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به ما چه؟

| روزنامه ورزشي صبح ايران | صاحب امتياز :خبرگزاري جمهوري اسالمي |

یعنی مردم هــم یک آرزوهایی دارنــد که آدم با
شنیدنشــان حقیقتــا از پاســخ در میماند .یک
نمونــهاش همین مهرداد هدایتیــان ،هافبک 21
ســاله فوالد که در مصاحبهای فرموده :میخواهم
دوباره در مشهد به پدیده گل بزنم!
خــب بزن آقا! بــرای گل زدن حتما باید مصاحبه
کنی؟ االن این جمله را گفتی که ما چهکار کنیم؟
کار و زندگیمان را ول کنیم منتظر بمانیم ببینیم
در بــازی فوالد و پدیــده ،جنابعالی گل میزنی؟
یعنی االن درد مردم دنیا این است که شما دوباره
به پدیده گل بزنی؟ مرد حســابی! آمریکا سفیرش
در ســازمان ملل را عوض کــرده ،االن چهارصد و
هفتاد نظریه در این مــورد به وجود آمده که این
رفته ،چرا رفته ،قرار است چه کسی بیاید سرجای
او و چــرا! یا خبر آمده بنزین قرار اســت بشــود
لیتری چهار هــزار تومان که حقیقتا من نمیدانم
بعد از عملی شــدن این اتفــاق ،دقیقا چه اتفاقی
قرار اســت رخ بدهد .یا همین قضیه روزنامه نگار
منتقد عربســتانی که معلوم نشــد در ترکیه اسیر
شــد یا مرد؟ وسط این هاگیر واگیر بینالمللی ،به
کل دنیا بگوییم دو ســه روز دســت نگه دارید که
فالنی میخواهد به فالن تیم گل بزند؟ خب بزند!
به ما چه؟
االن من هم تمایل دارم حقوقم را از ایران ورزشی
بــه دالر بگیرم .تازه تمایــل دارم از این به بعد در
روزنامه دیلی میرور طنز ورزشــی بنویسم .میآیم
اینها را در مصاحبهای بیان کنم؟ واقعا میآیم؟
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به بهانه درگذشت بهرام شفیع
گزارش دو

ری اکشن استاد

زاویه دید

شفر مثل برانکو

گزارش یک

امیر اسدی
Amir Asadi

مقایســه آماری میــان برانکــو ایوانکوویچ و
وینفرد شــفر ،حاوی نکات جالبی اســت .این
دو مربی کــه روی نیمکت تیمهای پرطرفدار
فوتبال ایران مینشینند ،نتایجی نزدیک به هم
گرفتهاند ،با این تفاوت کــه برانکو بیش از 3
فصل است در پرسپولیس حضور دارد اما شفر
به تازگی ،نخستین سال مربیگری در استقالل
را سپری کرده است.
وینفرد شفر که نخستین بار مقابل فوالد و در
هفته نهم لیگ هفدهم روی نیمکت استقالل
نشســت ،در این حدود یک ســال 45 ،بار در
مســابقات مختلف این تیم را هدایت کرده .از
لیگ برتر و جام حذفی تا لیگ قهرمانان آسیا.
آمار شــفر در این مدت قابل دفاع اســت24 .
برد 16 ،تساوی و  5شکست .یعنی کسب 88
امتیاز از  45بازی که میتواند آمار قابلتوجهی
برای این مربی آلمانی ،آن هم بعد از تنها یک
سال مربیگری در استقالل باشد.
میانگین امتیازی که شفر در استقالل بهدست

آورده 1/95 ،امتیــاز به ازای هر بازی اســت.
کســب  2امتیاز از هر دیدار ،برای یک مربی
میتواند نشــانههایی از موفقیت باشد اما شفر
هم با این میانگیــن میتواند در زمره مربیان
موفق فوتبال ایران قــرار بگیرد .بخصوص که
او فصــل قبل ،تیمــی را تحویل گرفت که در
بحران عجیبی بهســر میبرد و البته بازیکنان
نیز با نظر او جذب نشده بودند.
در  45بــاری که وینفرد شــفر روی نیمکت
استقالل نشســته 10 ،بازی این تیم در لیگ
قهرمانان آســیا بوده 4 .برد 4 ،تســاوی و 2
شکســت نیز حاصل کار شفر در این تورنمنت
مهم بوده.
یعنی هــر بــازی  1/6امتیاز کــه این یکی
نمیتواند آمار محکمی برای ســرمربی آلمانی
باشــد .بخصوص که اســتقالل در مرحله یک
چهارم نهایی هم حذف شده و به جمع  4تیم
برتر راه پیدا نکرده.
اما برانکــو ایوانکوویچ را نخســتین بار مقابل
ســپاهان در لیــگ چهاردهــم ،روی نیمکت
پرسپولیس دیدیم .دیداری که از هفته بیست
و ششــم و در فروردیــن  1394برگزار شــد
و با نتیجه  2بر یک به ســود ســپاهان تمام
شــد .برانکو اما هر چه گذشــت نتایج بهتری
با پرســپولیس کســب کرد تا امروز که با این

تیم هم قهرمان لیگ برتر شده و هم دو بار به
نیمهنهایی لیگ قهرمانان آسیا رسیده.
برانکو در این  3ســال و اندی 137 ،بار روی
نیمکت پرســپولیس نشسته و آمار ویژهای به
نام خود ثبت کرده 79 .برد 34 ،تســاوی24 ،
شکست و کسب  271امتیاز .یعنی به ازای هر
بازی ،برانکو با پرسپولیس  1/97امتیاز گرفته
و به یک مربی محبوب برای هواداران این تیم
تبدیل شده .برانکو ،وقتی پرسپولیس را تحویل
گرفت ،این تیم در بدترین شرایط ممکن قرار
داشت .نتایج ضعیف در آسیا ،اشتباههای مکرر
بازیکنان و البته حضــور در میانههای جدول
ردهبندی لیگ برتر .برانکو به این وضعیت سر
و ســامان داد و حاال میبینیم که پرسپولیس
در لیگ بیرقیب اســت و در آســیا هم نتایج
درخشــانی کسب کرده و اگر اتفاق خاصی در
بازی برگشت با السد رخ ندهد ،یک پای فینال
است.
در این  137بــاری که برانکــو روی نیمکت
پرســپولیس نشســته 28 ،بــازی در لیــگ
قهرمانان آســیا بوده 13 .برد 9 ،تســاوی6 ،
شکست و کسب  48امتیاز ،حاصل کار برانکو
در آسیاســت .با میانگیــن امتیازی  1/71که
کمی بهتر از وینفرد شفر است.
حاال  45بازی نخســت برانکو و شــفر را روی

از استوانی تا آلکاسر

آقای گلهای غیرمنتظره فوتبال اروپا
در لیگهای انگلیس ،ایتالیا ،اســپانیا و بوندسلیگا
بازیکنانــی در صدر جدول گلزنان قــرار دارند که
در شروع فصل کمتر کســی تصور میکرد در این
جایگاه حضور داشته باشند.
کریستف استوانی ،کریستین پیاتک ،پاکو آلکاسر و
ادن آزار به ترتیب بهترین گلزنان لیگهای اسپانیا،
ســری  Aایتالیا ،بوندسلیــگا و لیگ برتر انگلیس
هستند و توانستهاند نامهای همیشگی را کنار بزنند.

دســته دوم اسپانیا رفت ،ولی به تدریج توانست نام
خودش را مطرح کند.
آندره سیلوا با هفت گل زده در جایگاه دوم گلزنان
اللیگا قرار دارد .مهاجم پرتغالی ســویا در شــروع
مقابل رایو وایکانو هتتریک کرد ،سپس برابر رئال
مادرید دو گل به ثمر رساند .او مقابل لوانته و ایبار
نیز گلزنی کرد تا رکورد خود را به هفت گل برساند.
او فصل گذشته برای میالن در  ۲۴بازی تنها دو گل
زده بود .مسی با  6گل در رده سوم است.

رسانده است .مهاجم دورتموند  ۶گل در  ۸۱دقیقه
به ثمر رسانده اســت یعنی هر  ۱۳دقیقه یک گل.
بازیکن اســپانیایی مقابل آگزبورگ هتتریک کرد،
دو گل برابر بایر لورکوزن به ثمر رســاند و یک بار
مقابــل آینتراخت فرانکفورت گلزنــی کرد .روبرت
لواندوفســکی برترین گلزن فصــل قبل تنها نصف
بازیکن اســپانیایی گلزنی کرده اســت .آلکاسر در
حالی بارســلونا را در فصل گذشته ترک کرد که در
 ۶۹۴دقیقه تنها  ۴گل به ثمر رسانده بود.

در لیگی که لیونل مســی ،آنتوان گریزمان ،لوییس
ســوارس ،گرت بیل ،دیهگو کاستا ،کریم بنزما و ...
قرار دارند کریستین استوانی ،ذخیره کاوانی در تیم
ملی اروگوئه بهترین گلزن است.
استوانی با پیراهن خیرونا در هشت بازی ،هشت گل
به ثمر رســانده است .او در فصل گذشته با  ۲۱گل
در میان پنج گلــزن برتر اللیگا قرار گرفت .مهاجم
اروگوئهای در این فصل موفق شده مقابل سلتاویگو،
بارسلونا و ایبار دبل کند و همچنین دروازه ویارئال
و اوئسکا را باز کرده است.
اســتوانی در ســال  ۲۰۰۹وقتی بیشــتر به خاطر
دوســتیاش با کاوانی مشــهور بود به آلباسته در

پیچیچی  ۴میلیون یورویی

پاسوری که آقای گل شد

ذخیره کاوانی ،باالتر از مسی

آلکاسر ،هر  ۱۳دقیقه یک گل!

کامنت

نوئل لوگرت ،رییس فدراســیون فوتبال فرانســه داستان
بازگشــت کریم بنزما به عرصه ملی را تمام شده توصیف
کرد.
اگرچه نام بنزما اخیرا در بین  30نامزد کسب عنوان توپ
طــای فرانس فوتبال قرار گرفته اســت امــا این مهاجم
باتجربــه بعد از پرونده مربوط به والبوئنا در ســال 2015
دیگر به تیم ملی دعوت نمیشود و حاال رییس فدراسیون
فوتبال فرانسه نیز آخرین امیدهای مهاجم جنجالی برای
بازگشت را ناامید کرد.
لوگرت گفت« :من فکر میکنم داســتان بازگشــت کریم
بنزما به ترکیب تیم ملی فرانســه دیگر به پایان رســیده
باشــد ،خصوصا اینکه او در سالهای اخیر در برخی مواقع
از فرم مناســب آمادگی نیز به دور بوده اســت .قوانین در
مورد چنین مواردی آســان نیست و تصمیمگیری در این
خصوص مدتها طول کشــید اما باید چنین پروسههایی
سریعتر طی شود».

دومین دوره جام رسانهها و شهروند

برد قاطع ایران ورزشی در گام اول

قاب روز

تمرینات برزیل در لندن

تمرینات تیم ملی برزیل در لندن ادامه دارد و کوتینیو ،مهاجم لیورپول و ریچارلیسون ،مهاجم اورتون از بازیکنان حاضر در اردو هستند .برزیل برای
مسابقات چهارجانبه عربستان آماده میشود که قرار است در این مسابقات با عربستان و آرژانتین روبهرو شود.

ادن آزار

پاکو آلکاســر بــه دوران اوج خود برگشــته و حاال
بهترین گلزن بوندسلیگا محســوب میشــود .او
بهترین رکورد گلزنی در یک مدت کوتاه را به ثبت

کوثری و هادی صالحنیا ،به ترتیب کار اجرای برنامههای ورزشــی در شبکههای یک ،دو
و سه تلویزیون را برعهده داشتند.
بهرام شــفیع عالوه بر اجرای برنامه ورزش و مردم ،مســابقههای فوتبال بهویژه فوتبال
خارجی و دیدارهای تیم ملی فوتبال ایران در مسابقههای جام ملتهای آسیا ،بازیهای
آســیایی و جــام جهانی را هم چه به صورت حضــوری و از نزدیک و چه به صورت غیر
حضوری در تهران گزارش میکرد.
او در کار گزارشــگری فوتبال تکیه کالمهای خاص خود را داشت از جمله اینکه «حاال
میریــم با هم ببینیم بــازی تیمهای  »...یا اینکه فالن بازیکن فوتبال ،شــوت و ضربه
«اورس و قــرص داری» را روی دروازه حریف فرســتاد« .اورس و قرص دار» اگرچه در
هیچ واژهنامهای یافت نمیشود اما از منظر بهرام شفیع یعنی محکم ،کوبنده و قوی!
یــا مثال برای به کار بردن کلمــه «کاپیتان» در گزارشهای فوتبــال خود ،این واژه را
خالصه میکرد و میگفت «کپتن»!
یکی دیگر از ویژگیهای بارز و منحصر به فرد بهرام شــفیع ،دقت و اصرار او روی زنده
بودن گزارشهای فوتبال بود .همیشــه به همه میگفت در هنگام گزارشهای ورزشی
هر چند دقیقه ،ســاعت را دقیق اعالم کنید تا تماشــاگران و مخاطبان ورزش که پای
تلویزیون نشســتهاند ،بدانند که این برنامه و مســابقه کامال زنده است .مثال بازیهای
تیمهای فوتبال آرســنال و لیورپول در جام باشــگاههای انگلیس راس ساعت  22و 12

پیاتک

کریســتف پیاتک که سال گذشــته با قراردادی ۴
میلیون یورویی به جنوا پیوست ،در هفت بازی این
فصل توانسته  ۹گل بزند .او در حالی بهترین گلزن
سری  Aمحسوب میشــود که باالتر از مهاجمانی
همچون کریســتیانو رونالدو ( ۴گل) و اینسینیه (۶
گل) قرار دارد.

ادن آزار کــه در چلســی معموال بهعنوان گلســاز
شــناخته میشــود این فصل در نقش گلزن ظاهر
شــده و با  7گل زده باالتــر از مهاجمانی همچون
آگرو و کین قرار دارد .آنها دو گل کمتر از ســتاره
بلژیکی چلســی زدهاند .محمد صالح بهترین گلزن
فصل گذشــته این لیگ تنها سه گل به ثمر رسانده
است.
آزار در مجمــوع فصل گذشــته  ۱۲گل به ثمر
رساند و بهترین رکوردش را در فصل ۲۰۱۶- ۱۷
به ثبت رســاند که توانســت در  ۳۶بازی  ۱۶بار
گلزنی کند.

بنزما دیگر جایی
در تیم ملی فرانسه ندارد

در نخستین دور رقابتهای جام رسانهها ،تیم ایران ورزشی
به مصاف همشهری رفت .تیم روزنامه ایران ورزشی در این
مســابقه موفق شد با نتیجه شــش بر صفر حریف خود را
شکست دهد و برای حریفان خط و نشان بکشد .گلهای
ایران ورزشــی را در این مســابقه ،حسین محمدیان (سه
گل) ،حسین فدایی ،میثم نوبخت ،احمدرضا شرقی به ثمر
رســاندند .تیم ایران ورزشــی در گروه اول این رقابتها با
رســای الف و بیقانون همگروه است .بازی این دو تیم هم
در نخستین مسابقه با تساوی بدون گل به پایان رسید.

نیمکت دو تیم مقایسه میکنیم .آمار شفر که
مشخص است ،کســب  88امتیاز با میانگین
 1/95در هــر بــازی .برانکو امــا در  45بازی
نخست خود روی نیمکت پرسپولیس 24 ،برد،
 11تساوی و  10شکست بهدست آورده .یعنی
کسب  83امتیاز و میانگین امتیازی .1/84این
آمار به ســود شفر اســت و البته یک واقعیت
مهم را نشان میدهد.
در ایــران ،اگر بــه مربی خارجــی اطمینان
شــود ،در قریب به اتفاق مواقع به نتیجه ختم
میشود .نمونهاش برانکو .دیدید که آمار او در
 45بازی نخســت ،ضعیفتر از شفر است اما
هر چه مدیران پرســپولیس به او زمان داده و
اعتماد کردهاند ،نتیجهاش را دیدهاند.
برای وینفرد شــفر ،برخی از حاال شمشیر را از
رو بســته و معتقدند او باید اخراج شود ،چون
توانایی موفقیت در اســتقالل و لیگ ایران را
نــدارد .اعتقادی خالف واقعیــت و نه چندان
منطقی.
الگوبــرداری از پرســپولیس میتواند مالک
موفقیت اســتقالل باشــد .آمار نشان میدهد
اگر به شفر هم اطمینان شود ،درصد موفقیت
استقالل بیشــتر خواهد شــد .اتفاقی که در
پرسپولیس مشاهده کردیم و شاید در استقالل
هم آن را ببینیم.

جامعه رســانهای ورزش ایران سه شنبه شب با خبر غیرمنتظره و دردناکی روبهرو شد.
«بهرام شــفیع» مجری با ســابقه برنامه ورزش و مردم سیما و گزارشگر قدیمی فوتبال
در تلویزیون درگذشــت .خبری که همه دوستداران و عالقهمندان به ورزش را در بهت
و نابــاوری فرو برد .بهرام شــفیع را باید قدیمیترین مجــری ورزش حال حاضر ایران
دانست که چندی پس از پیروزی انقالب وارد سازمان صدا و سیما شد .در سالهایی که
گزارشــگران و مجریهای قدیمی کنار نشستند و بزرگانی در اندازه استاد عطا بهمنش
خانهنشــینی را تجربه کردند .برنامه «ورزش و مردم» که قدیمی ترین برنامه ورزش در
تلویزیون ایران اســت از اسفند ســال  1358یکشنبه شب هر هفته روی آنتن میرفت،
البته با اجرای مجید وارث که از برجستهترین گزارشگران آن دوران در رادیو و تلویزیون
ایران بود .ورزش و مردم با شکلگیری گروه ورزش شبکه یک و با همکاری جواد متقی،
مجید وارث و وارطان آنتانســیان و ناصر پزشــکی راهاندازی شد .شفیع البته پس از دو
سال جانشین مجید وارث شد.
این برنامه که نزدیک به  ۴۰ســال ســابقه و قدمت دارد ،در چند ســال اخیر به جای
یکشنبه شــبها ،صبحهای جمعه از همین شبکه با اجرای شفیع پخش میشد .شفیع
آخرین برنامه خود را روز جمعه گذشته اجرا کرد و صدایش برای همیشه خاموش شد.
بهرام شفیع قبل از ورودش به سازمان صدا و سیما ،کارمند اداره قند و شکر در قسمت
انبــار در نازی آباد تهران بود .او در ابتدای ورودش به ســیما بــرای حرفه مجریگری
و گزارشــگری ورزش ،با کارشناسان و گزارشــگرانی همچون جواد متقی ،مجید وارث
(فوتبال و کشــتی) ،داریوش جمالی (والیبال) ،مجید توفیق (بسکتبال) ،مرحوم حسین
حصاری (کشــتی) ،جهانگیــر کوثری (فوتبال) ،محمدی بقــا (ورزشهای رزمی) ،علی
منصوریراد (سوارکاری) و نویسندگانی چون میرداوود میرالماسی (فوتبال) که در کنار
حسن بشــکوفه و کاووســی جزو تهیه کنندگان و مدیران برنامه ورزش و مردم بودند،
روبهرو شد.
در آن سال ها ،فقط سه کانال تلویزیونی در سیما وجود داشت که بهرام شفیع ،جهانگیر

استوانی

سومی تفتیان در لیگ دو و میدانی

حســن تفتیان ،رکــورددار دوی صد متر ایــران در روز
نخســت مرحله دوم لیگ دو و میدانی در رده ســوم این
ماده ایستاد.
روز نخست مرحله دوم لیگ دو و میدانی در بخش مردان
دیروز در مجموعه آفتاب انقــاب با مادههای دوی ۱۰۰
متر و  ۱۱۰متر با مانع ،پرتاب دیســک و پرش ارتفاع آغاز
شد.
در دوی  100متر تفتیان با زمان  10/51در رده سوم قرار
گرفت .در این ماده ســید مهران حسینی با زمان 10/44
و رضا قاســمی با زمان  10/49در ردههای دوم و ســوم
ایستادند.
در ماده  ۱۱۰متر بامانع میالد ســیار با زمان ،14/37امین
برزی با زمان 14/42و علی ســامتیان با زمان  14/79در
ردههای اول تا سوم ایستادند.
در پرش ارتفاع نیز کیوان قنبرزاده با پرشی به طول 2/14
متر ،محمدرضا وظیفه دوســت بــا رکورد  2/14و عباس
عبادی با رکورد  2/10در ردههای اول تا سوم ایستادند.
احسان حدادی ،قهرمان پرتاب دیسک آسیا و دیگر ستاره
دو و میدانی ایران در این ماده شرکت نکرد.

استقالل از پرسپولیس الگو میگیرد

پاکو آلکاسر

به تازگی خبری منتشر شــده مبنی بر اینکه بعد
از چند سال تازه فاش شده عکس العمل مورینیو
بعد از شکست معروف پنج برصفر مقابل بارسا چه
بوده .استاد وارد رختکن شــده و گفته« :میدانم
این شکست شــما را اذیت کرده است .شاید برای
خیلی از شما ،این بدترین شکست دوران حرفهای
باشد .آنها حاال خوشحال هستند و به نظر میرسد
قهرمان شدهاند اما آنها فقط یک بازی را بردند .این
تازه اول کار اســت .هنوز راه زیادی برای رسیدن
به قهرمانی وجود دارد .فردا به شــما اســتراحت
میدهم اما در خانه نمانید .بــا خانواده ،بچهها یا
دوستانتان در شــهر دور بزنید .اجازه بدهید که
مردم ببینند میتوانید بر این شکست غلبه کنید.
شــاید مردم در مورد اهمیت این شکست صحبت
کنند اما خودتان را پشت این موضوع قایم نکنید.
باید جراتتان را نشان بدهید .بعد از این شکست،
باید برای قهرمانی مبارزه کنید»
حاال فقط مجســم کنید جــای مورینیو ،امیرخان
قلعهنویی ســرمربی رئال بود و تیمــش پنج تا از
بارســا میخورد .این هم نمونهای از صحبتهای
این بزرگوار:
«واقعــا نمیدونم چی بگم به شــما حیف نونا! یه
مشــت کریم شــیرهای اومدن تو این باشــگاه !...
خروارها منیت داره تو زمین برای خودش راه میره
اونوقت هوادار رئال باید از اینجا تا میدون سانتیاگو
رو پیاده بره گریه کنه باخت هضمش بشه!
(داد میزنــد) آقای راموس! اون موقعی که با ژیان
میومدی ســر تمرینــای تیمای پایــه رئال یادت
هست؟ کجا بودی امروز وقتی داوید ویا با یک متر
و چهل قد ،روی ســر شما بلند شد سر زد؟ آقای
کاسیاس! هی باســه من نقش جوانمرد قصاب رو
بازی کن برو تو اردوی تیم ملی سر میز بارساییها
بشــین قلیون بکش! ماســت خورده بودی قبل از
بازی حیف نون؟ آقای پپه! مرد حسابی اون موقعی
که ( ...بووووووووووق)
ببخشید .از اینجا به بعد سخنان استاد قابل چاپ
نیست!

خداحافظ مجری همیشگی

حاجیلو :کسی فرافکنی
و هوچیگری نکرده

اصغر حاجیلو درباره اظهارات تند مرزبان این واکنش
را نشــان داده است« :ما نمیگوییم که آنها در زمینه
لباس یا زمین تمرین با ما همکاری نداشــتند ،بلکه
میگوییم کــه اتفاقا از این جهات بســیار هم به ما
لطف داشتند ولی آقای مرزبان ،مگر میشود فحاشی
بازیکن باتجربه تیم شــما به کادرفنی اســتقالل را
نادیده گرفت؟ آیا شلوغی در مقابل رختکن استقالل
و آن شرایط ورزشــگاه را میشود نادیده گرفت؟ هر
چیزی باید در جای خودش باشــد .ما ضمن تشــکر
بابت همکاری در برخی زمینهها ،انتقاداتی هم بابت
برخی موارد داریم».
حاجیلــو در ادامه حرفهایش گفــت« :چون آقای
مرزبان در این اظهارات نام مرا به میان آورده ،من این
مطالب را مطرح کردم وگرنه آن بازی تمام شده و ما
هم بحث خود را در مراجع قانونی پیگیری میکنیم.
من صراحتا میگویم که مردم مســجد سلیمان هم
به ما خیلی لطف داشتند و بسیار میهماننواز بودند.
گالیه ما نه برای بازی جام حذفی بلکه برای اتفاقات
بازی لیگ برتر بود .به هرحال حریف ما در بازی حذفی
شکست خورد و شــاید فکر میکرد در لیگ جبران
میکند و این مســاله روی حساسیت بازی لیگ اثر
گذاشت ».حاجیلو با بیان این جمالت به حرفهایش
پایان داد« :حتی چند تن از نیمکتنشــینان نفت به
کادرفنی ما بیاحترامی کردند .با بلندگو زمینهسازی
برای توهین صورت میگرفت .برای ما توهین بازیکن
آنها هم تعجبآور بود .شــفر حتی در اخراجش هم
مقصر نبــود و در محوطه فنی خودمان بود و مرزبان
آمــده بود تا بــا او صحبت کند .کســی فرافکنی یا
هوچیگری درباره شــهر مسجد سلیمان انجام نداده
و حساب آن تعداد هوادارانی که فحاشی میکردند با
مردم شهر جداست».

دقیقه هماکنون در حال پخش است.
بهرام شــفیع خیلی خوش سفر ،خنده رو و بذله گو هم بود و در همه سفرهای خارجی
برای اعضای خانواده و افراد فامیل به ویژه همســر و تنها فرزندش بسیار خرید میکرد
و به خرید کردن معروف بود .چنانکه بســیاری از فروشندهها و مغازه داران خارجی او را
میشــناختند و دوستان و همکاران رسانهای برای همین به شوخی به او میگفتند ،آقا
بهــرام چرا نقد خرید میکنی ،تو میتوانی از این خارجیها حتی به صورت نســیه هم
خرید کنی ،چون دو ماه دیگر به همین جا برمیگردی!
بهرام شفیع عالوه بر  ۴۰سال کار رسانهای در تلویزیون و چندین سال ریاست فدراسیون
هاکی ،در عرصه بیزینس و ساخت و ساز در منطقه غرب تهران هم فعالیت داشت.
در ســالهایی که او ریاست فدراســیون هاکی را بر عهده گرفت ،شاید به این دلیل که
مسوولیت ورزشــی داشت هرگز نتوانســت منتقد نهادها و مدیران ورزشی باشد و این
موضوع آسیب جدی به برنامهاش رساند .شفیع را در سالیان اخیر منتقد بیطرف ورزش
نمیدانســتند و بیشتر طبق عادت مجری یک برنامه ورزشی بود و برنامه ورزش و مردم
نیز به برنامه خاک خوردهای در تلویزیون تبدیل شده بود.
یاد بهرام شفیع زنده باد.

در چنین روزی

برد تاریخی
تیم نوجوانان
 19مهر سال گذشته جلد ایران ورزشی به برد تاریخی  4بر صفر تیم نوجوانان ایران مقابل
آلمان در جام جهانی اختصاص داشــت و با تیتر «شــکار بزرگ بچهیوزها» به استقبال آن
رفت .تساوی تیم ملی ایران مقابل روسیه در بازی دوستانه دیگر تیتر مهم این روز است.

روی آنتن

آخر هفته با لیگ ملتهای اروپا

پنجشــنبه و جمعه بازیهای لیگ ملتهای اروپا ادامه پیدا میکند و از این مسابقات بازی
کرواسی و انگلیس ساعت  22:15جمعه شب از شبکه ورزش پخش میشود.
همچنین بازیهای پاراآسیایی اندونزی را میتوانید از شبکه ورزش دنبال کنید.
مســابقات لیگ برتر و جام حذفی به دلیل اردوی تیم ملی تعطیل است و مسابقهای برگزار
نمیشود.

