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خبر ورزشی

ژاپن ،نخستین حریف بانوان
هندبال ایران شد

برنامــه بازیهــای
روز اول و دوم مســابقات
هندبال قهرمانی بانوان
آسیاتغییرکرد.بهگزارش
تســنیم ،کنفدراسیون
هندبالآسیاباارسالنامهایازتغییربرنامهمسابقات
دوروزنخسترقابتهایهندبالقهرمانیزنانآسیا
خبر داد .بر این اساس بانوان هندبال کشورمان در
دیدارنخستخوددراینرقابتها 15سپتامبر24-
شهریور ماه  -از ساعت  15به وقت محلی به مصاف
ژاپن خواهند رفت .دیداری که پیش از این برای25
شهریوربرنامهریزیشدهبود .در 25شهریورروزدوم
این رقابتها نیز  ،تیم ملی هندبال بانوان کشورمان
ســاعت  15به وقت محلی مقابل تیم ملی کویت
صفآراییخواهدکرد .الزمبهذکراسترقابتهای
هندبالقهرمانیزنانآسیااز 24شهریورتا 3مهرماه
بهمیزبانیاردنبرگزارمیشود.تیمملیکشورمان
در گروه Bاین رقابتها با تیمهای ژاپن ،فلسطین،
کویت ،سوریه و اردن همگروه شد .در گروه  Aنیز
تیمهای کره جنوبی ،سنگاپور ،قطر ،هنگکنگ،
قزاقستانوازبکستانقراردارند.
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شرایط فاجعهبار سه نماینده ایران در لیگ قهرمان آسیا

خودحذفی

عباسپور ،آخرین فرنگیکار اعزامی
بهمسابقاتجهانی نروژ

نفرات ملی پوش تیم
ملی کشتی فرنگی برای
حضودرمسابقاتجهانی
اعالم شــد .بــه گزارش
فدراسیون کشتی ،با نظر
کادرفنی تیم ملی کشــتی فرنگــی ،صبح دیروز
مسابقه انتخابی درون اردویی تیم ملی فرنگی در
وزن  55کیلوگرم بین ســجاد عباسپور و امیررضا
دهبزرگی برگزار شد که عباســپور هر دو مبارزه را
به سود خود تمام کرد و قرار شد و آخرین فرنگی کار
اعزامیبهمسابقاتجهانینروژباشد.اوکشتیاولرا
سهبرصفرومبارزهدومراچهاربریکمقابلقهرمان
جوانانجهانبهسودخودخاتمهداد.

موافقت رسمی وزیرورزشبا
سرپرستیصدریدرباشگاه پرسپولیس

وزیر ورزش و جوانان
با پیشنهاد هیات مدیره
باشــگاه پرســپولیس
موافقت کرد .به گزارش
ایلنــا ،هیــات مدیــره
باشگاه پرسپولیس صدری را به عنوان سرپرست
مدیرعاملی این باشگاه فرهنگی ورزشی پیشنهاد
کرد .پس از استعفای جعفر سمیعی از مدیرعاملی
سرخپوشان هیات مدیره این باشــگاه ،صدری را
به عنوان سرپرســت مدیرعاملی باشگاه فرهنگی
ورزشی سرخ پوشان پایتخت پیشنهاد کرد .وزیر
ورزش و جوانان پس از بررسی ،با نظر هیات مدیره
باشگاهپرسپولیسموافقتکرد.

دانشگاه پرسپولیستعطیل شد

دانشگاهپرسپولیسبعداز ۹سال فعالیتبهکار
خود پایان داد و به دانشــجویان اعالم شد کار را در
دانشگاه طبرسی مرزداران دنبال کنند .به گزارش
ایلنا،ایندانشگاهکهدردورهمدیریتمحمدرویانیان
با سر و صدای زیاد فعالیت خود را آغاز کرد ،طی این
مدت در رشتههای مختلف فضای آموزشی برای
دانشجویان شــکل داده و قرار بود به عنوان یکی از
بخشهایدرآمدزابرایباشگاهکاررادنبالکند،اما
طبق دستورالعمل جدید شرایط ادامه همکاری را
نخواهد داشــت .دلیل این موضوع عدم حمایت از
سویباشگاهوعدمدریافتمجوزعنوانشدهاست.

آخرینوضعیتپله
بعدازعمل جراحی

عمــل جراحــی پله
موفقیتآمیز بوده است.
بهگزارشایلنا،پلهاسطوره
برزیلی،روزشــنبهتحت
عمل جراحی قرار گرفت
تا تومور مشکوکی را از روده بزرگ خود خارج کند .او
باانتشارپیامیدرحساباینستاگرامش،ازبهبودحال
خودخبرداد...«:شنبهتحتعملجراحیقرارگرفتم
تایکضایعهمشکوکدرکولونراستبرداشتهشود.
تومورطیآزمایشهاییکههفتهگذشتهبهآناشاره
کردم ،شناسایی شد .خوشبختانه من عادت دارم در
کنار شما پیروزیهای بزرگی را جشن بگیرم .در این
جدال ،با لبخندی بر لب و خوشبینی و خوشحالی
ی میجنگم ».پله ۸۰ساله،بهمدت
فراوانبرایزندگ 
شش روز در بیمارستان بستری بود و به گفته مدیر
برنامههای او هیچ مسئلهای برای نگرانی در ارتباط
باحالایناسطورهوجودندارد.

تا شــروع رقابتهای یک هشتم
نهایی لیگ قهرمانان آسیا زمان بسیار
کمی باقی مانده است .در بین هشت
تیم غرب آســیا در این مرحله ،ســه
باشــگاه ایرانی هم دیده میشــوند.
باشــگاههایی که البته شرایط بسیار
ناامیدکنندهای را تجربه میکنند .هر
چقدر به دیدارهای حســاس آسیایی
نزدیک میشویم ،خبرهای تلختری از
این سه باشگاه به گوش میرسد .ظاهرا
آنها قبل از تیمهای حریف ،دســت
به کار شــدند و برای حذف خودشان
از رقابتهای آسیایی اقدام کردهاند.
اتفاقــی که بــا توجه به شــرایط این
روزهای سه باشگاه ،اصال دور از انتظار
به نظر نمیرسد.

تراکتور؛تیممعلق
تراکتور تالش بســیار زیادی کرد
تا به هر قیمتــی از مرحله گروهی لیگ
قهرمانان رد شــود .اتفاقی که همیشه
یک ماجرای دستنیافتنی برای باشگاه
به نظر میرســید .آنها تا روز پایانی به
صعود امیدوار ماندند و سرانجام موفق
شدند صعود را جشــن بگیرند اما بعد
از آن اتفاق ،همه چیز در باشــگاه تغییر
کرد .ســرمربی تراکتور در دور گروهی
لیگ قهرمانان رسول خطیبی بود؛ اما
حاال فراز کمالوند روی نیمکت این تیم
دیده میشود .مهرههایی مثل اشکان،
مسعود شجاعی ،تیکدری و خانزاده هم
تیمراترککردهاندوشرایطاکبرایمانی
نامشخصبهنظرمیرسد.بااینروندوبا

پنجره بسته نقل و انتقاالت ،اصال نباید
توقع داشت تراکتور حریفی مثل النصر
را شکســت بدهد .حریفی که برخالف
باشــگاه ایرانی ،به خوبی معنی ثبات را
درک میکند .مشکل تراکتور فقط به
فهرســت بازیکنها مربوط نمیشود.
مالکانباشگاهفعالازکارکنارکشیدهاند
و تمام فعالیتهای تیم تبریزی رســما
به حالت تعلیق درخواهد آمد .در واقع
حتی این احتمال وجــود دارد که آنها
روبروی النصر به زمیــن نروند و در این
مسابقه شــرکت نکنند .اگر این اتفاق
رخ بدهد ،تراکتور باید منتظر برخورد
سختوجدیکنفدراسیونفوتبالآسیا
باشد .حداقل یک یا دو سال محرومیت
از شرکت در لیگ قهرمانان ،به صورت

چهره به چهره
دستیار مجیدی باالخره آمد

استقالل ،ایتالیاییشد

بعد از رفتن اســتراماچونی ،اســتقاللیها
همیشه در انتظار بازگشت اندیشههای ایتالیایی
به تیمشــان بودند .آنها با اصرار فرهاد ،حاال با
فردی قرارداد بســتهاند که اگر از استرا بزرگتر
نباشــد ،قطعا کوچکتر از او هم نیست .گابریله
پین سالها در سطح اول فوتبال اروپا کار کرده و
بدون شک انتقال تجربههای او ،از فرهاد مجیدی
مربی بهتری خواهد ســاخت .او بعد از مدتها،
باالخره در یک قاب مشــترک با مجیدی دیده
شــده و ایدههای اولیه برای آینــده را رد و بدل
کرده است .بدون شک پین در این فصل ،نقش
مهمی در ســاماندهی به تمرینهای استقالل
خواهد داشت.
فرهــاد مجیــدی باالخــره بــه یکــی از
خواستههای مهماش رســید و گابریله پین را
در اردوی تیماش در دوبی دید .او از همان اولین
روزهایبازگشتدوبارهبهاستقالل،ناماینمربی
را به باشــگاه تحویل داده بود .پیوستن دستیار
ســابق چزاره پرندلی به تیمی از فوتبال ایران،
اتفاقی بسیار هیجانانگیز به نظر میرسد .بدون
تردید پین میتواند به برگ برنده مهم استقالل

در فصل پیش رو تبدیل شود .یکی از امتیازهای
مهم فرهاد مجیدی ،شاید این باشد که نیمکت
تیم را بیش از حد شلوغ نمیکند .او به جای اصرار
بر انتخاب نفرات متعدد و به خصوص چهرههای
پیشکسوت باشــگاه ،ترجیح میدهد به سراغ
افرادی برود که چیزی بــه تیم اصافه میکنند.
قطعا گابریله پین هم یکی از همان افراد اســت.
شاید تا امروز ،استقالل در فصل نقل و انتقاالت
شرایط خوبی نداشته و نتوانســته انتظارات را
براورده کند اما توافق با پین ،برای باشگاه بسیار
امیدوارکننده خواهد بود .البته که هر تیمی برای
نتیجه گرفتن به ستارهها و ابزار درون زمین هم
نیازداردامافعالاستقاللیهااینیکقدمراخیلی
خوب برداشتهاند و توانستهاند یک وزنه مهم را به
نیمکتشانبیفزایند .حاالکهجذب«سرمربی»
خارجی تاحدود زیادی برای فوتبال ایران دشوار
شده و باشــگاهها بودجه الزم برای انجام چنین
کاری را ندارند ،جذب دستیار خارجی میتواند
انتخاب جالب توجهی برای آنها باشــد .فرهاد
مجیدی البته اولین مربی فوتبال ایران نیســت
که چنین انتخابی انجام میدهد .قبال علی دایی

حتمیدرانتظارتیمیاستکهدرمیانه
مسابقاتازشرکتدرآنانصرافبدهد.
استقالل؛بیدفاعدردوبی
پرواز استقالل به سمت دوبی برای
روبرو شــدن با الهالل عربستان ،چند
غایب سرشناس داشــته است .رشید
مظاهری که همین چند روز قبل برای
ماندن در باشگاه با مدیران استقالل به
توافق رسیده بود ،سرانجام قراردادش
را فسخ کرد و رســما از باشگاه جدا شد.
محمدحسینمرادمندومحمددانشگر
هم خودشــان را به دوبی نرســاندند تا
شرایط اســتقالل در خط دفاع بحرانی
شد .البته گفته میشــود که این دو نفر
برای رفتن به امارات بلیت گرفتهاند .با
توجه به اینکه سیاوش یزدانی و عارف

اصرار داشــت که همواره یک دستیار خارجی
داشته باشد .او مربیانی مثل اریش روته مولر را با
همین روند وارد فوتبال ایران کرد .امیر قلعهنویی
هم در چند سال گذشته با تکسیرا و چند مربی
خارجی دیگر کار کرده است .این عادتی است که
رفته رفته در بین مربیان فوتبال ایران جا میافتد
و پررنگتر میشود .چراکه نشستن یک دستیار
خارجی روی نیمکت ،به لحاظ فنی کامال به سود
مربیانوطنیخواهدبود.اینتاثیرمعموالبیشتر
از هر جای دیگری ،در تمرینها خودش را نشان
میدهد .آنها با روشهای تمرینی مدرن و به روز
ازراهمیرسندوهمینماجراکمکمیکندتاتیم
طراوت به مراتب بیشتری به دست بیاورد .با این
حال همواره این نگرانی وجــود دارد که فوتبال
ایران ،قدرت حفظ این مربیها را نداشته باشد.
چرا که کمی بدقولی در پرداخت دستمزد،
فرصت فسخ قرارداد را در اختیار آنها قرار خواهد
داد .گابریله پین ،چهره شاخصی روی نیمکت
استقاللخواهدبود.کسیکهبهعنوانیکچهره
فوتبالی در ایتالیا ،کامال شناختهشده است .او در
دوران بازی ،محصــول آکادمی یوونتوس بود و
پس از چند تجربه در باشگاههای دیگر ،دوباره به
این باشگاه برگشت تا برای یووه بازی کند .دوران
اوج درخشش او اما در تیمهایی مثل التزیو و پارما
رقم خورد .با وجود تبدیل شدن به یک ستاره در
سری آ ،این هافبک خوشفکر هرگز وارد حواشی

آقاسی هم در اردوی تیم ملی هستند و
عارفغالمیهممشکلپارگیرباطداره،
عمالاستقاللحتییکمدافعتخصصی
در اردوی امارات ندارد .فراموش نکنید
که آنها باید به مصاف چه تیمی بروند.
تیمی که در همین تابستان فقط برای
خریدیکبازیکن 18میلیونیوروهزینه
کردهاست.رقمیکهبهتنهاییبایدکفاف
تمام هزینههای چندین و چند ســال
باشگاهی مثل استقالل را بدهد .فسخ
قرارداد ،حواشی بین مدیران و بازیکنان
و پر کشیدن ستارههای اصلی فهرست
خرید فرهاد ،استقاللیها را در موقعیت
بسیارناخوشایندیقراردادهاست.
پرسپولیس؛بدترینزمانتغییر
جعفر ســمیعی هــم باالخــره از
پرسپولیس رفتنی شــد .وقتی دولت
تغییر کرد و وزارت جدید روی کار آمد،
انتظار میرفت کــه تغییراتی در راس
هرم مدیریتی سرخابیها رقم بخورد.
این اتفاق به خصوص برای سرخها که
مدیرعاملشــان چهره نزدیک وزیر
ســابق ورزش بود ،پیشبینیشده به
نظر میرســید .به هر حال ماموریت
سمیعی در پرســپولیس تمام شده اما
هیچکس نمیپرسد که چرا این تغییر
باید در فاصله یک هفته با دیدار حساس
و سرنوشتساز در لیگ قهرمانان آسیا
رقمبخورد.آیانمیشداینمدیرحداقل
برای یک هفته دیگر روی صندلیاش
باقی بماند و باشگاه را در چنین شرایط
حساســی بدون مدیر رها نکند .اینکه
پرسپولیسقبلازچنیننبردیناگهان
مدیرش را از دســت بدهــد ،تصمیم
عجیبی به نظر میرســد .سمیعی در
این دوران نه چندان طوالنی ،قدمهای
نسبتاموثریبرایپرسپولیسبرداشت
و البته مرتکب چند اشــتباه هم شد .با
این حال معلوم نیســت مدیری که در

نشد و رفتارش را تغییر داد .همانطور که انتظار
میرفت در پایان دوران بازی ،مربیگری در انتظار
پین بود .چرا که او در دوران فوتبال هم همیشه به
هوش و قدرت گرفتن تصمیم در لحظه شناخته
میشد .پارما اولین باشگاهی بود
که هدایت تیم دوماش را به
این مربــی داد .او در این
مسئولیت درخشید و بعد
از مدتی به عنوان دستیار
به نیمکت پارما ملحق شد.
دوستی نزدیک با پرندلی،
مســیر جذابی برای این
مربی ســاخت .این دو نفر
در کنار هــم ،روی نیمکت

حاال باید صبر کرد و دید
که سجادی در قامت وزیر
چه تصمیمی برای این دو
باشگاه میگیرد .اگر باز هم
قرار است هر چند ماه یک
بار مدیران این دو باشگاه
تغییرکنند،شرایطدو
باشگاههمبرایهمیشه
روی همین منوال باقی
خواهدماند
این مقطع برای هدایــت تیم انتخاب
میشــود ،چقدر میتواند بــرای تیم
کارایی داشته باشد .چراکه احتماال در
زمان معرفی مدیر جدید ،فصل نقل و
انتقاالت هم دیگر به پایان رسیده است.
با این حال آن مدیر وارث قراردادهایی
خواهد بود کــه در زمان مدیریتهای
قبلی بسته شدهاند .یک چالش بزرگ
و کلیدی که میتوانــد هر مدیری را به
دردسر بیندازد.
بازگرداندن ثبات به پرسپولیس و
استقالل ،یکی از انتظارات همیشگی
هواداران این دو تیم از وزرای ورزش
بوده اســت .حاال باید صبــر کرد و
دید که ســجادی در قامــت وزیر
چه تصمیمی برای این دو باشــگاه
میگیرد .اگر باز هم قرار اســت هر
چند ماه یــک بار مدیــران این دو
باشگاه تغییر کنند ،شرایط دو باشگاه
هم برای همیشه روی همین منوال
باقی خواهد ماند .پرســپولیس در
لیگ قهرمانان آســیا با اســتقالل
تاجیکستان روبرو خواهد شد .تیمی
که در آســیا چندان شناختهشده
نیست اما شاید غافلگیری بزرگ این
فصل لیگ قهرمانان باشد.

فیورنتینا نشستند و ســپس به تیم ملی ایتالیا
رفتند .پین در ادامه سیر پرندلی هم همراه او بود
و گاالتاسرای ترکیه را به عنوان مقصد بعدیاش
انتخاب کرد .پیــن در تیمهایی مثــل النصر،
والنســیا و جنوا هم در قامت دســتیار مشغول
به کار بوده اســت .در حقیقت او در چند قاره
مختلف مربیگری کرده و تجربه زیادی
برای انتقال به استقالل دارد .این چهره
مشهورفوتبالایتالیابجزکشورخودش،
در ترکیه ،اسپانیا و حتی عربستان کار
کرده و میتــوان انتظار داشــت که در
استقالل هم عنصر بســیار مهمی باشد.
او با ســمت مدیر فنی راهی اســتقالل شده
و باالخره به اردوی این تیم رســیده اســت.
اگر به یــاد بیاوریم که مدیر فنی
قبلی تیم فــراز کمالوند
بــوده ،بدون شــک
خواهیم پذیرفت که
استقالل با انتخاب
پین ،یک قدم مهم رو
به جلو برداشته است؛
چراکه پین به کمک
شــخصیت و دانشی
کــه دارد ،میتواند یک
تحول فنی را در استقالل
رقم بزند.

اتفاق روز
داستان باورنکردنی زندگی یک فوتبالیست

نبرد 39ساله

در دهه 70میالدی ،ژان پیــر آدامز 22بار پیراهن تیم ملی
فرانسه را بر تن کرد .دوران ورزشــی و البته دوران زندگی او اما
با یک اشتباه فردی عجیب و غریب ،برای همیشه تغییر کرد .او
حاالدر 73سالگی،ازدنیارفتهاماآدامزدر 39سالگذشته،عمال
در جدال بین مرگ و زندگی بوده است .در سال  82میالدی ،او
تصمیم گرفت زانواش را به تیغ جراحان بسپارد .اتفاقی که برای
بسیاری از فوتبالیستها کامال طبیعی اســت و بارها در دوران
ورزشیشانرخمیدهد.اشتباهمهلکپزشکدرتزریقدزداروی
بیهوشی اما موجب صدمه شدید مغزی ژان شد .او که به همراه
ماریو ترسور در خط دفاعی تیم ملی فرانسه به میدان میرفت

و ترکیبی معروف به «گارد سیاه» را در این تیم ساخته بود ،بعد
ازاینحادثهتلخبهکمارفت.اومدتیدرباشگاهتیمفرانسهتوپ
میزد ،سپس راهی نیس شد و بعد از آن هم مدتی برای پی اس
جیبهمیدانرفت.درهمهاین 39سال،اینفوتبالیستتوسط

همسرشنگهداریمیشد.هموارهاینامیدوجودداشتکهاو،
کماراپشتسربگذاردوبهزندگیبرگردد.بااینوجودایناتفاق
هرگزبهحقیقتتبدیلنشد.شایداگرآدامزبعداز 39سالکمارا
ترک میکرد ،شرایط امروز جهان برایش آنقدر غیرقابلتحمل
و عجیب میشــد که خودش به زندگیاش پایان میداد .به هر
حالامیدواریهایهمسراونتیجهندادوبعدازچهاردههانتظار،
سرانجامآدامزبهکاممرگافتاد.همسراوتاکیدداشتکهاوهمه
مسائل اطراف را احساس میکند اما نمیتواند واکنشی نشان
بدهد.داستانزندگیژان،داستانیعجیبوباورنکردنیبهنظر
میرسد.داستانیکخطایسادهکهزندگییکفوتبالیسترا
برای همیشه نابود کرد .او فوتبالیست مهمی در دوران خودش
بود ،چراکه خیلیها میگویند راه را برای ورود فوتبالیستهای
آفریقاییبهفوتبالفرانسهبازکرد.ژاندرداکارمتولدشدهبوداما
برای تیم ملی فرانسه به میدان میرفت .بعد از او هم دورگههای
فرانسوی -آفریقایی زیادی برای خروسها توپ زدند .باشگاه

نیس فرانسه تصمیم گرفته است قبل از دیدار خانگی بعدی با
موناکو،بهاینفوتبالیستادایدینکند.باشگاهپیاسجیهم
باانتشاریکبیانیه،بهاینفوتبالیستوخانوادهاشادایاحترام
کردهاست.جالباینکههمبازیقدیمیوصمیمیتریندوست
او ماریو ترسور از رفتار همسر ژان برای زنده نگه داشتن او تحت
هرشرایطیانتقادکردهوازهمسرخودشخواستهکهاگرروزی
در این شرایط قرارگرفت ،به زندگیاش پایان بدهد .با این حال
خیلیهاهمامیدواریووفاداریهمسرژانراموردستایشقرار
دادهاند،چراکهاودرهمهاینسالهاازبازگشتهمسرشناامید
نشده بود .بدون تردید پزشــکی که مرتکب این خطای بزرگ
شد ،هرگز خودش را نخواهد بخشید .پزشکی که میتوانست
با کمی دقت ،از بروز این اتفاق تلــخ و غمانگیز جلوگیری کند.
خیلیهادرانتظاربازگشتژانبودندتااینداستانبهبخشهای
حماسیتری برسد .با این حال سرگذشــت او ،برای همیشه
فراموشنشدنیخواهدبود.

