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مورینیو: سخت است مثل فرگوسن باشم
ســرمربی تیــم رم ایتالیا 
عنوان کرد اگر بخواهد مانند 
فرگوســن باشــد باید تا ۷۹ 
سالگی در رم باشد و این کار 

بسیار دشواری است.
به گزارش ایسنا و به نقل 
از دیلی میرور، مورینیو آخرین 
سرمربی بود که یونایتد را به 
قهرمانی رسانده است. سرمربی سابق چلسی در اولین فصل خود در یونایتد، جام 
اتحادیه و در ادامه جام خیریه و لیگ اروپا را کســب کرد. قبل از او لوئیس فن 
خال توانست جام حذفی را به دست بیاورد که آن عنوان اولین قهرمانی یونایتد 

بعد از فرگوسن بود. 
علیرغم شــروع خوب او در منچستر، همه چیز بد شد و مورینیو تنها پس از 
دو ســال و نیم حضور در راس کار، اخراج شد. این مربی ۵۹ ساله پس از اخراج 
از شــغل بعدی خود در تاتنهام، شــهرت خود را در رم بازسازی کرد و تیم را به 
فینال لیگ کنفرانس اروپا رســاند که اولین فینال اروپایی این تیم ایتالیایی در 

۳۱ سال گذشته است.  
ژوزه مورینیو قبل از دیدار با تورینو گفت: سر الکس فرگوسن بیش از ۲۰ سال 
مربی منچستریونایتد بود. من در حال حاضر ۵۹ سال سن دارم، بنابراین ۲۰ سال 
اگر در یک تیم باشم ۷۹ ساله می شوم که خیلی زیاد است. دشوار است که مانند 
فرگوســن سالها در یک تیم بود. من رم را بسیار دوست دارم. می توانید آن را در 
نحوه کار من ببینید، می توانید آن را احساس کنید. من پروژه ای را پذیرفتم که 
شــرایطش با شرایط قبلی من متفاوت بود، یک پروژه سه ساله در تیم رم دارم. 
بعداً خواهیم دید. من سه سال اینجا می مانم و بعدا درباره من قضاوت کنید. حاال 

من اینجا هستم و فصل آینده هم اینجا خواهم بود.
او درباره کارلو آنچلوتی و رساندن تیمش به فینال لیگ قهرمانان گفت: او در 
اورتون مربی بود و هیچکس درباره کارلو صحبت نکرد. مشــکل کارلو این است 
که او نتوانســته مثال در اورتون قهرمان لیگ قهرمانان اروپا شود. انتظار داشتند 
من قهرمان سری آ شوم. من نگران چنین انتظاراتی نیستم و تنها روی کار خودم 

تمرکز دارم.

دعوت کاپیتان رویس به تیم ملی آلمان
 برای لیگ ملت ها 

ســرمربی تیم ملی آلمان 
مارکو رویس را برای بازی های 
ماه آینده لیگ ملت ها مقابل 
ایتالیا، انگلیس و مجارستان به 

اردوی ژرمن ها فراخواند.
به گزارش ایسنا و به نقل از 
ساکرنت،  آلمان کار خود را در 
لیگ ملت ها با دیدار با ایتالیا، 
انگلیس و مجارستان شــروع خواهد کرد و مردان هانسی فلیک امیدوار هستند 
بتوانند به آمادگی باالیی قبل از شروع جام جهانی ۲۰۲۲ دست یابند. کای هاورتز، 
تیمــو ورنر و آنتونیو رودیگر ســتاره های چلســی و ایلــکای گوندوغان هافبک 

منچسترسیتی همگی در این فهرست حضور دارند.
رابین گوســنس مدافع کناری اینتر و رابین کوخ مدافع لیدز یونایتد از جمله 

افرادی هستند که از فهرست آلمان برای این رقابتها خط خوردند.
فلیک همزمان با معرفی بازیکنان آلمــان برای لیگ ملت ها گفت: همه این 
شانس را دارند که برای جام جهانی در ترکیب تیم حضور داشته باشند. درهای 
تیم ملی به روی همه باز است.  من هر کسی را که ناامید است درک می کنم. ما 
انتظاراتی از بازیکنان داریم که این انتظارات را به خودشان نیز گفتیم و در واقع 

استانداردها برای حضور در تیم ملی آلمان روشن است. 
فلیک همچنین گفت که احتمال دعوت سایمون تروده مهاجم ۳۴ ساله را در 
آینده رد نمی کند، زیرا او ۳۰ گل به ثمر رساند تا شالکه را  به بوندسلیگا برساند. 
هشت بازیکن بایرن مونیخ که دهمین قهرمانی متوالی بوندسلیگا را در این فصل 
به دست آوردند، هسته اصلی تیم ملی آلمان را تشکیل می دهند که کاپیتانی آن 

بر عهده مانوئل نویر دروازه بان بایرن است.
نکته مهم این فهرست حضور مارکو رویس کاپیتان دورتموند است که در سال 
۲۰۱۹ به دلیل خســتگی از فهرست آلمان برای لیگ ملت ها کنار کشید و حاال 

دوباره به تیم ملی آلمان برگشته است.

رضایت سرمربی آمریکا 
از بازی دوستانه با مراکش و اروگوئه

سرمربی تیم فوتبال ایاالت 
متحده گفت که بازی دوستانه 
پیش رو بین مراکش و ایاالت 
متحده »چالش خوبی« برای 

تیمش است.
به گزارش ایسنا و به نقل از 
استار، تیم ملی فوتبال آمریکا 
در اولین دیدار دوســتانه در 
اســتادیوم TQL در سینسیناتی اوهایو به دیدار مراکش خواهد رفت.  تیم ملی 
فوتبــال مراکش اولین تیم آفریقایی خواهد بود که از زمان ســرمربیگری گرگ 
 MAP بلهارتر برابر آمریکا بازی می کند. برهالتر در مصاحبه ای با شبکه خبری

Sport مراکش گفت: ما بسیار مشتاقانه منتظر این چالش هستیم.
برهالتر عملکرد تیم ملی مراکش را به ویژه در مسابقات مقدماتی جام جهانی 
برجســته کرد و گفت: آنها گل های زیادی به ثمر رساندند و تعداد بسیار کمی 
دریافت کردند، بنابراین بازی دوســتانه با آنهــا چالش خوبی خواهد بود. ایاالت 
متحده هرگز مراکش را شکست نداده است و ما از کیفیت آنها بسیار آگاه هستیم.
قرعه کشی نهایی جام جهانی مراکش را در گروه F در کنار بلژیک، کرواسی 
و کانادا قرار داد، در حالی که ایاالت متحده در گروه B با انگلیس، ایران و برنده 

پلی آف اروپا قرار گرفت.
تیم ایاالت متحده یک بازی دوســتانه دیگر را بعد از این دیدار برابر تیم ملی 
فوتبال اروگوئه برگزار می کند و پس از آن دو بازی در لیگ ملت ها برابر گرانادا و 

السالوادور  برگزار خواهد کرد.
ســرمربی آمریکا در ادامه گفت: بازی های دوستانه مقابل مراکش و اروگوئه 
فرصت های مهمی برای آماده ســازی ما برای جام جهانی است. ما می خواستیم 
مقابــل تیم هایی بــازی کنیم که در جــام جهانی هم حضور دارنــد، بنابراین 

می دانستیم که این بازیهای دوستانه مفید هستند.
پس از دو دهه غیبت، شیرهای اطلس )لقب تیم ملی مراکش( در سال ۲۰۱۸ 
با عملکردی چشمگیر به جام جهانی بازگشتند ولی در دور گروهی حذف شدند. 

آنها امیدوار هستند بتوانند این دوره حتی بهتر از دوره قبل باشند.

برنز والیبال باشگاه های آسیا به شهداب رسید
تیم والیبال شــهداب با پیروزی مقابل نماینده قزاقســتان در جایگاه ســوم 

باشگاه های آسیا قرار گرفت.
به گزارش ایسنا، تیم والیبال شهداب یزد در دیدار رده بندی باشگاه های آسیا 
دیروز مقابل تاراز قزاستان به میدان رفت و سه بر صفر )۲۵ بر ۲۰، ۲۵ بر ۱۵ و 

۲۵ بر ۲۲( پیروز شد.  
 بــه این ترتیــب قهرمان لیگ برتر ایــران در اولین تجربــه حضور در جام 
باشگاه های آسیا عنوان سومی این مسابقات را به دست آورد.   شهداب نجشنبه 

با شکست مقابل سانتوری ژاپن از صعود به فینال بازماند.  
نماینده ایران برای حضور در این دوره از مسابقات سه بازیکن مطرح خارجی 
را جذب کرد. دونــووان ژاورونوک ملی پوش چک، جان گوردون پرین ملی پوش 
کانادا و روبرت لندی سیمون دفاع وسط کوبایی و یکی از بهترین های جهان برای 

این مسابقات به عضویت تیم شهداب درآمدند.
روبرتلندی ســیمون با کسب ۱۸پوئن عنوان امتیازآورترین بازیکن این دیدار 
را به دســت آورد و در تیم تاراز نیز انولبک کانیبک اولو )کاپیتان( با ۱۰ امتیاز، 
بهترین بازیکن شد. امین اسماعیل نژاد نیز با کسب ۱۴ امتیاز دومین بازیکن برتر 
میدان و تیم شهداب بود. تیم شهداب در مجموع ست های این مسابقه ۷۵ امتیاز 
کسب کرد که به ترتیب ۴۲ پوئن در حمله، ۶ امتیاز در دفاع، ۷ پوئن سرویس و 
۲۰ امتیاز از اشتباهات بازیکنان نماینده قزاقستان بود. تاراز نیز در این مسابقه در 
مجموع ۵۷ امتیاز کسب کرد که شامل ۲۷ امتیاز حمله، ۶ دفاع، ۲ پوئن سرویس 

و ۲۲ امتیاز از اشتباهات بازیکنان شهداب بود. 

اخبار کوتاه

گروه ورزشــی - محمدحســین یزدی: باشــگاه 
پرسپولیس: نمایندگان پرســپولیس به ناظر مسابقه تذکر 
دادند که شــرایط امنیت جانی برای اعضــای تیم فوتبال 
پرســپولیس فراهم نیست. تمام قوانین بین المللی و داخلی 
تکلیف را در این شــرایط معلوم می کند اما بازی شروع شد 

بدون این که این مسایل مرتفع شده باشد!
باشگاه تراکتورسازی: علی رغم تالش مسؤوالن مربوطه و 
بزرگان تیم به همراه نیروهای انتظامی مستقر در ورزشگاه، 
جهت فراهم کردن شرایط برای از سرگیری بازی و با وجود 
نظر داور و نماینده ســازمان لیگ برای پیگیری بازی، تیم 

پرسپولیس از حضور در زمین امتناع کرد.
اگرچه بروز رفتارهای ناخوشایند در ورزشگاه های فوتبال 
چیز جدید و عجیبی نیست اما آنچه روز پنج شنبه گذشته 
در ورزشگاه یادگار امام تبریز اتفاق افتاد در دو دهه اخیر در 
فوتبال ایران بی سابقه بود. بعد از بارها پرتاب سنگ و اشیای 
مختلف از ســوی جمعی از تماشــاگران به سوی بازیکنان 
پرسپولیس در دیدار این تیم با تیم پرطرفدار تراکتور سازی 
تبریز، باعث واکنش از ســوی بازیکنان پرســپولیس شد و 
همین موضوع آتش را در این ورزشــگاه روشن کرد، آتشی 
که با توقف بازی در دقیقه ۷۲ توسط داور هم خاموش نشد. 
بازیکنان پرســپولیس تهران ۳ ساعت در رختکن این تیم 
حبس بودند تا شــرایط برای خروج آنها از ورزشگاه فراهم 
شــود و پس از آن نیز در زمان خــروج یحیی گلمحمدی 

سرمربی تیم تهرانی رفتار زشتی رقم خورد. 
امــا توقف بازی در دقیقه ۷۲ اولیــن وقفه در این بازی 
نبود. نخســتین توقــف این دیدار در دقیقــه ۳۰ بازی که 
پرسپولیســی ها قصد زدن ضربه کرنر را داشتند اتفاق افتاد 
که تماشاگران تراکتور با پرتاب بطری و سنگ، مانع از شروع 
بازی شدند. البته اشیایی که هواداران تراکتور پرتاب کردند 
در نهایت به یکی از بازیکنان خودشان برخورد کرد تا بازیکن 
خودشــان را مصدوم کرده باشند. پیش از آن در دقیقه ۱۶ 
بازی یک بازیکن از پرســپولیس و یــک بازیکن از تراکتور 

سازی توسط داور از زمین اخراج شده بودند. 
در نیمه دوم حاشــیه به اوج خود رســید. در دقیقه ۴۶ 
این بازی امید عالیشاه، کاپیتان پرسپولیس از کوره در رفت 
و اشــیایی که به داخل زمین پرتاب شــده بود را به سمت 
تماشاگران تراکتور پرتاب کرد. همین اتفاق جنجال بزرگی 
به وجود آورد تا تماشاگران تراکتور با پرتاب بطری و سنگ 
بــه داخل زمین منجر به توقف ۱۶ دقیقه ای بازی شــدند. 
همین اتفاق باعث شــد که بعضی رسانه ها عنوان کنند که 
امید عالیشاه بازیکن پرسپولیس در جریان حواشی دیدار این 
تیم مقابل تراکتور نقش مهمی ایفا کرد چرا که جواب سنگ 

پرانی هواداران این تیم را داد.
تکــرار چند بــاره بارش ســنگ امید عالیشــاه ناگهان 
خشمگین و عصبانی شد و به سمت پرتاب کنندگان سنگ، 
واکنش مستقیم نشان داد. او که صورتش هم لحظاتی مثل 
محمد صالح در بازی حســاس مصر و ســنگال در داکار با 
لیزرها پوشانده شده بود، چند باری سنگ ریزه هایی که در 
دست خود داشت به سمت زمین و سپس به سمت تابلوهای 
تبلیغاتی و خط دروازه پرتاب کرد تا به این شــکل ناراحتی 

خود را از رفتار تماشاگران نشان دهد.
در این دقایق نیمکت پرســپولیس و عکاســان به میانه 
میدان آمدند تا از اشــیاء پرتابی هــواداران تراکتور در امان 
بماننــد. کاظم محمودی، سرپرســت و ارتوئرول ســائالم، 
سرمربی تراکتور هم تالش کردند تا هواداران تیم شان را آرام 
کنند و در نهایت مهدی کیانی، کاپیتان تراکتور وارد عمل 

شود تا بازی دوباره از سر گرفته شود.
با این حال تا پایان این بازی تماشاگران تراکتور به تناوب 
اشیایی به داخل زمین پرتاب کردند و بازی را تحت الشعاع 
قرار دادند تا این که در دقیقه ۷۲ داور تیم ها را از زمین بازی 
خارج کرد.  خبرگزاری ایسنا نوشت که یکی ازنکات عجیب 
درباره این دیدار، اســتفاده از تمام ظرفیت ورزشگاه یادگار 
امــام بود در حالی که طبق تصمیم ســتاد کرونا، باید فقط 

۳۰ درصد بلیت فروشــی انجام می شد. همچنین بازیکنان 
تراکتور بیش از ۱۰ دقیقه بعد از نیمه کاره شــدن بازی در 
اقدامی عجیب در ورزشــگاه یادگار امــام دور زدند و برای 

تماشاگران شان دست زدند و از آن ها تشکر کردند.
در فضای مجازی نیز اتفاقات این بازی بسیار پررنگ شد. 
انتشار قیلم هایی از رفتارهای عجیب عده ای در تماشاگران 
تراکتور ســازی که صدای گرگ در می آوردند و کتک زدن 

سرمربی پرسپولیس در هنگام خروج بسیار پرواکنش بود. 
چرا اجازه برگزاری بازی را دادید؟ 

ســاعاتی پس از توقف بازی باشگاه پرسپولیس با انتشار 
بیانیه ای، این سوال را پرسدی که اصوال با توجه به حوادثی 
که پیش از شــروع بازی شــکل گرفت، چرا مجوز برگزاری 
بازی صادر شــد؟! در این بیانیه نوشــته شده که » شرایط 
نامناسب برای برگزاری این مسابقه، پیش از شروع آن هویدا 
بود. حضور بیش از ۳۰ درصدی تماشــاگران  در ورزشگاه، 
فحاشــی و حمله با سنگ و اشیاء دیگر، قبل از مسابقه آغاز 
شــده بود و عدم امکان مهار شــرایط نیز معلوم بود. قبل از 
مســابقه وقتی یحیی گل محمدی همراه با دســتیار خود 

برای بررسی شــرایط زمین وارد شدند، با این مسایل روبه 
رو بودند که سنگی هم دســتیار سرمربی پرسپولیس را از 
ناحیــه پهلو دچار جرح کرد. این رویه در هنگام گرم کردن 
بازیکنان پیش از شروع مسابقه ادامه پیدا کرد و آنها با پرتاب 
سنگ رو به رو شدند. نمایندگان پرسپولیس به ناظر مسابقه 
تذکر دادند که شرایط امنیت جانی برای اعضای تیم فوتبال 
پرســپولیس فراهم نیست. تمام قوانین بین المللی و داخلی 
تکلیــف را در این شــرایط معلوم می کند اما بازی شــروع 
شــد بدون این که این مســایل مرتفع شده باشد!« باشگاه 
پرسپولیس با تشریح حوادث بازی، تصریح کرد: »سرمربی 
پرسپولیس که در شروع بازی هنگام رفتن به سکوها با وجود 
اســکورت پلیس و همراهان مورد اهانت و حمله قرار گرفته 
بود با وجود تالش ماموران و مســووالن برگزاری مسابقه به 
جهت پرتاب اشیاء و سنگ نتوانست در رختکن حضور پیدا 
کند. همین امر به تنهایی کافی بود که مشــخص سازد این 

مسابقه شرایط ادامه ندارد.«
افرادی مشکوک در ورزشگاه بودند!

در مقابل باشگاه تراکتور ســازی نیز اطالعیه ای در این 

خصــوص صادر کرد که در آن آمده بود: » اتفاقاتی در بازی 
تراکتور و پرسپولیس از سوی عده ای تماشاگر ناشناس رخ 
داد که مورد تایید این باشــگاه نیست و افراد متخلف قطعا 
ارتباطی با هواداران واقعی تراکتور ندارند. این افراد به حالت 
مشکوک و صرفا برای ایجاد تنش در ورزشگاه حضور یافته 
بودند. هیچ کدام از مشوقین باشــگاه و رابط شهرستان ها، 
افراد تنش آفرین را نمی شناختند و به نظر می رسد عده ای 
برای ضربه زدن بــه تراکتور در هفته های پایانی لیگ برتر، 
بین هواداران این تیم حضور یافته بودند. متاسفانه تعدادی 
از اعضــای تیم رقیب نیز با هــدف ماهی گرفتن از آب گل 
آلود، بــا رفتارهای تنش زا هواداران را تهییج و ســکوها را 
ملتهب کردند. از جمله این رفتارها پرتاب ســنگ به سمت 
هواداران از سوی امید علیشاه و مهدی ترابی بود که به هیچ 
عنوان قابل توجیه نیســت.« این باشگاه همچنین ادعا کرد 
که علی رغم تالش مسؤوالن مربوطه و بزرگان تیم به همراه 
نیروهای انتظامی مســتقر در ورزشگاه، جهت فراهم کردن 
شرایط برای از سرگیری بازی و با وجود نظر داور و نماینده 
سازمان لیگ برای پیگیری بازی، تیم حریف )پرسپولیس(  

از حضور در زمین امتناع کرد.
شناسایی عوامل حمله به گل محمدی

مدیر تیم فوتبال پرســپولیس روز جمعه اعالم کرد که 
دو فردی که به یحیی گل محمدی حمله کردند، شناسایی 

شده اند.
محمــد محمدی درباره چگونگی ایجــاد تنش در بازی 
پرسپویس و تواکتور سازی گفت: فکر می کنم از آنجایی این 
اتفاق شروع شد که مســئوالن برگزاری بازی طبق صورت 
جلسه و دستورالعمل ستاد کرونا بازی را برگزار نکردند. قرار 
بود فقط ۳۰ درصد ظرفیت ورزشــگاه را بلیت فروشی کنند 
وتماشــاگر بیاید اما این اتفاق رخ نداد و تمام ورزشگاه را پر 
از تماشاگر کردند. وقتی ما میهمان هستیم، تمام مسئولیت 
برگزاری با تیم میزبان است و ما مسئولیتی نداریم. ما فوتبال 
بازی می کنیم تا هواداران از فوتبال لذت ببرند. ذات ورزش 
یعنی این که هــوادار از فوتبال لذت ببرد. فوتبال رویدادی 

ورزشی است که هواداران از آن لذت ببرند.
وی در ادامــه داد: قبــل از آغاز بازی زمانــی که آقای 
گل محمــدی بــه زمیــن رفت تا چمــن را بازدیــد کند، 
ســنگ پرانی و بی احترامی شروع شد. بطری آب به سمت 
آقای گل محمدی پرتاب می کردند و ناســزا می گفتند. این 
روند ادامه داشــت تا اینکه در ابتدای بازی داور، بازی را به 
خاطــر لیزر متوقف کرد. واقعا به چــه قیمتی؟ امتیاز بازی 
برای تراکتور چه ارزشی داشت که هوادارانش چنین رفتاری 
کردند؟ فوتبــال برد و باخت دارد اما واقعا نتیجه گرفتن به 
چه قیمتی؟ معاون ورزشــی باشگاه پرســپولیس در ادامه 
تصریح کرد: قبل از بازی مدیر تیم آقای پیروانی در جلســه 
هماهنگی مسابقه تاکید می کند که ۳۰ درصد ورزشگاه باید 
تماشــاگر حضور داشته باشــد اما این اتفاق رخ نمی دهد و 
تماشــاگر زیادی می آیــد. یگان ویژه هم بــرای ۳۰ درصد 
ظرفیت ورزشــگاه خودش را آماده کرده بود نه اینکه اندازه 

کل ورزشگاه تماشاگر حضور داشته باشد.
او همچنین گفــت: از دو نفری که به آقای گل محمدی 
حمله کردند شــکایت کردیم و از طرف دیگر از مســئوالن 
باشــگاه تراکتور هم که نتوانســتند بازی را مدیریت کنند 
شکایت خواهیم کرد. آن دو نفری که به آقای گل محمدی 
حمله کردند شناســایی شــده اند و تا آخر ایــن موضوع را 
پیگیــری می کنیم. محمدی درباره بیانیه باشــگاه تراکتور 
هم گفت: این بیانیه واقعا ساده بود. با توجه به مستندات و 
اتفاقاتی که رخ داد، واقعا جای دفاع نداشت. ما هم خواستار 
این هســتیم که کمیته انضباطی با شــدت با این موضوع 
برخورد کند. اگر به کسی آسیب جدی وارد می شد، چشمی 
کور می شــد و یا کســی ضربه مغزی می شد، باز هم بیانیه 
می دادند و عذرخواهــی می کردند؟ این رفتار چه توجیهی 
دارد؟  اگر اتفاق ناگواری رخ می داد چه کســی این موضوع 

را مدیریت می کرد؟

خــودش را بچه پــرروی ورزش ایران می دانــد و با نقره 
المپیکی که ۱۰ ســال پیش گرفته، از مسئوالن و روسای 
مختلف فدراسیون امتیاز می گیرد، بدون اینکه دستاوردی 

در یک دهه اخیر در سطح جهانی داشته باشد.
»وقتی در یک رشته فقط یک نفر باشی که مدال المپیک 
گرفتی، وقتی مدال نگیری هجمه ها زیاد می شود. شاید در 
برخی رشــته ها بیشــتر از این برای هر فرد هزینه شود. با 

مدالــی که گرفتم بودجه ۱.۵ میلیاردی فدراســیون را ۱۰ 
میلیارد کــردم و فکر می کنم زیاده خواهی نکردم. در مورد 
عمل خار پشته من گفتند زگیل بوده و چرا به آلمان می روم 
در حالی که به درخواست خود دوستان در کمیته المپیک 
عمــل جراحی را در آلمان انجام دادم. این ها حاشــیه هایی 
بود که برای من ســاخته شد و به فال نیک می گیرم. حتما 
ورزشــکار خوبی هستم که در ۳۷ ســالگی من را می زنند. 

اینکه از روی قصد و غرض بگویند هزینه میلیاردی می شود، 
درســت نیســت.« به گزارش ایسنا،  این ســخنان احسان 
حدادی در حاشــیه اختتامیه لیگ قایقرانی اســت که به 
انتقاد از ســفرهایش به آمریکا واکنش نشان داده است اما 
چــرا تا این حد طلبکارانه؟ حــدادی کدام طالی جهانی را 
به گردن آویخته که این همه ادعا دارد؟ سال هاســت که از 
طریق تنها مدال المپیکش )نقره المپیک ۲۰۱۲( امتیازات 
زیادی را از مسئوالن ورزش کشور گرفته و در مقابل امکانات 
خوبی که برایش فراهم شده است، تنها مدال آسیایی کسب 
می کند. به عبارتــی امکاناتی در حد قهرمانــان جهان اما 
نتایجی غیرقابل مقایسه! این ورزشکار بارها در کمپ تمرینی 
چوالویستای کالیفرنیا تمرین کرده که جزو کمپ های قابل 
قبول المپیکی و پارالمپیکی ها اســت اما با حرف هایی مثل 
اینکه شــرایط برای من در اردوی خارجی بسیارطاقت فرسا 
خواهد بود  ســعی کرده تصویر دیگری از شــرایط خود در 
اردوهــای تمرینی خارج از کشــور ارائه بدهد، در حالی که 
همه اهالی دوومیدانی می دانند در ایران و خارج از کشــور 
امکانات تمرینی خوبی دارد. شاید ۲۰۱۲ را بتوان اوج دوران 
ورزشــی احسان حدادی دانســت، جایی که برای اولین بار 
در دوومیدانی ایران موفق شــد مدال المپیک )نقره( کسب 
کند اما بعد از آن پا را فراتر از آســیا نگذاشت و نتوانست در 

قهرمانی جهان یا المپیک عنوان درخوری کسب کند.
حدادی از ورزش ایران چه خواسته که در اختیارش قرار 
نگرفته اســت؟ چه کسی سد راهش شــد که پس از ماه ها 

تمریــن در آمریکا و با بهترین شــرایط در قهرمانی جهان 
۲۰۱۹ قطر به مدال هم نزدیک نشد، در جایگاه هفتم قرار 

گرفت و بعد هم گفت زورم همین بود.
برای عمل خار پاشــنه اش به آلمان رفت و دالری هزینه 
کرد امــا همان عمــل را دلیلی برای وخیم شــدن اوضاع 
دیســک کمرش دانســت و در ادامه رکورد ضعیف ۵۸.۹۸ 
متر را در المپیک به ثبت رســاند. در حالی که بســیاری از 
اهالی دوومیدانی معتقد بودند اگــر نتواند رکورد خوبی به 
ثبت برســاند در المپیک شرکت نمی کند اما کسب عنوان 
تجربه چهار المپیک پیاپی بســیار رنگ و لعاب دارتر بود و 
راهی توکیو شد، حتی بعد از رکورد ضعیفش هم خبری از 

عذرخواهی نبود و گفت ناراحت نیستم.
نکته دیگر اینکه حدادی در مسابقات قهرمانی کشور که 
۲۲ اردیبهشت برگزار شد، رکورد ضعیف ۵۹.۸۱ متر را ثبت 
کرد اما گویا برنامه دارد برای شرکت در مسابقه و تمرین با 
مربی خود بار دیگر راهی آمریکا شــود اما ضرورت رقابت با 
رکورد کمتر از ۶۰ متر در مســابقه برون مرزی چیست که 
دالری هزینه شــود؟ از طرفی بازی های آسیایی به تعویق 
افتاده است و این ورزشکار می تواند ابتدا رکورد خود را کمی 
ارتقاء بدهد و بعد به دنبال رقابت در میدانی فراتر از ایران و 
سفر به آمریکا باشد چرا که حد حدادی تنها در سطح آسیا 
است و با توجه به اینکه سفر به آمریکا به گفته این ورزشکار 
برایش بسیار سخت و طاقت فرسا است، مردم و مسئوالن نیز 

راضی نیستند او بیشتر از این به خود سختی دهد!

چه کسی مقصر ناتمام ماندن بازی پرسپولیس و تراکتورسازی است؟

ورزشگاه لبالب از جمعیت، تماشاگران مشکوک و مسئوالن بی خیال!

احسان حدادی؛ همچنان طلبکار حتی با رکورد ۵۹ متر!

یک پیشکسوت اســتقالل می گوید آبی پوشان محتاط 
بازی می کنند چون به دنبال رکوردشکنی هستند.

محسن گروســی در گفت وگو با ایســنا درباره تساوی 
استقالل مقابل آلومینیوم در روز پنج شنبه گذشته  اظهار 
کرد: بازی در نیمه اول متعادل بود و شــرایط برای هر دو 

تیم یکسان بود اما صحنه خاصی نداشت.
در نیمه دوم اســتقالل بــا تعویض هایش موقعیت های 
خوبی را به دست آورد اما متاسفانه در این بازی نتوانست 

سه امتیاز را به دست آورد. 
البته این را باید بگویم که یکی از مشکالت در استقالل 
این اســت که نمی خواهد در این ســه بازی بازنده باشد و 

محتاط کار می کند.
او ادامه داد: البته نباید از دفاع خوب اراکی ها بگذریم که 
جانانه دفاع کردند و از دروازه شان دفاع کردند. با این حال 
در کل استقالل مســتحق پیروزی بود چون هر چه بازی 
به انتها می رفت، بهتر کار می کرد و متاســفانه فرصت ها از 
دســت رفت. استقالل فوتبال خوبی را به نمایش گذاشت. 

در دو بازی آینده هم اگر شکســت نخورد، یک رکورد به 
یاد ماندنی را ثبت می کند. همه هواداران و تیم می خواهند 

رکورد خوبی ثبت شود.
این پیشکســوت اســتقالل درباره ادامــه این عملکرد 
استقالل در فصل آینده گفت: استقاللی ها نیاز دارند ثبات 
مدیریت و بازیکن داشته باشد. همه این ها دست به دست 
هم خواهد داد تا این عملکرد در فصل بعد تکرار شود. آن ها 
ســال بعد باید نقاط ضعف خود را برطرف کنند. کسی که 
تیمی را قهرمان می کند قطعا توانایی هایی داشــته که این 

عنوان را به دست آورده است.
او ادامه داد: باید برای فرهاد مجیدی شرایط بهتر از این 
ایجاد کنند تا نقاط ضعف را برطرف کند. این که اســتقالل 
قهرمان شد یعنی برنامه ریزی دقیقی داشته اند و بازیکنان 
کنونی برای تیم مثمر ثمر بودند. اگر در ســال های آینده 
همین شــرایط ایجاد شود، شــک نکنید مجددا قهرمان 
خواهند شــد و ثبات و تــداوم قهرمانی را در اســتقالل 

خواهیم دید.

محسن گروسی: 

استقالل به دنبال رکوردشکنی  است

کمیته انضباظی فدراسیون فوتبال باید درباره نیمه تمام 
ماندن بازی و نتیجــه آن تصمیم بگیرد. این کمیته تا یک 
هفته فرصت دارد که نتیجه دیدار پرســپولیس و تراکتور را 

مشخص کند.
راســاس ماده ۱۳ آیین نامه مسابقات لیگ برتر، اگر داور 
مســابقه ای بنا به دالیل قهری پیــش از پایان زمان قانونی 
بــازی را متوقف کند، داور با همکاری مســئوالن برگزاری 
مسابقه باید مانند بندهای ۱، ۲ و ۳ ماده ۱۲ عمل شود. در 
ماده ۱۲ گفته شده، بازی به مدت ۳۰ دقیقه تعلیق می شود 
تا شــرایط به اندازه کافی برای شروع مسابقه مناسب شود. 
حال اگر با در نظر گرفتــن یک تعلیق ۳۰ دقیقه ای امکان 
آغاز بازی فراهم نشود، ۳۰ دقیقه تعلیق دیگر در نظر گرفته 

خواهد شد.
در نهایــت در صورتی که بعــد از پایان زمان انتظار دوم 
در بند ۲ و نبودن امکان برگزاری مسابقه، سازمان لیگ در 
خصوص شروع مجدد یا لغو مسابقه تصمیم نهایی را اتخاذ 

می کند.
هم چنین براســاس بند ۲ ماده ۱۳، در صورتی که یک 
مســابقه در هر زمان از بازی توسط داور ناتمام رها )تعلیق( 
شود، مسابقه روز بعد از همان دقیقه )تعلیق شده( با شرایط 
موجود زمان توقف مسابقه )احتساب گل های به ثمر رسیده(، 
دریافت اخطار )کارت زرد(، اخراج )کارت قرمز( بازیکنان و 
دیگر اعضای تیم و هم چنین با همان لیست اسامی بازیکنان 

و دیگر کادر فنی ادامه پیدا می کند.
ذکر این نکته حائز اهمیت اســت که در بند ۷ ماده ۱۳ 

آمده اســت که امکان درخواست تجدید نظرخواهی تیم ها 
از تصمیمات اتخاذ شــده در مــاده ۱۲ و ۱۳ وجود ندارد و 

تصمیمات هیات برگزاری نهایی است.
به همین دلیل اگر ســازمان لیگ فوتبــال این بازی را 
نیمــه کاره در نظر بگیرد و اقدام به ادامه یا برگزاری دوباره 
دیدار تراکتور و پرســپولیس نکند، براساس بند ۵ ماده ۱۳ 
آیین نامه مسابقات و ماده ۶۲ آیین نامه انضباطی فدراسیون 

فوتبال تصمیم گیری خواهد شد.
براساس ماده ۶۲ آیین نامه انضباطی فدراسیون فوتبال، 
اگــر به علت رفتــار )اعم از فعل یا تــرک فعل( یک تیم یا 
رفتاری که یک باشــگاه )تیم( مســئوالن آن شناخته شود 
)به استثنای قوای قاهره(، یک مسابقه برگزار نشود یا نیمه 
تمام بماند، باشــگاهی )تیمی( که مســئول شناخته شود 
توســط کمیته انضباطی ۳ بر صفر بازنده اعالم و ضمنا به 
پرداخــت حداقل ۵۰۰ میلیون ریال جریمه نقدی به عالوه 
کلیه خسارات وارده به ســازمان لیگ و فدراسیون فوتبال 
محکوم می شود. کمیته انضباطی باید ظرف مدت یک هفته 

به موضوع رسیدگی و مبادرت به صدور رای کند.
در این مورد باید دید که جنجال تماشاگران تراکتور در 
یادگار امام جزو قوای قاهره یا به عبارت ســاده تر، مواردی 
که از اختیار و کنترل باشــگاه تراکتور بوده، در نظر گرفته 
می شــود یا خیر. البته این امکان هم برای پرسپولیســی ها 
وجود دارد که با توجه به شــروع جنجــال اصلی از پرتاب 
اشیاء داخل زمین به سمت تماشاگران تراکتور توسط امید 

عالیشاه، وی مقصر شناخته شود.

کمیته انضباطی درباره نتیجه بازی تصمیم می گیرد


