرگز در تراز 
مدافعان بزرگ نبود و آمادگی شــرکت در جام ملت ها 
را نداشــت. »رامین رضاییان« ضعف های دفاعی اش 
را دوباره آشــکار کرد و »پژمان منتظری« و »مسعود 
شجاعی« سرانجامی به جز نیمکت نشینی در تیم ملی 
نداشــتند. »وحید امیری« یک تورنمنت کابوس وار 
را پشــت ســر گذاشــت و به جز خطاهای بی مورد و 
پرتاب های دست ناامیدکننده، کار دیگری انجام نداد. 
»احسان حاج صفی« با بازوبند کاپیتانی، اخالق را در 
دیدار با ژاپن باخت و »سردار آزمون« که مدام مشغول 
»هیس« نشــان دادن به منتقدانش بود، با یک هیس 
بزرگ از سوی دفاع سامورایی ها روبه رو شد. »علیرضا 
جهانبخش« نیز دوباره در لباس تیم ملی کامال معمولی 
نشــان داد و به جز یک مســابقه، هیچ نمایش خوب 

دیگری در این تیم نداشت.

نکته به نکته

بازنده هابرنده ها

آریا طاری

مهدی رحمتی
کاپیتــان این روزهای اســتقالل، 
دروازه بان فیکس کارلوس کی روش در 
اولین سال های حضورش در ایران بود اما 
یک خداحافظی بی موقع باعث شد تا او 
برای همیشه از چشم مرد پرتغالی بیفتد. 
با این اتفاق رحمتی کــه ۷۷  بازی ملی 
داشت و به یک قدمی رکورد احمدرضا 
عابدزاده رسیده بود، شانس حضور در 
دو  جام ملت های آسیا و از آن مهم تر دو 

 جام  جهانی را از دست داد. حاال با رفتن 
کی روش شاید رحمتی بیشتر از هر کسی 
خوشحال شده باشد، دروازه بانی که حتی 
با وجود عذرخواهی هــای پرتعداد هم 
شانس بازگشت به تیم ملی را پیدا نکرد. 
البته نباید فراموش کرد با درخشــش 
بیرانوند در سال های اخیر، بعید به نظر 
می رسد رحمتی بتواند تعداد بازی های 
ملی اش را بیشــتر کند اما حداقل این 
شانس را دارد به اردو های تیم ملی برگردد 
و به رقیبی جدی بــرای دروازه بان این 

روزهای پرسپولیس تبدیل شود.

 برانکو ایوانکوویچ
بسته شدن پرونده حضور کی روش 
در فوتبال ایران شاید بیشتر از همه به 
برانکو ایوانکوویچ آرامش بدهد! برانکو 
در ســال های اخیر وقت زیادی برای 
جنگ با کی روش گذاشــت و در چند 
مقطع آرامش خودش و تیمش را از بین 
برد اما حاال شــرایط فرق کرده و دیگر 
کسی نیســت پس از بردهای ملی به 
سرمربی پرسپولیس حمله کند. البته 
این تمام ماجرا در مورد برانکو نبوده و 
نیست. فراموش نکنیم کی روش بارها 

ادعا کرد، برانکو با وعده گرفتن جای او 
روی نیمکت تیم ملی به پرسپولیس 
آمده، ادعایی که هیچ وقت از ســوی 
مسئوالن فدراسیون، مسئوالن وزارت 
ورزش و حتی خود برانکو تایید نشد. 
با این وجــود برانکو به واســطه نتایج 
رویایی اش با پرسپولیس در سال های 
اخیر، یکی از گزینه های جانشــینی 
کی روش به حساب می آید و از همین رو 
هیچ بعید نیست در روزهای آینده برای 
دومین بار به عنوان سرمربی تیم ملی 

ایران معرفی شود.

 زالتکو کرانچار
کی روش زمانی اعتقاد داشت برانکو 
ایوانکوویچ، امیــر قلعه نویی و زالتکو 
کرانچار، مربیانی هستند که قصد دارند 
به برنامه تیم ملی ضربه بزنند. آن زمان 
کرانچار سرمربی سپاهان بود و یکی از 
دشمنان کی روش به حساب می آمد. با 
این وجود نتایج ضعیف سپاهان و صادر 
شــدن حکم برکناری کرانچار، آتش 
جنگ این مربی با کی روش را خاموش 
کرد. البته این تمام ماجرا نبود چراکه 
کرانچار پس از مدتی به عنوان سرمربی 
تیم ملی امید به ایران برگشت و به نوعی 
همکار کی روش شــد! کرانچار تالش 
زیادی کرد تا از در دوستی با سرمربی 
بزرگساالن وارد شود اما مرد پرتغالی 
هیچ جوره زیر بار دوستی با هموطن 
برانکو نرفت که نرفــت. مهم تر اینکه 
کی روش همین چند ماه پیش اجازه 
نداد کرانچار و شاگردانش از امکانات 
تیم بزرگساالن استفاده کنند و همین 
موضوع جنگی تمام عیار را بین طرفین 
به راه انداخت. حاال با رفتن کی روش، 
کرانچار هم می تواند با خیالی آسوده 
در جمع امیدها به کارش ادامه بدهد 
و از تمامی امکانات فدراسیون استفاده 

کند.
 

سروش رفیعی
هافبکی که این روزها زیر نظر برانکو 
توپ می زند، زمانی یکی از سوگلی های 
کی روش بود. مرد پرتغالی برای بردن 
رفیعی به جام  ملت هــای 2۰۱5، همه 
کار کرد و حتی تا پای جدایی از تیم ملی 
هم پیش رفت اما درست چهار سال بعد 
این شــرایط تغییر کرد. این بار پیش از 
جام  ملت ها نه تنها خبری از نام رفیعی در 
فهرست کی روش نبود بلکه این بازیکن 
مصاحبه ای تند علیه سرمربی تیم ملی 
انجام داد. با این اتفاق به نظر می رســد 
رفیعی هم درست مثل خلعتبری که پس 

از خط خوردن از فهرست مسافران جام 
 جهانی از خجالت کی روش در آمده بود، 
وارد لیست سیاه این مربی شود و شانس 
بازگشت به تیم ملی را از دست بدهد. به 
این ترتیب با جدایی کی روش از فوتبال 
ایران، سروش باید حسابی خوشحال 
باشد و برای رســیدن دوباره به پیراهن 

تیم ملی با تمام وجود تالش کند.
 

شجاع خلیل زاده
بدون شــک پس از سروش رفیعی، 
دوست صمیمی او هم از رفتن کی روش 
حسابی خوشحال شــده است! شجاع 
خلیل زاده به عقیده خیلی از کارشناسان، 
بهترین مدافع ایران در یک  سال اخیر 
بوده و نقشی کلیدی در موفقیت های 
پرسپولیس در لیگ داخلی و آسیا داشته 
اما با این وجود هیچ وقت نتوانست نظر 
کی روش را برای حضــور در تیم ملی 
جلب کند. پیش از جام ملت ها خیلی ها 
انتظار داشتند به جای مدافعانی مثل 
کنعانــی زادگان و خانــزاده، مدافعی 
مثل شجاع به تیم ملی دعوت شود اما 
این اتفاق رخ نداد و در نهایت تیم ملی 
ضربه اش را هــم از همین ناحیه خورد! 
حاال بارفتن کی روش، راه حضور شجاع 
در تیم ملی باز شــده و او باید خودش را 

آماده  پوشیدن پیراهن این تیم کند.

رفتن کی روش برای خیلی ها خوشحال کننده بود

دشمنانی که شاد شدند
بزرگ ترین بازنده تیم ملی در جام ملت ها، بدون تردید »کارلوس کی روش« بود. مردی که می توانست با قهرمان 
کردن ایران به جایگاهی قدیس وار برسد،  اما اهداف تیمش را برای دعواهای شخصی اش هزینه کرد تا بدون هیچ 

دستاورد بزرگی تیم ملی را ترک کند. او می توانست در برخی از نقاط زمین نفرات آماده تری را به امارات ببرد   و   می توانست 
ترکیب بهتری را برای تیمش انتخاب کند؛ اما سایه شوم لجبازی، هیچ وقت اجازه نداد که همه تصمیم های این مربی 

فلسفه »فنی« داشته باشند. حاال با رفتن او عده ای حسابی خوشحال شده اند که در این مطلب نگاهی به آنها داشته ایم.

رحمتی که 77  بازی ملی 
داشت و به یک قدمی رکورد 
احمدرضا عابدزاده رسیده 

بود، شانس حضور در دو  جام 
ملت های آسیا و از آن مهم تر 

دو  جام  جهانی را از دست 
داد. حاال با رفتن کی روش 
شاید رحمتی بیشتر از هر 
کسی خوشحال شده باشد

جذب یک هافبک بازیساز و خالق چیزی که از ابتدای 
فصل دغدغه  بزرگ مدیران سپاهان و البته امیر قلعه نویی 
بوده، اســت. بختیار رحمانی و والدمیر کومان به همین 
منظور به سپاهان اضافه شدند و البته انتظارات را برآورده 

نکردند.
 سر انجام در یکی از عجیب ترین نقل و انتقاالت نیم فصل 
محسن مسلمان ضمن باقی ماندن در شــهر اصفهان، از 
ذوب آهن جدا شــد و به تیم ســپاهان پیوست. مسلمان 
احتماال همان مهره ای خواهد بــود که جای خالی اش در 
مرکز زمین در تمام بازی های ســپاهان احساس می شد. 
هافبکی که در خــط میانی می تواند مکمــل خوبی برای 

مهدی کیانی جنگنده باشد. 
پاس های دقیق، تســلط روی تــوپ و البته تکنیک و 
خالقیت باالی مســلمان در فاز هجومی، ســپاهان را در 
نیم فصل دوم وارد شــکل تاکتیکی جدیدی خواهد کرد. 
سپاهان با داشتن مســلمان عالوه بر برتری در کانال های 
کناری زمین که بارزترین ویژگی این تیم در نیم فصل اول 

بود حاال می تواند در بازیسازی از کانال میانی هم حرف های 
زیادی برای گفتن داشته باشد. جذب علی قربانی و محسن 
مسلمان احتماال سپاهان متفاوتی را راهی نیم فصل دوم 
مسابقات خواهد کرد. تغییر آرایش از ۱-4-۱-4 به 4-4-2 
و استفاده از دو مهاجم هدف احتمالی ترین شکل ترکیب 
سپاهان در نیم فصل دوم خواهد بود، الین آپی که در بازی 
تدارکاتی برابر تیم اســکوپی مقدونیه هم مورد آزمایش 

قرار گرفت. 
در این شــکل بازی مهندس لیگ برتــر قطعا یکی از 
کلیدی ترین بازیکنــان قلعه نویی خواهد بود. محســن 
مســلمان در نیم فصل اول با میانگیــن ۸۱/۱ لمس توپ 
در هر 9۰ دقیقــه برترین بازیکن ذوب آهــن از این حیث 
بود که نشــان از میل بــاالی این بازیکن برای در دســت 
داشــتن نبض بــازی دارد و ارســال یک پــاس کلیدی 
در هر 9۰ دقیقــه از او هافبکی ســاخته که اگــر در فرم 
 ایده آلش باشد، می تواند یکی از کلیدی ترین بازیکنان هر

 مسابقه ای باشد.

روزنامه اسپورت اکسپرس روسیه با اعالم این خبر که 
6۰ تا ۷۰ درصد پرونده انتقال سردار آزمون از روبین کازان 
به زنیت ســن پترزبورگ انجام شده اســت، در مطلبی با 
عنوان سردار آزمون سوپرترانســفر زنیت سن پترزبورگ 
نوشت: »زنیت نیازمند سردار آزمون برای تغییر عملکرد 
خط حمله است و مجموعه  توانمندی های فردی او شامل 
ســرعت و شــادابی فنی با آرتم جیوبا، مهاجم ملی پوش 
این تیم متفاوت از هم هستند. ســردار آزمون خیلی زود 
می تواند با قرار گرفتن در تاکتیک های ترکیبی ســماک 
)ســرمربی زنیت( در ضدحمله ها و حمله های استاندارد 
بازیکن مفیدی باشد. زمانی که سردار آزمون از روستوف 
به کازان بازگشت سرگئی ســماک از روبین جدا شد و به 
تیم زنیت سن پترزبورگ پیوســت. البته ارتباط مستقیم 
میان آنها وجود دارد. اگر بردیف پدر معنوی سردار آزمون 
است، سرگئی سماک و ســردار آزمون همانند برادر برای 
هم هستند و به خوبی می توانند در زمین با یکدیگر ارتباط 

برقرار کنند.«

این روزنامه روسی ســپس با اشاره به عملکرد متفاوت 
ســردار آزمــون در تیم های روســتوف و روبیــن کازان 
می نویسد:» قربان بردیف به طور مرتب او را در این تیم ها 
تغییر می داد که در آمار گل زنی سردار آزمون تاثیر گذاشته 
است. تیم تحت هدایت بردیف همواره در ۱5 دقیقه پایانی 
بازی به گل می رسد و در روستوف معدل قابل  توجهی در 
مقایسه با تعداد بازی هایش داشت. این معدل گل زنی در 
روبین کازان کاهش یافته است. سرگئی سماک چیزهای 
زیادی را از قربان بردیف آموخته و می خواهد بســیاری از 
شاگردان او را همانند فصل گذشته در اختیار داشته باشد. 
اروخین، نوبوآ، اوزدویوف و نابیولین از جمله این بازیکنان 
هستند. حاال سماک می خواهد مهاجم تحت هدایت بردیف 
را در تیمش در اختیار بگیرد. سردار آزمون بازیکنی نیست 
که برای انطباق با تیم جدیدش و هماهنگی با سایر بازیکنان 
به ماه ها زمان نیاز داشــته باشــد. بنابراین این یک سوپر 
ترانســفر و بهره صددرصدی برای زنیت سن پترزبورگ 

خواهد بود.«

شکل بازی تیم قلعه نویی عوض می شود

مهندس جدید سپاهان
مهاجم تیم ملی در روسیه  می ماند

سردار در  زنیت

خبرخبر
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