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شفاف سازی بعد از برکناری

بعد از اینکه جلســه شــورای فنی فدراسیون 
بوکس به انتخاب سرمربی خارجی رای مثبت داد، 
خواستار برخی شفاف ســازی ها از حسین ثوری 
رییس فدراسیون شــد:»ما اصال کاری به ماندن و 
رفتن اکبر احدی نداریم، اما رییس فدراسیون باید 
جوابگو باشد که در جلسه مخفیانه ای که یک هفته 
قبل از آغاز مسابقات قهرمانی آسیا در حاشیه خلیج 
فارس با برخی از مسئوالن خارجی داشتند چه بود. 
ثوری باید بگوید در آن جلسه چه اتفاقاتی رخ داد و در 
تایلند چه بر سر بوکس ما آمد که داوران به آن شکل 
سر بازیکنان ما را بریدند. رییس فدراسیون باید از 
تمام پشت پرده ها و اتفاقاتی که رخ داده و کسی از آن 
مطلع نیست، به همه مردم توضیح دهد. ثوری باید 
بگوید چه اتفاقی در آن جلسه پنهانی رخ داد که در 
تایلند به بازیکنان ما امتیاز نمی دادند.« وی افزود:»از 
اعضای نمایندگان مجلس و فراکسیون ورزش تقاضا 
داریم که به این موضوع ورود کنند، چون هم اعتبار 
بوکس ایران، هم بیت المال هزینه مسائل شخصی 
شد. رییس فدراسیون در امارات و در تایلند با پول 
بیت المال هدایایی را برای برخی ها خریده بود که 
سرانجام آن اتفاقاتی بود که برای تیم ملی بوکس در 

قهرمانی آسیا رخ داد.«
    

سهمیه المپیک با کمردرد شدید
احســان حدادی پس از کســب مدال طالی 
آســیا و ســومی در دایموندلیگ دوحه به تهران 
بازگشت تا برای مرحله دوم لیگ الماس در سوئد 
آماده شــود. وی در مورد عملکــردش در این دو 
مسابقه گفت:»هفته قبل در مسابقات قهرمانی 
آســیا رکورد 65/95 متر را ثبت کردم و عالوه بر 
رکوردشکنی در آســیا، هم به مدال طال رسیدم و 
هم ششمین قهرمانی را کسب کردم. با این مدال 
طال به عنوان پرافتخارتریــن دوومیدانی کار در 
سطح آسیا نیز معرفی شدم.« حدادی با اشاره به 
سومی اش در مرحله اول لیگ الماس گفت:»همه 
پرتابگران خوب دنیا حضور داشتند و با وجود کمر 
درد شدیدی که داشتم، دیســک را 66/78 متر 
پرتاب کردم که رکورد خوبی بود و عالوه بر کسب 
سهمیه المپیک 6 امتیاز هم توانستم در لیگ الماس 
بگیرم. امیدوارم در مرحله بعدی لیگ الماس در 
استکهلم سوئد با کسب نتیجه ای خوب به فینال 
این لیگ برسم تا دیگر الزم نباشد که در مسابقات 
بعدی شرکت کنم.« او با اشاره به اینکه اگر اتفاقات 
خوبی بیفتد کسب مدال در مسابقات جهانی دور از 
دسترس نیست، گفت:»هنوز بدنم آماده نیست 
و رکوردهایی که زده ام با 80 درصد آمادگی بوده 
است. اما هدفم مسابقات جهانی و سپس المپیک 

2020 است.«
    

بهداد باز هم تست دوپینگ داد!
ماموران ســازمان جهانی ضددوپینگ )وادا( 
صبح روز گذشته با حضور ســرزده در اردوی تیم 
ملی وزنه برداری از 11 نفر از وزنه برداران تیم ملی 
نمونه گیری کردند. طی ماه های اخیر این چهارمین 
حضور ماموران ضددوپینگ جهانی در ایران است 
که تا حدودی غیرطبیعی به نظر می رسد. بهداد 
سلیمی، کیانوش رستمی، سهراب مرادی و علی 
هاشــمی از جمله نفرات مطرح حاضــر در اردو 
بودند که مورد نمونه گیری قــرار گرفتند. اینکه 
بهداد همچنان مورد آزمایــش وادا قرار می گیرد 
به این معنی است که هنوز کالف بازنشستگی او 
از پیچیدگی خارج نشــده است. مدت هاست که 
از خداحافظی بهداد ســلیمی از دنیای قهرمانی 

می گذرد ولی هنوز هیچ چیز رسمی نیست!
    

 انتخابات کشتی و   وزنه 
کمتر از دو ماه دیگر

کمیته ملی المپیک و وزارت ورزش جلسه ای 
را در مورد انتخابات فدراســیون ها داشتند که 
توافق شد برای رعایت عدالت رییس فدراسیون 
یا کاندیداها سرپرست نباشند. همچنین مقرر شد 
انتخابات فدراسیون های کشتی و وزنه برداری 
که هم اکنون با سرپرســت اداره می شوند، سر 
موعد مقرر برگزار شــود. یعنــی از زمان تعیین 
سرپرست برای فدراسیون تا ۴5 روز، انتخابات 
برگزار شود. آخر هفته گذشته وزارت ورزش بهروز 
نعمتی و علیرضا خسروی را به عنوان سرپرست 
فدراسیون های کشــتی و وزنه برداری انتخاب 
کرد. مهین فرهادی زاد هم سرپرست فدراسیون 

بیماری های خاص شد.

منهای فوتبال

آریا رهنورد

»محافظه کاری«، نقشــه کلیدی 
برانکو و تیمش برای حفظ جایگاه شان 
در صدر جدول لیگ برتر در هفته های 
پایانی بوده اســت. آن هــا در جدال با 
ذوب آهن؛ ســپاهان و تراکتورسازی 
به آب و آتش نزدند و از ریســک های 
بزرگ پرهیز کردند. هر ســه مسابقه 
برای این تیم، با تساوی به پایان رسید. 
فرار کردن از شکست در این دیدارهای 
حساس، کمک کرد تا قرمزها در فاصله 

2 هفته تا پایان لیــگ برتر هجدهم، با 
3 امتیاز اختالف نسبت به جدی ترین 
تعقیب کننــده در صدر جــدول قرار 
بگیرند و بــدون توجه بــه نتایج رقبا، 
با رســیدن بــه ۴ امتیــاز از دو دیدار 
باقی مانده، قهرمان رقابت های لیگ برتر 
شوند. در آسیا اما ماجرا کامال متفاوت به 
نظر می رســد. تیم پرفسور در آخرین 
رده جدول گروه قرار گرفته و در ۴ بازی 
گذشته، تنها توانسته ۴ امتیاز به دست 
بیاورد. آن ها پس از تساوی در روز اول 
در جدال با پاختاکور ازبکستان، در برابر 

السد قطر شکست خوردند. سپس اولین 
پیروزی شان را در مقابل االهلی جشن 
گرفتند اما در دیدار برگشــت، تسلیم 
درخشش عمر السوما شدند و نتیجه را 
به رقیب عربستانی شان واگذار کردند. 
پرسپولیس در  لیگ برتر فاصله زیادی 
با قهرمانی ندارد و در جام حذفی نیز به 
مرحله نیمه نهایی رسیده است. آن ها 
البته هنوز در خطر از دست دادن همه 
چیز هستند و این احتمال وجود دارد 
که فصل را بدون جام به پایان برسانند. 
رویایی ترین حالت ممکن برای سرخ ها، 

قهرمانی لیگ و جام حذفــی در کنار 
صعود از مرحله گروهی لیگ قهرمانان 
خواهد بود. آن ها در صورت شکســت 
دادن پاختاکــور در جدال حســاس 
امروز، 7 امتیازی می شوند. در این گروه 
الســد در صورت کنار زدن االهلی، 10 
امتیاز خواهد داشت. اگر پرسپولیس و 
السد برنده دیدارهای امروز باشند، تیم 
برانکو می تواند در روز پایانی با شکست 
دادن السد در ورزشگاه آزادی، مرحله 
گروهی را درست مثل فصل گذشته به 
عنوان تیم صدرنشین تمام کند. آن ها 

در لیگ قهرمانان 2018 نیز الســد را 
در گام پایانی در تهران شکست دادند 
تا به عنوان تیم اول گروه راهی مرحله 

بعد شوند.
فینالیســت فصل گذشــته لیگ 
قهرمانان آســیا، امروز با تیمی روبرو 
می شود که از سال 2010 به بعد هرگز 
نتوانسته از مرحله گروهی این جام عبور 
کند. با این وجود نبایــد فراموش کرد 
که پاختاکور در این فصل با سرسختی 
و آمادگی مثال زدنی به همه رقابت ها 
قدم گذاشته است. آن ها فصل گذشته 
با وجود درخشــش در دور مقدماتی 
سوپرلیگ ازبکستان، نتیجه دور نهایی 
را به لوکوموتیو واگذار کردند و در رده 
دوم جدول نهایی لیــگ قرار گرفتند. 
پاختاکور اما این فصل را در اوج قدرت 
آغاز کردنــد و از 21 امتیاز ممکن در 7 
هفته ابتدایی سوپرلیگ، 19 امتیاز به 
دست آورده و هیچ شکستی را متحمل 
نشده است. پرسپولیسی ها نیز در فاصله 
دو هفته به پایان این فصل لیگ برتر، تنها 
یک بار زمین را به عنوان تیم بازنده ترک 
کرده اند. جدال رفت دو تیم تا حدودی 
متاثر از اشــتباه زودهنگام کمک داور 
مســابقه بود. ســرخ ها خیلی زود در 
موقعیت آفساید از حریف گل خوردند و 
گل بودیمیر، چیزی بیشتر از یک امتیاز 
از این نبرد برای شان به ارمغان نیاورد. 
پرســپولیس تا امروز در طــول تاریخ 
تنها 2 بار با پاختاکور روبرو شده و هرگز 
نتوانسته این حریف را از پیش رو بردارد. 
آن ها برای صعود به مرحله حذفی، باید 
اولین پیروزی شــان در مقابل رقیب 
ازبکستانی را در ورزشگاه 35 هزار نفری 
این تیم جشن بگیرند. شاگردان شوال 
آروالدزه در بازی رفت نشان دادند که 
از توانایی های فیزیکی و سرعتی خوبی 
برخوردار هستند و به سادگی در هیچ 

مسابقه ای شکست نمی خورند.

یکی از نگرانی های بزرگ هواداران 
پرسپولیس برای لیگ قهرمانان آسیا، 
به کیفیت خط حمله این باشگاه مربوط 
می شود. قرمزها در ۴ مسابقه گذشته 
تنها 2 بــار موفق به گلزنی شــده اند و 
این گل ها نیز توسط یک مدافع و یک 
هافبک به ثمر رسیده اند. علی علیپور 
روزهــای پرفروغــی را در خط حمله 
این تیم ســپری نمی کند و در غیاب 
ماریو بودیمیر، سیامک نعمتی، امید 
عالیشاه و سروش رفیعی نتوانسته اند 
 در ایــن پســت درخشــش چندانی 

داشته باشند. 
حاال بــا بازگشــت بودیمیــر به 
جلســه های تمرینی، به نظر می رسد 
این بازیکن دوباره در کنار علی علیپور به 
میدان برود. پرسپولیس برای کنار زدن 
پاختاکور، به یک نمایش خوب در خط 
حمله نیاز دارد. آن هــا باید به بهترین 
شکل از موقعیت های گلزنی استفاده 
کنند و اجازه ندهند ماجراهای مربوط 
به دیدار با االهلی دوباره تکرار شــود. 
البته که این تیــم در هفته های پیش 
رو، اولویت های مهم تری از آســیا دارد 
اما یک لغزش دیگر در لیگ قهرمانان، 
کافی است که داســتان تیم برانکو و 
این تورنمنت در این فصل، همین حاال 

تمام شود.

تیم  برانکو  به  دنبال  عبور از  گردنه  دشوار  پاختاکور

آخرین  سنگر

نکته به نکته

اتفاق روز

آخرین پیروزی پرسپولیس، در جدال با سایپا به دست آمده و تیم پرفسور در 4 دیدار بعدی در لیگ برتر و لیگ 
قهرمانان آسیا، از رسیدن به »3 امتیاز« دور مانده است. شاید ادامه تساوی ها در لیگ با چند سناریوی خاص برای 

قهرمانی این تیم کافی باشد اما قرمزها برای امیدوار شدن به صعود از مرحله گروهی لیگ قهرمانان، گزینه ای به جز برنده 
شدن در هر دو دیدار باقی مانده پیش رو ندارند.

مدیرعامل باشگاه استقالل در روزهای بعد از برکناری 
وینفرد شــفر، دائما در مورد قرارداد »نجومی« و یک طرفه 
مدیران سابق باشگاه با ســرمربی آلمانی اظهارنظر کرده 
اما آیا این قرارداد، واقعا در شــرایطی غیرعادی و با مبالغی 
باورنکردنی امضا شده اســت؟ آن چه موجب موضع گیری 
در مورد دســتمزد بیش از یک میلیون دالری وینفرد شفر 
می شود، نتایج نه چندان خوب او در باشگاه استقالل است. 
بدون تردید اگر شفر بازی های بیشتری را می برد و جام های 
بیشتری به دست می آورد، هیچ حساسیتی روی دستمزد 
این مربی وجود نداشت. چرا که همین حاال برانکو ایوانکوویچ 
حقوق بیشتری دریافت می کند اما شرایط پرسپولیس در 
این چند سال آنقدر ایده آل بوده که هیچکس تردیدی در 
مورد لزوم پرداخت این مبلغ به مرد کروات نداشــته باشد. 

نکته مهم دیگری که موجب شــده قرارداد 
شــفر به قراردادی »فضایی« تشبیه شود، 
وضعیت فعلی دالر و شــرایط کلی بازار ارز 
اســت. اگر دالر هنوز نرخ ثابت اش را حفظ 
می کرد و قیمت فعلی این ارز در بازار به همان 
»دالر جهانگیری« برمی گشت، این قرارداد 

دیگر چندان زیادی به نظر نمی رســید. در واقع 
در شرایطی که مربیان شناخته شده ایرانی 

برای هدایت یک تیــم در یک فصل 
دســتمزدی حدودی 2 میلیارد 

تومــان دریافــت می کننــد، 
دســتمزد یک میلیون دالری 
شفر با قیمت قبلی ارز رقمی 

در حدود ۴ میلیارد تومان می شــود که عدد چندان باالیی 
نیســت. با این وجود شــرایط فعلی دالر این رقم را به 1۴ 
میلیارد تومان می رساند. ارزش پول دریافتی اما برای خود 
شفر، ابدا تغییری نمی کند. این رقم در مقایسه با 
دستمزد مربیان باشگاهی در لیگ های درجه 
یک، به هیچ وجه عدد باالیی به نظر نمی رسد. 
در واقع مبلغ قرارداد وینفرد شفر به خودی 
خود، رقمی گزاف و باورنکردنی نیســت 
اما این مربی موفق نشــده در باشگاه به 
نتایج مطلوب دست پیدا کند و به همین 
خاطر، همه او را به دریافت حقوق زیاد 

متهم می کنند.  
امیرحســین فتحی، 
جدی تریــن منتقــد 
دســتمزد سرمربی 
پیشــین استقالل 
به شمار می رود 
اما سوال بزرگ 

اینجاست که آیا خود او می تواند در آینده با یک مربی خارجی 
قرارداد ارزان تری به امضا برساند؟ او روی جذب یک مربی 
باکیفیت و صاحب سبک خارجی تاکید دارد اما آیا یک مربی 
با چنین مشــخصاتی، کم تر از یک میلیون دالر از باشــگاه 
دریافت خواهد کرد؟ شاید مبلغ جذب مربی در اولین سال، 
کم تر از این رقم ها باشد اما اگر او نیز به مانند شفر در اولین 
فصل تیمش را به موفقیتی مثــل قهرمانی در جام حذفی 
برساند، بدون تردید مبلغ قراردادش را به شکل چشمگیری 
افزایش خواهد داد. این، چالشــی اســت که امیرحسین 
 فتحی دیر یــا زود در باشــگاه بــا آن دســت و پنجه نرم 

خواهد کرد. 
او می تواند امروز از موضع منتقد به قرارداد شفر بپردازد 
اما تاریخ درباره عملکرد خــود او نیز قضاوت خواهد کرد. به 
نظر می رســد وضعیت امروز بازار ارز و نوسان همیشگی در 
این بازار، فوتبال ایران را در شــرایط دشواری برای امضای 
قراردادهــای خارجی قرار داده اســت. قراردادهایی که به 
واسطه اختالف شدید میان ارزش پول ایران و قیمت دالر، 

گرانقیمت تر از آن چیزی که هستند به نظر می رسند.

آریا طاري

پنجمین نبــرد آبی ها در این فصــل از لیگ 
قهرمانان آســیا، امروز در مقابــل الدحیل قطر 
برگزار خواهد شد. آن ها در مسابقه رفت، شکست 
سنگینی را در برابر نماینده قطر تجربه کرده اند و 
حاال با سرمربی جدید به دنبال انتقام گرفتن از این 
رقیب هستند. شرایط استقالل در این گروه چندان 
جالب به نظر نمی رســد. آن ها تنها با دو پیروزی 
متوالی می توانند به صعود امیدوار باشند اما حتی 
این احتمال وجود دارد که در صورت رسیدن به 6 
امتیاز در این دو مسابقه، باز هم این تیم شانسی 

برای صعود به مرحله بعد پیدا نکند.
وقتی آبی ها در هفته چهارم لیگ قهرمانان در 
زمین بی طرف به مصاف الهالل عربستان رفتند، 
هنوز وینفرد شفر و زوران مامیچ روی نیمکت دو 
تیم دیده می شدند. در فاصله هفته های چهارم 

و پنجم لیگ قهرمانان اما هر دو تیم سرمربی شان 
را عوض کردند. تغییر ســرمربی البته به معنای 
شرایط مشــابه دو تیم در آسیا نیســت. چرا که 
الهالل با 9 امتیاز، هنوز هم شانس اصلی صعود از 
این گروه به شمار می رود. استقالل امروز باید به 
مصاف اولین حریف اش در این فصل از رقابت های 
آسیایی برود. آن ها در هفته اول، در زمین الدحیل 
به میدان رفتند و با وجود ارائه یک نمایش خوب 
در نیمه اول، در ۴5 دقیقه دوم 3 گل دریافت کردند 
و در مقابل این حریف تسلیم شدند. استقالل در 
۴ مسابقه گذشــته اش در آسیا مجموعا ۴ امتیاز 
تصاحب کرده و با میانگیــن 1 امتیاز در هر بازی، 
کار دشواری برای رسیدن به مرحله حذفی دارد. 
در این گروه الهالل با 9 امتیاز صدرنشــین است 
و الدحیل با 7 امتیاز در رده دوم دیده می شــود. با 
توجه به قوانین ای.اف.سی و اهمیت بیشتر بازی 
رو در رو نسبت به تفاضل گل، استقاللی ها حتی در 

صورت شکست دادن الدحیل با نتایجی مثل یک بر 
صفر یا دو بر صفر، شانسی برای رسیدن به رده دوم 
جدول گروه ندارند. در واقع آن ها باید الدحیل را با 
نتیجه ای مشابه یا بهتر از جدال رفت دو تیم از پیش 
رو بردارند تا جای این تیم را در جدول بگیرند. آبی ها 
در صورت کنار زدن الدحیل، در جدول به این تیم 
خواهند چسبید و آنوقت باید امیدوار باشند که در 
روز پایانی، تیم قطری به الهالل امتیاز بدهند و آن ها 
با کنار زدن العین در امارات، جواز صعود به دور بعد 
را به دست بیاورند. روی کاغذ، ماموریت استقالل 
به شدت سخت و پیچیده به نظر می رسد اما نباید 
فراموش کرد که این گروه از همــان روز اول نیز، 
پیچیدگی های خاص خودش را داشته است. اگر 
این تیم در نبرد امروز کیفیتی همانند دیدار رفت با 
الهالل عربستان را از خودش بروز بدهد، پیروزی و 

در نهایت صعود در دسترس خواهد بود.
نبرد استقالل و الدحیل، نبرد دو سرمربی جوان 

و پرانگیزه خواهد بود. یک طرف این جدال، روی 
فاریا ایســتاده که پس از چندین سال دستیاری 
ژوزه مورینیو، حاال هدایت باشگاه قطری را بر عهده 
گرفته است. فاریا نتایج نسبتا خوبی با تیمش به 
دست آورده اما هنوز نتوانسته الدحیل را به قدرت 
مدنظر مالکان باشگاه برساند. او به خوبی می داند 
که ناکامی در صعود از این گروه، پرونده کاری اش 
در الدحیل قطر را به سرعت خواهد بست. در نقطه 
مقابل، فرهاد مجیدی به عنوان »سرمربی موقت« 
هدایت اســتقالل را بر عهده دارد. چهره ای که از 
چند ماه قبل به عنوان دستیار وینفرد شفر مشغول 
به کار بود و حاال پس از برکناری مرد آلمانی، نفر اول 
نیمکت استقالل شده است. فرهاد در اولین تجربه 
سرمربیگری روبروی استقالل خوزستان، سیستم 
بازی آبی ها را عوض کرد و تیمش را با دو مهاجم به 
زمین فرستاد. در این جدال برای اولین بار در فصل، 
استفالل با حضور همزمان ایســما و تبریزی در 
مرکز خط حمله به میدان رفت. البته که احتماال 
چنین نقشه ای، به دلیل ضعف تیم رقیب انتخاب 
شده و بعید به نظر می رسد مجیدی در مقابل تیم 
پرستاره الدحیل، دست به چنین ریسک بزرگی 
بزند. شکست یا تساوی در این جدال، عمال شانس 

صعود آبی های پایتخت به مرحله بعد را به صفر 
خواهد رساند. الدحیل به تازگی لیگ قطر را پشت 
سر الســد در رده دوم به پایان رسانده است. همه 
جوایز مهم لیگ ســتارگان نیز به السد رسیده تا 
الدحیل با انگیزه ای مضاعف به دنبال موفقیت در 
لیگ قهرمانان آسیا باشد. استقاللی ها نیز در لیگ 
برتر شانس زیادی برای قهرمانی ندارند و به همین 
خاطر بیشتر تمرکزشان را در هفته های پایانی، 

روی نبردهای آسیایی خواهند گذاشت.
در مرحله گروهی لیگ قهرمانان، اســتقالل 
تنها دو مسابقه را در ورزشــگاه آزادی پشت سر 
می گذارد. نبرد امــروز، دومیــن و آخرین نبرد 
مرحله گروهی آن ها در اســتادیوم خانگی شان 
خواهد بود. آبی ها در این جدال بیشتر از همیشه به 
حضور پررنگ هواداران شان در ورزشگاه نیاز دارند. 
هوادارانی که به خوبی می دانند صعود آسیایی، 
آخرین امید تیم شــان برای فاصله گرفتن از یک 
فصل تماما کابوس وار خواهد بود. استقالل در جام 
حذفی به هدف اش نرسیده و در لیگ برتر، همه 
طرفداران اش را راضی نکرده اما عبور از گروه مرگ 
لیگ قهرمانان، یک انگیزه جدی برای ادامه فصل 

این باشگاه خواهد بود.

آیا مبلغ قرارداد وینفرد شفر با استقالل »نجومی« و غیرمنطقی است؟ 

تاواِن شکست

به استقبال اولین تجربه آسیایی  فرهاد  به عنوان  سرمربی  استقالل 

نقشه انتقام!

جدال رفت دو تیم تا 
حدودی متاثر از اشتباه 

زودهنگام کمک داور 
مسابقه بود. سرخ ها خیلی 
زود در موقعیت آفساید از 

حریف گل خوردند و گل 
بودیمیر، چیزی بیشتر 
از یک امتیاز از این نبرد 

برای شان به ارمغان نیاورد
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