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بررسی شایعهای که دیروز شنیده شد

دژاگه از شفیلدونزدی پیشنهادی ندارد

نتايج جام حذفي؛ هشدار به ليگ برتر
آرمن ساروخانيان
Armen Saroukhanian

با شكســت فوالد مقابل ايرانجوان بوشهر ،تعداد تيمهاي حذف شده ليگ برتري در يك
شانزدهم نهايي جام حذفي به هشت تيم رســيد .هنوز دو بازي ديگر از اين مرحله باقي مانده
(پرسپوليس – نفت و نفت مسجدسليمان – گسترش فوالد) و ريزش ليگ برتريها بيشتر هم
خواهد شد .از اين هشت تيم ،پنج تا (پيكان ،ســپيدرود ،پارس جنوبي ،سايپا و ذوبآهن) به
دست تيمهاي ليگ يكي كنار رفتهاند.
شگفتيها هميشه بخشي از مســابقات حذفي هســتند .انگيزه باالي تيمهاي گمنام،
ناآمادگي يا تمركز نداشــتن تيمهاي بزرگ ،اتفاقات و اشــتباهات همه دســت به دست هم
ميدهند تا نتايجی عجيب اتفاق بيفتد اما اين تنها يك روي سكه است .در تقابل تيمهاي ليگ
يكي و ليگ برتري ،اختالف سطح محسوسي در كار نبود و اين نتايج بيش از آنكه ميوه اتفاقات
و شگفتيها باشد ،در جريان طبيعي بازي به دست آمد.
حذف پنج تيم ليگ برتري به دســت تيمهاي ليگ يكي نميتواند تنها محصول اتفاقات
غيرمنتظره باشــد و بايد آن را در چارچوب فني فوتبال تحليل كرد .رقابت صعود در ليگ يك
به قدري فشــرده است كه تيمهاي اين رده در اين سالها توانستهاند سطحشان را باال بكشند.
با اين حال از ليگ برتر كه قاعدتا بايد چكيده بهترينها باشــد و بيشتر سرمايه فوتبال در آنجا
متمركز شــده ،هميشه انتظار ميرود اختالف معناداري با ســاير ردهها داشته باشد .هرچند
برخي از مربيان سعي كردند براي حذف تيمشان بهانههاي مختلفي بتراشند ،ناكامي پنج تيم
ليگ برتري را بايد هشداري جدي براي فوتبال ايران دانست.
تماشــاي پنج هفته ابتدايي ليگ برتر هم افت فني اين مسابقات را تاييد ميكند .تعداد
تيمهايي كه كيفيت پاييني دارند و حداقلهاي يك تيم ليگ برتري را ندارند و نامزد ســقوط
هستند ،نگرانكننده است .اگر پرسپوليس كه چهارمين فصل حضور برانكو را تجربه ميكند
و مدعي اصلي قهرماني اســت را كنار بگذاريم ،تعدادي از تيمها تنها ميتوانند براي ردههاي
مياني برنامهريزي كنند و حدود نيمي از تيمها هم نامزد سقوط هستند.
ليگ برتر به دليل بحران مالي باشــگاهها ،بيبرنامگي و بيتوجهي به زيرساختهايي كه
براي توســعه پايدار حياتي است ،پيشــرفت فني مورد انتظار را نداشته و حتي ميتوان گفت
كيفيت مسابقات در اين سالها نزول كرده است.
ليگ يكيها براي اينكه يكي از دو تيم صعودكننده باشند ،مجبورند تيم آمادهاي بسازند
و ذات اين مسابقات رقابتيتر اســت ،ولي در ليگ برتر هدف اكثر تيمها اين است كه تنها بين
دو تيم انتهاي جدول نباشــند و براي باال بردن كيفيتشان تحت فشار زيادي نيستند .وقتي
براي تيمهايي كه تماشــاگر زيادي ندارند و با مشــكالت مالي دســت و پنجه نرم ميكنند،
ايستادن روي ســكوي هفتم يا يازدهم تفاوتي از نظر درآمدشــان ندارد ،استراتژيشان را بر
مبناي ســقوط نكردن ميچينند و توجه به كيفيت و جذابيت بازي جايش را به تاكتيكهاي
محافظهكارانه و مينيمالیستی ميدهد.
نتايج اين مرحله جام حذفي يك بار ديگر يادآوري كرد كه چرا ســكوهاي ورزشگاهها در
ليگ برتر معموال خالي اســت و بنگاههاي تجاري عالقهاي به سرمايهگذاري در اين مسابقات
ندارند .كيفيت ،اين روزها گمشده ليگ برتر اســت؛ همان چيزي كه كيروش هم از آن قطع
اميد كرده و راه رسيدن به موفقيت را در ليگهاي درجه دو و سه اروپايي جستوجو ميكند.

روز گذشته برخی سایتهای خبری
از عالقه شــفیلدونزدی به اشکان دژاگه
خبر دادند .اشــکان بعد از نیمفصل دوم
فصل گذشــته که در ولفسبورگ گذراند
و بــه دلیــل مصدومیت دقایــق خیلی
کمی فرصت بازی پیــدا کرد ،بدون تیم
مانــده و در آســتانه جــام جهانی باید
هر چه زودتــر به فکر پیــدا کردن تیم
جدیدی باشد.
با ایــن حال خبــر عالقه باشــگاه

دســته دومی (چمپیونشیپ) انگلیس به
کاپیتــان تیم ملی تنها گمانهزنی یکی از
سایتهای این کشور است.
در گزارشــی که در سایت HITC
منتشر شده ،نویسنده سه مهاجم کناری
ســرعتی که در حال حاضــر بدون تیم
هستند را به شفیلد ونزدی پیشنهاد داده
که به عنوان بازیکن آزاد به تیمش اضافه
کند .آیدن کاسیک نوشته است« :جغدها
در پنجره تابســتانی توانستند برای اکثر

هفته چهارم ليگ برتر هلند

برد آلكمار در غياب جهانبخش

تيم فوتبال آلكمار در هفته چهارم ليگ
برتر هلند به مصــاف تيم بردا رفت .در اين
بازي عليرضــا جهانبخش هافبك مليپوش
كشــورمان در فهرست  18نفره تيمش قرار
نداشــت .عليرضا جهانبخش كه در هر سه
ديدار اخير تيمش حضور ثابت داشــت در
آخرين تمرين آلكمار مصدوم شــده و اين
باشگاه آسيب ديدگي او را تاييد كرده؛ اين
اتفاق در حالــي رخ داده كه تصوير مهاجم
ايراني روي پوستر اين مسابقه نيز درج شده

زماني:
افتخاري هر
وقت صالح
بداند پول
بازيكنان را
ميدهد

گوچي گل زد ،پنالتي از دست داد

بــود .بدين ترتيب تيمهاي آلكمار و بردا در
ورزشــگاه آفاس برابر هم قــرار گرفتند كه
ميزبان با نتيجه  ۲بر يك از ســد حريفش
گذشــت .هلمر و تيــل در دقايق  ۵۵و ۵۸
گلهاي تيم آلكمار را به ثمر رساندند .تنها
گل تيم بردا نيز در دقيقه  ۸۴توسط كورته
از روي نقطه پنالتي وارد دروازه آلكمار شد.
تيم آلكمار در پايان هفته چهارم اردیويژه
هلند با  ۹امتياز در رده ششــم جدول قرار
دارد.

يكــي از گرفتاريهاي امروز اســتقالل
پرداخت نشدن حق و حقوق بازيكناني است
كه زير لب غرغر ميكنند و از اينكه مسووالن
باشــگاه به فكر اين موضوع نيستند ناراحت
هستند اما مســووالن استقالل طبق معمول
حرفهــاي ديگري براي گفتــن دارند .عضو
هيات مديره اســتقالل ميگويد اين باشگاه
مشــكل مالي نــدارد و مديرعامل باشــگاه
بايد در مورد پرداختيها اقدام كند .حســن
زمانــي در اين بــاره ميگويد«:من نميدانم

سورپرايز ژاپنيها در
استقبال از واليبال ايران

معروف و
حيدري نرسيده
آزمايش دوپينگ
دادند!

گل تيــم هيرنفين بود .اين مليپوش ايراني
در دقيقــه  74نيز يك ضربــه پنالتي را از
دســت داد تا هيرنفين در نهايت با همان 2
گل زودهنگام نيمهاول حريف معروف خود
را با شكست بدرقه كند.
هيرنفيــن با ايــن برتــري خانگي 8
امتيازي شــد و در رده پنجم جدول اردي
ويــژه هلنــد جــاي گرفــت .آيندهوون 9
امتيازي هم با يك پله سقوط رتبه چهارم را
به خود اختصاص داد.

ميشــود».زماني در پايــان در مــورد اينكه
گفته ميشود قرار نيســت اعضاي كادرفني
در پرداختيهاي جديــد پولي دريافت كنند
هم ميگويد« :طبق قرار اعضاي هيات مديره
اســتقالل ،فعال اولويت پرداخت با بازيكنان
است و كادرفني در اولويت بعدي قرار دارند».
بايــد ديد بــا توجه به حرفهــاي زماني در
روزهاي آتي چه اتفاقي در باشــگاه استقالل
ميافتد و اگر زودتر پــول بازيكنان پرداخت
شود باعث دلخوري كادرفني نميشود؟

هفته سوم سوپرليگ يونان

مسعود گل زد ،پانيونيوس به تساوي رسيد

فروشي ليگ برتر اســت و به نظر ميرسد
با شــرايطي كــه وجــود دارد ،جمعبندي
نهايــي در اين مورد ،امــروز صورت بگيرد.
مديران دو باشگاه معتقدند كه سهم آنها از
بليتفروشي مسابقات اندك است و حتي از
هواداران خود خواستهاند كه اينترنتي بليت
تهيه نكنند.

تيم ملــي واليبال كشــورمان كه هم
اكنــون به منظــور شــركت در رقابتهاي
جام قهرمانان بزرگ جهان در ژاپن به ســر
ميبرد ،ديروز يكشــنبه  ۱۹شهريور پس از
پايان دادن به اردوي سه روزه خود در شهر
كاريا جهت شــركت در اين رقابتها راهي
شهر ناگويا شد.
مليپوشــان كشــورمان پس از چند

در يكــي از بازيهــاي هفتــه چهارم
اردي ويژه هلنــد هيرنفين با اســتفاده از
رضا قوچاننــژاد ،مليپوش ايراني بهعنوان
مهاجــم اصلي خــود پذيــراي پياسوي
آيندهوون بود و توانســت با ارائه بازي برتر
و درخشــش گوچي يك پيروزي  2بر صفر
را ثبت كند.
گل اول هيرنفين در دقيقه  4توســط
آربر زنلي ،مهاجم كوزوويي به ثمر رســيد.
رضا قوچاننــژاد  2دقيقه بعد زننده دومين

مشــكل بيپولي چيســت ،چون اصال چنين
موضوعي صحت ندارد .حدود  10روز اســت
در حســاب باشــگاه پول اســت و به زودي
قرار اســت پول بازيكنان پرداخت شــود».
اين عضو هيات مديــره در مورد اينكه گفته
ميشــود جلوي پرداخت پول بــه بازيكنان
را گرفته هم ميگويــد« :اصال چنين چيزي
نيســت .هيات مديره وظيفــه پرداخت پول
را به آقاي افتخاري ســپرده است .ايشان هر
وقت صالح بدانند ،پول به بازيكنان پرداخت

با محور بليتفروشي مسابقات
علــي اكبر طاهــري و رضــا افتخاري
مديــران عامل دو باشــگاه پرســپوليس و
اســتقالل امروز (دوشــنبه) بــا حضور در
فدراســيون فوتبال ،جلســهاي بــا مهدي
تــاج ،رييــس ايــن فدراســيون برگــزار
ميكنند.
محور اين جلســه دربــاره نحوه بليت

پســتهایی که در آن مشــکل داشتند
بازیکن پیدا کنند ،ولی هنوز یک پســت
وجود دارد که کارلوس کاروالیال میتواند
برای آن به دنبال بازیکن جدید باشد».
او در ادامه به ســه بــال کناری که
بدون تیم هستند اشاره کرده که هروین
اونگنــدا ،اشــکان دژاگه و ولکان ســن
هستند .او درباره دژاگه نوشته« :بازیکن
سابق فوالم و ولفسبورگ تابستان امسال
بعد از دوره مصدومیــت آزار دهندهاش

از سوی ولفســبورگ آزاد شد .آمار این
بازیکن  31ســاله در فوتبال انگلیس (5
گل و  6پــاس گل در  43بــازی) خیلی
درخشان نیست ،ولی در صورت آمادگی
میتواند بازیکن موثری باشــد .او اولین
بازیکن ایرانی تاریخ شفیلدونزدی خواهد
بود».
این در حالی اســت کــه هنوز هیچ
خبری از پیشنهاد این تیم انگلیسی برای
اشکان منتشر نشده است.

برد هيرنفين با درخشش قوچان نژاد

جلسه مديران پرسپوليس و استقالل با تاج

تیــم رســانه ورزش ،منتخب خبرنگاران و عکاســان ورزشــی در
مســابقهای که دیروز در پاسداشــت شــهید حججی برگزار شــد،
توانســت منتخــب ملیپوشــان ســابق را  4بر  3شکســت دهد.
برای تیم پیشکســوتان بازیکنانــی مثل نکونــام ،میناوند ،عنایتی،
میرزاپــور ،ابوالقاســمپور ،برهانــی ،دین محمدی و هاشمینســب
بازی کردند و فردوســیپور هــم در ترکیب تیم رســانه ورزش بود.

خروج پوالدي از فهرست تيم بانكوك يونايتد

پانيونيوس در بازي هفته ســوم سوپر
ليگ يونــان از تيم پانتوليكــوس ميزباني
كرد كه با نتيجه تساوي يك بر يك متوقف
شــد .پانيونيوس ابتدا در دقيقه  56توسط
مســعود شــجاعي از روي نقطه پنالتي به
گل رســيد اما لوپس در دقيقــه  67زننده
گل تســاويبخش پانتوليكوس بود .مسعود

ساعت به هتل كانكو در شهر ناگويا رسيدند
و هنگام پياده شــدن از اتوبــوس دو نفر از
مســووالن كميته آنتي دوپينگ مسابقات
به اســتقبال تيم ايران آمدنــد و بالفاصله
ســعيد معروف و مصطفي حيدري را بدون
هيچ گونه اطــاع قبلي براي انجام آزمايش
دوپينگ به محل اســتقرار ايــن كميته در
هتل كانكو بردند .سيامك افروزي پزشك و

شجاعي و احســان حاجیصفي 2 ،بازيكن
ايراني حضور  90دقيقهاي در تركيب اصلي
پانيونيوس داشتند .تيم پانيونيوس تا پايان
هفته ســوم ســوپر ليگ يونان با  7امتياز و
بــه خاطر تفاضل گل كمتر نســبت به تيم
صدرنشــين المپياكوس در رده دوم جدول
قرار دارد.

فيزيوتراپ تيم ملي واليبال كشورمان در اين
خصوص گفت« :در اين آزمايش افراد از قبل
تعيين شده بودند و انتخاب نفرات بر اساس
قرعه كشي نبود .اين براي نخستين بار است
كه در ســالهاي حضور من در تيم ملي در
رقابتهاي بينالمللي در يك تورنمنت براي
آزمايش دوپينگ ،هــم آزمايش ادرار و هم
آزمايش خون گرفته شد».

خبر کوتاه

نام مهرداد پوالدي بازيكن ايراني از فهرست بازيكنان تيم فوتبال باشگاه
بانكوك يونايتد تايلند كنار گذاشــته شــد .پوالدي بازيكن ســابق تيم ملي
فوتبال ايران كه پس از جامجهاني  2014برزيل
راهي تيم الغرافه قطر شــده بود ،چند ماه قبل
با ترك اين كشور كوچك حوزه خليج فارس به
تيم بانكوك يونايتد در ليگ برتر تايلند پيوست.
پوالدي پــس از چند بازي براي اين تيم مطرح
تايلندي ديگر در فهرست بانكوك يونايتد ديده
نشد .در اين ميان سايت رسمي اين باشگاه نام
و تصوير مهرداد پوالدي را از فهرست بازيكنان
خود نيز حذف كرده است .تيم بانكوك يونايتد
هماكنون رتبــه دوم جدول ردهبندي ليگ برتر
تايلند را در اختيار دارد.

گزينه استقالل به ليگ چين رفت

اشتليكه سرمربي تيانجين تدا شد

اولي اشتليكه ســرمربي ســابق تيم ملي كره جنوبي بهعنوان سرمربي
تيم تيانجين تدا در ليگ چين انتخاب شــد .اين سرمربي آلماني كه  2سال
و 9ماه هدايت تيم كره جنوبي را بر عهده داشــت ،درباره حضور در اين تيم
گفت «:از امضاي اين قرارداد بســيار خوشحال هستم .من با فرهنگ آسيايي
آشنايي دارم و ميتوانم به تيانجين كمك كنم ».تيانجين تدا با كسب  3برد،
 7تساوي و  12باخت در رده پانزدهم جدول سوپر ليگ چين قرار دارد و اين
تجربه ســختي براي اين مربي آلماني  63ساله محسوب ميشود .نكته جالب
توجه درباره حضور اشتليكه در تيانجين تدا به اشاره سايتهاي چيني درباره
عالقه استقالل به اين سرمربي آلماني باز ميگردد .رسانههاي چيني با انتشار
اين خبر نوشتند كه استقالل ايران نيز به اين مربي عالقه داشت اما اشتليكه
راهي ليگ چين شد.

از روسيه تا تونس و رقباي آسيايي

 7بازي تداركاتي براي كره جنوبي

تيم فوتبال كره جنوبي از هم اكنون برنامه گسترده خود را براي حضور
در جــام جهاني آماده كرده اســت .طبق هماهنگي فدراســيون فوتبال كره
جنوبي تيم ملي اين كشــور در مهرماه در فيفادي با تونس و روســيه بازي
ميكند .نكته جالب اينكه ايران هم در مهرماه با روسيه بازي دوستانه برگزار
ميكند؛ ولــي هنوز بازي تيم ملي برابر توگو كه قــرار بود قبل از اين بازي
برگزار شــود نهايي نشده است .گفتني اســت بازي كره جنوبي برابر روسيه
را گاس هيدينک براي كره ايها هماهنگ كرده اســت .همچنين مسووالن
فوتبال كره جنوبي در تالش هستند براي آذرماه با ژاپن ،كره شمالي و چين
بازي دوســتانه برگزار كنند و در نوامبر بــازي با يك تيم آمريكاي جنوبي و
يك تيم آمريكاي شمالي در اولويت فدراسيون فوتبال كرهجنوبي قرار گرفته
است .به نظر ميرسد كاستاريكا و اروگوئه حريفان كره در بازيهاي دوستانه
در ماه نوامبر خواهند بود.

جلسه مديران سپاهان با سرمربي كروات

اولتيماتوم جدي به كرانچار

پس از حذف شــدن سپاهان از رقابتهاي جام حذفي و شكست مقابل
صنعت نفت آبادان ،مديران باشــگاه سپاهان به زالتكو كرانچار اخطار جدي
دادهانــد .حذف از جام حذفي آن هم در خانه ،براي مديران ســپاهان هضم
شدني نيست .آن هم سپاهاني كه هميشه يكي از مدعيان اين جام بوده است.
پس از شكست سپاهان مقابل نفت آبادان ،خبرهايي درباره بركناري كرانچار
در فضاي مجازي منتشــر شــد اما ظاهرا اين خبرها درست نبوده و تنها به
كرانچار هشدار جدي داده شده است.
يكي از مسووالن باشگاه ســپاهان ميگويد« :در روزهاي گذشته شاهد
اخبــاري در خصوص بركناري كرانچار بودهايم كه البته اين خبرها درســت
نيســت .بحث اخراج در كار نيســت؛ ولي مديريت باشــگاه با آقاي كرانچار
نشســتي رســمي را برگزار خواهد كرد و در مورد نتايج ضعيف سپاهان در
ليگ برتر و حذف از جام حذفي باشــگاههاي كشــور به ايشــان تذكر جدي
داده خواهد شد».
سپاهان در حال حاضر با  6امتياز در رده دهم جدول ليگ برتر قرار دارد
و با صدر 7 ،امتياز فاصله دارد.

