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ژاپن، نخستین حریف بانوان 
هندبال ایران شد 

برنامــه بازی هــای 
روز اول و دوم مســابقات 
هندبال قهرمانی بانوان 
آسیا تغییر کرد.  به گزارش 
تســنیم، کنفدراسیون 
هندبال آسیا با ارسال نامه ای از تغییر برنامه مسابقات 
دو روز نخست رقابت های هندبال قهرمانی زنان آسیا 
خبر داد. بر این اساس بانوان هندبال کشورمان در 
دیدار نخست خود در این رقابت ها 15 سپتامبر -24 
شهریور ماه - از ساعت 15 به وقت محلی به مصاف 
ژاپن خواهند رفت. دیداری که پیش از این برای 25 
شهریور برنامه ریزی شده بود.  در 25 شهریور روز دوم 
این رقابت ها نیز ، تیم ملی هندبال بانوان کشورمان 
ســاعت 15 به وقت محلی مقابل تیم ملی کویت 
صف آرایی خواهد کرد.  الزم به ذکر است رقابت های 
هندبال قهرمانی زنان آسیا از 24 شهریور تا 3 مهرماه 
به میزبانی اردن برگزار می شود. تیم ملی کشورمان 
در گروه B این رقابت ها با تیم های ژاپن، فلسطین، 
کویت، سوریه و اردن همگروه شد. در گروه A  نیز 
تیم های کره جنوبی، سنگاپور، قطر، هنگ کنگ، 

قزاقستان و ازبکستان قرار دارند.
    

عباسپور، آخرین فرنگی کار اعزامی 
به مسابقات جهانی نروژ 

نفرات ملی پوش تیم 
ملی کشتی فرنگی برای 
حضو در مسابقات جهانی 
اعالم شــد. بــه گزارش 
فدراسیون کشتی، با نظر 
کادرفنی تیم ملی کشــتی فرنگــی، صبح دیروز 
مسابقه انتخابی درون اردویی تیم ملی فرنگی در 
وزن 55 کیلوگرم بین ســجاد عباسپور و امیررضا 
ده بزرگی برگزار شد که عباســپور هر دو مبارزه را 
به سود خود تمام کرد و قرار شد و آخرین فرنگی کار 
اعزامی به مسابقات جهانی نروژ باشد. او کشتی اول را 
سه بر صفر و مبارزه دوم را چهار بر یک مقابل قهرمان 

جوانان جهان به سود خود خاتمه داد.
    

موافقت رسمی وزیر ورزش با 
سرپرستی صدری در باشگاه 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 

باشگاه پرسپولیس موافقت کرد.
    

دانشگاه پرسپولیس تعطیل شد
دانشگاه پرسپولیس بعد از ۹ سال فعالیت به کار 
خود پایان داد و به دانشــجویان اعالم شد کار را در 
دانشگاه طبرسی مرزداران دنبال کنند. به گزارش 
ایلنا، این دانشگاه که در دوره مدیریت محمد رویانیان 
با سر و صدای زیاد فعالیت خود را آغاز کرد، طی این 
مدت در رشته های مختلف فضای آموزشی برای 
دانشجویان شــکل داده و قرار بود به عنوان یکی از 
بخش های درآمدزا برای باشگاه کار را دنبال کند،اما 
طبق دستورالعمل جدید شرایط ادامه همکاری را 
نخواهد داشــت. دلیل این موضوع عدم حمایت از 
سوی باشگاه و عدم دریافت مجوز عنوان شده است.

    
 آخرین وضعیت پله 
بعد از عمل جراحی 

عمــل جراحــی پله 
موفقیت آمیز بوده است. 
به گزارش ایلنا، پله اسطوره 
برزیلی، روز شــنبه تحت 
عمل جراحی قرار گرفت 
تا تومور مشکوکی را از روده بزرگ خود خارج کند. او 
با انتشار پیامی در حساب اینستاگرامش، از بهبود حال 
خود خبر داد: »... شنبه تحت عمل جراحی قرار گرفتم 
تا یک ضایعه مشکوک در کولون راست برداشته شود. 
تومور طی آزمایش هایی که هفته گذشته به آن اشاره 
کردم، شناسایی شد. خوشبختانه من عادت دارم در 
کنار شما پیروزی های بزرگی را جشن بگیرم. در این 
جدال، با لبخندی بر لب و خوش بینی و خوشحالی 
فراوان برای زندگی   می جنگم.«  پله ۸۰ ساله، به مدت 
شش روز در بیمارستان بستری بود و به گفته مدیر 
برنامه  های او هیچ مسئله ای برای نگرانی در ارتباط 

با حال این اسطوره وجود ندارد.

خبر ورزشی

تا شــروع رقابت های 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 می شــوند. 
باشــگاه هایی که البته شرایط بسیار 
ناامیدکننده ای را تجربه می کنند. هر 
چقدر به دیدارهای حســاس آسیایی 
نزدیک می شویم، خبرهای تلخ تری از 
این سه باشگاه به گوش می رسد. ظاهرا 
آن ها قبل از تیم های حریف، دســت 
به کار شــدند و برای حذف خودشان 
از رقابت های آسیایی اقدام کرده اند. 
اتفاقــی که بــا توجه به شــرایط این 
روزهای سه باشگاه، اصال دور از انتظار 

به نظر نمی رسد. 

  تراکتور؛ تیم معلق
تراکتور تالش بســیار زیادی کرد 
تا به هر قیمتــی از مرحله گروهی لیگ 
قهرمانان رد شــود. اتفاقی که همیشه 
یک ماجرای دست نیافتنی برای باشگاه 
به نظر می رســید. آن ها 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 می شود. مهره هایی مثل اشکان، 
مسعود شجاعی، تیکدری و خانزاده هم 
تیم را ترک کرده اند و شرایط اکبر ایمانی 
نامشخص به نظر می رسد. با این روند و با 

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 می کند. مشکل تراکتور فقط  به 
فهرســت بازیکن ها مربوط نمی شود. 
مالکان باشگاه فعال از کار کنار کشیده اند 
و تمام فعالیت های تیم تبریزی رســما 
به حالت تعلیق درخواهد آمد. در واقع 
حتی این احتمال وجــود دارد که آن ها 
روبروی النصر به زمیــن نروند و در این 
مسابقه شــرکت نکنند. اگر این اتفاق 
رخ بدهد، تراکتور باید منتظر  برخورد 
سخت و جدی کنفدراسیون فوتبال آسیا 
باشد. حداقل یک یا دو سال محرومیت 
از شرکت در لیگ قهرمانان، به صورت 

حتمی در انتظار تیمی است که در میانه 
مسابقات از شرکت در آن انصراف بدهد. 

استقالل؛ بی دفاع در دوبی
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. 
محمدحسین مرادمند و محمد دانشگر 
هم خودشــان را به دوبی نرســاندند تا 
شرایط اســتقالل در خط دفاع بحرانی 
شد. البته گفته می شــود که این دو نفر 
برای رفتن به امارات بلیت گرفته اند. با 
توجه به اینکه سیاوش یزدانی و عارف 

آقاسی هم در اردوی تیم ملی هستند و 
عارف غالمی هم مشکل پارگی رباط داره، 
عمال استقالل حتی یک مدافع تخصصی 
در اردوی امارات ندارد. فراموش نکنید 
که آن ها باید به مصاف چه تیمی بروند. 
تیمی که در همین تابستان فقط برای 
خرید یک بازیکن 1۸ میلیون یورو هزینه 
کرده است. رقمی که به تنهایی باید کفاف 
تمام هزینه های چندین و چند ســال 
باشگاهی مثل استقالل را بدهد. فسخ 
قرارداد، حواشی بین مدیران و بازیکنان 
و پر کشیدن ستاره های اصلی فهرست 
خرید فرهاد، استقاللی ها را در موقعیت 

بسیار ناخوشایندی قرار داده است. 
پرسپولیس؛ بدترین زمان تغییر

جعفر ســمیعی هــم باالخــره از 
پرسپولیس رفتنی شــد. وقتی دولت 
تغییر کرد و وزارت جدید روی کار آمد، 
انتظار می رفت کــه تغییراتی در راس 
هرم مدیریتی سرخابی ها رقم بخورد. 
این اتفاق به خصوص برای سرخ ها که 
مدیرعامل شــان چهره نزدیک وزیر 
ســابق ورزش بود، پیش بینی شده به 
نظر می رســید. به هر حال ماموریت 
سمیعی در پرســپولیس تمام شده اما 
هیچکس نمی پرسد که چرا این تغییر 
باید در فاصله یک هفته با دیدار حساس 
و سرنوشت ساز در لیگ قهرمانان آسیا 
رقم بخورد. آیا نمی شد این مدیر حداقل 
برای یک هفته دیگر روی صندلی اش 
باقی بماند و باشگاه را در چنین شرایط 
حساســی بدون مدیر رها نکند. اینکه 
پرسپولیس قبل از چنین نبردی ناگهان 
مدیرش را از دســت بدهــد، تصمیم 
عجیبی به نظر می رســد. سمیعی در 
این دوران نه چندان طوالنی، قدم های 
نسبتا موثری برای پرسپولیس برداشت 
و البته مرتکب چند اشــتباه هم شد. با 
این حال معلوم نیســت مدیری که در 

این مقطع برای هدایــت تیم انتخاب 
می شــود، چقدر می تواند 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 مدیریت های 
قبلی بسته شده اند. یک چالش بزرگ 
و کلیدی که می توانــد 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 
می گیرد. 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 شناخته شده 
نیست اما شاید غافلگیری بزرگ این 

فصل لیگ قهرمانان باشد. 

شرایط فاجعه بار سه نماینده ایران در لیگ قهرمان آسیا

خودحذفی 

چهره به چهره

اتفاق روز

بعد از رفتن اســتراماچونی، اســتقاللی ها 
همیشه در انتظار بازگشت اندیشه های ایتالیایی 
به تیم شــان بودند. آن ها با اصرار فرهاد، حاال با 
فردی قرارداد بســته اند که اگر از استرا بزرگ تر 
نباشــد، قطعا کوچک تر از او هم نیست. گابریله 
پین سال ها در سطح اول فوتبال اروپا کار کرده و 
بدون شک انتقال تجربه های او، از فرهاد مجیدی 
مربی بهتری خواهد ســاخت. او بعد از مدت ها، 
باالخره در یک قاب مشــترک با مجیدی دیده 
شــده و ایده های اولیه برای آینــده را رد و بدل 
کرده است. بدون شک پین در این فصل، نقش 
مهمی در ســاماندهی به تمرین های استقالل 

خواهد داشت. 
 فرهــاد مجیــدی باالخــره بــه یکــی از 
خواسته های مهم اش رســید و گابریله پین را 
در اردوی تیم اش در دوبی دید. او از همان اولین 
روزهای بازگشت دوباره به استقالل، نام این مربی 
را به باشــگاه تحویل داده بود. پیوستن دستیار 
ســابق چزاره پرندلی به تیمی از فوتبال ایران، 
اتفاقی بسیار هیجان انگیز به نظر می رسد. بدون 
تردید پین می تواند 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 نمی کند. او به جای اصرار 
بر انتخاب نفرات متعدد و به خصوص چهره های 
پیشکسوت باشــگاه، ترجیح می دهد به سراغ 
افرادی برود که چیزی بــه تیم اصافه می کنند. 
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 ستاره ها و ابزار درون زمین هم 
نیاز دارد اما فعال استقاللی ها این یک قدم را خیلی 
خوب برداشته اند و توانسته اند یک وزنه مهم را به 
نیمکت شان بیفزایند.   حاال که جذب »سرمربی« 
خارجی تاحدود زیادی برای فوتبال ایران دشوار 
شده و باشــگاه ها بودجه الزم برای انجام چنین 
کاری را ندارند، جذب دستیار خارجی می تواند 
انتخاب جالب توجهی برای آن ها باشــد. فرهاد 
مجیدی البته اولین مربی فوتبال ایران نیســت 
که چنین انتخابی انجام می دهد. قبال علی دایی 

اصرار داشــت که همواره یک دستیار خارجی 
داشته باشد. او مربیانی مثل اریش روته مولر را با 
همین روند وارد فوتبال ایران کرد. امیر قلعه نویی 
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 می افتد 
و پررنگ تر می شود. چراکه نشستن یک دستیار 
خارجی روی نیمکت، به لحاظ فنی کامال به سود 
مربیان وطنی خواهد بود. این تاثیر معموال بیشتر 
از هر جای دیگری، در تمرین ها خودش را نشان 
می دهد. آن ها با روش های تمرینی مدرن و به روز 
از راه می رسند و همین ماجرا کمک می کند تا تیم 
طراوت به مراتب بیشتری به دست بیاورد. با این 
حال همواره این نگرانی وجــود دارد که فوتبال 

ایران، قدرت حفظ این مربی ها را نداشته باشد. 
چرا که کمی بدقولی در پرداخت دستمزد، 
فرصت فسخ قرارداد را در اختیار آن ها قرار خواهد 
داد.   گابریله پین، چهره شاخصی روی نیمکت 
استقالل خواهد بود. کسی که به عنوان یک چهره 
فوتبالی در ایتالیا، کامال شناخته  شده است. او در 
دوران بازی، محصــول آکادمی یوونتوس بود و 
پس از چند تجربه در باشگاه های دیگر، دوباره به 
این باشگاه برگشت تا برای یووه بازی کند. دوران 
اوج درخشش او اما در تیم هایی مثل التزیو و پارما 
رقم خورد. با وجود تبدیل شدن به یک ستاره در 
سری آ، این هافبک خوش فکر هرگز وارد حواشی 

نشد و رفتارش را تغییر داد. همان طور که انتظار 
می رفت 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 

می شد. پارما اولین باشگاهی بود 
که هدایت تیم دوم اش 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 

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 بعدی اش 
انتخاب کرد. پیــن در تیم هایی 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 
مشهور فوتبال ایتالیا بجز کشور خودش، 
در ترکیه، اسپانیا و حتی عربستان کار 
کرده و می تــوان 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، می تواند یک 
تحول فنی را در استقالل 

رقم بزند.

در دهه 7۰ میالدی، ژان پیــر آدامز 22 بار 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 
حاال در 73 سالگی، از دنیا رفته اما آدامز در 3۹ سال گذشته، عمال 
در جدال بین مرگ و زندگی بوده است. در سال ۸2 میالدی، او 
تصمیم گرفت زانو اش را به تیغ جراحان بسپارد. اتفاقی که برای 
بسیاری از فوتبالیست ها کامال طبیعی اســت و بارها در دوران 
ورزشی شان رخ می دهد. اشتباه مهلک پزشک در تزریق دز داروی 
بیهوشی اما موجب صدمه شدید مغزی ژان شد. او که به همراه 
ماریو ترسور در خط دفاعی تیم ملی فرانسه به میدان می رفت 

و ترکیبی معروف به »گارد سیاه« را در این تیم ساخته بود، بعد 
از این حادثه تلخ به کما رفت. او مدتی در باشگاه تیم فرانسه توپ 
می زد، سپس راهی نیس شد و بعد از آن هم مدتی برای پی اس 
جی به میدان رفت. در همه این 3۹ سال، این فوتبالیست توسط 

همسرش نگهداری می شد. همواره این امید وجود داشت که او، 
کما را پشت سر بگذارد و به زندگی برگردد. با این وجود این اتفاق 
هرگز به حقیقت تبدیل نشد. شاید اگر آدامز بعد از 3۹ سال کما را 
ترک می کرد، شرایط امروز جهان برایش آنقدر غیرقابل تحمل 
و عجیب می شــد که خودش به زندگی اش پایان می داد. به هر 
حال امیدواری های همسر او نتیجه نداد و بعد از چهار دهه انتظار، 
سرانجام آدامز به کام مرگ افتاد. همسر او تاکید داشت که او همه 
مسائل اطراف را احساس می کند اما نمی تواند واکنشی نشان 
بدهد. داستان زندگی ژان، داستانی عجیب و باورنکردنی به نظر 
می رسد. داستان یک خطای ساده که زندگی یک فوتبالیست را 
برای همیشه نابود کرد. او فوتبالیست مهمی در دوران خودش 
بود، چراکه خیلی ها می گویند راه را برای ورود فوتبالیست های 
آفریقایی به فوتبال فرانسه باز کرد. ژان در داکار متولد شده بود اما 
برای تیم ملی فرانسه به میدان می رفت. بعد از او هم دورگه های 
فرانسوی- آفریقایی زیادی برای خروس ها توپ زدند. باشگاه 

نیس فرانسه تصمیم گرفته است قبل از دیدار خانگی بعدی با 
موناکو، به این فوتبالیست ادای دین کند. باشگاه پی اس جی هم 
با انتشار یک بیانیه، به این فوتبالیست و خانواده اش ادای احترام 
کرده است. جالب اینکه همبازی قدیمی و صمیمی ترین دوست 
او ماریو ترسور از رفتار همسر ژان برای زنده نگه داشتن او تحت 
هر شرایطی انتقاد کرده و از همسر خودش خواسته که اگر روزی 
در این شرایط قرارگرفت، به زندگی اش پایان بدهد. با این حال 
خیلی ها هم امیدواری و وفاداری همسر ژان را مورد ستایش قرار 
داده اند، چراکه او در همه این سال ها از بازگشت همسرش ناامید 
نشده بود. بدون تردید پزشــکی که مرتکب این خطای بزرگ 
شد، هرگز خودش را نخواهد بخشید. پزشکی که می توانست 
با کمی دقت، از بروز این اتفاق تلــخ و غم انگیز جلوگیری کند. 
خیلی ها در انتظار بازگشت ژان بودند تا این داستان به بخش های 
حماسی تری  برسد. با این حال سرگذشــت او، برای همیشه 

فراموش نشدنی خواهد بود.

دستیار مجیدی باالخره آمد

استقالل، ایتالیایی شد 

داستان باورنکردنی زندگی یک فوتبالیست 

نبرد 39 ساله 

حاال باید صبر کرد و دید  
که سجادی در قامت وزیر 
چه تصمیمی برای این دو 

باشگاه می گیرد. اگر باز هم 
قرار است هر چند ماه یک 
بار مدیران این دو باشگاه 

تغییر کنند، شرایط دو 
باشگاه هم برای همیشه 
روی همین منوال باقی 

خواهد ماند
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