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قلعهنویی :بهموقع میگویم چه
کسانی نتایج را مهندسی کردهاند

مشکل جدي سازمان لیگ
در صورت قهرماني پرسپولیس

تاریخسازي داماش یا ۶تایيشدن
پرسپولیس
 امشــب آخرین دیدار فوتبالــي فصل ۹۸-۹۷
ایــران در خوزســتان برگــزار ميشــود و دو تیم
پرســپولیس و دامــاش فینال جام حذفــي را در
ورزشگاه شــهداي فوالد برگزار ميکنند .دوتیمي
که وضعیتشان خیلي به هم شباهت ندارد و حتي
در تاریــخ جامهاي حذفي نیــز تاریخچه متفاوتي
دارنــد .این هشــتمین فینال ســرخهاي پایتخت
است و این در حالي اســت که رشتيها نخستین
فینال خــود را در جام حذفــي تجربه ميکنند.به
گزارش ایســنا ،پرســپولیس پیش از این توانسته
هفت بار به فینــال صعود کند که حاصل آن پنج
قهرمانــي و دو نایبقهرماني بوده اســت .از این
حیث پرســپولیس بعد از اســتقالل که تاکنون ۱۱
فینــال را تجربه کرده ،رکورددار اســت .همچنین
تا به حــال  ۱۳تیم قهرماني در این مســابقات را
تجربه کردهاند که اســتقالل با هفت و پرسپولیس
با پنــج قهرماني در ردههاي نخســت قرار دارند.
شاگردان برانکو در صورت پیروزي در دیدار امشب
ميتوانند به یکقدمي رقیب دیرینه برســند و در
صورت قهرماني داماش ،این تیم به چهاردهمین
تیمي تبدیل ميشود که مدال طالي این مسابقات
را به گردن انداخته است .سيودومین فینال جام
حذفي در حالي برگزار ميشود که این هفدهمین
فینالي اســت که بــه صــورت تکبــازي برگزار
ميشــود .در این دیدارها  ۱۲۱گل به ثمر رسیده و
 ۲۴تیم در این  ۳۱دیدار حضور داشتهاند و داماش
تیم بیستوپنجم خواهد بود.

ﻋﮑﺲ :ﺳﺎﯾﺖ ﺟﻬﺎﻧﻰ واﻟﯿﺒﺎل

 امیر قلعهنویی ،سرمربی تیم فوتبال سپاهان،
همچنان روی مواضع خود مبنی بر مهندســی
نتایــج مســابقات اصــرار دارد و گفــت که به
زودی در ایــن مورد صحبت خواهــد کرد .امیر
قلعهنویــی ،ســرمربی تیم فوتبال ســپاهان در
گفتوگو بــا برنامه رادیویی »تهران ورزشــی«
بعــد از حذف ســپاهان از مرحلــه نیمهنهایی
جــام حذفی و شــرایط ایــن تیم گفــت :من با
باشــگاه صحبت کــردم .یکســری مــدارک و
اســناد را از رفتارهایــی که آقایــان بعد از بازی
داشــتند ،جمــع کردیــم .شــما ببینید گزارش
ناظر بازی گم شــده اســت! میگویند شکایت
کردنــد و ما هم اســتقبال میکنیم ،خدا را گواه
میگیــرم کــه خیلیهــا در ایــن دو روز به من
پیــام دادند و من را مورد لطف خودشــان قرار
دادند .البته یکســری هم هســتند که فحاشی
کردند که نشــاندهنده تربیت خانوادگیشــان
اســت .حتما این رفتار را بین خواهر و مادرشان
دیدهاند که این الفاظ را بــه کار میبرند .قطعا
صحبت کنند ما هم صحبت میکنیم.سرمربی
تیم فوتبال ســپاهان در پاسخ به این پرسش که
چرا نمیگویید مهندســی فوتبال از ســوی چه
کســانی انجام میشــود ،عنــوان کرد :بهموقع
میگویم .االن اگر یکسری منابع اطالعاتیمان
را بگوییم ،درســت نیســت .من بعد از بازی با
اینکــه تیمم ۹نفــره شــد ،طوری درایت کردم
که همه از من تشــکر کردند .آقای ســلیمانی
و دوســتان دیگر گفتنــد که از شــما ممنونیم
که نگذاشــتید جو خراب شــود .من به تکتک
بازیکنانشــان تبریک گفتــم ،ولی در آزادی چه
الفاظی را به من گفتنــد .چرا این اتفاقات فقط
برای یک تیم اســت؟! حتی درگیری در بازی با
سایپا ،درگیری در تبریز فقط برای یک تیم است!
چرا بین ما و تراکتور نیســت؟! مگر ما  ۲بر صفر
نباختیم؟ مگر به اســتقالل نباختیم؟ ما مدارک
داریم و اســتقبال میکنیم .آنها بعــد از اینکه
قهرمان شدند ،یکســری صحبتهایی کردند.
شما استوری بازیکنانشــان را ببینید .آنها همه
چیز را زیر سؤال بردند.او همچنین تصریح کرد:
مگر چند بازیکن پرسپولیس نگفتند نمیگذارند
در جام حذفی قهرمان شوند .این مسائل یعنی
چه؟ به چه کســی تهمت میزنند؟ خدا را گواه
میگیرم که بعد از بازی با پرســپولیس در لیگ
با سیاوش یزدانی برخورد کردم و گفتم اگر فردا
معذرتخواهی نکند دیگر به تمرین نیاید و بعد
از آن معذرتخواهی کرد .چطور میشــود که
یزدانی باید یک جلســه تعلیق شود ،ولی برای
بازیکنان آنها نباید اتفاقی بیفتد .سیاوش یزدانی
را که تعلیق کردند ،چرا این کار را برای بازیکنان
پرســپولیس نکردند؟! از این مسائل زیاد است.
چرا فدراســیون فوتبــال روی اســتوری آقایان
عکسالعمل نشــان نداد؟ آنها تهمت را شروع
کردند و گفتند نمیخواهند پرسپولیس قهرمان
جام حذفی شــود .چه برخوردی شد؟! الفاظی
که به کار بردند هم انگلیسی بود و هم فارسی
و هم با دســت فحش دادند .آقایان حسنزاده
و تورک چه شــدند؟ آقای حسنزاده پنج ،شش
ســال اســت که علیه من حکم داده است .دو
سال است که یک قانون آمده که اگر قرار است
علیه کســی رأی داده شــود یا باید حضوری یا
کتبی صحبتهایش شــنیده شــود .در دو سال
گذشــته آرایی کــه کمیته انضباطــی علیه من
داده ،همه خالف بوده اســت .مــا تا جایی که
توانستیم جو را آرام کردیم ،ولی در استادیوم به
من فحش ناموس دادند!

تصمیم دوسر باخت!
ِ

شــرق :والیبال ایران دومین دیدار خــود در رقابتهاي
لیگ ملتهاي  ۲۰۱۹را هم با پیروزي پشتسر گذاشت.
شــاگردان ایگور کوالکوویچ که در نخســتین گام ،ایتالیا،
دومین تیم پرافتخار این رویداد بزرگ ،را شکســت داده
بودند ،دیــروز با روحیهاي مضاعف به مصاف چین ،تیم
میزبان مسابقات رفتند .در شرایطي که پیشبیني ميشد
چینيهــا بهترین بهره را از شــرایط میزباني خود ببرند،
اما در نهایت این بلندقامتــان ایراني بودند که نتیجه را
بــه نفع خود تمام کردند و در دیداري تقریبا یکطرفه با
نتیجه  ۳بر صفر رقیب دیرینه آسیایي خود را از پیشرو
برداشــتند ۲۵ .بر  ۲۵ ،۲۲بــر  ۱۸و  ۲۵بر  ۲۱امتیازهایي
بود که بهترتیب در ســه ســت این دیدار به دست آمد.
ســرمربي صــرب والیبال کشــورمان در ایــن دیدار هم
تیمــش را با ترکیب اصلي و تمام تــوان به رویارویي با
چین فرســتاد تــا دومین برد خود را جشــن بگیرد.چین
که در اکثر رشــتههاي ورزشي سرآمد قاره کهن است ،در
سالهاي گذشته به ندرت توانسته برابر تیم ملي والیبال
ایران حرفي براي گفتن داشته باشد .این تیم در دوره قبلي
لیگ ملتها نیز متحمل شکست سختي از ایران شد .در

دومین پیروزي والیبالیستها در لیگ ملتها

»اژدهاي زرد« اسیر ایران
سالهاي اخیر همواره ایران توانسته چین را؛ چه در سطح
مسابقات جهاني و چه آســیایي شکست دهد و اژدهاي
زرد خیلي براي والیبال کشورمان دردسرساز نشده است.
البته مروري بر تاریخچه رویارویي دو تیم نشــان ميدهد
کــه چینيها ســابقه بهتــر و بیشــتري در پیروزيهاي
کسبشده از تقابل با همدیگر دارند .چینیها در نخستین
دیدار خود مقابل آلمانها صفآرایي کردند ،اما با اختالف
نزدیک و در ست پنجم بازي نتوانستند به پیروزي برسند.
چینيها امسال براي صعود به المپیک  ۲۰۲۰برنامهریزي
زیــادي کردهاند و بــا ســرمایهگذاري قابلتوجهی براي
رســیدن به این هدف تالش ميکننــد .چین تاکنون دوبار
در بازيهاي المپیک شــرکت کرده اســت که دومینبار
در ســال  ۲۰۰۸به دلیل میزباني در پکن ســهمیه گرفت.

دﻋﻮا ﺑﺮ ﺳﺮ ﻧﺨﻮاﺳﺘﻦ ﺗﯿﻢ اﻣﯿﺪ
وضعیــت ســرمربی تیــم امیــد ایــران در
ســاعتهای پایانی روز گذشــته هنوز مشخص
نشده بود؛ ایران بعد از تشــکر از زالتکو کرانچار
کــه هدایت تیــم المپیک در مرحله نخســت را
برعهده داشــت ،نتوانســت مربیان مدنظرش را
برای هدایت تیم امیدها راضی کند؛ اگرچه ابتدا
عنوان شد قرار است از بین جواد نکونام و یحیی
گلمحمــدی یکــی هدایت امیدها را به دســت
بگیرد ،ولــی خیلی زود این دو نفر قید حضور در
این تیم را زدند؛ نکونام هدایت فوالد در لیگ برتر
ایران را برعهده گرفت تا جانشــین افشین قطبی
شــود و یحیی گلمحمدی هم با وجود مذاکرات
با مســئوالن فدراســیون فوتبال ترجیــح داد به
پیشنهاد مالی خوب باشــگاه پدیده پاسخ مثبت
بدهــد و به کارش در مشــهد ادامه دهد .بعد از
اینکه این دو نفر از فهرســت خارج شــدند ،خبر
رسید که قرار اســت مهدی مهدویکیا به ایران
برگردد و با امیدها کار کند؛ مهدی اما خیلی زود
چنین خبری را تکذیب کرد تا نشان دهد عالقهای
بــه هدایت این تیم در راه رســیدن بــه المپیک
 ۲۰۲۰ندارد؛ اینطور شــد که خبرها دوباره حول
محور حمید استیلی چرخید؛ مدیرفنی تیم امید.
همین چند روز پیش عنوان شــد که او قرار است
تغییر پست بدهد و خودش آستینها را باال بزند
و امیدهــا را برای رســیدن به المپیــک هدایت
کنــد ،ولی از قرار معلوم ،وضعیت حســاس زیر
 ۲۳ســال و قرعه ســختی که در مرحله نهایی
انتخابی به آنها خورده ،اســتیلی را هم منصرف
کرده است .اینطور شــده که فعال امیدها بدون
ســرمربی طی میکنند .مســئوالن فدراســیون
فوتبــال در کنار مســئوالن کمیته ملــی المپیک

بعد از قطع همــکاری با کرانچار خبــر دادهاند
که ســرمربی بعدی حتما ایرانی است ،ولی حاال
مربیان ایرانی ســطحباال هم عالقهای به هدایت
این تیم ندارند؛ عمدهترین دلیلی که باعث شــده
سرمربیان سرشناس وطنی نخواهند هدایت تیم
زیر  ۲۳ســال را برعهده بگیرند ،دســتمزد پایینی
است که فدراســیون قرار شده بپردازد .به غیر از
آن موضوع حســاس عدم صعود به المپیک در
طول  ۴۰ســال اخیر هم ســنگینی میکند؛ االن
کمتر کســی حاضر است رزومه خودش را خراب
کنــد .ایران با توجه به دومشــدن در مرحله اول
انتخابی در گروه مربوطه ،در سیدبندی وضعیت
خوبی ندارد و قرعه ســختی نصیبش میشــود.
قرعه سخت احتمال ناکامی ایران در راه رسیدن
بــه بازیهــای المپیــک را به  ۴۴ســال افزایش
میدهد و کســی دوســت ندارد امضای ناکامی
امیدها در کارنامهاش باشد .بهاینترتیب حاال خبر
میرسد که فدراســیون به سراغ گزینههای دیگر
مــیرود؛ آنها که از جذب مربیان شــاغل در لیگ
برتر ناامید شــدهاند قرار است هدایت تیم امید را
به عباس چمنیان بدهند؛ سرمربی سابق تیمهای
نوجوانــان و جوانــان ایران کــه البتــه کارنامه
قابلقبولــی با جوانترها در رقابتهای آســیایی
دارد .چمنیــان و تیمش اگرچــه در جام جهانی
نتوانستند انتظارات را برآورده کنند ،ولی دستکم
در تیمهای پایهای توانســتند کارهــای خوبی را
انجام بدهند .این پرســش را کــه چمنیان گزینه
ایدئالی برای هدایت امیدهاست یا نه ،فقط زمان
میتواند پاسخ دهد ،ولی به همان دالیلی که در
باال عنوان شده ،گزینههای در دسترس فدراسیون
فوتبال برای امیدها چندان زیاد نیست.

مقام هفتمي مسابقات قهرماني جهان بهترین عنوان این
تیم در رویدادهاي بینالمللي به شــمار ميرود .این تیم
همچنین ســه مدال طال در بازيهاي آسیایي دارد .رائول
لوزانو ،سرمربي آرژانتیني و سابق تیم ملي والیبال ایران،
در انتخابــي المپیک  ۲۰۱۶نیــز درحالحاضر هدایت این
تیم را برعهده دارد .امیر غفور با کســب  ۱۹امتیاز عنوان
امتیازآورترین بازیکن زمین را کســب کــرد .غفور در بازي
مقابــل ایتالیا نیز بــا  ۲۰امتیاز این عنوان را کســب کرده
بود .تیم ملي والیبال ایران با این برد شــشامتیازي شد.
مليپوشان کشورمان از ســاعت  ۱۲:۳۰امروز یکشنبه در
ســومین و آخرین دیدار خود در مرحله مقدماتي مقابل
آلمــان قــرار ميگیرند.تیمهاي فرانســه ،ایــران ،ایتالیا،
آرژانتین ،چین ،برزیل ،روسیه ،لهستان ،صربستان ،آمریکا،

آلمــان و ژاپــن  ۱۲تیم اصلي و ثابــت در لیگ ملتهاي
والیبال خواهند بود که براي هفت ســال در گروه مردان
لیگ ملتهاي والیبال حضور خواهند داشــت .تیم ملي
والیبــال ایران در ســال  ۲۰۱۹هفتمین حضــور خود در
لیــگ جهاني والیبال را که با نــام لیگ ملتهاي والیبال
برگزار ميشــود ،در حالي تجربــه ميکند که هدایت تیم
ایران را ایگور کوالکوویچ براي سومین سال متوالي در این
رقابتها برعهده دارد.مليپوشــان ایران در شــش دوره
گذشته این رقابتها با خولیو والسکو ) ،(۲۰۱۳اسلوبودان
کــواچ ) ۲۰۱۴و  ،(۲۰۱۵رائول لوزانو ) (۲۰۱۶و کوالکوویچ
) ۲۰۱۷و  (۲۰۱۸بــه میــدان رفتند .بهتریــن عنوان ایران
در این مســابقات با حضور کواچ در ســال  ۲۰۱۴بود که
مليپوشــان موفق شدند مقام چهارم مسابقات را کسب
کنند .سال گذشته نیز تیم ملي با هدایت ایگور در جایگاه
دهمي قرار گرفت.
تیمهاي والیبال برزیل )بــا  ۹مدال طال ،هفت نقره و
چهار برنز( ،ایتالیا )با هشــت مدال طال ،سه نقره و چهار
برنز( و تیم روســیه )با ســه مدال طال ،پنج نقره و هفت
برنز( بهترتیب پرافتخارترین تیمهاي لیگ جهاني هستند.

اﯾﺮان دوﺑﺎره ﺑﻪ ﺑﺎزيﻫﺎي ﺳﺎﺣﻠﯽ ﺟﻬﺎﻧﯽ رﺳﯿﺪ
شرق :پسگرفتــن میزباني بازيهاي ساحلي جهاني
 ۲۰۱۹از آمریکا ،فرصت خوبــی را پیشروي ورزش
ایران قــرار داد .انجمــن کمیتههاي ملــي المپیک
) (ANOCکــه زیرمجموعــه کمیتــه بینالمللــي
المپیک ) (IOCاســت ،در حالي مسئولیت برگزاري
این بازيها را به آمریکایيها داد که مسئوالن ورزش
کشــور را براي شــرکت در این رویداد بر سر دوراهي
قــرار داد .اگرچــه اعضــاي هیئت اجرائــي کمیته
ملي المپیک در نشســتهاي خــود تصمیم گرفتند
ســاحليبازان ایراني را هم بــه ینگهدنیا اعزام کنند،
امــا در نهایت اعالم شــد که حضــور در بازيهاي
ســاحلي منوط به موافقت نهادهاي نظارتي است.
البته دراینباره هم گفته شــد که این نهادها تلویحا
موافقت ضمني خود را اعالم کردهاند ،اما تنشهاي
سیاســي اخیر بین ایــران و آمریکا و قــراردادن نام
ســپاه در فهرست گروههاي تروریســتي ،این بازيها
را تحتالشــعاع قرار داد .باوجوداین در شرایطي که
قرار بود نخســتین دوره بازيهاي ســاحلي جهاني،
مردادماه در ســندیهگوي آمریکا برگزار شــود ،رضا
صالحيامیري ،رئیس کمیته ملــي المپیک ،حضور
کاروان ورزش ایــران را در این بازيها منتفيشــده
دانست .کمیتهايها چند استدالل براي عدم حضور
در ایــن بازيهــا داشــتند؛ اینکه در فضــاي فعلي
مصلحت این است که ورزش ایران به نشانه اعتراض
با سیاستهاي خصمانه آمریکا مقابلهبهمثل کرده و
بازيهاي ســندیهگو را تحریم کند .موضوع دیگري
کــه دغدغه بزرگتــري را براي مســئوالن به وجود
آورد ،عدم صدور روادید از ســوي میزبان مســابقات
بــود .اینکه آمریکایيهــا با صادرنکــردن ویزا براي
کاروان درصــدد تخریــب ورزش ایــران در ســطح
بینالمللي برآیند .با این اوصاف کمیته ملي المپیک

در شــرایطي قید حضور در این بازيها را زد که حاال
انجمن کمیتههاي ملي المپیــک میزباني بازيهاي
ســاحلي  ۲۰۱۹را از سندیهگو گرفته و ميخواهد آن
را به کشــور دیگري بدهد .پسگرفتن این بازيها از
آمریکایيها بهخاطــر بدعهدي آنها در تأمین امنیت
و هزینههاي بازيهاســت .در بیانیهاي که ANOC
منتشــر کرده ،اعالم شــده میزباني از ســندیهگوی
آمریکا گرفته شده و قرار است با شهرهایي که توان
و ظرفیت مالي میزباني این رقابتها را داشته باشند،
مذاکراتي صورت گیرد تا در نهایت میزبان جدید این
رقابتها مشــخص شود .با توجه به این اتفاق بعید
به نظر ميرسد دیگر مشکلي بر سر راه اعزام کاروان
ایران به بازيهاي ســاحلي جهاني وجود داشــته
باشــد .چین یکي از گزینههایي اســت که ميتواند
بهعنــوان میزبــان جدیــد رقابتها معرفي شــود،
چراکه سندیهگو در رقابت با چین توانست میزباني
بازيهاي ساحلي را به دســت بیاورد .امارات نیز از
دیگر گزینههاي میزباني اســت .پیش از این قرار بود
نخستین دوره بازيهاي ساحلي جهاني در مردادماه
برگزار شــود که البته ممکن است تا مشخصشدن
میزبان جدید ،زمــان این بازيها بــه تعویق بیفتد.
بایــد به این نکته هم اشــاره کرد کــه چون حضور
کاروان ایــران در بازيهاي ســندیهگو منتفي اعالم
شده بود ،ساحليبازان کشورمان تاکنون نتوانستهاند
هیچ ســهمیهاي براي این بازيها به دســت آورند.
بسکتبال ،والیبال ،کشتي ،کاراته و فوتبال رشتههایي
هســتند که هیئت اجرائي پیشتر با اعــزام آنها به
سندیهگو موافقت کرده بود .این تیمها در شرایطي
بهخاطر چالش میزباني زمان زیادي را براي کســب
سهمیه از دســت دادهاند که حداکثر تا پایان تیرماه
فرصت کسب سهمیه را دارند.

پرسپولیس  -داماش؛ فینال جام حذفی

ﺑﺮاﻧﮑﻮ اوﻟﯿﻦ ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﻰاش را ﻣﻰﺧﻮاﻫﺪ
شــرق :جام حذفي فوتبال ایران سرانجام امشب با برگزاري دیدار فینال بین
دو تیم پرسپولیس و داماش گیالن در ورزشگاه فوالد آرنا به پایان ميرسد تا
تکلیف قهرمان این تورنمنت هم مشــخص شود .پرسپولیس در صورتي که
بتواند از سد نماینده گیالن بگذرد ،به اولین تیمي تبدیل ميشود که در تاریخ
لیگ برتر همزمان لیگ برتر و جام حذفي را به دست آورده و درواقع »دبل«
کرده اســت .در آنسو اما اگر داماشيها بتوانند شگفتي خود را تکمیل کنند،
به اولین تیم ایرانيای تبدیل ميشوند که موفق شده از دسته دو لیگ آزادگان
به لیگ قهرمانان آســیا راه یابد که قطعا ميتواند تحول بزرگي در باشــگاه
گیالني ایجاد کند .شگفتيساز جام حذفي اما پیش از برگزاري مسابقه فینال،
با حواشي عجیبوغریبي دستوپنجه نرم ميکرد که این مسئله برميگردد
به دیدار هفته پایاني لیگ دســته دو با نیروي زمیني تهران .این مســابقه که
درواقع حکم فینال صعود به لیگ یک را داشــت ،در نیمه نخست با برتري
داماش به پایان رســید ،اما اشتباه فاحش داور در اعالم گل سالم گیالنيها و

زدن دو گل توسط بازیکنان نیروي زمیني ،مانع از صعود داماش به لیگ یک
شــد .تا دو روز پیش از برگزاري دیدار فینال ،داماشيها تهدید به کنارهگیري
از جام حذفي کرده بودند که خطر بزرگي براي فدراســیون محسوب ميشد.
پیش از ایجاد این حواشــي اما داماشــيها ثابت کردند که تبحر خاصي در
کشــاندن مســابقه به ضربات پنالتي دارند .این تیــم مقابل چوکای تالش و
ماشینســازي تبریز موفق شده دوبار کار را به ضربات پنالتي بکشاند و هر دو
مســابقه با برتري این تیم به پایان رســیده است .گفتني است نماینده گیالن
موفق شــد در مرحله یكچهارم ،ماشینســازي تبریز را از پیشرو بردارد و
در دیــدار نیمهپایاني نیز دیگر حریــف لیگبرتري؛ یعني ســایپا را اینبار در
وقت قانونــي و با برتري  ۲بر یك از گردونه رقابتهــا حذف کند .دیگر تیم
فینالیست؛ یعني پرســپولیس ،برخالف سه فصل گذشته که در جام حذفي
ناکام بود ،اینبار این تورنمنت را با جدیت آغاز کرد و در گام نخســت موفق
شــد از سد نود ارومیه عبور کند .در دور بعدي با گل دیرهنگام سعید کریمي

در رشت از سد ســپیدرود این شهر عبور کرد و در تهران و در ضربات پنالتي
مقابل پدیده مشــهد به برتري رسید تا راهي دیدار نیمهپایاني شود .در دیدار
ماقبل فینال بهطورقطع جنجاليترین تقابل تاریخ فوتبال ایران در ورزشــگاه
نقشجهان برگزار شــد و شاگردان برانکو توانســتند با گل دقیقه  ۱۲۲از سد
زردپوشــان اصفهاني عبور کنند و ســرانجام با برانکو به فینال این رقابتها
برســند .برانکو در سه فصل در لیگ برتر در بردن جام قهرمانی »هتتریك«
کرده و با کســب دو ســوپرجام ،پنج عنوان قهرمانی را برای پرسپولیسیها
آورده ،ولی موضوع اینجاســت که او تا بــه االن هنوز موفق به قهرمانی در
جام حذفی نشــده و امشب برای رســیدن به اولین جامش در این رقابتها
تالش میکند .براي این مهم باید تا ساعت  ۲۱منتظر ماند و دید تیمي از لیگ
دسته دوم با تکمیل شــگفتي راهي آسیا خواهد شد یا پرسپولیس تبدیل به
اولین تیمي ميشــود که رکورد  ۲۱ساله دبلکردن در فوتبال ایران را بعد از
سال  ۷۷خواهد شکست؟

 به گزارش وبســایت نــود ،پرســپولیس بعد از
قهرماني در لیگ ،شــانس جدي بهدستآوردن جام
حذفي هم هست .شاگردان برانکو بعد از حذفکردن
پدیده و سپاهان ،در فینال به مصاف داماش ميروند.
پرســپولیس اگر دبل کند و در این فصل هر دو جام را
به دســت آورد ،ســازمان لیگ را با یک مشکل جدي
مواجه ميکند.از آنجایي که تا به حال از شــروع لیگ
برتر سابقه نداشــته تیمي هر دو جام را در یک فصل
باالي سر ببرد ،در آییننامه برگزاري سوپرجام هم این
مورد را در نظر نگرفتهاند .موردي که ســعید فتاحي
هم به آن اقرار کرد و در مصاحبه  ۱۰روز قبلش گفته
بود» :در آییننامه برگزاري سوپرجام چنین موضوعي
پیشبیني نشــده است و اگر پرسپولیس قهرمان شود
هیئت رئیسه سازمان لیگ تشکیل جلسه داده و درباره
برگزارشدن یا برگزارنشدن سوپرجام تصمیم ميگیرد.
ما نباید از االن دنبال اما و اگر برویم« .پرسپولیس حاال
فاصله چنداني با قهرماني ندارد و فقط کافي اســت
در دیدار فینال برنده شود .در آن صورت مشکل جدي
سازمان لیگ هم شروع ميشود .هیئت رئیسه سازمان
لیگ باید تصمیم بگیرد که چه تیمي دیدار ســوپرجام
را با پرســپولیس برگزار کند ،تیم نایبقهرمان لیگ یا
نایبقهرمــان جام حذفي .در موارد مشــابه برخي از
کشورها تیم دوم لیگشــان را به سوپرجام ميفرستند
و برخــي دیگر نایبقهرمان جام حذفــي را براي این
مســابقه انتخاب ميکننــد .با توجه بــه ثابتنبودن
فرمول انتخاب ،ســازمان لیگ دست روي هر کدام از
دو گزینه بگذارد ،تیمي که راهي سوپرجام نشده قطعا
معترض خواهد شــد.از سوي دیگر تقابل پرسپولیس
با هــر کــدام از این دو تیــم هم براي ســازمان لیگ
تبعاتــي به همــراه دارد .کمتر از  ۴۸ســاعت از نبرد
خونین پرسپولیس و سپاهان ميگذرد .مسابقهاي که
هم درون مســتطیل ســبز و هم خارج از آن ،درگیري
و حواشــي زیادي داشــت .به نظر هم نميرسد که تا
دو ماه دیگر این درگیريها فراموش شــود و قطعا در
صورت تقابل دوباره این دو تیم ،باز هم شاهد اتفاقات
و انتقام تلخ دو طرف از هم خواهیم بود .اتفاقاتي که
دردســر زیادي براي ســازمان لیگ به همراه دارد .اگر
هیئت رئیسه سازمان لیگ تصمیم بگیرد قید تقابل این
دو تیم در سوپرجام را بزند و تیم فینالیست جام حذفي
یعني داماش را به سوپرجام بفرستد هم اعتراض سایر
رقیبان پرسپولیس را به همراه خواهد داشت .قطعا در
آن صورت هم تیمهایي مانند استقالل ،تراکتورسازي
و بقیه رقیبان پرســپولیس به ســازمان لیگ معترض
خواهند شــد که حریف آسانتري را براي پرسپولیس
انتخاب کردند تا این تیم با دشــواري کمتري یک جام
دیگر به ویترینــش اضافه کند .اتفاقاتي که تصمیم را
براي سازمان لیگ سخت کرده و آنها حاال پشیماناند
که چرا زودتر براي این شــرایط خــاص فکري نکرده
بودند.

گزارش سایت آلماني از حضور
»هليکوپتر« در تیم ملي ایران
 ســایت  sportbuzzerبه حضور وحید هاشــمیان
در کادر فني تیم ملي ایران اشــاره کرده اســت .وحید
هاشمیان که سه سال در عضویت تیم هانوفر در فوتبال
آلمــان بــود و  ۵۰بازي ملي در کارنامه خــود دارد ،به
عنوان دستیار مارک ویلموتس در تیم ملي فوتبال ایران
انتخاب شــده است .هاشــمیان در حال حاضر باید در
کشور خودش مربیگري را ادامه دهد .این بازیکن سابق
۴۲ساله بین ســالهاي  ۲۰۰۵تا  ۲۰۰۶در عضویت تیم
هانوفر بود .او به خاطر توانمندي در بازي هوایي و زدن
ضربات سر لقب »هليکوپتر« را به خود اختصاص داد.
هاشمیان نیز مانند ویلموتس ســالها سابقه بازي در
فوتبال آلمان را دارد و به همین خاطر ميتوانند به زبان
آلماني با هم مکالمه کنند .هاشــمیان روزهاي بسیار
خوبــي را در تیم بوخوم در فوتبال آلمان ســپري کرد؛
جایي که در  ۱۰۷بازي موفق شد  ۲۹گل به ثمر برساند.
در هانوفر تعداد گلهاي هاشــمیان کاهش یافت .به
طــوري که در  ۸۵بازي براي این تیم تنها  ۱۱گل به ثمر
رســاند .او با  ۵۰بازي ملي براي تیم ملي فوتبال ایران
از جمله بازیکنان باســابقه محســوب ميشود .مارک
ویلموتس قرارداد سهســالهاي را بــا تیم ملي فوتبال
ایران منعقد کرده و در اولین حضور در نیمکت تیم ملي
فوتبال ایران باید برابر سوریه به میدان برود.

فرصت سهروزه کمیته فني به
استیلي براي تعیین سرمربي امیدها
 نشست کمیته فني و توسعه فدراسیون فوتبال به
منظور بررسي گزینههاي سرمربیگري تیم امید دیروز در
محل فدراسیون برگزار شد .به گزارش سایت فدراسیون
فوتبال ،نشست کمیته فني و توسعه فدراسیون فوتبال
در حالي برگزار شــد که اعضا پس از بررســي شرایط
گزینههاي سرمربیگري تیم امید فوتبال ایران به حمید
اســتیلي مدیر تیم اعالم کردند که تا ســه روز آینده با
گزینههــاي مربوطه مذاکره و نتیجــه را به این کمیته
اعالم کند .همچنین مقرر شد اردوهاي تیم فوتبال امید
نیز پس از تعیین ســرمربي تیم آغاز شود .همچنین در
این نشست محمدرضا خطیب به عنوان یکي از مربیان
تیم نونهاالن زیر  ۱۴ســال و مســعود علیپور به عنوان
آنالیزور تیم ملي نوجوانان انتخاب شــدند .در راستاي
بررسي عملکرد تیمهاي ملي مقرر شد گزارش اردوها
و تمرینات همچنین فیلم تمرینات تیمهاي پایه نیز در
اختیار کمیته جوانان فدراسیون فوتبال قرار گیرد.

