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ورزش

ﺧﺒﺮ

ایتالیا میخواهد »تیم ملی« محروم شود

ﮔﺰارش

سناریوی اخراج ایران از جام جهانی

شایعه مهندسیکردن
انتخابات فدراسیون بسکتبال

برانکو رسما تمدید کرد
 ســرمربی تیــم فوتبــال پرســپولیس پس از
کشوقوسهای فراوان ،باالخــره قرارداد خود را
روز گذشــته با این تیم تمدید کــرد .قرارداد جدید
برانکو با پرسپولیس دوساله است.

مذاکره تراکتورسازی با دنیزلی

مرگ کشتيگیر گتوندي
بر اثر گازگرفتگي
 علي یوسفيکیا ،عضو ســابق تیم ملي کشتي
فرنگي و دارنده نشــان برنز آسیا ،بر اثر گازگرفتگي
درگذشــت .سیدحسین مرعشــیان ،رئیس هیئت
کشتي استان خوزســتان ،در گفتوگو با ایسنا ،در
مورد مرگ این جوان ۲۵ساله به ایسنا گفت» :گفته
شــده علت مرگ او گازگرفتگي بوده است .مرگي
مفت! بعد از دانشجوشدنش در دانشگاه تهران از
خوزستان رفت و در تهران مستقر شد .او در آخرین
انتخابــي تیم ملي بــراي حضــور در رقابتهاي
کشــتي دانشجویان مقابل رســول گرمسیري قرار
گرفت و به او باخت و به مســابقات اعزام نشــد.
یوسفيکیا ،پســر بسیار خوب و با اخالق نیکو بود،
دارنده مدال برنز آسیا بود و با همان مدال توانست
در دانشگاه تهران به تحصیل بپردازد« .یوسفيکیا،
براي تفریح به بابلســر سفر کرده بود و در محلي
که اســکان داشــت ،بر اثر گازگرفتگي درگذشت.
مدال برنز مســابقات قهرماني نوجوانان آســیا و
کسب ســه عنوان قهرماني المپیاد دانشجویي ،از
جمله افتخارات این کشتيگیر محسوب ميشود.
همچنین او چندســال قبل نیز به تیم ملي جوانان
دعوت شده بود.

ﻋﮑﺲ :ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﻦزاده ،ﺗﺴﻨﯿﻢ

 نمایندگان باشگاه تراکتورسازی برای مذاکره با
مصطفی دنیزلی ،سرمربی نامدار ترکیهای ،به این
کشور ســفر کردند و به نظر میرسد در پایان سفر
خــود ،این مربی را راضی به حضور در ایران کنند.
به گزارش »ورزش سه« ،اختالفات پیشآمده میان
مصطفی آجورلو و یحیی گلمحمدی ،مدیرعامل
و ســرمربی تراکتورســازی ،در روزهــای گذشــته
شــدت گرفته اســت .بعد از جریمــه ۲۰درصدی
گلمحمدی از ســوی باشگاه که حسابی سرمربی
این تیم را عصبانی کرد ،حاال به نظر میرســد این
دو به آخر خط رسیدهاند و بعید است یحیی بتواند
به کارش در تیم تبریزی ادامه دهد.

شــرق» :ایران باید از جام جهانی روسیه محروم شــود«؛ این خبری است
که این روزها ایتالیاییها را ســر ذوق آورده و رســانههای این کشــور مدام
در حــال مخابرهکــردن آن هســتند .ماجرا از این قرار اســت کــه بعد از
گفتوگوی مســعود شــجاعی ،کاپیتان ســابق تیم ملی بــا روزنامه »ال
پائیس« اســپانیا ،حــاال ایتالیاییها وارد میدان شــدهاند و خبر از »دخالت
دولت در امور فوتبال در ایران« دادهاند .معتبرترین رســانه ایتالیایی که این
موضوع را مطرح کرده »کوریره دالســرا« اســت؛ کوریره دالسرا که یکی از
مشــهورترین روزنامههای ایتالیا هم هست ،در سایت خبریاش گزارشی با
عنوان »هیچ بازی ملی برای بازیکنی که اصولگراها را به چالش کشــید«
نوشــته و در آن به صحبتهای مسعود شجاعی اشاره کرده است .دالسرا
مینویسد» :شــجاعی بعد از بازی با تیم پانیونیوس مقابل مکابی اسرائیل
در رقابتهــای لیــگ اروپا ،دیگر به تیم ملی کشــورش دعوت نشــد .او و
حاج صفــی دو بازیکن ایرانی بودند که بعد از  ۳۸ســال بــرای اولین بار
مقابل رقیبی از اســرائیل به میدان رفتنــد .بااینحال حاجصفی خیلی زود
در صفحه اینســتاگرامش عذرخواهی کرد و به تیم ملی برگشــت ولی کار
برای مســعود شجاعی دشوار شد؛ چون اصولگراها در ایران دل خوشی از
او ندارند .مســعود پیشتر درباره فســاد در فوتبال ایران صحبت کرده بود
و قبل از آن در ســال  ۲۰۰۹هم از اعتراضات مردمی در ایران حمایت کرده
بود .بههمیندلیل آنها نمیخواهند این بازیکن به تیم ملی دعوت شــود.
حاال ســؤال اینجاست که اگر این دعوتنشدن دخالت دولت و سیاست در
فوتبال نیست ،پس چه معنیای میتواند داشته باشد .اگر فیفا به این امور
رسیدگی کند ،ایران احتماال از جام جهانی کنار گذاشته میشود«.
ایتالیا بهجای ایران به جام جهانی میرود!
این گزارش کوریره دالســرا بازتاب بسیار زیادی در دیگر رسانههای ایتالیا
داشــته؛ هرچند هیچ رســانهای معروفتر از کوریره دالسرا ،به این موضوع
نپرداخته است .بااینحال ســایت »فوتبال تودی« ایتالیا گزارش مفصلتری
دراینباره رفته و بهطور مشــخص خواســته فیفا ،ایران را از حضور در جام
جهانی روسیه محروم کند .این سایت در گزارشش مینویسد» :ممکن است
ایران ،کشــوری که بهعنوان دومین تیم به جــام جهانی صعود کرده ،از این
رقابتها کنار برود و شــانس ایتالیا برای حضور در جام جهانی بیشتر شود.
مسعود شــجاعی ،کاپیتان این تیم به دالیل سیاسی از تیم ملی بیرون مانده
و کیروش ،سرمربی ایران ،او را دعوت نکرده است .البته ایرانیها معتقدند
این دعوتنشدن فنی است ولی خیلیها میدانند که مسعود بعد از بازی با
نماینده اســرائیل در لیگ اروپا دیگر به تیم ملی ایران دعوت نشده است .از
این گذشــته باید صحبتهای محمدرضا داورزنی ،معاون وزیر ورزش ایران
را هــم در نظر گرفت که گفته بازیکنان ایرانیای که مقابل رقیب اســرائیلی
به میدان رفتهاند ،به هیچ وجه به تیم ملی دعوت نمیشــوند .این مصداق
کامل دخالت دولت در فوتبال است .البته مسعود شجاعی چند وقت پیش
با آقــای روحانی ،رئیسجمهور ایران ،درباره ورود زنان به ورزشــگاهها هم
صحبت کرده اســت؛ چون ایران کشــوری اســت که به زنان اجازه ورود به
ورزشــگاه را نمیدهد .حاال آیا فیفا که خودش بهطور صریح عنوان میکند
دخالــت سیاســت در فوتبــال را برنمیتابد و کشــورهایی را کــه این اصل
را رعایــت نمیکنند ،از انجــام هر رقابتی که زیر نظر این نهاد برگزار شــود،
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محروم میکند ،حاضر اســت ایران را از جــام جهانی کنار براند؟« .در ادامه
این گزارش ،عنوان شــده که در صورت محرومیت ایران از جام جهانی ،این
ایتالیا اســت که بهجای این کشــور راهی جام جهانی میشود» :فیفا بهطور
صریح عنوان کرده اگر هر کشوری بههردلیل از جام جهانی کنار برود ،کمیته
اجرائــی این نهاد میتواند خودش یک تیم را به جام جهانی ببرد .برای فیفا
هم طبیعتا تیمی بهتر از ایتالیا پیدا نمیشــود« .مشــابه این گزارش را چند
سایت دیگر در ایتالیا کار کردهاند که البته چندان شناختهشده نیستند.
آیا ایران از جام جهانی محروم میشود؟
حاال کــه ایتالیاییها به موضوع محرومیت ایران از جام جهانی دامن
زدهاند ،باید بهطور مشخصتری این موضوع را بررسی کرد .در نگاه کلی
باید به این سؤال پاسخ منفی داد؛ چون بهطور رسمی از سوی فدراسیون
فوتبال اعالم نشــده که دلیل دعوتنشدن مســعود به تیم ملی سیاسی
است؛ فدراسیون فوتبال ایران این موضوع را فنی و بنابر تصمیم کارلوس
کیروش عنوان کرده اســت .از این گذشته ،موضوعی که برگ برنده ایران
در این موضوع اســت ،احســان حاجصفی اســت؛ بازیکنی که بههمراه
مسعود در پانیونیوس مقابل مکابی به میدان رفت ولی حاال در تیم ملی
ایران حضور دارد؛ اگر قرار به برخورد سیاسی بود ،باید احسان حاجصفی
هــم از تیم کنار میرفــت .بااینحال هنوز موضوعی که داســتان را حاد
میکند صحبتهای داورزنی ،معاون قهرمانی وزارت ورزش است .چون
هرچه که باشد این صحبتها از زبان مقامی تقریبا رسمی مطرح شده و
عواقب سختی میتواند داشته باشــد .بااینحال در مجموع و به دالیلی

که در باال عنوان شــد ،سخت است فیفا دعوتنشــدن مسعود شجاعی
بر تیم ملی را سیاســی تلقی کند؛ مگــر اینکه کیروش یا یکی از اعضای
فدراسیون فوتبال بر این موضوع صحه بگذارند.
سومین تالش ایتالیاییها
ایران ســومین کشــوری اســت که ایتالیا روی آن »زوم« میکند! پیش از
این دو کشــور دیگر هم بودند که ایتالیا را امیدوار کرده بودند .این کشــور که
در پلــی آف رقابتهای انتخابی جام جهانی به ســوئد باخت و از رســیدن
به جام جهانی روســیه بازماند ،اولین بار روی پرو دســت گذاشت؛ کشوری
که دســتخوش تغییر و تحول در عرصه سیاســی شد و قانونی وضع شد که
همه فدراســیونها باید با دولت و مســئوالن جدید همکاری کنند .ایتالیا با
اســتناد به همین الیحه از فیفا درخواست خروج پرو از جام جهانی را کرد و
اعتقاد داشــت این قانون جدید ،دخالت صریح دولت در فوتبال است .بعد
از پرو نوبت به اســپانیا رسید؛ یکی از مطرحترین کشورهای اروپایی! ماجرای
اســپانیا کمی هم جدی بود ،چون بعد از برکناری رئیس فدراســیون فوتبال
این کشــور بهدلیل فساد ،فیفا نامهای به مسئوالن اســپانیایی نوشت و آنها
را تهدیــد به اخراج از جام جهانــی کرد .فیفا در نامهاش متذکر شــده بود
که رئیس جدید باید طبق فرایند آزاد انتخاب شــود و دستنشــانده دولت
نباشــد .ایتالیاییها هم تالش زیادی کردند از این نامه فیفا به اسپانیا به نفع
خودشــان استفاده کنند که موفقیتی به دست نیاوردهاند .فعال ایران سومین
تالش این کشور اروپایی است که با بحث مشترک »دخالت دولت در فوتبال«
بهدنبال محرومیت آنها از جام جهانی است.

دایي ميخواهد مانع تاریخسازي استقالليها شود
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شرق :حسین حسیني ،دروازهبان جوان استقالل ،حاال
بــه نامي مانــدگار در تاریخ فوتبال ایران تبدیل شــده
است .در ابتداي فصل کســي تصور نميکرد بازیکني
که قرار است ذخیره مهدي رحمتي در استقالل باشد،
اینگونه خوش بدرخشــد .حســین حســیني از هفته
ششــم وارد دروازه استقالل شــد و با انجام بازيهاي
خوب ،جایگاه خود را محکم کرد.
ایــن دروازهبــان در هفتــه قبل موفق شــد رکورد
گلنخوردن در تاریخ لیگ برتر را بشکند.
دروازهبــان اســتقالل در بازي با تراکتورســازي،
دروازه خود را بســته نگه داشت تا با شکستن رکورد
علیرضا بیرانوند ،رکــورد جدیدي در تاریخ لیگ برتر
ایران ثبت کند .حسیني اگر  ۲۳دقیقه گل نميخورد،
رکورد بستهنگهداشتن دروازه در تاریخ لیگ برتر را به
نام خود ثبت ميکرد.
اســتقالل و حســیني در بازي هفته گذشته یکبار
دیگــر دروازه خود را بســته نگه داشــتند تا حســیني
بــه رکــورد  ۷۸۷دقیقــه گلنخــوردن برســد؛ رکورد
گلنخــوردن متوالي در لیگ برتر .ایــن رکورد تا قبل از
این فصــل در اختیار آرمنــاک پطروســیان ،دروازهبان
پیشین سپاهان ،با  ۷۰٤دقیقه گلنخوردن بود .علیرضا
بیرانونــد ،دروازهبــان پرســپولیس ،در بــازي با فوالد
خوزستان موفق شــد از رکورد پطروسیان عبور کند .او
در دقیقه  ۸۹آن بازي گل خورد تا زمان بستهنگهداشتن
رکورد گلنخوردن در
دروازهاش به  ۷۱۹دقیقه برسد .د
دست بیرانوند باقي
تاریخ لیگ برتر تنها دو هفته در ت
عبور کرد.
ماند و حسیني هفته پیش از آن ر
ایــن البته پایان کار حســین حســیني
ـیني جوان
فرصت را
نیســت .دروازهبــان آبيها ایــن صت
رکورد
دارد تــا جمعــه در بازي با ســایپا کورد
ایران را
گلنخــوردن در تاریــخ فوتبــال ن
ایران،
هم بشــکند .در تاریــخ فوتبــال ان،
تیم
بهرام مــودت ،دروازهبان پیشــین یم
ملــي ،در مقطعــي در پرســپولیس
س
 ۸۴۴دقیقــه متوالــي دروازهاش را
بســته نگه داشــت .بعــد از او ناصرر
حجــازي در اســتقالل ،رکورد ۸۳۷
دقیقــه را ثبــت کــرد .ســومین نفر
احمدرضا عابدزاده است که در لیگ
گ
آزادگان با پیراهن پرســپولیس ۸۰۲ ،دقیقه
دروازهاش را نداد.
به صورت سریالي اجازه بازشدن زه
حســیني در این جدول فعال نفر چهارم است،
امــا در بازي فردا با ســایپا این فرصــت
ـت را دارد تا
دقیقه گل نخورد،
بــه نفر اول تبدیل شــود .او  ۱۶ه
دقیقه از ناصر
رکورد عابدزاده را ميشکند و با  ۵۱قیقه
حجازي عبور ميکند .حسین حسیني
ي براي اینکه
به رکــورددار گلنخوردن در تاریــخ فوتبال ایران

تبدیل شــود ،به  ۵۸دقیقه گلنخوردن نیاز دارد .او اگر
از دقیقــه  ۵۸ســالم عبور کند ،بــا  ۸۴۵دقیقه ،رکورد
جدیدي در تاریــخ فوتبال ایران ثبت و نــام خود را در
فوتبال ایران جاودانه ميکند.
پرواز به عرش
حسیني که فصل را بهعنوان ذخیره مهدي رحمتي
آغاز کرد ،حــاال به یکي از بهتریــن دروازهبانان فوتبال
ایران تبدیل شــده است .او مدتي است که به تیم ملي
دعوت ميشود و ميتواند یکي از مسافران جام جهاني
هم باشــد .در این فصل همهچیز بــراي این دروازهبان
جوان رؤیایي بوده اســت؛ از نیمکتنشــیني محض تا
حضور در جام جهاني .حسیني در مدت یک ماه موفق
شد خود را به عرش برســاند .او در  ۱۰بازي اخیر خود
در لیــگ ایران تنهــا یک گل خورده که یــک پنالتي در
داربي بوده اســت .این عملکرد تحسینبرانگیز که پس
از آمدن وینفرد شــفر رقم خورد ،او را به روسیه نزدیک
و نزدیکتر کرده است.
دایي مقابل استقالل
حســیني اگر در بازي با ســایپا  ۵۸دقیقه مقاومت
کند ،بــه بهترین دروازهبــان تاریخ ایــران از این حیث
تبدیل خواهد شــد .سرنوشت حســیني در دست علي
دایي اســت .علي دایي ،سرمربي ســایپا ،در بازي رفت
موفــق شــد اســتقالل را با یــک گل شکســت دهد و
مطمئنا بــراي بازي فردا انگیزه زیادي دارد .ســرمربي
پرســپولیس ميتواند فردا کاری کند که
پیشــین پر
رکورد گلنخــوردن در تاریخ فوتبــال ایران در
پرسپولیســيها باقي بماند .تقابل دایي
دســت پر
اســتقالل همیشــه جذابیتهــاي خاص
و اســ
خودش را داشــته اســت .دایي در این
خو
سالها بارها با تیمهاي مختلف؛ سایپا،
س
پپرسپولیس ،راهآهن ،صبا و نفت تهران
مقابل اســتقالل قــرار گرفته اســت.
دایي در شروع مربیگرياش در سایپا،
چهاربار مقابل اســتقالل قــرار گرفت
چ
که ســه برد و یک تســاوي کسب کرد .او
در پنپنجمیــن تقابلــش با اســتقالل هم با
پرسپولیس ،استقالل را برد تا در پنج بازي
پرسپ
خــود در مالقــات با اســتقالل در قواره
اول خـ
ســرمربي به چهار برد برســد .ناکاميهاي
ســرمر
دایــي مقابل اســتقالل از آن بهبعد شــروع
شــد .ددایي حدود هشــت فصل بــود که در
لیگ موفق نشــده بود استقالل را شکست دهد تا
بازي رفت این طلسم را شکست .هرچند
اینکه در باز
فصل قبل ددر جام حذفي موفق شد بههمراه نفت
اســتقالل را حذف کند .دایــي در لیگ برتر
تهــران ،اســت
اســتقالل قرار گرفته که حاصلش پنج
۱۸بار مقابل اس
برد ،هفت تساوي و شش باخت شده است.

 انتخابات ریاســت فدراسیون بســکتبال در حالی
قرار است روز شنبه برگزار شــود که در روزهای اخیر
شــایعات زیــادی درخصــوص مهندســیکردن این
انتخابات در میان بوده است .از میان  ۲۵نفری که برای
شرکت در انتخابات این فدراسیون ثبتنام کرده بودند،
عــدهای انصراف دادند و عــدهای هم تأییدصالحیت
نشــدند .درحالحاضر  ۱۴نفر تأییدصالحیت شدهاند
که بیــش از نیمی از آنها کارمنــدان و مدیران وزارت
ورزش هســتند .تعداد زیــاد ثبتنامکننــدگان برای
شــرکت در این انتخابات ،انتقادهــای زیادی را در پی
داشته اســت تا جایی که گفته میشود وزارت ورزش
برای انتخابات این فدراســیون برنامــه دارد تا فردی
از داخــل این وزارتخانه به ریاســت برســد .از نکات
درخور توجه فهرســت بلندباالی کاندیدای انتخابات
فدراســیون بســکتبال ،نامنویســی و تأییدصالحیت
مازیــار ناظمی ،مدیــر روابطعمومــی وزارت ورزش،
برای شــرکت در این مجمع اســت .بااینحال شنیده
میشــود از بین  ۱۴کاندیدایی که صالحیت آنها تأیید
شده ،حسن طباطبایی ،رئیس مجموعه ورزشی آزادی
که ســابقه فعالیت در حراســت وزارت ورزش را نیز
دارد ،فردی اســت که از شــانس باالیی برای کســب
کرســی ریاست فدراسیون بســکتبال برخوردار است.
در روزهای گذشــته در فضای مجــازی این موضوع
مطرح شــده بود که محمود مشــحون ،رئیس سابق
فدراسیون بســکتبال ،در تماس با رؤسای هیئتها از
طباطبایی ،یکی از نامزدهای انتخابات ،حمایت کرده
است .این شایعات در حالی مطرح میشود که انتشار
عکسهای طباطبایی در کنار مشحون ،در مراسم ختم
مادر استاندار گلســتان بیش از پیش به آن دامن زده
است .محمود مشحون دراینباره میگوید» :متأسفانه
برخی از افراد به مراسم ختم هم رحم نمیکنند .افراد
زیادی در این مراسم از جامعه ورزش حضور داشتند.
این شیطنت کسانی است که همه آنها را میشناسند.
من با ســلطانیفر و داورزنی هــم خوشوبش کردم؛
چرا تصاویر این گفتوگوها پخش نشــد؟ طباطبایی،
مدیر مجموعه آزادی است و مثل سایر مدیران ورزش
در این مراســم حاضر شــده بود .ما با هم به مراسم
نرفتیم؛ بلکه تصاویر طوری منتشــر شده که انگار ما
با هم بودیم .شــاید به صورت اتفاقــی هر فردی در
مراســم ختم کنار فرد دیگری بنشــیند .ضمن اینکه
اکثرا مدیران ورزشــی در این مراسم حضور داشتند و
من هم با خیلی از دوســتان خوشوبش کردم« .البته
این صحبت هم در میان اســت که طباطبایی عالوهبر
حمایت مشــحون ،از حمایــت وزارتیهــا هم برای
تصدی ریاست فدراسیون بسکتبال برخوردار است .او
در واکنش به ایــن موضوع اینگونه توضیح میدهد:
»مشــحون ســرمایه بزرگی برای بســکتبال و ورزش
کشور اســت .صحبت خاصی بین من و ایشان نبوده
و نباید به حاشــیهها توجه کــرد .وزارت ورزش مثل
سایر فدراســیونها در انتخابات بسکتبال هم از کسی
حمایت نمیکند .اینکه میگویند گزینه وزارت هستم،
درست نیست« .روز گذشته نیز محمد شروین اسبقیان،
مدیرکل دفتر امور مشــترک فدراسیونها ،تمامی این
شایعات را رد کرد و به رسانهها گفت» :متأسفانه این
موضــوع را هم به ما اطالع دادهاند و این مســئله را
تکذیب میکنم .وزارت ورزش و جوانان از نامزدی در
انتخابات فدراسیون بسکتبال حمایت نمیکند«.
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