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علیرضا فغانی و کارنامهای که هر سال تاریخیتر میشود

تارتار :برای داورها حکم گوشت قربانی را داریم

چشمدر چشم ستارهها

سوژه

علیرضا فغانی و دســتیاران هموطنش (رضا ســخندان و محمدرضا منصوری) به سوی مأموریت تازه دورخیز کردهاند و آن قضاوت
در مرحله نهایی جام ملتهای آســیا  2019اســت که از  15دی تا  12بهمن در خاک امارات برگزار میشــود .کلکسیون افتخارات
این داور مجرب طی چهار پنج ســال اخیر چیزی اســت که هیچ داور دیگر ایرانی در تمامی عمــرش و اکثر داوران خارجی دیگر
هم در طول این مدت به آن دســت نیافتهاند و هر ســال تاریخیتر میشــود .فغانی از  2015به این سو ،فینال جام ملتهای آسیا
 ،2015فینال جامجهانی باشــگاهها  ،2015فینال المپیک  2016و دیدار ردهبندی جام جهانی  2018را ســوت زده است و در نتیجه
حضور وی در جام ملتهای آســیا  2019او را در مســیر و مکانی قرار میدهد که وی پیشتر حد اعالی آن را هم تجربه کرده است.
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همیشه در یک نقطه آغاز تازه
با این حال ســوابق کار فغانی سرشــار
از اشــتیاق بیحد و حصر او برای رسیدن به
دستاوردهای تازه و سیر نشدن از موفقیتهای
کســب کرده قبلی اســت و بههمین سبب او
همیشــه در نقطه آغاز مأموریــت بعدیاش
ایســتاده اســت .شــاید قضــاوت در فینال
جام جهانی امســال هم حــق این مرد جدی
و ســختکوش و قانونمــدار بود امــا فیفا در
تصمیمی که هم علل و پایههای آن آشــکار
و هم مبهم بــود ،تصمیم به اهــدای داوری
مســابقه فینال به همان قاضی اروگوئهای را
گرفت که بــازی افتتاحیه را هم ســوت زده
بود .بر این اســاس و بدون اینکه پیشداوری
زود هنگام داشــته باشــیم باید به این نتیجه
روشن و آشکار و قابل پیشبینی برسیم که او
از حــاال و در ته ذهنش به قضاوت فینال جام
جهانی بعدی هم فکــر میکند و اگر خودش
اعالم بازنشســتگی زودهنگام نکند یا مشکل
دیگری برایش بهوجــود نیاید ،منع و حائل و
سدی در این راه پیشروی او نیست زیرا وی
 40سال بیشتر سن ندارد و بنا بر این در زمان
برگزاری جام جهانی بعدی  44ســاله خواهد
بود و این یک ســال کمتر از حد نصابی است
که فیفا بهعنوان مهلــت نهایی برای قضاوت
داوران در ســطح دیدارهای ملی و بینالمللی
تعیین کرده است.

ایرانیها مایلاند کــه این اتفاق نیفتد (و تیم
ملی ایران فینالیســت شود) ولی نمیتوان در
این زمینهها با اطمینان ســخن گفت .درست
اســت که فغانی تأکید کرده اســت قضاوت
مجدد دیدار پایانی جام ملتها انگیزه بزرگی
برای او به حســاب نمیآیــد اما او در صورت
انجام این کار به یکی از معدود افرادی تبدیل
میشود که بازی پایانی یک جام ملی قارهای
را دو بار متوالی سوت زده است.

یکی از کارهای نادر
حضور و قضاوت فغانــی در دوره بعدی
جام ملتهای آســیا البته تضمینی بر سوت
زدن مجدد او در دیدارهای پایانی و ردهبندی
نیســت ،زیرا اگر تیم ملی ایــران هم به این
مراحل برسد ،بدیهی است که ایافسی داوری
از کشور ما را مأمور قضاوت دیدارهای فوق یا
هر قاضی دیگری را مأمور قضاوت مســابقات
تیمهای متعلق به کشــورهای آنها نکند ولی
به ســبب سرشار بودن فوتبال و کل ورزشها
از شــگفتیها و نتایج دور از انتظار شاید هم
فغانی بهسوی قضاوت مجدد دیدارهای نهایی
جام ملتها سوق یابد و هر چند خود او و همه

نمونههای قبلی
در جامعــه داوری ایــران هرگز ســابقه
نداشته که مردی چنین رزومه بزرگ و غریبی
را بــرای خودش جور کند .محمد فغانی البته
در قضاوت فینال جام جهانی  1994در خاک
آمریــکا و بین تیمهای ملــی ایتالیا و برزیل
مشــارکت داشــت اما او فقط خط نگهدار آن
دیدار بود و نه داور وســط و حتی اگر این را
با برخی افتخارات فغانی یکســان و همسطح
بدانیــم ،وی هرگز کارنامهای به پرباری فغانی
و بــا تعــدد قضاوتهای مهم بــرای خودش
جور نکرد و مهمترین و بزرگترین مســابقه
عمــر او همانی بود که گفتیم .ســایر داوران

ارشــد نســلهای قبلی نیز هرگــز در زمینه
تدوین کارنامهای غنی برای خود به ســطح و
سطوح فغانی نرســیدهاند و این شامل محمد
صالحی از دهههای  1360و  ،1370مســعود
مرادی از دهه  1380و محسن ترکی و سعید
مظفریزاده از دهه فعلی هم میشود.
از یک خانواده عجین با داوری
اینکه فغانی چگونه به این دستاوردهای
استثنایی رسیده ،جدا از همت و دانش فردی
او به خانوادهای بــر میگردد که وی از درون
آن ســربرآورده اســت .خانوادهای سرشار از
داوران فوتبــال و مردانی کــه با حرفه داوری
عجین بــوده و با آن زندگــی کردهاند و این
شــامل پدر وی و برادر علیرضا هم میشــود.
بــرادر علیرضا اکنــون به داوری در کشــور
ســوئد مشغول اســت و پدر وی چنان سالح
اعتماد به نفس را در وجود تکتک بچههایش
کاشت که علیرضا قادر شده در تورنمنتهای
بزرگ از ســال  2014به بعد با شهامت هرچه
بیشتر به ســمت نامدارترین ســتارهها خیز
بــردارد و به اصطالح تــوی دل آنها برود و با
آنان چشمدرچشــم و رخ به رخ شــود و آنها

تغییر نام باشگاه دسته اولی به گل ریحان البرز!

سرمربی اکسین به زودی انتخاب میشود

مدیرعامل باشگاه اکسین البرز اعالم کرد به زودی نام این باشگاه به «گل
ریحــان البرز» تغییر پیدا میکند .حمید حمزهلو با اشــاره به نتایج این فصل
تیم اکســین البرز میگوید« :ما شروع پرقدرتی در رقابتهای لیگ دسته اول
داشــتیم و به امید صعود و همچنین بــرای نمایندگی مردم محترم البرز وارد
این مســابقات شــدیم .با تغییراتی که در کادر فنی اتفاق افتاد ،ضمن تشکر
از آقــای فراز کمالوند مربــی ارزنده فوتبال ایران که با تمام توانشــان برای
تیم کار کردند ،مشــغول مذاکره با گزینههای جدید هستیم و انشاءا ...هرچه
سریعتر انتخاب نهایی ســرمربیمان را انجام میدهیم .ما کامال امیدوار برای
صعــود به رقابتهای لیگ برتر هســتیم و با قدرت تــا انتهای فصل کارش را
پیگیری میکنیم تا این سهمیه را تقدیم مردم استان البرز کنیم .در این فصل
مصممتر از همیشــه برای صعود به لیگ برتر هســتیم و با توجه به انگیزهای
که در بازیکنان تیم میبینیم و شــرایطی که در باشــگاه وجود دارد ،مطمئنا
میتوانیم جزو مدعیان اصلی قهرمانی باشیم ».مدیرعامل باشگاه اکسین البرز
(گل ریحان) در رابطه با سرمربی آینده تیم میگوید« :هدف ما انتخاب بهترین
ســرمربی از بین گزینههای مد نظرمان اســت و قطعا هدایت تیم را به مربی
خواهیم ســپرد که عالوه بر دانش کافی و شناخت از شرایط لیگ دسته اول،
انگیزه زیادی برای رساندن تیم به موفقیت و اهداف باشگاه داشته باشد».

لیگ یک

مس رفسنجان  ..............................................................................مس کرمان
ساعت ،14:45 :ورزشگاه شهدای رفسنجان
داور :حسین زیاری ،کمکها :محمدعلی رضایی ،مرتضی سلماننژاد

هفته دوازدهم
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بادران تهران ...........................................................................ملوان بندرانزلی
ساعت  ،14:30ورزشگاه نفت (تهرانسر) تهران
آلومینیوم اراک ..............................................................کارون اروند خرمشهر
ساعت  ،14:30ورزشگاه امام خمینی (ره) اراک
نود ارومیه ...................................................................................قشقایی شیراز
ساعت  ،14:30ورزشگاه تختی ارومیه
اکسین البرز ................................................................خونه به خونه مازندران
ساعت  ،14:30ورزشگاه انقالب کرج
فجرسپاسی شیراز ...................................................................شهرداری تبریز
ساعت  ،14:30ورزشگاه پارس شیراز
مس کرمان .....................................................................پرسپولیس پاکدشت
ساعت  ،14:30ورزشگاه امام علی (ع) کرمان
شهرداری ماهشهر ....................................................................مس رفسنجان
ساعت  ،15:30ورزشگاه شهدای ماهشهر
ردیف

تيم

بازي

برد مساوي باخت

زده

مایه اعتبار جام ملتها
علیرضا فغانی بهلطف داشتن مجموعهای
مرکــب از مهــارت و تجربه و البتــه اقتدار
رفتاری در میدان مســابقات به چیزی تبدیل
شــده که حتی برای داوران شاخص خارجی
هم رشــکآور اســت و این امر تا آنجا پیش
مــیرود کــه حضــور او در دوره جدید جام
ملتهای آســیا نه فقط افتخاری تازه برای او
بلکه به ارمغان آورنده اعتباری بیشــتر برای
این مسابقات خواهد بود.
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به جای کمیته داوران
باشگاهها محکوم شدند!

در هفتــهای که گذشــت بنا بــه گفته
فریــدون اصفهانیــان اشــتباهات داوری در
نتیجه ســه بازی تاثیرگــذار بود! بــا وجود
افزایــش اشــتباهات داوری انتظــار میرفت
اعضای هیات رییســه فدراســیون فوتبال در
تازهترین نشست خود ،فریدون اصفهانیان که
اتفاقا یکی از اعضای هیات رییســه به شــمار
میرود را مورد ســوال و جــواب قرار دهند و
توصیههایی به او داشــته باشــند اما آنچه که
در جلســه مطرح شــد ایراد بــه اعتراضات
صورت گرفته از سوی باشــگاهها و همچنان
مربیان بود! در گزارش ارائه شــده از نشست
اعضای هیات رییسه فدراسیون فوتبال توسط
سایت فدراسیون اینچنین آمده« :ابتدای این
نشست ،اعضای هیات رییسه فدراسیون ضمن
حمایــت از نظام داوری کشــور در خصوص
هرگونه فضاســازی ،بیانیــه و مصاحبه قبل
و بعــد از بازی در خصــوص داوران ،از ارکان
قضایی فدراسیون خواست تا نسبت به برخورد
وفق مقررات ،اقدامات جدی داشــته باشند و
همچنین به باشــگاهها یادآوری کرد هرگونه
نقطه نظر در مورد مسائل داوری را به صورت
کتبی به فدراســیون فوتبال و ســازمان لیگ
جهت پاســخ ارائه نمایند ».در اینکه برخی از
اظهارنظرها و همچنیــن برخی از رفتارها در
واکنــش به اشــتباهات داور از بیخ و بن غلط
است شــکی وجود ندارد؛ به طور مثال حمله
به سیدمهدی سیدعلی در جریان بازی بادران
با سرخپوشــان پایتخت که در نهایت موجب
اعزام داور به بیمارستان شد .اما نگاه یکسویه
به اشــتباهات داوری نه تنهــا موجب کاهش
اشــتباهات داوری نمیشــود بلکه به داوران
این مســاله را القا میکند که در هر شرایطی
مورد حمایت فدراســیون فوتبال هستند .اگر
قرار بود در نظر گرفتن محرومیت ســه ،چهار
جلســهای برای داور موجب کاهش اشتباهات
داوران شود تاکنون این اتفاق رخ داده بود اما
امروز شاهد این هستیم که اشتباهات داوری
چنان افزایش یافته که در سه بازی از  8بازی
هفته دهم نتایج را داوران رقم زدهاند! ســوال
اساسی اینجاست؛ چرا داوری که مدام اشتباه
بد میکنــد و نتیجه بــازی را تغییر میدهد
نباید با جرایم سنگینتری از سوی فدراسیون
فوتبال مواجه شــود؟ چــرا داوری که ضعیف
است و مدام اشتباه میکند از سوی فدراسیون
فوتبال کنار گذاشته نمیشود؟ مگر پای حق و
حقوق تیمها در این بین در میان نیست؟ چرا
در نشســت هیات رییسه فدراسیون فوتبال از
اصفهانیان بهعنوان رییس کمیته داوران سوال
نشــد چرا این همه داوران اشتباه میکنند و
کمیته داوران موفق به کاهش این اشتباهات
نشده است؟

رحمان احمدی دروازهبان باتجربه پارس
جنوبی جم باالخــره توانســت درون دروازه
تیمش بایستد و از نیمکت فاصله بگیرد.
احمدی دربــاره بازی با ســپیدرود که
با پیــروزی یک بر صفر تیم رشــتی به پایان
رسید ،میگوید« :بازی بدی با سپیدرود انجام
ندادیــم .ما رفته بودیــم  3امتیاز را مال خود
کنیم و به همین خاطر بازی را خوب شــروع
کردیم .موقعیتهایی هم در شــروع مســابقه
داشــتیم که میتوانســتیم به گل برسیم اما
متاســفانه برخالف جهت بازی ،در یک صحنه
که به هیچ عنوان پنالتی نبود ،داور به ضرر ما

نقطه پنالتی را نشان داد .با وجود اعالم اشتباه
پنالتی به ســود ســپیدرود ما سعی و تالش
زیادی کردیم تا بتوانیم جبران کنیم اما در آن
شــرایط آب و هوایی نامناسب نتوانستیم گل
بزنیم و البتــه در ضدحمله هم موقعیتهایی
به ســپیدرود دادیم .ما باید برنده این مسابقه
میشــدیم اما متاسفانه با اشتباهات این اتفاق
رخ نداد ».دروازهبان پارس جنوبی جم با اشاره
به اشتباهات داوران ادامه میدهد« :متاسفانه
اشــتباهات داوری در این بــازی عجیب بود.
این اشــتباهات به یکی ،دو بازی هم خالصه
نمیشــود .همه تیمها هــم از داوریها گالیه

حامد نورمحمــدی مدافع پارس جنوبی
جم امیدوار است با فناوری کمک داور ویدیویی
در لیــگ برتر ایران ،اشــتباهات داوری کمتر
شــود .نورمحمدی در مورد تصمیمات داوران
در فصل جاری میگوید« :معلوم نبود در بازی
با ســپیدرود داور چگونه تصمیم میگرفت و
به نظرم ســه امتیاز را به آنها هدیه کرد چون
اگر میخواســتند عدالت را رعایت کنند ،آن
صحنه اصال پنالتی نبود و پرچم کمک داور به
نشــانه آفساید باال رفته بود .همین که خطای
صددرصــد روی روحا ...ســیفاللهی را اعالم
نکرد؛ از تلویزیون که بازی را تماشــا میکردم
کامال مشخص بود .ما حتی در زمین خودمان

هاشــم بیکزاده مدافع تیم لیگ یکی
پرســپولیس پاکدشــت از اینکه مقابل تیم
صدرنشــین گلگهر ســیرجان توانســتند
امتیاز بگیرند خوشــحال اســت .بیکزاده
دربــاره این بازی که با تســاوی یک بر یک
به پایان رسید ،میگوید« :بازی بدی انجام
ندادیــم ولی میتوانســتیم خیلــی بهتر از
ایــن کار کنیم .نمایش مــا با چیزی که در
تمرینات از خودمان نشــان میدهیم فرق
داشــت ،هر چند که در همین شرایط هم
باید گلگهــر را میبردیم .ما یک گل کام ً
ال
تصادفی خوردیم و این در حالی اســت که

قبل از آن میتوانســتیم دو موقعیت تک به
تــک را تبدیل به گل کرده و کار گلگهر را
تمــام کنیم .آنها در این بازی از دســت ما
فرار کردند».
مدافع پرســپولیس پاکدشت با اشاره
بــه داوری این بازی ادامــه میدهد« :داور
ســوتهایی زد که واقعاً اعصاب تیم ما را به
هم ریخت .بازیکنان آنها بارها روی بازیکنان
ما خطا کردند .آنها مــدام در درگیریهای
هوایــی یا زمینــی پیراهن بازیکنــان ما را
میکشــیدند ولی داور و کمکهایش هیچ
توجهــی نداشــتند .انتظــار مــا از کمیته

اکبر میثاقیان ســرمربی تیم لیگ
یکی کارون اروند خرمشهر که نتوانست
با این تیم نتایج خوبی به دست بیاورد،
به صورت توافقی از تیم جنوبی جدا شد.
تیم کارون اروند خرمشــهر در سه
بــازی اخیر با نتایجی ســنگین مغلوب
مس کرمان ،گلگهر سیرجان و شاهین
شهرداری بوشهر شده و نکته قابل توجه
این است که در هر بازی سه گل از این
تیمها دریافت کرده.
میثاقیان در حالی در ابتدای فصل
از مدعــی بودن تیمش بــرای صعود به
لیــگ برتر صحبت کرد کــه آنها از 10
بازی فقــط  10امتیــاز گرفتهاند و در
رده دهم جدول قرار دارند .این شــرایط
باعث شــده تا زمزمههایی در خصوص
تغییــر کادر فنی کارون اروند شــنیده
شود .مســووالن باشگاه دیروز جلسهای
با اکبر میثاقیان داشــتند که در نهایت
برای قطع همکاری به توافق رســیدند.
به این ترتیب حمیدرضا فرزانه و محمد
موالیی دســتیاران اکبر میثاقیان هم از
این تیم جدا شــدند .حــاال باید منتظر
ماند و دید ســرمربی آینده کارون اروند
خرمشهر چه کســی خواهد بود .گفته
میشود عبدا ...ویسی نزدیکترین مربی
به کارون اروند خرمشهر است و احتماال
به زودی هدایت این تیم لیگ یکی را به
عهده خواهد گرفت.

نشست هیات رییسه
فوتسال با مصوبات جالب

سختیهای محیط کار محمد تقوی بیشتر نمایان شود.
مربی تــازهکاری که دوســت دارد در همین پله اول به
موفقیتی چشــمگیر با تراکتورسازی دســت یابد تا در
ســالهای آتی نیز شــانس مربیگری در این تیم و دیگر
تیمهــای فوتبال ایران را از دســت ندهــد .تقوی برای
عبــور از مصائب پیشرو بنا را روی ســازگاری و مدارا با
ستارههای تیمش گذاشته است .او میداند که اگر از این
مرحله بگذرد ،میتواند در آیندهای نه چندان دور در فاز
تصمیمگیری قرار بگیرد .او فعــا به ایجاد اعتماد میان
خود ،مدیران باشگاه و حتی تماشاگران نیاز دارد تا شاید
قدمهــای بعدی را با اندیشــه و دکترین خودش بردارد.
او نیز به پایان دادن به حســرت  10ساله تراکتورسازی
میاندیشــد .تقوی نیک میداند که چه عطشی در میان
تبریزیها برای رسیدن به رویایشان وجود دارد.

اسدی :اول فصل تصمیم داشتم از فوتبال خداحافظی کنم

تیم فوتبال بانوان ایران پنجشنبه مقابل لبنان

تیم فوتبال بانوان ایران صبح دوشنبه
وارد تایلند ،محل برگزاری مرحله نخســت
رقابتهای انتخابــی المپیک  ۲۰۲۰توکیو
شد.
کاروان تیم فوتبال بانوان کشــورمان
برای شــرکت در مرحله نخست رقابتهای
انتخابی المپیک  2020توکیو صبح دوشنبه
وارد تایلند شد .ملیپوشان بانوان کشورمان
پــس از ورود به تایلنــد ،در هتل Chon
 Interمستقر شدند.
اعضــای تیم ملی پس از اســتراحتی
کوتاه از ساعت  17به وقت محلی و ساعت
 13:15بــه وقت تهران ،تمریــن ریکاوری
خود را برگزار کردند .تیم ایران در نخستین
بازی خود پنجشــنبه  17آبــان  97باید از

ساعت  11:30مقابل لبنان قرار بگیرد .بعد
از آن ،یکشنبه  20آبان ،لبنان با هنگکنگ
بازی خواهد کرد و در نهایت سهشــنبه 22
آبان از ســاعت  11:30بار دیگر تیم ایران
به میدان مــیرود و مقابل هنگکنگ قرار
میگیــرد .از هر گروه دو تیم به مرحله دوم
ایــن رقابتها که فروردین مــاه  98برگزار
میشود ،صعود میکنند .تیم فوتبال بانوان
ایران ایــن روزها امید زیادی به صعود دارد
و بایــد دید در نهایت چــه اتفاقی میافتد.
لبنان یکی از حریفان جدی و قدرتمند تیم
بانوان به حســاب میآید ،هنگ کنگ هم
مدعی صعود اســت اما کادرفنی تیم بانوان
ایران امیدوار است به دور بعد این رقابتها
صعود کنند.

داوران این اســت که برای چنین مسابقات
حساســی از داوران سرشناس استفاده کند.
داوریهای لیگ دسته اول واقعاً آزاردهنده
اســت و امیدوارم برای بازی با مس که یک
بازی مهم اســت ،داوری قــوی را انتخاب
کننــد ».بیــکزاده دربــاره اینکــه برخی
معتقدند نمایش گلگهر در این بازی در حد
صدرنشین لیگ دسته اول نبوده ،میگوید:
«آنهــا از ابتدای بازی تحت تأثیر ما بودند و
اگر موقعیت محمد اوســانی تبدیل به گل
میشد همه چیز فرق میکرد .گلگهر فقط
برای گرفتن مساوی به تهران آمده بود».

فوتسال

میخواهم در مربیگری به فوتبال خدمت کنم

مرتضی اســدی کاپیتان باســابقه
اکسین البرز که سابقه بازی در تیمهایی
مثل تراکتورســازی ،گســترش فوالد،
صبای قم ،صنعتنفــت آبادان و ...را در
کارنامــه دارد و یکی از بازیکنان باتجربه
فوتبال ایران بود ،در تصمیمی ناگهانی از
دنیای بازیگری فوتبال خداحافظی کرد.
اسدی در توضیح تصمیم خود میگوید:
«واقعیت این است که امسال قصد بازی
کردن نداشــتم و میخواستم اول فصل،

هم مظلوم واقع میشــویم و حداقل وقتی ما
میزبان بازی هســتیم نبایــد داوری علیهمان
باشد .امسال خیلی از این مسائل ضرر کردیم
و امیدواریــم از اینجای فصل بــه بعد عدالت
رعایت شــود .به نظرم  VARخیلی میتواند
به فوتبال ایران کمک کند و اعتراض تیمها به
داوری کمتر میشود».
نورمحمدی درباره تاثیر وضعیت مالی در
نتایج پارس جنوبی ادامه میدهد« :نبود پول
ناخودآگاه تمرکز بازیکنان را به هم میریزد و
تاثیرگذار است .همه فکر میکنند پولدارترین
تیم ایران هســتیم اما به لحاظ پرداختیها و
رقم قراردادها در ردههای آخر هستیم».

بیکزاده :داوریهای لیگ دسته یک آزاردهنده است

که با جان توشــاک ،یکی از بزرگتریــن مربیان تاریخ
فوتبــال ایران نیز نتوانســت در فصل جاری ره به جایی
ببــرد و با مرد بــزرگ فوتبال بریتانیا و کشــور کوچک
ولز خداحافظی تلخی داشــت ،حاال سکان هدایت خود
را به دست کسی ســپرده که تجربه آنچنانی در عرصه
سرمربیگری ندارد .محمد تقوی که چهارمین بازی تحت
عنوان ســرمربی را هم با تراکتورسازی پشت سرگذاشت
در واقع تداعیکننده همان دورانی اســت که تراکتور با
مربی بینام و نشانی همچون فراز سرانجام با حصار لیگ
یک وداع کرد و به لیگ برتر رســید .این خوشبینی در
میان تبریزیها هم شــکل گرفته که تراکتورســازی با
محمد تقوی که سرشــار از انرژی و انگیزه نهفته اســت
نیز به طلسم  10سال قهرمان نشدن در لیگ برتر خاتمه
دهد و با این تیم بر بام فوتبال ایران بنشیند.
ماجرای مربیگــری تقوی در تراکتورســازی اما با
همه مربیان تاریخ این باشــگاه متفاوت اســت .قرارداد
سرمربیگری او در حقیقت بازی به بازی تمدید میشود
و هر هفته ســایه تغییرات روی ســر ایــن مربی جوان
ســنگینی میکند .از سویی هماهنگ شدن با بازیکنانی
که هر یک برای خود ســازی مینوازند و حتی خودشان
داعیه مربیگری در ســر دارند نیز مزید بر علت است تا

فوتبال را کنار بگذارم اما اول فصل وقتی
آقــای کمالوند هدایت اکســین البرز را
برعهده گرفت و از من خواســت به این
تیــم بروم به لیگ یک رفتــم و فوتبالم
را ادامــه دادم .در ادامه وقتی آقا فراز با
اکسین قطع همکاری کرد ،ترجیح دادم
دیگر در این تیم نمانم؛ من با آقا فراز به
اکسین آمده بودم و واقعیت این است که
دیگر نمیخواستم ادامه بدهم .به همین
خاطــر تصمیمم را اجرایی کردم .ما یک

دارنــد .هر تیمــی که مســابقات را میبازد و
میبرد به داوری اعتراض دارد و واقعا نمیدانم
مشکل از کجا است .شاید نیاز باشد فدراسیون
فوتبال در این خصوص ورود کند و مشــخص
شود مشکل از کجا اســت تا دیگر شاهد این
حقخوریها توسط داوران نباشیم».
احمدی در مورد بازی با تیم ســابقش
یعنی پیــکان هم میگوید« :بــازی با پیکان
برای مــن حساســیت خاصی نــدارد .برایم
فرقی نمیکند مقابل چه تیمی بازی میکنم.
همیشه ســعی میکنم عملکرد خوبی داشته
باشم و مهره موثری برای تیمم باشم».

نورمحمدی :داور ویدیویی به فوتبال ایران کمک میکند

تراکتور امروز ،تراکتور  ۱۰سال پیش
فوتبال ایران کشــید .آنها  9ســال عذابآور را در لیگ
یک پشت سرگذاشــتند آن هم در شرایطی که کارخانه
تراکتورســازی همه نوع امکانات را برای این تیم لحاظ
میکــرد و بهتریــن بازیکنان همــواره در تراکتور توپ
میزدند و مربیانی که برای این باشگاه استخدام میشدند
نیز در دوران خود در زمره بهترینها بودند .تراکتورسازی
اما پس از  9سال تالش سرانجام با مربی بینام و نشانی
همچون فراز کمالوند راهی لیگ برتر شــد .کاری که نه
ارنس میدرن دروپ ،نه واسیلی گوجا و نه محمدحسین
ضیایی از پســش برآمده بودند و نه فرشاد پیوس پرادعا.
تراکتورســازی در آن دوران با مربیان بزرگی از صعود به
لیگ برتر بازماند اما ســرانجام یک مربی جوان ،باانگیزه
و آشــنا به قاعده موفقیت در لیگ یک این تیم را لیگ
برتری کرد.
حــال امروز تراکتورســازی نیز بیشــباهت به آن
دوران نیست .تراکتورســازی با مربیان بزرگی همچون
امیــر قلعهنویی ،تونــی اولیویرا ،مجیــد جاللی و حتی
ساغالم ترکیهای از فصل  87-88که دوباره به لیگ برتر
صعود کرده طعم قهرمانی را نچشــیده است .نزدیک به
 10ســال از بازگشــت دوباره این تیم خوشنام تبریزی
به ســطح اول فوتبال ایران میگذرد؛ این تیم در حالی

توضیح میدهد« :پیکان تیمی بوده که در این
چند سال ثبات داشته و از کادرفنی خوبی هم
بهره میبرد .کار ما مقابل پیکان ســخت است
اما میخواهیم برنده بازی باشــیم .مساله مهم
و نگرانکننــده در مورد تیم ما این اســت که
تمام باختهایمــان مقابل تیمهای پایینتر از
خودمان بوده ».سرمربی پارس جنوبی جم در
مــورد اینکه آیا برای نقل و انتقاالت نیم فصل
برنامــهای دارد ،میگوید« :ما کال  ۱۵بازیکن
بزرگســال داریم و به خاطــر همین احتماال
کســی از ما جدا نمیشــود .به  ۳ ،۲بازیکن
جدید نیاز داریم که با شــروع رســمی نقل و
انتقاالت سراغ آنها میرویم».

احمدی :همه تیمها به داوری اعتراض دارند

از فراز کمالوند تا محمد تقوی؛ یک مربی با هزار آرزو

میثاقیان جدا شد
ویسی در آستانه حضور
در کارون خرمشهر

خورده تفاضل امتياز

* محاسبه امتیازات تیم ملوان با احتساب  6امتیاز منفی صورت گرفته است.

را سرجایشــان بنشــاند .در این تالقیها وی
توانســته با قیافهای کام ً
ال قانونمدار و حق به
جانب تخطی این ستارهها از حد و حدودشان
را گوشزد کند و قاعدهمندی بیشتر و آرامش
فزونتــر را از آنها بطلبــد و آن چه گفتیم در
حرکتهای مقتدرانــه علیرضا در قبال لیونل
مسی در دیدار نهایی جام جهانی باشگاههای
 2015و برخوردهای مشابه او با شاخصترین
مردان فوتبال آلمان ،فرانسه ،برزیل ،آرژانتین،
انگلیس و بلژیک در جریان جام جهانی بیست
و یکم در خاک روسیه کام ً
ال هویدا و محسوس
بود.

تراکتورســازی با بــردی که هفتــه یازدهم مقابل
پیکان به دست آورد به رده سوم جدول رسید .جایگاهی
که هنوز با هزینههای سرســامآوری که در این تیم شده
همخوانی ندارد .بســیاری انتظار دارند که این تراکتور با
برخورداری از بازیکنان بزرگ و نامی در صدر جدول باشد
امــا نماینده فوتبال تبریز تا کنون نتوانســته حتی برای
یک شــب در صدر جدول لیگ برتر هجدهم قرار بگیرد.
ماجــرای تراکتور این فصل را خیلیها با اســتیل آذین
سالها پیش قیاس میکنند که این دیدگاه برخاسته از
هزینههای چشمگیر زنوزی است .تراکتورسازی اما هرگز
به سرنوشت استیل آذین سالها قبل دچار نخواهد شد.
شــاید این تیم در جذب لژیونرهای بزرگ فوتبال ایران
شــبیه به آن تیم باشــد اما آیندهای که میتوان پیش
روی تراکتوریها متصور بود با آن استیل آذین در تضاد
است .مساله اصلی این است که تراکتورسازی با انبوهی
از تماشــاگران که حتی در سراسر ایران پخش شدهاند،
مواجه اســت که در بدترین شرایط هم اجازه نمیدهند
این تیم دوباره به دســته پایینتر ســقوط کند تا دوباره
سالهای متمادی در تکاپوی صعود به لیگ برتر باشد.
بــه یاد میآوریم که تراکتورســازی پیش از صعود
بــه لیگ برتر چه زجری بابت بازگشــت به ســطح اول

هفته یازدهم لیگ یک
سهشنبه 97/8/15

مهدی تارتار سرمربی پارس جنوبی جم
معتقد اســت به خاطر اینکه تیمش در میانه
جــدول قرار دارد ،برای داورها حکم گوشــت
قربانــی را دارند« :تیم ما از نظــر کیفیتی و
فنی شــرایط خوبی دارد اما مســالهای که ما
را به شــدت آزار میدهد بحث داوری اســت.
متاسفانه داوریها امسال وضعیت خوبی ندارد
و اکثر تیمها از این شــرایط ناراحت هســتند
چون ما تیم وسط جدولی هستیم برای داورها
حکم گوشــت قربانی را داریم .ما داریم قربانی
تیمهای مدعی و انتهای جدولی میشــویم و
سرنوشــت ما برای کسی مهم نیست ».تارتار
درباره بازی هفته دوازدهم تیمش با پیکان هم
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بازی بیرون از خانه در انزلی داشتیم و با
توجه به شرایط حساس تیم به هیچکس
درباره تصمیمم حرفی نــزدم تا تیم در
آرامش باشد .بعد از بازی اما تصمیمم را
گرفتم و از فوتبال خداحافظی کردم .من
میخواستم دینم را به باشگاه ادا کنم که
فکــر میکنم با رفتن به انزلی این کار را
انجام دادم .برای تیم اکسین هم در ادامه
راه آرزوی موفقیــت میکنم و امیدوارم
خودم هــم بتوانم در جــای دیگری به

فوتبال خدمت کنم».
کاپیتان سابق تراکتورسازی درباره
برنامهاش برای آینــده توضیح میدهد:
«بیتردیــد دوســت دارم در فضــای
مربیگری قرار بگیــرم و برنامههایی هم
برای ایــن کار دارم .دو ماه دیگر کالس
درجه  Bاست که در آن شرکت میکنم
و این کالسها را ادامه میدهم تا بتوانم
روزهــای خوبی را در مربیگری داشــته
باشم.

تقیپور :همچنان از سنگسفیدی بیخبرم!

اسماعیل تقیپور سرمربی تیم فوتسال
مس ســونگون میگوید هنــوز از وضعیت
ملیپــوش این تیم کــه به ایتالیــا رفته،
خبری ندارد .تقیپــور در مورد محمدرضا
سنگســفیدی میگوید« :من هنوز از این
بازیکن بیخبرم .البته شــنیدهام به ایران
آمده ولــی من اطالعــی از ایــن بازیکن
ندارم ».سرمربی تیم فوتسال مس سونگون
در رابطه با اینکه آیا از غیبت سنگسفیدی
ناراحت نیســت؟ ادامه میدهد« :باشــگاه
تصمیمگیرنده است و من دخالتی نمیکنم!
وقتی گفتند سنگســفیدی میخواهد به
ایتالیا بــرود ،گفتم مانعش نمیشــویم».
اســماعیل تقیپور درباره اینکه اگر باشگاه
تصمیم بگیرد سنگســفیدی به تمرینات

برگردد آیــا از این نظــر تبعیت میکند؟
میگویــد« :باشــگاه که فعال پیشــنهادی
برای بازگشــت نداده .سنگســفیدی باید
ابتدا با باشــگاه صحبت کند .باشگاه تا االن
سیاســتش را مشــخص نکرده که آیا این
بازیکن برمیگردد یا خیر».
تقیپور در رابطه با مسابقات لیگ برتر
در نیم فصل دوم هم توضیح میدهد« :در
نیم فصل دوم دروازهها کوچکتر میشــود
ولی امیدوارم روند خوبمان را حفظ کنیم.
هرچنــد در پایان نیم فصــل دوم قهرمان
مشــخص نمیشــود و بازیها به پلیآف
میرود ولی میخواهیم این شرایط را تداوم
بدهیم و در هر مسابقه محکم بازی خواهیم
کرد».

نشســت هیات رییســه فوتسال با
حضور علــی کفاشــیان و اعضای هیات
رییســه برگزار شد .نشست هیات رییسه
ســازمان لیگ فوتســال با حضــور علی
کفاشیان ،عباس ترابیان ،سعید نجاریان،
کریــم منصــوری ،محمدرضــا غفاری و
حامــد نجفی به همــراه علیرضا جنتی و
عراقیزاده مدیرعامل و قائممقام باشــگاه
گیتیپســند برگزار شــد و موارد زیر به
تصویب رسید:
* از تاریخ  15آبــان  97لغایت 24
آبان  97و به مدت  10روز به باشگاههای
لیگ برتر مهلت داده شــد که نسبت به
خارج و اضافه کردن یک بازیکن به شرح
زیر اقدام کنند:
 در نیم فصل اول فســخ قرارداد وتسویه مالی کامل باشد.
 باشــگاهی که چهار سهمیه لیگبرتر خود را اســتفاده کرده باشــد ،حق
اســتفاده از بازیکن لیگ برتر را نخواهد
داشت.
* مقــرر شــد چنانچــه در طــول
مســابقاتی کــه از ناحیه ســازمان لیگ
فوتســال برگــزار میشــود بازیکنی که
توسط داور اخراج میشود بالفاصله زمین
بازی را به سمت رختکن تا اتمام مسابقه
ترک کند .همچنین در طول مسابقه اگر
کادر فنی تیمی توسط داور مسابقه اخراج
شود مکان مناســبی برای فرد مورد نظر
توسط نماینده مشخص و اگر فرد خاطی
از اخراج تمکین نکرد با هماهنگی نیروی
انتظامی به رختکن هدایت خواهد شد.
* از دیگــر مصوبات هیات رییســه
سازمان لیگ فوتسال این بود که بازیکنان
و کادر فنی باشگاهها بعد از فسخ قرارداد
با داشــتن تســویه حســاب مالی امکان
پیوستن به باشگاههای دیگر را دارند.
*باشــگاههایی که تــا  24آبان 97
درخواست مجوز بازی برای بازیکنان خود
را اعالم کردهانــد و فصل نقل و انتقاالت
آنها هم سپری شــده ،میتوانند تا تاریخ
ذکر شده به تهیه و ارسال مدارک نهایی
آنها اقدام کنند.
*باشــگاههای لیــگ دســته دوم
فوتسال کشــور که نقل و انتقاالت آنها تا
پنجشــنبه  10آبان  97به اتمام رسیده
بود ،میتوانند جهت تکمیل مدارک سایر
بازیکنان و کادر فنی خــود تا تاریخ 24
آبان  97اقدام کنند.
*بازیکنــان لیگ برتر و دســته یک
امیــد و جوانــان که در ســال  ٩٧فصل
مســابقاتی خــود را به پایان رســاندند،
میتوانند در یکی از باشــگاههای دسته
دوم فوتسال کشور برابر دستورالعمل نقل
و انتقاالت اقدام کنند .از دیگر بحثهای
مطرح شده در نشست هیات رییسه بحث
و تبادل نظر در رابطه با پلیآف مسابقات
لیگ برتر بود.

