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مهرام، پیروز  نبرد حساس

هفته دوم لیگ برتر بسکتبال با انجام هفت 
دیدار در شــهرهای مختلف پیگیری شد، اما 
حساس ترین مســابقه بین تیم های مهرام و 
شــیمیدر در تهران برگزار شــد. در حالی که 
خیلی از ملی پوشــان در ترکیــب این دو تیم 
حضور داشتند، بازی خیلی نزدیک پیش رفت 
و حتی تا ثانیه های پایانــی کوارتر چهارم هم 
نتیجه مشــخص نبود. در نهایت در شرایطی 
که صمــد نیکخواه بهرامی از مهــرام و مایک 
رستم پور از شــیمیدر با 5 خطا از بازی اخراج 
شــدند، مهرام توانســت 83 بر 82 برنده این 
مسابقه جذاب لقب بگیرد. در سایر مسابقات 
نیز تیــم های مدعی نفت آبادان، شــهرداری 
گرگان، پتروشیمی بندرامام و ذوب آهن مقابل 
حریفان خود به پیروزی رسیدند. فعال در پایان 
هفته دوم پتروشیمی در صدر جدول قرار دارد 
و شهرداری گرگان و مهرام با تفاضل گل کمتر 

پشت سر این تیم هستند.
     

پایان یک بحران
دیدارهای هفته سوم رقابت های لیگ برتر 
والیبال با برگزاری 6 دیدار پیگیری شــد. این 
هفته تیم شــهرداری ارومیه با شکست خاتم 
اردکان به نخســتین برد خود در فصل جاری 
رسید تا از بحران خارج شود. همچنین شهداب 
یزد با بردن سایپا نخستین شگفتی لیگ را رقم 
زد. سایپا در یک دیدار پرحاشیه بازی را با نتیجه 
سه بر دو واگذار کرد تا یزدی ها به این ترتیب به 
نخستین بردشــان در فصل جدید دست پیدا 
کنند. در دیدار شهرداری ارومیه و خاتم اردکان 
نیز شهرداری ارومیه در حالی که ست نخست را 
از دست داد اما در ادامه با پیروزی در ست های 
بعد با نتیجه ســه بر یک پیروز شــد تا پس از 
دو شکست به نخســتین برد خود دست یابد. 
همچنین تیم شهرداری ورامین مدافع عنوان 
قهرمانی در ســومین بازی خود نیز به پیروزی 
دست یافت تا همچنان بدون شکست رقابت ها 
را ادامه دهد. شاگردان عمده غیاثی در یک دیدار  
فشرده و نزدیک در پنج ست با نتیجه سه بر دو 
از سد شاگردان دامغانی گذشتند. تیم شهروند 
اراک نیز که بازی هفته گذشته را به دلیل شرایط 
مالی از دســت داد و به سیرجان سفر نکرد این 
هفته با حمایت شهرداری اراک عازم آمل شد. 
شاگردان بهروز عطایی در سه ست پیاپی اراک 
را شکست دادند و به دومین برد خود در فصل 
جاری رسیدند.حساس ترین بازی هفته هم در 
اصفهان به دلیل محرومیت اصفهانی ها بدون 
تماشــاگر برگزار شد. تیم شــهرداری گنبد با 
شکست سپاهان به ســومین پیروزی خود در 
فصل جاری مسابقات رسید و نخستین باخت 
سپاهان را نیز در خانه رقم زد. دیدارهای هفته 
چهارم لیگ برتر والیبال روز یکشــنبه برگزار 

خواهد شد.
     

نابودگر هم تغییر تابعیت داد!
مهــدی خدابخشــی نابودگــر تکواندو 
کشــورمان، با تغییر تابعیت از این پس برای 
تیم ملی تکواندو صربســتان مبــارزه خواهد 
کرد. خدابخشی که با تکواندوکار وزن چهارم، 
تانیا تاناکوویچ از صربســتان که از اعضای تیم 
ملی تکواندو بانوان صربســتان است، ازدواج 
کرده، این روزها در کشــور صربستان حضور 
دارد و گویا با تغییر تابعیت از این پس برای تیم 
ملی تکواندو این کشور در میادین بین المللی 
مبارزه خواهد کرد. هفته گذشته هجدهمین 
دوره تورنمنت بین المللی صربســتان در رده 
سنی بزرگســاالن در شــهر بلگراد پیگیری 
شــد و خدابخشــی نیز در ترکیــب تیم ملی 
این کشور در این مســابقات حضور پیدا کرد 
و به مــدال برنز رســید تا فعالیت خــود را به 
صورت رسمی در صربســتان آغاز کرده باشد. 
خدابخشــی که معتقد است ماجرای رفتنش 
به صربســتان با دیگران متفاوت است، در این 
باره گفت:»متاســفانه مادر همسرم مبتال به 
سرطان است. بیماری ایشان به گونه ای است 
که تنها می شود روند پیشرفت آن را کنترل کرد 
و به همین دلیل نیاز به مراقبت های ویژه دارد. 
همین مســاله باعث شــده تا همسرم مجبور 
به زندگی در صربستان باشــد و من نیز برای 

حمایت از او و مادرش در این کشور هستم.«

منهای فوتبال

آریا رهنورد

 زمان زیادی به برگزاری چهارمین 
بازی تیم ملی در مرحله پیش مقدماتی 
جام جهانــی باقی نمانــده اما هنوز 
هیچ کس نمی داند که »ســرمربی« 
تیم ملی در آن مســابقه، چه کسی 
خواهد بود. ویلموتس تــا قبل از این 
فیفادی، وظایفش را بــه عنوان مرد 
اول نیمکت تیم ملی انجــام داده بود 
اما ظاهــرا فدراســیون، وظایفش را 
در این مورد به خوبی انجــام نداده و 

به همین خاطر، ســرمربی بلژیکی 
برای فسخ قرارداد با تیم ملی آماده به 
نظر می رسد. تحریم ها، واریز پول به 
حساب ویلموتس را دشوار می کنند 
اما فدراسیون از مدت ها قبل از چنین 
موضوعی خبر داشته و به نظر می رسد 
هیچ اقدامی برای حل این مشکل انجام 
نداده است. تا همین جا خوش شانس 
بودیم که فیفا دســت به کار شد و به 
خاطر ناآرامی های عراق، کشور دیگری 
را برای برگزاری دیدار دو تیم در نظر 
گرفت. اگر تصمیم گیری در این مورد 

نیز با فدراسیون مهدی تاج بود، بعید به 
نظر می رسید آنها کوچک ترین قدمی 
برای ســلب میزبانی از عراق بردارند. 
دوران کی روش بــا همه مختصاتش 
به پایان رســیده و دیگر قرار نیست 
صاحبان سرمایه های مشکوک مثل 
حســین هدایتی، پرداخت بخشی از 
حقوق ســرمربی تیم ملی را بر عهده 
بگیرنــد و در ازای آن، امتیازهایی به 
دست بیاورند. ویلموتس مشغول انجام 
»کار اقتصادی« در فوتبال نیســت و 
طبیعتا مثل هر مربی حرفه ای دیگری، 

»حقوقش«  را می خواهد. البته که او 
می توانست صبر کند تا بازی حساس 
و حیاتی با عراق به پایان برســد و تیم 
ملی با خطر بزرگ حــذف از مرحله 
پیش مقدماتی جــام جهانی روبه رو 
نشود اما فراموش نکنید که تیم ملی 
پس از بازی عراق، تا شروع سال آینده 
هیچ مســابقه مهمی ندارد و همین 
موضوع، می تواند پرداخت دستمزد 
ویلموتس را به تاخیــر بیندازد. مرد 
بلژیکی به خوبــی می داند که اگر این 
مبلغ را »همین حاال« دریافت نکند، 

ممکن اســت به ایــن زودی ها دیگر 
امیدی به دریافت دستمزدش نداشته 
باشد. از طرف دیگر اعضای کادر فنی 
او نیز نمی توانند با این شــرایط ادامه 
بدهند و این اتفاق نیز در مردد شدن 
مارک ویلموتس تاثیر داشــته است. 
جدایی او، خطری جــدی برای تیم 
ملی به نظر می رسد اما مرد بلژیکی، 
تنها چهره خارجی این روزهای فوتبال 
ایران نیست که برای فسخ قرارداد آماده 
می شود. بحران های مالی در سطوح 
مختلف، همه نام های بزرگ خارجی 

را در آستانه جدایی قرار داده است. 
 »با این روند، فوتبال ایران به طرف 
آماتور شدن پیش می رود«. این جمله 
برانکو ایوانکوویچ، مربوط به روزهایی 
بــود که مدیــران باشــگاه برخالف 
وعده های اولیه، حقوق او را پرداخت 
نمی کردند. مرد کروات چند ماه بعد 
از این جمله، فوتبال ایران را ترک کرد 
و دیگر روی نیمکت پرسپولیس دیده 
نشــد. بدقولی های مکرر، او را از ادامه 
همکاری ناامید کــرده بود. این مربی 
هنوز هم نتوانسته طلبش را از فوتبال 
ایران دریافت کنــد. او هم مثل ماریو 
بودیمیر، رونــد دریافت مطالباتش 
را با شــکایت دنبال خواهــد کرد. به 
صورت همزمان، سرمربی حال حاضر 
سرخپوشان نیز اعالم کرده که اگر تا 
یک هفته دیگر بخشی از دستمزدش 
را نگیرد، قراردادش را فسخ می کند. 
در واقع مدیران باشگاه همزمان باید 
با سرمربی قبلی و فعلی شان به توافق 
برسند و این کار به دالرهای زیادی نیاز 
خواهد داشت. در باشگاه رقیب نیز در 
روی همین پاشنه می چرخد. باشگاه 
هنوز با شــفر و کادر فنی پیشینش 
تسویه حســاب نکرده و از طرفی، با 
تهدید جدی استراماچونی روبه رو شده 
است. مدیران باشگاه به خوبی می دانند 
که اگر در این مقطع سرمربی ایتالیایی 

را از دست بدهند، عمال دوره خودشان 
در استقالل نیز را باید تمام شده بدانند. 
از طرفی خطر فسخ قرارداد حتی برای 
»بازیکنان« سرخابی ها نیز وجود دارد. 
بشار رســن اولین مهره ای است که 
تیمش را تهدید به جدایی کرده و به 
زودی مهره هــای دیگری نیز همین 

راه و روش را در پیش خواهند گرفت. 
بعید نیســت که فوتبال ایران به 
زودی از همــه مهره هــای خارجی 
خالی شــود. شــاید در حال حاضر، 
ثــروت مالکان تراکتور و ســپاهان، 
اجازه نمی دهد این دو باشگاه به اندازه 
ســرخابی ها و تیم ملــی خطر کوچ 
خارجی ها را احساس کنند اما شاید 
این موضوع دیر یا زود گریبانگیر آنها 
نیز شود. تاثیرات بازار ارز روی فوتبال، 
حاال بیشــتر از همیشــه عیان شده 
اســت. با این وجود هنوز هم مدیران 
باشــگاه ها، در سیاســت های نقل و 
انتقاالتی شان هیچ تغییری به وجود 
نمی آورند. اگر فوتبال ایران توانایی 
جذب و حفظ چهره های گرانقیمت 
خارجی را ندارد، بهتر است از همان 
ابتدا قید همکاری با آنهــا را بزند. به 
خدمت نگرفتن یک مربی به مراتب 
بهتر از پایان اجباری همکاری با او در 

میانه های راه است.

همه خارجی ها می خواهند فوتبال ایران را ترک کنند 

زلزله ای  برای  فوتبال 

چهره به چهره

اتفاق روز 

در فاصله یک هفته به مسابقه حساس و حیثیتی با تیم ملی عراق، هنوز تکلیف نیمکت ایران روشن نیست. حرف و 
حدیث های زیادی در مورد جدایی احتمالی مارک ویلموتس به گوش می رسد. آن هم در شرایطی که رییس فدراسیون 
فوتبال، از مدتی قبل وعده پرداخت حقوق مرد بلژیکی را داده بود. ویلموتس فقط یکی از چهره های خارجی است که به 

ترک فوتبال ایران فکر می کند. به نظر می رسد باید در همه سطوح برای سونامی خروج فرنگی ها آماده شویم. ماجرایی که 
می تواند تغییرات بزرگی در فوتبال ایران به وجود بیاورد. درست مثل یک زلزله هشت ریشتری. 

آریا طاری

یکی از جالب توجه ترین ماجراهای این هفته از لیگ قهرمانان 
اروپا، به زمین رفتن »کایل واکر« در ترکیب سیتی در یک پست 
عجیب و غریب بود. پس از تعویض گلر شماره یک و اخراج گلر 
شماره دو سیتیزن ها، پپ گواردیوال مجبور شد یکی از مهره های 
تیمش را به عنوان سنگربان به زمین بفرستد. کایل واکر داوطلب 
شد و در لحظات پایانی دیدار با آتاالنتا درون دروازه آبی ها قرار 
گرفت. این بازی در نهایت با همان تســاوی یک بر یک به پایان 
رسید و جالب اینکه واکر با یک سیو، عملکرد بهتری از ادرسون 
مورائس و کلودیو براوو داشــت. این اتفاق بارها و بارها در دنیای 
فوتبال تکرار شده است اما همه بازیکن ها هم به اندازه واکر، درون 

دروازه موفق نبوده اند. 
 مازیار زارع

شاید گلر شدن هیچ بازیکنی در همه ادوار لیگ برتر، به اندازه 
مازیار زارع خبرساز نشده باشد. در مصاف ملوان با پرسپولیس 
حمید درخشــان، داور گلر ملوان را از زمین اخراج کرد و مازیار 
روبه روی فرناندو گابریل قرار گرفت و به شکل عجیبی توانست 
ضربه پنالتی پرسپولیســی ها را مهار کند. ملوان با دروازه بانی 
مازیار، موفق به شکست پرسپولیس در ورزشگاه آزادی تهران 

شد. البته که زارع در صحنه پنالتی کمی بیش از حد جلو آمده 
بود اما این حرکت آنقدر فراموش نشدنی بود که حتی محسن 
ترکی دستور به تکرار ضربه پنالتی نداد. بدون شک این یکی از 

خاص ترین لحظات دوران فوتبال مازیار زارع بود. 
 عزت ا... پورقاز 

علیرضا بیرانوند تنها یک بار در لباس تیم ملی، از زمین یک 
مسابقه اخراج شده است. این اتفاق در بازی با گوام در شرایطی رخ 
داد که همه تعویض های ایران نیز به پایان رسیده بودند. عزت ا... 
پورقاز که در خط دفاعی تیم ملی به میدان می رفت، برای لحظاتی 
درون دروازه قرار گرفت و موفق شد این بازی را با کلین شیت به 
پایان برساند. او روی خط دروازه، رکورد صددرصد کلین شیت را 

در اختیار دارد! 
ریو فردیناند 

یازده ســال قبل در جدال یک چهارم نهایی جــام اتحادیه با 
پورتسموث، توماس کوژاک جانشین ادوین فن در سار مصدوم در 
ترکیب یونایتد شد اما خود او دقیقه 77 با کارت قرمز زمین مسابقه را 
ترک کرد. فرگوسن که دیگر تعویضی نداشت، تصمیم گرفت از ریو 
فردیناند روی خط دروازه استفاده کند. ریو با خونسردی مثال زدنی 
روی خط قرار گرفت. قبل از ضربه پنالتی پورتسموث، رونی برای 
دقایقی با صحبت های درگوشی اش، برای آماده کردن فردیناند 
تالش کرد. مدافع یونایتد حتی جهت ضربه را نیز به درستی تشخیص 
داده بود اما نتوانست مانع عبور توپ از خط دروازه شود. قرمزها با همان 
یک گل، نتیجه را به حریف واگذار کردند و از جام اتحادیه کنار رفتند.  

کاسمین موتی 
تنها دلیل برای شــهرت این بازیکن، به بــازی تاریخی اش 
مقابل استوابخارســت در پلی آف صعود به لیگ قهرمانان اروپا 
برمی گردد. موتی در آخرین ثانیه های وقت 120 دقیقه ای بازی، 
روی خط دروازه تیمش قرار گرفت و در نهایت، بازی به ضربه های 
پنالتی کشیده شــد. او هرگز چنین تجربه ای نداشت و به نظر 
می رسید لودوگورتس به سادگی شانس صعود به لیگ قهرمانان 
را از دست می دهد اما موتی با یک نمایش استثنایی و خیره کننده، 
دو ضربه پنالتی را مهار کرد و تیمش را به لیگ قهرمانان فرستاد. 
هنوز هم هیچ کدام از هواداران لودوگورتس باور نمی کنند که یک 
بازیکن، با شیرجه هایی فراتر از حد انتظار در نقش یک دروازه بان، 

تیم شان را این چنین نجات داده است. 
یان کولر

قامت بلند و استیل بدنی یان کولر، او را همیشه به گزینه ای برای 
ایستادن روی خط دروازه تبدیل می کرد. با این وجود این اتفاق 
تنها یک بار در دوران فوتبال کولر رخ داد. سال 2002 دورتموند و 
بایرن روبه روی هم قرار گرفتند و زردها اولین گل را به رقیب زدند 
اما بایرن دو بار توانست دروازه حریف را باز کند. ماجرا زمانی برای 
زنبورها ناامیدکننده تر شــد که تورستن فرینگس و ینس لمن 
کارت قرمز داور را روبه روی چشم های شان دیدند. حاال یان کولر به 
درون دروازه رفت و با چند سیو استثنایی، تا پایان بازی دروازه اش را 
بسته نگه داشت. دورتموند در آن بازی شکست خورد اما سیوهای 

کولر، نشان داد که او می توانسته یک دروازه بان بزرگ نیز باشد. 

هری کین 
قبل از رسیدن به شهرت و محبوبیت امروز، ماجراهای جالبی 
برای هری کین رخ داده است. هری سال 2014 و در شرایطی که 
یک بازیکن نیمکت نشین در اسپرز بود، توانست در لیگ اروپا 
برابر تیم آسترایس تریپیولی هت تریک کند. در دقایق پایانی 
بازی، هوگو لوریس از زمین اخراج شد و هری کین که اعتماد به 
نفس خاصی به دست آورده بود، به عنوان گلر جانشین روی خط 
دروازه قرار گرفت. دروازه او روی یک شوت کامال ساده و آرام از 
بازیکنان رقیب باز شد تا مشخص شود که کین، استعداد خاصی 

در گلری ندارد! 
نایل کوئین 

مهاجم ایرلندی منچسترسیتی ســال 91 در بیستمین 
دقیقه از مسابقه دشــوار با دربی کانتی، برای تیمش گل زنی 
کرد اما هنوز نمی دانســت که سرنوشــت، چه خوابی برایش 
دیده است. سنگربان سیتی در همان بازی از زمین اخراج شد و 
کوئین به جای او، روی خط دروازه ایستاد. کوئین در همان گام 
باید روبه روی یک ضربه پنالتی قرار می گرفت. پنالتی به خوبی 
زده شــد اما نایل با یک واکنش حیرت انگیز،ضربه را به کرنر 
فرستاد و سکوهای هوادار سیتی را منفجر کرد. سیتزین ها در 
نیمه دوم، گل دوم را نیز زدند. اواخر بازی کوئین با یک خروج 
اشتباه، موجب گل خوردن تیمش شد اما باز هم سیتی 10 نفره، 
آن مسابقه را به سود خودش تمام کرد. در پایان آن جدال، دربی 

کانتی راهی دسته پایین تر شد.

سعید فتاحی ســرانجام از سمتش به عنوان 
مسئول برگزاری بازی ها در سازمان لیگ، برکنار 
شد. اگر تصور می کنید این برکناری حتی ذره ای 
به مسائل »فنی« لیگ برتر و ضعف همیشگی در 
برنامه ریزی  بازی ها ربط دارد، ســخت در اشتباه 
هســتید. اگر قرار بود فتاحی به خاطر ضعف در 
اجرای مسئولیت هایش برکنار شود، این اتفاق باید 
پس از فاجعه فینال جام حذفی در اهواز رخ می داد. 
آقای مدیر آن روز حکم »نمایشــی« پنج سال 
محرومیت دریافت کرد اما همان طور که انتظار 
می رفت، با قدرت به فوتبال برگشت و کارش را از سر 
گرفت. آن چه موجب برکناری سعید فتاحی شد، 

اختالف نظرهایی در سازمان لیگ بود. او این اواخر 
خودش را حتی از رییس این سازمان نیز مهم تر 
می دانست و عمال به هیچ انتقادی توجه نمی کرد. 
فتاحی یک سیستم »دیکتاتورمآبانه« را پیاده کرده 
بود و عمال حاضر نمی شد در برنامه های مدنظرش، 
تغییری به وجود بیاورد. شیوه کاری او، هرگز با یک 
لیگ »حرفه ای« همخوانی نداشت و موجب رقم 
خوردن یکی از ضعیف ترین و ناامیدکننده ترین 
دوره های کاری سازمان لیگ شد. سعید فتاحی در 
همه صحنه ها حضور داشت و شیفته دوربین ها بود 
اما حضور او به عنوان یک مسئول، نه تنها موجب 
برقراری آرامش نمی شد، بلکه خودش عاملی برای 

هرج و مرج بیشتر بود. هر بار که فتاحی به کنار زمین 
می رفت، آن مسابقه بیشــتر به آشوب و جنجال 
کشیده می شد. چراکه او بدون هرگونه تجربه ای، 
این جایگاه را به دست آورده بود و اصال نمی دانست 
که مســئولیت های اصلی اش، در چه حوزه ای 
هستند. بدون شــک اگر فتاحی در روز برگزاری 
بازی های بزرگ در خانه می مانــد، آن بازی ها با 
آرامش بیشتری به پایان می رسیدند! او حاال برکنار 
شــده اما هنوز باید به ســوال های زیادی جواب 
بدهد. او باید پاسخ بدهد که مسئول فروش 6 هزار 
بلیت اضافه در جریان دیدار برگشت فصل گذشته 
پرسپولیس و سپاهان در لیگ برتر، چه کسی بوده 
و این پول در نهایت به جیب چه افرادی رفته است. 
او باید پاسخ بدهد که چرا در این مدت، این حجم 
از اتفاق تلخ رخ داد و هواداران در ورزشگاه دائما در 
معرض آسیب قرار گرفتند. او باید پاسخ بدهد که 

چرا چند بار در کنار زمین، با اعضای کادر 
فنی باشگاه ها درگیر شد و چرا در 
یک برنامه تلویزیونی با یک اقدام 
کامال غیرحرفــه ای، از تیم مورد 

عالقه دوران نوجوانی اش 
پــرده برداشــت. 
»برکنــاری« برای 
کارهایی که او در 
فوتبال ایران انجام 
داد، بیش از حد 
»محترمانه« به 
نظر می رســد.   
پایان کار فتاحی 
در فوتبال ایران، 
یک قدم مثبت 

بــرای لیــگ برتر 

محسوب می شود. البته به شــرطی که سهیل 
مهدی به عنوان جانشین او، راه و رسم »سلبریتی« 
شدن را در پیش نگیرد، علیه سرمربیان پرسپولیس 
و استقالل مصاحبه نکند و هر روز جنجال تازه ای 
در فضای فوتبال به وجود نیاورد. بعید نیست 
خود فتاحی نیز یک سمت باالتر و بهتر در 
فدراسیون فوتبال به دست بیاورد. موضوعی 
که پیش از این بارها برای مدیران ناموفق 
در حوزه های مختلف تکرار شده است. 
ســعید فتاحی در سازمان 
لیگ، یک بازنده تمام عیار 
بود و حاال انتظــار می رود 
به پاس این اتفاق، از ســوی 
فدراسیون ارتقای شغلی پیدا 
کند! او به تنهایی برای از بین بردن نظم در 

هر حوزه ای، آماده به نظر می رسد!

نگاهي به اتفاقي عجیب در دنیاي فوتبال

دستکش قرضی!

پایان کار مرد جنجال ساز در سازمان لیگ

وداع با شیفته شهرت! 

ویلموتس تا قبل از این 
فیفادی، وظایفش را به 

عنوان مرد اول نیمکت تیم 
ملی انجام داده بود اما ظاهرا 

فدراسیون، وظایفش را در 
این مورد به خوبی انجام 
نداده و به همین خاطر، 

سرمربی بلژیکی برای فسخ 
قرارداد با تیم ملی آماده به 

نظر می رسد
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