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یادداشت

جانشين يحيي از استانبول ميآيد يا تبريز؟

فوتباليها با دنيزلي؛ سياسيها با خطيبي
شکست دو بر صفر قرمزهاي تبريز برابر نفت تهران،
سعیدشمس
آنهم در شرايطي که يحيي گلمحمدي بهواسطه
خبر نگار گروه ورزش
فضاي چالشياي که با مصطفي آجرلو پس از باختي
که برابر پرسپوليس داشت ،حرکت روي پوست موز را شروع کرده بود ،باعث شد تا
با تحمل هشتمين شکست ،شمارش معکوس براي اخراج اين مربي شروع شود؛
البته گلمحمدي در شرايطي سايه اخراج را روي سرش ميبيند که تراکتورسازي
بهدليل محروم بودن از حضور در فصل نقلوانتقاالت با شرايط دشواري براي
مربيگري در تبريز روبهرو بود .مخصوصا اينکه تراکتورسازي بازيکنان تاثيرگذاري
چون سعي د آقايي ،خالد شفيقي و محمدرضا اخباري را بهداليل مختلف از دست داد
و همين موجب شد تا دست اين مربي عمال بسته بماند و براي اجراي برنامههاي
تاکتيکي در نظر گرفته شده مهرههاي کارآمدي را نداشته باشد.
بر همين اساس شنيدهها حاکي از آن است آجرلو تمايل دارد تا مصطفي
دنيزلي را بهعنوان سرمربي انتخاب کند که اين ميتواند ،اتفاقي که با توجه به
پيشينه و همچنين کارنامه اين مربي در
ايران ميتواند تراکتورسازي تبريز
را از بحران نتيجهگيري خارج
کند .دنيزلي براي اولينبار
در دوره چهارم ليگ برتر با
تصميم مديرعامل فعلي
تراکتورسازي هدايت پاس
تهران را برعهده گرفت و با
وجود قهرمان نشدن در ليگ
برتر و بازماندن از نيمهنهايي
ليگ قهرمانان آسيا،
تا ثير گذ ا ر يا ش
را نشان داد،

بهطوريکه بعد از کناررفتن از کادر فني پاس ،بهعنوان سرمربي پرسپوليس تهران
فعاليتش را شروع کرد .نکته عجيب اين مربي اما اين بود که با وجود اينکه نمايش
پرسپوليس آن دوره را بهترين نمايش يک دهه اخير قرمزهاي تهران ميدانند ،در
پرسپوليس هم از رسيدن به جام محروم ماند .اما با همه اين تفاسیر ،از اين مرد
جذاب ترک بهعنوان يکي از بهترين مربيان خارجي شاغل در ايران ياد ميشود و
دقيقا بههميندليل ،تيتيها (لقب طرفداران تراکتورسازي) بهشدت از اين انتقال
احتمالي استقبال کردهاند.
نکتهاي که تراکتوري شدن دنيزلي را با ابهام مواجه کرده ،اين است که امامجمعه
تبريز و تعدادي از دستاندرکاران استان آذربايجانشرقي ،خواستار بازگشت رسول
خطيبي به اين تيم هستند و معتقدند که بهرهگيري از پتانسيلهاي اين مربي
بومي و جوان ،ميتواند براي آينده فوتبال تبريز هم تاثيرات مثبتي داشته باشد.
يکي از مشاوران آجرلو که تمايلي براي افشاي نامش نداشت ،به در گفتوگويي
کوتاه با خبرنگار «وقايعاتفاقيه» ضمن تاييد قطعي مذاکرات ابتدايي با دنيزلي ،از
اصرار سياسيون تبريز براي انتخاب خطيبي خبر داد.
نکته معلوم اما اين است که يحيي گلمحمدي به آخرخط همکاري با
تراکتورسازي رسيده است وقطعبهيقين روز 28دي ،مربي ديگري ،اين تيم را برابر
سايپا هدايت خواهد کرد و بايد منتظر ماند و ديد ،مصطفي دنيزلي ماموريت به
ساحل رساندن کشتي بهگلنشسته تراکتور را بر عهده خواهد گرفت يا رسول
خطيبي؟
در پايان ،ذکر اين نکته ضروري است که تراکتورسازي که با وقفهاي هفتساله
در سال  ،88دوباره به جمع ليگبرتريها برگشت ،در نهمين حضور متوالياش در
ليگ برتر ،با وجود ازدستدادن شانس مدعي بودن ،محکوم به اين است تا در
ليگ قهرمانان از خود اعاده حيثيت کند تا بلکه بتواند اين ادعا را داشته
باشد که «يکي از تيمهاي درجه اول فوتبال باشگاهي است» و اينطور
نباشد که همه به درجهچندميبودن سومين تيم پرطرفدار ايران
اذعان کنند.
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گل بهخودي برانکو-
شفر پس از بازگشت
به جاده رستگاري!
سپهرخرمی

خبرنگار ورزش

در پايان نشست خبري پيش از بازي برابر سايپا،
وقتي وينفرد شفر ،سرمربي آلماني استقالل ،با
عکس برانکو ايوانکويچ روي جلد يکي از روزنامهها
مواجه شد ،گفت« :ظاهرا برانکو ریيس جديد
کميته انضباطي است! آنقدر [پس از سخنان
برانکو درباره خطای سرور جپارف] خطاي جپارف
را پخش کردند که اين بازيکن محروم شود .چطور
ميشود وحيد اميري روي بدن بازيکن حريف
پايش را گذاشت اما هيچکس به آن توجه نکرد.
چرا برانکو اين موضوع را در مصاحبهاش اعالم
نکرد؟ تلويزيون مرتب خطاي جپارف را در طول
هفته گذشته نشان داد و با اين خطاي غيرعمد،
او را محروم کردند ،اگر يک بازيکن هم با مشت به
صورت بازيکن حريف بزند و خودش هم بگويد
اين کار را کردم ،آن وقت معلوم نيست با او چگونه
برخورد کنند» .برانکو البته پيشتر هم گفته بود
که شغل او مربيگري است و در کميته انضباطي و
فدراسيون سمتي ندارد .رابطه برانکو و شفر البته
تا قبل از اين اتفاق خوب بوده اما ممکن است اين
مشاجرههاي استاديومي و سطح پايين ،روي رابطه

اين دو نفر هم تاثير منفي بگذارد! پيشازاين برانکو
در پاسخ به سوال خبرنگاري گفته بود« :يک سوال
ديگر دارم چرا جپارف جريمه نشده؟ ظاهرا فقط
دو مهره را شکسته است ،شايد اگر پنج مهره بود،
جريمه ميشد و االن صدمه زيادي وارد نشده بود!
يادم است نورمحمدي را دو سال پيش بهخاطر يک
لبخواني جريمه کرده بودند ،همچنين کمال را سه
جلسه .االن هم هيچکس نميداند که چرا ايگور
چهار بازي جريمه شده است» .برانکو و شفر ،هردو
مربيان کارکشته و باتجربهاي هستند که تجربيات
بزرگ بينالمللي را يدک ميکشند .شفر در تيم ملي
کامرون ،کاري کارستان کرد و برانکو بهعنوان مربي
در تيم ملي کرواسي و همچنين بهعنوان سرمربي
در ديناموزاگرب کاري کرد که سالها هيچ مربيای
نميتواند به آن برسد! اما چرا اين دو مربي حرفهاي
اينطور به جان يکديگر افتادند و به جاي اينکه به
مسائل فني تيم خود رسيدگي کنند سراغ رقيب
رفتهاند؟ در اينکه روابطعمومي دو باشگاه سرخابي
آنطور که بايد به وظايف خود عمل نميکند و بابت
حواشي پيشآمده ،روزه سکوت گرفتند تا موقعيت
خود را به خطر نيندازند شکي نيست اما اين دو
مربي خيلي زود متوجه شدند که در فوتبال ايران ،تا
فرياد نزني پاسخی نخواهي گرفت .اما نتيجه اين
فرياد قطعا به تيم خودي بازخواهد گشت زيرا حاال
هر دو مربي بايد تا يکي دو هفته پاسخ يکديگر را
بدهند و به جاي آناليز ،حواشي جاي متن را گرفته
است! مدل جديد رفتاري برانکو–شفر را ميتوان در
مربيگري مورينيو-کونته در فوتبال انگليس يافت
که هر هفته در نشست خبري بخش اعظمي از
کنفرانس خبري را به يکديگر اختصاص ميدهند
و چهچيزي بهتر از اين تا تيتر روزنامهها از دو مربي
گولعاب شود.
باکالس و کاربلد ،خوشرن 

گزارش

نکته معلوم اما اين است که يحيي گلمحمدي به
آخرخط همکاري با تراکتورسازي رسيده است وقطعبهيقين
روز 28دي ،مربي ديگري ،اين تيم را برابر سايپا هدايت
خواهد کرد و بايد منتظر ماند و ديد ،مصطفي دنيزلي
ماموريت به ساحل رساندن کشتي بهگلنشسته تراکتور
را بر عهده خواهد گرفت يا رسول خطيبي؟

داده نما

مصطفی دنیزلی

دربی در کاتالونیا
دیگر تیم پایتخت ،اتلتیکو مادرید نیز حریف سویا
شد .والنسیا و آالوز نیز باید با یکدیگر به رقابت
بپردازند .با توجه به قرعههای مشخص شده
میتوان از حاال گفت که اگر شگفتی خاصی در
این مرحله اتفاق نیفتد ،تیمهای قدرتمند فوتبال
اسپانیا به مرحله نیمه نهایی صعود خواهند کرد
و بازیهای جذابی را در این مرحله شاهد خواهیم
بود .دیدار دو تیم اسپانیول و بارسلونا یکی از

وقایعاتفاقیه :قرعه کشی مرحله یک چهارم نهایی
جام حذفی اسپانیا موسوم به کوپا دل ری عصر
دیروز برگزار شد و با توجه به قرعههای در آمده
تیم بارسلونا ،مدافع عنوان قهرمانی ،باید به
مصاف دیگر تیم ایالت کاتالونیا ،اسپانیول برود.
در دیگر دیدار این مرحله ،رئال مادرید باز هم با
قرعه نسبتا آسانی روبرو شد و بعد از پشت سر
گذاشتن نومانسیا ،حاال باید با لگانس دیدار کند.

کوپاد لری

اسپانیول
تعداد بازیها:

31

آماربازیدرآرسیدیئی
 15بازی  6 -برد بارسلونا
3تساوی6-برد اسپانیول

پرتکرارترین دیدارهای چند سال اخیر در چارجوب
کوپا دل ری بوده است .آخرین دیدار دو تیم در این
رقابتها در فصل  2015 - 2016انجام شد که بارسلونا
موفق شد در مجموع با نتیجه  1-6از سد این تیم
عبور کند .آخرین باری که اسپانیول موفق شد در
جام حذفی در برابر بارسلونا پیروز میدان باشد نیز
به سال  1961برمیگردد که اسپانیول در مجموع دو
بازی رفت و برگشت پرگل با نتیجه  3-5برنده شد.

تعداد برد بارسا:

تعداد تساوی:

16

بهترین برد
خانگی
بارسلونا:
فصل
2016 - 2015

         1-4

بارسلونا
تعداد برد اسپانیول:

  6

بهترین برد
خانگی
بارسلونا:
فصل
2016 - 2015

پر تکرارترین نتیجه:
 0-1بارسلونا
 1-2اسپانیول
( هر دو ،سه بازی )

طرح :حامد کاظمی

تعداد کل
گلهای
زده شده:

104

  9

تعداد
گلهای
بارسلونا:

59

         0-2

آمار بازی در نیوکمپ
16بازی10-برد بارسلونا
3تساوی3-برد اسپانیول

تعداد
گلهای
اسپانیول:

45

در حاشيه کشتي پهلواني رخ داد

پيروزي ميرزاپور
در منش پهلواني

وقايعاتفاقيه :احمد ميرزاپور ،کشتيگير استان
خراسان رضوي ،بعد از باخت در فينال رقابتهاي
کشتي پهلواني سال  1396در مشهد ،با قرارگرفتن
در کنار پيروز اين رقابتها در مراسم اهداي بازوبند
پهلواني به اين کشتيگير صحنههاي زيبايي را در
ورزشگاه رقم زد .در جريان ديدار نهايي اين رقابتها
که در مشهد درجريان بود ،احمد ميرزاپور بارها و
بارها به نحوه داوري قاضي تشک اعتراض کرد.
اين اعتراضها به طرفداران و تماشاچيان اين
ديدار هم کشيده شد .تماشاگران خراساني که
خواستار پيروزي کشتيگير استان خودشان بودند
بارها اعتراض خود را به داور بازي نشان دادند .بعد
از پايان اين مسابقه و پيروزي جابر صادق زاده،
رقيب ميرزاپور ،در اين ديدار ،اعتراض تماشاگران
مشهدي به نتيجه بازي ادامه داشت و اين ،کار را
براي مسئوالن برگزاري مسابقات در مراسم اهداي

خيال راحت امارات و ترديد تيمهاي ايراني

بازي با اماراتيها
در زمين بيطرف؟

وقايعاتفاقيه :فدراسيون فوتبال امارات اعالم کرده
است که اگر درخواست اين تيم ،مبنيبر ميزباني
از تيمهاي ايراني و قطري در زمين کشور ثالث
توسط کنفدراسيون فوتبال آسيا تاييد نشود ،از
حضور در رقابتهاي ليگ قهرمانان آسيا در فصل
پيشرو انصراف خواهند داد .سايت کورا از ديدار
عادل عزت ،رییس فدراسيون فوتبال عربستان
با فاتل ،نايبرییس کنفدراسيون فوتبال آسيا
و مدير برگزاري رقابتهاي آسيايي ،توانگ خبر
داد .در اين جلسه رایزنيهاي مجدد درباره نحوه
و محل برگزاري ديدار تيمهاي ايراني و قطري با
نمايندگان اين کشور صورت گرفت .نکته جالب اما
غيبت نمايندگان فدراسيون فوتبال کشور امارات
در اين جلسه بود .پيشازاين مسئوالن ارشد هر
دو تيم در جسات مشابه برای اين موضوع تالش
ميکردند اما حاال بهنظر ميرسد که خيال مديران

بازوبند سخت کرده بود که احمد ميرزاپور عليرغم
عصبانيت و ناراحتي شديد از نحوه قضاوت اين
بازي و اعتراضهاي بعد از پايان مسابقه ،بر روي
صحنه و در کنار صادق زاده حضور پيدا کرد تا هم در
هنگام بستن بازوبند پهلواني سال در کنار او باشد
و هم جو سالن را آرام کند .با اين رفتار ارزشمند
ميرزاپور ،فضاي ملتهب و متشنج سالن آرام شد.
هواداران کشتيدوست مشهد هم با مشاهده اين
رفتار از قهرمان شهر خود ،با احترام به پيروز ميدان
به روند برگزاري مراسم کمک کردند .رفتار پهلوانانه
ميرزاپور در اين رقابت و همراهي او عليرغم باخت
برابر صادق زاده باعث شد تا بهعنوان رفتار برگزيده
پهلواني انتخاب شود و فدراسيون کشتي تصميم
بگيرد تا در رقابتهاي بينالمللي کشتي آزاد جام
تختي که در بهمنماه در تبريز برگزار خواهد شد
از اين کشتيگير تقدير به عمل بياورد .تصميم
ميرزاپور مبنيبر حضور در مراسم اهداي بازوبند
قهرماني و غلبه بر عصبانيت و اعتراض خود،
نشانگر روح واقعي کشتي در جامعه ايراني بود که
شايد سالها است که مشابه آن ديده نشده بود و
کمکم به دست فراموشي سپرده ميشد .اتفاقي
که ميتواند اخالق جوانمردي در اين رشته را در
جامعه کشتي ايران دوباره زنده کرده و الگوي خوبي
براي جوانان کشتيگير باشد.
فوتبال امارات ،بهنوعي از رای صادره کنفدراسيون
فوتبال آسيا راحت شده است .موضوع زماني
جدي ميشود که به صحبت محمد خلفان ،رییس
سابق فدراسيون فوتبال امارات توجه کنيم که
از اطمينان خود درباره رای موردنظر اين کشور از
سوي کنفدراسيون فوتبال آسيا در مورد پرونده
بازي در زمينهاي بيطرف صحبت کرده و حتي
تهديد کرده که در صورت عدم رخ دادن این اتفاق،
اماراتيها در رقابتهاي ليگ قهرمانان آسيا شرکت
نخواهند کرد .تمام اين اتفاقات درحالي رخ ميدهد
که مهدي تاج ،رییس فدراسيون فوتبال ايران و
علي کفاشيان ،نايبرییس فدراسيون ،با اطمينان
هرچهتمامتر از پيروزي پرونده ميزباني در آسيا
صحبت ميکردند .اما بعد از آن مشخص شد که
تيمهاي ايراني ،امسال هم بايد در زمين بيطرف
بهمصاف تيمهاي عربستاني بروند .درواقع
مسئوالن فدراسيون ايران با تعلل و دلخوشکردن
به يک لبخند و پيگيري نکردن اين پرونده باز هم
ضربه جبرانناپذيري به نمايندگان ايران در آسيا
وارد کردند .اتفاقي که نبايد در پرونده با امارات تکرار
شود .اطمينان و صراحت مديران اماراتي نشانه
خوبي برای فوتبال ايران نيست و اميد داريم هرچه
زودتر تدبيري از سوي مسئوالن فدراسيون برای
اين موضوع انديشيده شود.
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