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اخبار کوتاه

فغانی یکی از گزینههای قضاوت دربی است

گل کاپیتان پرسپولیس به الدحیل قطر ،بهعنوان بهترین گل هفته لیگ

اصفهانیان:منشأسنگپرانیهاداخلزمیناست!

که پرسپولیس یک بر صفر از حریف قطری خود عقب بود ،سیدجالل

جلوی این موارد را گرفت؟

حسینی زننده بهترین گل هفته آسیا

قهرمانان از نگاه کاربران سایت  AFCانتخاب شد .در این دیدار درحالی
حســـینی روی ارسال از سمت چپ با ضربه پای چپ دروازه الدحیل را
باز کرد تا شـــاگردان برانکو به بازی برگردند و بتوانند با به ثمر رساندن
دو گل دیگر ،جواز صعود به نیمهنهایی را کسب کنند AFC .گلهای

منشا ،شوما دوی و کیم شین ووک در رقابت با گل حسینی قرار داشتند.

تمجید سایت «گل» از قدوس

سایت بینالمللی «گل» با انتشار گزارشی درباره سامان قدوس نوشت:

«صرفنظر از هر موفقیتی که قدوس در آمیان کسب کند ،او تا همین
حاال نیز توانسته است تاریخسازی کند .قدوس عالوهبر اینکه تبدیل به

اولین ایرانیای شد که در لیگ فرانسه بازی میکند ،نیمساعت بعد از
حضور در زمین موفق شد در بازی برابر ریمس گلزنی کند تا تبدیل به

اولین ایرانیای شود که در این لیگ گلزنی میکند .او بعد از الکساندر
ایساک و زالتان ابراهیموویچ به سومین بازیکن گرانقیمت لیگ سوئد
تبدیل شد که این لیگ را ترک میکند و به تیم دیگری میرود .قدوس

هر چند درحال عادت به زندگی در فرانسه است ولی تا همینجا با زدن

دو گل در سه بازی توانسته چشمها را به خود خیره کند».

جیب خالی صدرنشین لیگ برتر

یحیی گلمحمدی ،ســـرمربی پدیده که تیمش صدرنشین لیگ برتر
اســـت در آستانه بازی با تراکتورسازی گفت« :باید مقابل تیم پرمهره و

باانگیزهای به میدان برویم و کار ســـختی خواهیم داشت .هدف ما از
ابتدای لیگ ،ارائه یک بازی خوب بوده است تا هواداران راضی به خانه

بازگردند .امیدوارم مقابل تراکتورسازی برنده باشیم».

وی درباره مشـــکالت مالی تیم گفت« :قرار بود به بازیکنان پرداختی

داشـــته باشیم ،اما هنوز این اتفاق رخ نداده است .سرحال نبودنم به
همین خاطر اســـت و نمیدانم به بازیکنانم چه بگویم .صحبت درباره
این موضوع لوث شـــده اســـت .اینکه تا اینجا آمدیم ،به خاطر غیرت و

شرف بچهها بوده است .اگر مردانگی آنها نبود ،در این جایگاه جدول
قرار نداشتیم».

یعنینمیتوانبایکحکمشدیدازسویکمیتهانضباطی

محمدرضا حاجیعبدالرزاق
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فحاشیهوادارانتعطیلشدهبود.یعنیاینموضوعازوظایف

سنگپرانی در ورزشگاهها موضوع جدیدی نیست اما

لحاظ امنیتی به بازی ادامه داد یا خیر .ضمن اینکه همانطور

اخیربودهتاجاییکهچندینمصدومنیزبههمینواسطه

مهمتر است.

ایران که یکی از قدرتهای برتر فوتســـال جهان و آسیاست با توجه به

تجربـــه موفق در برگزاری مســـابقات مختلف جهانی و قارهای در این

رشته یکی از نامزدهای برگزاری مسابقات جام جهانی فوتسال 2020
بهشـــمار میرود .با وجود این ،فدراسیون فوتبال آمریکا تالشهایش

گذشته یکبار دیگر در ورزشگاه آبادان و در جریان دیدار

مشـــکالت و تحریمهـــا ،ایران را فاقد صالحیت برگـــزاری این رویداد
دانســـتهاند ،با وجود این ،تالشهای ایران برای کسب میزبانی ادامه

دارد و از طریـــق رایزنی با مســـئوالن فیفا ازجمله شـــخص اینفانتینو
دنبال میشود.

از آن روزهای سخت

فوتبال استان خوزستان در واکنش به این موضوع که

درگیری بین هواداران در ورزشگاههای استان خوزستان

زیاد رخ میدهد ،مدعی شد که این مساله تنها مختص
به خوزستان نیست و در کل کشور این مسائل وجود دارد
زدند که باید با اتخاذ تمهیدات الزم و تجهیز سیستم

ورزشگاههااینافرادشناساییشوندوازورودآنهابهداخل
استادیومجلوگیریشود.بههمینبهانهگفتوگویینیزبا
فریدوناصفهانیان،عضوهیاترئیسهفدراسیونفوتبال

انجامدادیمبااینتوضیحکهبهعنوانرئیسکمیتهداوران
دربارهداوردربینیزسواالتیازویمطرحکردیم.اظهارات
وی در گفتوگو با «فرهیختگان» را در ادامه میخوانید.

ازداوردربیچهخبر؟میگویندفغانیانتخابشدهوبعدا
آن را اعالم میکنید!

خیر اینطور نیست .برای ما همه کسانی که در لیگ برتر
قضاوت میکنند ،میتوانند گزینه قضاوت در دربی باشند و
اینطور نیست که چون فغانی در جام جهانی داوری کرده ،از
حاالبرایایندیدارانتخابشدهاست.بااینحالبایدباتوجه

به حساسیت و شرایط خاص این دیدار ،تیم داوریای انتخاب

مدیریتوروانشانسیبتوانندقضاوتخوبیراانجامدهند.البته
فغانی هم جزء گزینههای ما برای این دیدار است اما باید از تیم

هومن جعفری
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دنیاســـت .دســـتکم
برای خودت .این از آن

روزهاست که مردم در لعن عامالن و آمران حوادث تروریستی اهواز از

هم ســـبقت میگیرند و ما باید از فوتبال بنویسیم! مردم از گروههای

درست همین است .اینکه نشان دهیم زندگی ادامه دارد و چند گلوله
نمیتواند چرخهای کشـــور را از حرکت بازدارد .تسلیت و همدردی با

بازماندگان.

و داوریها از ابتدای سال تا االن اینقدر از ما امتیاز گرفته است! ایراد
از داورهایمان هم هست که هیچ کدامشان انگار شهامت ندارند یک
بازی را نیمهکاره رها کنند .اینبار هم اگر هجوم هواداران به زمین نبود

احتماال داور ســـنگ خوردن همـــکارش را هم تحمل میکرد و بازی را

ادامه میداد .روی سکوها چه کاشتهایم که از انزلی تا رشت و از اهواز
تا آبادان اینگونه درو میکنیم؟

کارشناس داوری

روی بدن و صورت دارند ،به فکر ادامه مســـابقه هستند،

ن شعار مربیان هستند اما امروز سخن
اصوال مخاطب ای 

یادداشـــتی برای روزنامه «فرهیختگان» از اقتدار داور و

آقایان شـــجاعت یکی از ارکان داوری است اگر ندارید

مـــن با بعضی از داوران ترســـو اســـت!چندی پیش در
تیم داوری نوشـــته و متذکر شـــدم امروزه داوران باید با

اقتدار بیشتر قضاوت کنند .اما متاسفانه امروز باید از همه
مخاطبان عذرخواهی کنم!آن روز باید صحبت از شجاعت

داوریایاستفادهکنیمکهمشکلخاصیپیشنیاید.بهزودی
داور دربی اعالم میشود و نگرانی ای از این جهت وجود ندارد.
داورانتان را توجیه نکردهاید که درصورت سنگپرانی در
ورزشگاهها ،امنیت جانی حاضران در ورزشگاه از هر چیز
دیگریمهمتراست؟

این مسائل دست خود داور است و کسی نمیتواند در این باره

به علی کریمی رســـیده است .قرمزها برای این بازی هم

کماکان با مشـــکل کمبود بازیکن مواجه هستند ضمن

بازیکنان تاریخ ایران اســـت .ساختار این تیم مثل سال

قبل باقی مانده اســـت .یعقوب کریمی و منوچهری این
تیم را تقویت کردهاند .آنها در تعطیالت خودشان را پیدا

برانکو ایوانکوویچ ســـرمربی پرسپولیس درباره تقابل با

کردهاند .این را به خوبی میشود در بازی برابر ملوان دید.

حریف احترام میگذاریم .فرقی ندارد حریف در کجای

کریمی سال قبل هم نشان داد دوست دارد تیمش کار

جدول اســـت .سپیدرود بعد از شروع نهچندان خوبش
جایگاهـــش را پیدا میکند .قطعا بـــا رهبری کریمی و

همکارانش روند خوبی را طی میکنند .انتظار داریم که از

میدانید که چه رقابتی میان ملوان و ســـپیدرود است.
ترکیبی و بازیســـازی کند چون خودش اینگونه بود.

البته این قضیه به این بستگی دارد که ما در زمین چگونه
بازی کنیم .ما به کریمی افتخار میکنیم.

گفتوگو

را به اضافه جریمه و بهرهاش گرفته؟ کاش تراکتور دستکم یک مشاور

حقوقی خوب داشته باشد که کارش بعدا به فیفا نکشد!

نباشیم .البته باید فرهنگسازی هم رخ دهد و باشگاهها نیز

روی این مسائل کار کنند.

عدهایمیگویندمثالفوتبالراتعطیلکنیمتاجلویاین

موارد هم گرفته شود؟

باتعطیلکردن،صورتمسالهراپاکمیکنیم؛درحالیکهاین

اتفاقنبایدبیفتد،چونفوتبالدرهمهجایدنیابازیمیشود.

تصمیمگیری کند .البته داوران ما توجیه شده هستند؛ آنها
سالدررقابتهایمختلفقضاوتکردهاند.قانونهماینموارد

ورزشگاهها و مشخص شدن حضور هر فرد روی صندلی خاص

داوران دیروز و امروز نیستند بلکه تجربه زیادی دارند و چندین
رابهدستداورمیسپاردکهدرصورتتشخیصبرقراریامنیت
در ورزشگاه ،بازی را ادامه داده یا اگر امنیت نبود آن را تعطیل

کند .درواقع اینها همه از وظایف شخص داور است و نماینده

یا هر فرد دیگری فقط میتواند نقش مشورتی داشته باشد.

حسن بابازاده

روزنامهنگار

ایـــن تیم درخصـــوص روند اســـتقالل اعتقاد دارد
بهتری را کســـب کنـــد .محمد نـــوری درخصوص

عملکرد چشـــمی مقابل الســـد قطر و حذف تیم،
اظهـــارات توفیقـــی و همچنیـــن پیشبینیاش از

دربی پیـــش رو نیز در گفتوگو بـــا «فرهیختگان»
نکاتـــی را مطرح کـــرد که در ادامـــه میخوانید.

استقالل با شکســـت برابر السد از لیگ قهرمانان
آســـیا حذف شـــد .چه صحبتی در این باره دارید؟

نســـبت به بازی رفت عملکرد بهتری داشـــت اما عدم

باعـــث شـــد تیم بههـــم بریـــزد و آن نتیجه به دســـت
بیایـــد .بعضـــی از بازیکنـــان در زمین ســـهلانگاری

کردند و همین باعث شـــد اســـتقالل آن روند خوبش
در نیمه اول را از دســـت بدهد .اما فکر میکنم شـــفر

توانســـت بعد ازاین بـــازی یک ریـــکاوری خوب برای
بازیکنـــان انجـــام دهد که آنهـــا برای لیـــگ و ادامه

امامیفر :پرسپولیس درس بزرگی داد

فنس میکشند اما درنهایت با دوربینها و صندلیگذاری در
خود میتوان بهتر از هر زمانی جلوی متخلفان را گرفت .ضمن

اینکه باید امکاناتی را برای داوران در نظر گرفت .مثال چرا از
ویدئوچکاستفادهمیشود؟چونمیخواهندحقرابهحقدار

بدهند .درنهایت این مسائل هم میتواند موثر باشد.

علی کریمی همچنان با مشکل نداشتن مدرک مربیگری
خبرنگاران میفرستد .علیرضا امامیفر با بیان اینکه تیم

باالواعتمادیکهبهکادرفنیمخصوصاعلیکریمیدارند،

معتبرمواجهاستودرنشستهایخبریدستیارشرانزد

پرسپولیسوضعیتشوتفکرشمشخصاست،درنشست
خبری گفت« :پرســـپولیس تاکتیکیترین تیم لیگ ایران
است .پشت این تاکتیک تفکر برانکو وجود دارد که کامال

مشخص است .ما مقابل تیمی بازی داریم که درس بزرگی

بازیهای حســـاس آماده شـــوند اما بایـــد قبول کنیم

میادین ضـــرر نکند.

را راضی کند.

دفـــاع اســـتقالل را چطـــور میبینید؟

اســـتقالل نتوانسته نســـبت به فصل گذشته هواداران

بهعنـــوان یـــک مدافع بـــا ســـابقه ،عملکرد خط

بلـــه ،بازیکنی که در ســـطح جام جهانـــی بازی کرده

خوبی انجـــام میدهند .آنها باید بیشـــتر احســـاس

را هـــم تغییـــر دهـــد .فکر میکنـــم لیگ ایـــران تنها

و مـــردم انتظارات زیـــادی از آنها دارند.

زمیـــن الگوی جوانان باشـــند .به نظر من چشـــمی

میشـــود اســـترس دارد و همین
باعث میشـــود که بـــه داوران
مدام اعتراض کند .امیدوارم

هـــر چه زودتر باشـــگاه این

مشـــکل چشـــمی را حل
کند تا بیشـــتر از این در

اینتفکرراکریمیبههوادارانماهمانتقالداد.میخواهیم

همگی تالش و به معنای واقعی فوتبال بازی کنیم.

کســـب کند.

برگ برنـــده اســـتقالل در بازی دربی چه کســـی

خواهـــد بود؟

بـــرگ برنده اصلی اســـتقالل هـــواداران خواهند بود
امـــا اگر بخواهیـــم از بازیکنی نام ببریـــم طارق همام
عراقـــی میتواند برگ برنده اســـتقالل باشـــد .البته
اگـــر وریا غفوری هـــم در اوج آمادگی باشـــد میتواند

بازیکن ســـرعتی داشته باشـــند ،این تیم دچار مشکل

این بازیکن هستید؟

مـــا باید به آن فرهنگ برســـیم که ایـــن موضوع را در

فرهنگـــش به ما فرهنگ متقابل هواداران و تیم را یاد داد و

کمیته فنی استقالل اخیرا از سوی سرپرست

میشـــود .بـــه نظر مـــن دفاعهـــا وظایفشـــان را به

لیگی اســـت که بازیکنان بـــه داور اعتراض میکنند.

امیدوار به یک بازی خوب در آزادی اســـت .پرسپولیس با

اســـتقالل در دفاع مشـــکالتی دارد و اگـــر تیمهای

بعد از اخراج چشـــمی از زمیـــن انتقادهای زیادی

و بهنوعـــی ملی محســـوب میشـــود بایـــد افکارش

اتفاقات برای پرسپولیس افتاد و تیم ما هم با همینانگیزه

گرهگشـــای آبیپوشـــان و ناجی این تیم لقب بگیرد.

مقابـــل که جلـــوی اســـتقالل ظاهر میشـــوند یک

به عملکرد او شـــده است .شـــما هم جزء منتقدان

در لیگ قهرمانان داد و آن این است که جای ناامیدی در

فوتبال نیست .زیبایی فوتبال به همین لحظات است .این

نوری:هماموغفوریبرگبرندهاستقاللدردربیهستند

گرفته این اتفاق نمیافتد و او با دریافت  30درصد از قراردادش بهطور

شد و بعدتر خبرش آمد که طرف به فیفا شکایت کرده و تا قران آخر پول

شودتاباجرایمسنگین،دیگرشاهدایناتفاقاتدرورزشگاهها

کشورهاییراشاهدهستیمکهبرایجلوگیریازحملههواداران

تیم شفر در فاز دفاعی مشکل دارد

مدیریـــت بعضـــی از بازیکنان در زمین مثل چشـــمی

خبـــر را در مورد بازیکنان و مربیان خارجی خواندید و خیالتان راحت

داوری جای سیاست بازی نیست...

چنین قانونی وجود ندارد باید در آییننامه انضباطی بازنگری

مضاعف برای آنها باشـــد .ســـرمربی آنها یکی از برترین

در بازیهایـــی کـــه در زمیـــن حاضـــر

را نمیگیرد ».با خواندن این سطرها تنمان لرزید! چندبار شد که این

پشت سر شما ماندند ،به حق خودشان برسند.

دیگر این اتفاقات رخ ندهد یعنی جلوی آنها را بگیرد .اگر هم

کریمی به تیم برگشته است .همین میتواند یکانگیزه

بـــه نظـــر من اســـتقالل در بـــازی مقابل الســـد قطر

کامل رضایت داده و دیگر مشکلی از این بابت گریبان باشگاه تبریزی

خداحافظی کنید تا حداقل داوران جوانی که ســـالها

موارد بازدارنده هم باید طوری باشد کهانگیزهای ایجاد کند تا

بازی میکرد .بازیکنان آنها بسیار خوشحال هستند که

زمیـــن مدیریـــت کنیم .بازیکنـــان ملی مـــا باید در
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که سرشان بیاید ،راضی هستند.

وجود دارد؟

خوشبینی خودشان دارند و یکی از آنها این است که ما

«مســـئوالن تراکتورســـازی ادعا کردهاند میتوانستند توشاک را
به دلیـــل ترک ناگهانی ایران جریمه کنند اما طبق توافق صورت

در زمین میمانند و بحث در مورد چگونگی ادامه مسابقه

دارند!داوران ترسویی که بهخاطر یک ابالغ به هر بالیی

سپیدرود رشت میزبانی کند؛ تیمی که دوباره هدایتش

بهزودی و با تشـــکیل کمیته فنـــی میتواند نتایج

میکنیم میگویند ما مظلوم هســـتیم و گناه داریم و تقصیر داور است

که کمکداورهایشان با پرتاب اشیا زخمهای آنچنانی

در خواب برد الدحیل بمانیم .سپیدرود فصل قبل خوب

نیمهنهایی لیگ قهرمانان آســـیا ،امروز باید در تهران از

پرطرفـــدار چه باید بکنیم؟ فحش میدهند و ســـنگ میاندازند و به
ورزشـــگاه آســـیب میزنند و جان آدمها را در خطر میاندازند .نقد که

نوید مظفری

پرسپولیس بعد از درخشش مقابل الدحیل و رسیدن به

تصویر گونه زخم خورده براتعلی مولوی ،کمکداور بازی صنعتنفت
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از ترس خود ،کمیته داوران یا کمیته مسابقات حتی زمانی

وضعیت فعلی بیرون بیایند .البته تیم حریف دالیلی برای

پیشکســـوت استقالل و عضو ســـابق کمیته فنی

و پیکان ،تصویر ســـال فوتبال ایران است .در مواجهه با تیمهای

نداشته داورهای به اصطالح «تاپ» میکردم .داورانی که

فکر نمیکنید ضعف قانونی برای مبارزه با این رفتارها

برانکو:بهکریمیافتخار میکنیم

تروریســـتی و خون شدن دل مردم خوزستان سخن میگویند و ما باید
از استقالل ،پرسپولیس و لیگ بنویسیم! خیلی سخت است اگرچه کار

رخ نمیدهد یا از شدت آن کم میشود.

پرسپولیس -سپیدرود؛ تقابل استاد و شاگرد در آستانه دربی

تیم شاگرد سابقش در نشست خبری گفت« :همیشه به

ورزشـــی بدتریـــن کار

عمل و مسئوالنه برخورد کند ،مطمئنا این اتفاقات هیچ زمانی

چهره

برانکو :سپیدرود خودش را پیدا کرد

که نوشـــتن مطالب

اگر هر کسی در زمین بازی به وظایف خودش به نحو احسن

حیا کن رها کن!

ضمن اینکه تعدادی افراد خودسر دست به سنگپرانی

که مقابل شاگردان کریمی هم تلفات بدهند.

یک روزهایی هست

همهاینموارداززمینونیمکتبهرویسکوهامنتقلمیشود.

نیز کشاند .در همین خصوص طالقانی ،رئیس هیات

اینکه هفته بعد نیز باید به مصاف استقالل بروند و نگرانند

روزنوشت

سنگپرانیها تا چه زمانی قرار است ادامه پیدا کند؟

صنعتنفت و پیکان رخ داد و کار را به تعطیلی مسابقه

میکنند از طریق مذاکره با ســـایر کشـــورها با حمایـــت از میزبانی

شـــوند .نمایندگان فدراسیون فوتبال آمریکا همچنین بهدلیل برخی

که گفتید سالمت بازیکنان و حاضران در ورزشگاه از هر چیزی

روی دست فوتبال کشور مانده است .این اتفاق جمعه

را برای نرســـیدن میزبانی به ایران آغاز کرده است .آمریکاییها تالش
کاستاریکا ،مانع از موفقیت ایران در رسیدن به میزبانی این رقابتها

داور است که باید خودش آنها را بسنجد و ببیند میشود از

زمانیموضوعمهممیشودکهشاهدتکرارآندرهفتههای

کنیم که از نظر روحی روانی ،آمادگی جسمانی ،دانش داوری،

تالش آمریکا برای میزبان نشدن ایران

چند سال پیش هم در یک بازی پرسپولیس ،بازی به خاطر

مســـئولیت کنند و بدانند در چه تیمی بازی میکنند

اواخر این هفتـــه دربی بزرگ پایتخت
برگـــزار خواهـــد شـــد .ارزیابیتان از
این بازی چیســـت؟

باشگاه انتخاب شد .ارزیابیتان از نفرات چیست؟

کمیتـــه فنـــی میتوانـــد خیلی راهگشـــا باشـــد آنها

میتواننـــد بـــا نظرات خـــود به ســـرمربی و تیم کمک
کنند .همین شـــفر را فصل گذشـــته کمیتـــه فنی به
اســـتقالل آورد کـــه ثمـــره آن هم آن نتایج درخشـــان

بود .اگر امســـال هـــم از کمیته فنی اســـتفاده بهینه

شـــود اســـتقالل میتواند به روزهـــای اوج بازگردد.

دربـــی یک بـــازی خاص اســـت و دو تیم

توفیقـــی معاون ســـابق اســـتقالل در اظهارنظری

بـــازی بـــزرگ آمـــاده شـــوند .اگر

بـــه نظر مـــن توفیقـــی با ایـــن حرفها بـــه خودش

بایـــد از لحـــاظ روحی و روانـــی در این
تیمی اســـترس نداشـــته باشد
و بتوانـــد به فضای ورزشـــگاه
حاکم شـــود ،میتواند در
این بازی پیـــروزی را

اعالم کرده فوتبالیها ارزش پاســـخ دادن ندارند!

بیاحترامـــی کرده اســـت .بهتر اســـت یـــادش نرود

همیـــن فوتبالیهـــا او را بـــزرگ کردهانـــد .هواداران
اســـتقالل در ایـــن مـــدت کارنامه او را در اســـتقالل
دیدهاند و بهتر اســـت او بیشـــتر از این صحبت نکند.

