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 هجدهمي فرانك 
در حذفي جهاني

فرانك پرتــوآذر ركابزن تيم ملي كشــورمان كه از 
بهترين هاي دوچرخه سواري ايران به حساب مي آيد، 
به تازگي در مســابقات حذفي )المينيتور( كوهستان 
قهرماني جهان كه به ميزباني اسپانيا برگزار شد، شركت 
كرد و درنهايت در رده هجدهم قرار گرفت. ۲۱ ركابزن 
از ۹ كشور فرانسه، ايتاليا، اسپانيا، آلمان، برزيل، رومانی، 
هلند، سوئد و ايران در اين مسابقات شركت كرده بودند 
كه از قاره آســيا تنها فرانك پرتوآذر شركت كرده بود 
كه در پايان در رده هجدهم ايســتاد. در اين مسابقات 
ركابزن ايتاليا اول شد و ركابزنان فرانسه و سوييس به 
ترتيب در رده های دوم و سوم قرار گرفتند. پرتوآذر برای 
حضور در مسابقات قهرمانی آسيا آماده می شود كه از 
۲۷ مهر در كره جنوبی آغاز می شود. اين ركابزن ايران 
يكي از باتجربه هاي دوچرخه سواري كشورمان است كه 
تجربه حضور در ليگ هاي خارجي را هم دارد. بايد ديد 
او در قهرماني آسيا با برنامه اي كه در پيش گرفته، به چه 

نتيجه اي دست پيدا مي كند. 
    

وعده داورزني به تیم ملی زنان
روز گذشته مراســم افتتاحيه نشســت يك روزه 
هماهنگي داوران ملي و بين المللي ليگ هاي واليبال 
سال ۱40۱ زنان ايران برگزار شد. محمدرضا داورزني 
رييس فدراسيون واليبال ايران نيز در اين مراسم حضور 
داشت و درخصوص شــرايط واليبال زنان به صحبت 
پرداخت. او از تالش هاي فدراسيون طي سال هاي اخير 
براي قرار گرفتن واليبال زنان در مســير رشد و توسعه 
صحبت كرد. تالش هايي براي اينكه شرايط براي آنها 
در ابعاد مختلف شامل بازيكنان، مربيان، داوران، عوامل 
اجرايی و كرســی های آســيايی و بين المللی همانند 
مردان فراهم شــود. او همچنين به اين موضوع اشاره 
كرد كه امسال براي نخســتين بار برای تيم های ملی 
زنان و رده های مختلف ســنی ديدارهای تداركاتی در 
كشورهای اروپايی همانند ايتاليا، بلغارستان، صربستان 
و تركيه فراهم شده و دليل آن هم باور به اين اصل است 
كه دختران ايران مي توانند مانند پسران در سطح جهان 
مطرح شوند. اوج صحبت هاي داورزني در اين مراسم اما 
وعده او به تيم ملي زنان بود. رييس فدراسيون واليبال با 
تاكيد بر اين كه همه برنامه های فدراسيون برای واليبال 
زنان ايران برای قرار گرفتن آنها در مسير رشد و موفقيت 
اســت، گفت:»اميدوارم تيم ملی زنان ايران در آينده 
در زمره تيم های شــركت كننده در ليگ ملت ها باشد 
و داوران زن ايران نيز در اين رقابت ها قضاوت كنند. از 
نظر فدراسيون تحقق اين آرمان ها و اهداف امكان پذير 
است اما قسمت مهمی از آن به عملكرد زنان برمی گردد. 
بازيكنان، مربيان، داوران و تمامی عزيزانی كه در واليبال 
زنان نقش آفرين هستند، بايد بخواهند و فدراسيون نيز 

حمايت خواهد كرد.« 

شمشیربازی همچنان بالتكلیف
ناتمام ماندن تعميرات سالن شمشيربازي آكادمي ملي 
المپيك و بدهكاري به پيمانكار، تيم ملي شمشيربازي را 
مدتي اســت در بالتكليفي قرار داده است. تعميرات اين 
ســالن زمان بر بوده و باعث شده ملي پوشــان با وقفه در 
برگزاري اردوهاي شان روبه رو شوند. با اين حال كيكاووس 
سعيدي رييس آكادمي ملي المپيك معتقد است تنها 
۱0 درصد از كار باقي مانده و هرچه زودتر ســالن به تيم 
ملي تحويل داده مي شود. سعيدی همچنان درخصوص 
بدهكاري كميته ملي المپيك به پيمانكار تاكيد كرد كه 
تمام مطالبات پيمانكارها در حال پرداخت است. با توجه 
به تغيير دوره، تغيير امضاها زمان بر اســت از اين رو چند 
روز زمان می برد تا امضاها تغييــر كند و كار به گردش در 
بيايد. رييس آكادمی ملی المپيك در مورد اينكه قبال ارائه 
خدمات آكادمی ملی المپيك به فدراسيون ها رايگان بود 
و در اين دوره وضعيت چگونه اســت؟ تاكيد كرد:»آقای 
خسروی وفا نگاه و رويكرد ورزشی و حمايتی دارد. در اين 
زمينه مشكلی نيست و فدراسيون ها همچنان به صورت 
رايگان از خدمات استفاده می كنند. آكادمی ملی المپيك 
با تمام ظرفيت كار می كند و بر اساس تصميم ستاد عالی 
بازی ها، سنجش آمادگی جسمانی تيم های ملی برای 

حضور موفق در بازی های آسيايی انجام خواهد شد.« 

ورزش بانوان

منهای فوتبال

»منچستريونايتد«. اين پاسخ ارلينگ هالند 
به حريف موردعالقه اش در فوتبال انگليس بود. 
بازيكنی كه در اولين تقابل با شياطين سرخ، 
نشان داد كه چرا بی صبرانه منتظر اين مسابقه 
بوده است. ارلينگ در اولين دربی منچستر، باز 
هم خيره كننده ظاهر شد. او كاری كرد كه اين، 
پرگل ترين شهرآورد تاريخ اين شهر در تقابل 
شماره ۱8۷ دو تيم شــود. چيزی نمانده بود 
كه دو تيم تعداد گل های اين بازی را دورقمی 
كنند. هالند و فودن، ستاره های كليدی سيتی 
در اين بازی بودند كه هر دو، موفق به رقم زدن 
هت تريك شدند. اين برای اولين بار در تاريخ 

بود كه سيتی در يك تقابل خانگی با يونايتد، 
6 گل به ثمر می رســاند. برد 6 گله قبلی آنها 
روبه روی اين حريف، در اولدترافورد به دست 
آمده بود. اين همچنيــن تنها چهارمين بار در 
طول تاريخ بود كه منچستر در يك ديدار ليگ 
برتری 6 گل می خورد. حاال سيتی تنها تيمی 
است كه توانســته دو بار اين بال را سر قرمزها 
بياورد. ارلينگ هالنــد در اين نبرد به تنهايی، 
ركوردهای جذابی را جابه جا كرد. او روبه روی 
يونايتد، تبديل به اولين بازيكن تاريخ ليگ برتر 
شد كه در ســه ديدار خانگی متوالی موفق به 
ثبت هت تريك می شود. در حقيقت هواداران 
سيتی در سه تجربه آخر حضور در ورزشگاه در 
مسابقه های ليگ برتر، همواره شاهد هت تريك 
هالند بوده اند. او همين حاال توانســته تعداد 
هت تريك هايش در ليگ برتر را با كريستيانو 
رونالدو برابر كند! آن هــم در حالی كه هالند 
فقط هشت مســابقه در ليگ برتر انجام داده 
است. زدن ۱4 گل در هشت مسابقه، هالند را با 

اختالف زياد در صدر جدول بهترين گل زن ها 
در پنج ليگ مطرح اروپايی قرار داده اســت. 
جالب است بدانيد كه هنوز هيچ بازيكن ديگری 
حتی موفق نشده تعداد گل هايش در ليگ را 
دورقمی كند. ارلينــگ همچنين به بازيكنی 
تبديل شــده كه برای رقم زدن سه هت تريك 

در ليگ برتــر، به كم ترين زمــان ممكن نياز 
داشته است. از سال ۱۹۷0 به بعد، هالند اولين 
بازيكن سيتی است كه روبه روی يونايتد هت 

تريك می كند. 
فرانســيس لی آخرين بازيكنــی بود كه 
مقابل منچستريونايتد ســه گل برای سيتی 

زد. 5۲ ســال طول كشــيد تا بازيكن ديگری 
موفق به انجام اين كار برای ســيتيزن ها شود. 
او همچنين دومين گل زن جوان تاريخ دربی 
منچســتر نيز لقب گرفت. هالنــد اين روزها 
مثل يك قاتــل زنجيره ای همه رقبــا را از دم 
تيغ می گذراند و به هيچ حريفی رحم نشــان 
نمی دهد. پپ گوارديوال انگار گمشده بزرگش 
را در سيتی پيدا كرده اســت. او بعد از سرخيو 
آگرو، ديگر يك تمام كننده تمام عيار نداشت و 
حاال هالند همه چيز را برای اين تيم تغيير داده 
است. او يك تنه، دشواری بازی در ليگ برتر را 
زير سوال برده و آنقدر راحت گل می زند كه انگار 
مشغول بازی در يك ليگ محلی است. ارلينگ 
بعد از نمايش درخشــان در دربی منچستر، 
عكسی با فيل فودن منتشر كرده و در توضيح 
آن نوشته:»منچستر آبی است«. شايد با داشتن 
ستاره ای مثل او، آبی كردن شهر برای سيتی 
كافی نيست. آنها با داشــتن هالند می توانند 

همه اروپا را آبی كنند! 
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آدرنالین

او به هيچ تيمی رحم نمی کند

قاتل زنجیره ای! 

هضم تصميم كميته داوران فوتبال ايران برای كنار 
گذاشتن عليرضا فغانی از فهرست بين  المللی، حتی بعد 
از چند روز ذره ای ساده تر نشــده است. تا آخرين لحظه 
اعالم اين تصميم و حتی بعد از ارسال رسمی ليست، هيچ 
صحبتی با خود فغانی در اين مورد نشده بود. در حقيقت 
كميته داوران با اين تصميم، لطمه بزرگی به فغانی زد و 
از آن جايی كه زمان اعالم ليست ها به پايان رسيده بود، 
فرصت حضور در فهرست بين المللی استراليا را نيز از اين 
داور گرفت. اين اتفاق، چكيده برخوردی اســت كه در 
فوتبال ايران با چهره های شاخص و نخبه انجام می شود.

چرا بزرگ تر و مهم ترين داور اين ســال های فوتبال 
ايران در فهرست بين المللی جديد كميته داوران ديده 
نمی شود؟ خداداد افشــاريان به اين پرسش مهم پاسخ 
داده اما شــايد اگر او در اين مورد تنها سكوت می كرد، 
جامعه فوتبــال ايران ســاده تر قانع می شــد. چراكه 
پاسخ های او سرشار از نكات اشــتباه، گاف های فنی و 
مسائل ابهام برانگيز هستند. كميته داوران يكی از داليل 
مهم حذف عليرضا فغانی از فهرست داوران بين المللی 

را »شرايط ســنی« اعالم كرده است. اين در حالی است 
كه بر اساس آخرين قانون فيفا در اين مورد كه »هشت 
سال« قبل اصالح شــده، ديگر محدوديت سنی خاصی 
بــرای داوران در نظر گرفته نمی شــود و آنها حتی بعد 
از 45 ســالگی، می توانند به ســوت زدن در ديدارهای 
بين المللی ادامه بدهند. حاال ســوال كليدی اينجاست 
كه آيا رييس كميته داوران فوتبال ايــران از اين قانون 
باخبر نيست؟ آيا او روی عدم اطالع هواداران فوتبال در 
ايران حساب باز كرده است؟ اگر مورد اول درست باشد، 
بهتر است افشاريان هرچه زودتر از كميته داوران برود 
و اگر مورد دوم صحيح باشــد، بهتر است او ديدگاهش 
را نســبت به هواداران فوتبال ايران تغيير بدهد. امروز 
همه قوانين فيفا با يك جست وجوی ساده در دسترس 
خواهند بود و ديگر هيچ كس نمی تواند حقيقت را از مردم 
پنهان كند. مورد دوم در مورد حذف فغانی، اين اســت 
كه او بخشی از سال را در كشور استراليا سپری می كند. 
افشاريان مدعی شــده كه اين داور به لحاظ جغرافيايی 
ديگر داور فوتبال ايران نيســت. اگر اين طور است، پس 
چرا در دو سال گذشته فغانی در فهرست بين المللی قرار 
داشته است؟ مگر همين داور در دو سال گذشته ساكن 

اســتراليا نبوده است؟ توجيه های افشــاريان برای اين 
تصميم، از خود تصميم هم عجيب تر هستند. حاال خبر 
رسيده كه فهرست بين المللی استراليا حتی قبل از ايران 
ارسال شــده و با توجه به بی اطالعی آنها از خط خوردن 
فغانی، اين داور عمال در سال ۲0۲3 قضاوت بين المللی 

نخواهد داشت.
ليســت داوران بين المللی فوتبال ايــران با حضور 
چهره هايی مثل موعود بنيادی فر، بــرادران حيدری، 
وحيد كاظمی، حسن اكرمی، امير عرب براقی و مرتضی 
منصوريان شــكل گرفته اســت. كميته داوران مدعی 
شــده كه در غياب فغانی، فرصت بيشتری برای نمايش 
استعدادها در اختيار اين داوران قرار می گيرد. اين توجيه 
هم در نوع خودش عجيب به نظر می رسد. چراكه اساسا 
هيچ محدوديتی برای مليت داورهــا در يك تورنمنت 
وجود ندارد. يعنــی اگر بنيادی فر نيز به ســطح فغانی 
برســد، هر دو نفر به جام جهانی می روند و حتی ممكن 
است يكی از آنها قاضی فينال و ديگری داور نيمه نهايی 
جام جهانی باشد! پس چنين توجيهی از بيخ و بن غلط 
به نظر می رسد. چراكه در ســطح بين المللی، يك داور 
نمی تواند جای داور ديگری را تنگ كند. به نظر می رسد 
دليل اصلی كنار رفتن عليرضا فغانی از فهرست داوران 
بين المللی فوتبال ايران، اختالفش با كميته داوران بوده 
است. اين كميته اما شهامت اعالم دليل اصلی اين اتفاق 
را ندارد و ماجرا را به مســائل ديگری ربط می دهد. آنها 
تا قبل از رســيدن جام جهانی، اين ماجرا را پنهان نگه 

داشتند و ســرانجام در آســتانه برگزاری جام، اين 
تصميم را علنی كردند. هدف كميته داوران اين بود 
كه سهميه  داوری اش برای جام جهانی را از دست 

ندهد. با اين حال در جام ملت های آسيا، خبری از 
يكی از بهترين داورهای قاره نخواهد بود. مگر 
آن كه ای.اف.سی به شكل جداگانه ای تصميم 

به استفاده از فغانی بگيرد.
عليرضا فغانی هيچ وقت چكيده داوری 
فوتبال ايران نبوده است. اساسا او هميشه 
در سطح متفاوتی ظاهر شده و اين تصور را به 

وجود آورده كه داوری در ايران پيشرفت كرده است. 
ابدا پيشرفتی در كار نيست. او فقط به لحاظ فردی 
فوق العاده بوده و اين مســاله بــه معنای باال رفتن 
ســطح داوری فوتبال ايران نيست. همين فصل در 
ليگ برتر اشــتباه های داوری وحشتناكی صورت 
گرفته و تنها قضاوت های بدون حرف و حديث، در 
بازی های فغانی اتفاق افتاده است. با اين حال كميته 

داوران با اين تصميم عجيب، كاری كرده كه اين داور 
ديگر رمقي برای ادامه كار در فوتبال ايران نداشته باشد. 
خود فغانی فعال سياست سكوت را در پيش گرفته و تنها 
يك واكنش ماليم به اين تصميم داشته است. با اين حال 
شكی وجود ندارد كه اين تصميم او را به شدت عصبانی 
كرده است. به احتمال زياد بايد پرونده داوری های او در 
ليگ برتر را تمام شــده بدانيم. اتفاقی كه كامال به ضرر 

ليگ برتر خواهد بود.

چهره به چهره

آریا طاري 

عليرضا فغانی، یک سال دور از قضاوت بين المللی

جنایت علیه قضاوت! 

اولين شکست فصل پرسپوليس با 
درخشش و گل زنی محمد عباس زاده، 
جدول ليــگ برتر را از هميشــه 
تماشایی تر کرد. حاال قرمزها تنها به 
دليل تفاضل گل در صدر جدول دیده 
می شوند و استقالل هم امتياز با این 
تيم در رده دوم قرار دارد. سپاهان، 
گل گهر و تراکتور نيز با فاصله کمی در 
تعقيب این تيم هستند. برد حساس 
تراکتور در آزادی، یک طلسم بزرگ 
را باطل کرد. آنها بعد از چندین سال 
یکی از تيم های پرطرفدار پایتخت 
را شکست دادند. نتيجه ای که شاید 
شروعی برای یک دوران طالیی در 

باشگاه تبریزی باشد.

تيمی که متولد شد
تراكتــور در حالــی پرســپوليس را 
شكست داد كه در هر 6 مسابقه گذشته اش 
روبه روی اين تيم به عنوان تيم بازنده از زمين 
مسابقه خارج شده بود. آنها سال های تلخ 
و نااميدكننده ای را در فوتبال ايران پشت 
سر گذاشــتند و حتی ليگ بيست و دوم 
را هم بد شــروع كردند اما حاال تيم قربان 
بردی اف ســومين برد متوالی اش در ليگ 
را هم به دســت آورد تا به همه نشان بدهد 
كه چه قابليت هايــی دارد. اين تيم هفته 
به هفته در ليگ برتر بهتر شــده است. اين 
اتفاق وقتی رخ می دهد كه يك مربی بزرگ 
و تيم ساز باالی سر تيم باشد. به نظر می رسد 
آنها بعد از تغييرات متعدد و متوالی، باالخره 
مسير درست را پيدا كرده اند و حاال به خوبی 
می دانند كه بايد برای آينده چه كاری انجام 
بدهند. تراكتور به اين برد نياز داشت، چراكه 
از مدت ها قبل مقابــل تيم های قدرتمند 
پايتخت به پيروزی نرسيده بود. آنها حاال 
دوباره صاحب شخصيت تيمی شدند و حتی 
می توانند يك مدعی برای ليگ بيســت و 
دوم باشــند. فراتر از آن اما، اين باشگاه بايد 
يك زمان طوالنی را در اختيــار بردی اف 
قرار بدهد. او متخصص ساختن پروژه های 

درازمدت برای باشگاه های مختلف است.

باالخره باختند
پرســپوليس بعد از دو سال و دو 
ماه، طعم شكست در استاديوم آزادی 
را چشــيد. آنها در 3۲ بــازی ليگ 
برتری قبلی  شــان در اين ورزشگاه 
بازنده نشــده بودند. قرمزها البته در 
جام حذفی سابقه شكست روبه روی 
آلومينيوم در آزادی را داشــتند اما 
در ليگ برتر، آخرين شكست شان به 
اواخر ليگ نوزدهم و ديدار با ذوب آهن 
برمی گشت. پرسپوليس پس از آن در 
اين استاديوم مقابل تيم های زيادی 
قرار گرفت و هرگز بازنــده نبود. آنها 

در دو فصل گذشته حتی يك مسابقه 
ليگ برتری را نيز در اين ورزشــگاه 
واگذار نكردند اما اين طلسم سرانجام 

توسط تراكتورسازی شكسته شد.

ستاره های بی تمرکز
به نظــر می رســيد بــا توجه به 
ماجراهــای روزهــای گذشــته، 
پرسپوليسی ها تمركز چندانی برای 
اين مســابقه نداشــتند. قرمزها در 
غياب هواداران شــان، اصال پرانگيزه 
به نظر نمی رسيدند و شبيه هفته های 
گذشته فوتبال بازی نمی كردند. حتی 

خود يحيــی هــم در كنفرانس های 
خبری قبل و بعــد از بــازی، تاكيد 
داشــت كه كار فنی خاصی روی اين 
بازی انجام نشــده و تيم در شــرايط 
خوبی نبوده اســت. وقتی در جريان 
بازی پنالتی به سود قرمزها اعالم شد، 
خيلی ها توقع داشتند يورگن لوكاديا 
پشــت توپ قرار بگيرد اما برخالف 
بازی قبلی، مهدی ترابی پشت توپ 
قرار گرفت. شــايد او تنهــا بازيكن 
پرســپوليس بود كه برای شــادی 
گل برنامه داشــت اما با خراب كردن 

پنالتی، اين شانس را از دست داد.

استادیوم خاموش
نبرد پرســپوليس و تراكتور، با تاخيری 
عجيب و طوالنی آغاز شد. دليل اين اتفاق هم 
خاموش ماندن نورافكن های استاديوم بود. 
داور حاضر نشــد در چنين شرايطی بازی را 
آغاز كند و خيلی طول كشيد تا اين نورافكن ها 
سرانجام روشن شدند. جالب اينكه صبح روز 
بعد از برگزاری بازی، احمد مددی از مديريت 
مجموعه ورزشی صد هزار نفری آزادی بركنار 
شد! شايد اين اولين بار در تاريخ فوتبال ايران 
باشــد كه يك مدير به دليل ضعف در اجرای 
شرايط معمول يك مســابقه، به اين سرعت 

شغلش را از دست می دهد.

ریکاردو توانست، لوکادیا نه
اين بازی برای دو ســتاره خارجی 
تيم هــم معنــی متفاوتی داشــت. 
يورگن لوكاديا تالش زيادی كرد تا در 
چهارمين بازی متوالی برای تيمش گل 
بزند اما تير دروازه مانعش شد و ضربه 
پنالتی را نيــز بازيكن ديگری زد. روند 
گل زنی های ستاره هلندی برای قرمزها 
سرانجام قطع شد. در سمت مقابل اما 
ريكاردو آلوز باز هم عالی ظاهر شد و يك 
گل ديگر برای تيمش ســاخت. ظاهرا 
قرار است در همه گل های اين فصل تيم 
تراكتور، رد پايی از اين ســتاره برزيلی 
باشد. او تا اينجا ســازنده ترين بازيكن 

ليگ برتر بيست و دوم بوده است.

سال گلرها
عليرضا بيرانوند چند نمايش عالی 
در اين مســابقه داشــت و درنهايت با 
بدشانسی گل خورد. بهترين واكنش 
بازی را اما محمدرضــا اخباری با مهار 
پنالتی به نمايش گذاشــت. اخباری با 
اين سطح از آمادگی، نشان داد كه حتی 
قابليت همراهی تيم ملی را دارد. شايد در 
هيچ مقطعی، تعداد گلرهای آماده در 
فوتبال ايران تا اين اندازه باال نبوده است. 
فوتبال ايران حداقل پنج سنگربان دارد 
كه تمام شان استعداد و توانايی رفتن به 
جام جهانی را دارند و يك رقابت سخت و 
نفس گير را با هم شروع كرده اند. فوتبال 
ايران بعد از سال ها به لحاظ گلر، كامال 

غنی شده است. 

آریا رهنورد

تراکتور به این برد نياز داشت، 
چراکه از مدت ها قبل مقابل 
تيم های قدرتمند پایتخت 

به پيروزی نرسيده بود. آنها 
حاال دوباره صاحب شخصيت 
تيمی شدند و حتی می توانند 
یک مدعی برای ليگ بيست 

و دوم باشند

بازگشت بزرگ تراکتور از یک کابوس بی انتها

شکست پاییزی


