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ماجرای بازیکنی که میخواست با  30هزار دالر تسویه کند

غرامت استقالل به پروپژیچ:

بیش از  5میلیارد

الســد

گفتوگوی «ایران ورزشی» با پیشکسوتان استقالل

برهانی :نکونام مهدی پاشازاده:
گزینه خوبی برای قلعهنویی بهترین
استقالل است گزینه داخلی است
نخستین موزه ملی ورزش افتتاح شد

صالحـی امیـری :این مــوزه
با انســان سخــن میگویـــد
رونمایی از نامه اتحادیه جهانی کشتی به ایران

بدهی قدیمی بهانهای برای تعلیق!

گزارش «ایران ورزشی» از کنفرانس
دبیر کمیته برگزاری جامجهانی قطـــر

تصمیمی برای  48تیمی
شدن مسابقـات نداریم

انتقادقهـرمانان
سابق تکواندو به
عملکرد فدراسیون

سرمقاله

هادی ساعی :حر 
فهای خندهدار زیاد میشنویم
یوسف کرمی :چطور میگفتند قهرمان جهان م 
یشویم!

استقاللوپرسپولیس،قربانیزلزلههایموسمی
آرمن ساروخانيان
Armen Saroukhanian

ویـــژه
خداحافظی
ژاوی

بدرود مهندس ژاوی!

احسان محمدی
Ehsan Mohammadi

نوشــتن در مورد «ژاوی هرناندس» همزمان
میتواند آسانترین و دشــوارترین کار ممکن باشد.
آســان به این خاطر که نمایشهای شگفتانگیز او
با توپ را هزاران بار دیدهایم ،حتی سرســختترین
هواداران رئــال هم نمیتوانند کیفیــت ژاوی را در
لبــاس تیم رقیب انکار کنند ،یک میداندار واقعی ،از
نسلی که یک رگه بیتکرار در معدن اسپانیا بودند.
در فینال یــورو  2008آمــار  94درصد پاس
صحیــح مقابل نامش حک شــد .ما که نــه آلمانی
بودیم و نه اســپانیایی موقع دیدن آن بازی حساس
احتماالً چنــد بار روی فرش چــای ریختیم ،موقع
رد شــدن از جلــوی تلویزیون پایمان به گوشــه

دوشنبه  ،98/2/30هفته ششم از مرحله
گروهی لیگ قهرمانان آسیا  ،2019گروه
 ،Dورزشگاه آزادی ،ساعت ،21 :تماشاگر:
 10هزار نفر
پرسپولیس 2
گلها :مهدی ترابی ( )16و علی علیپور
()67
السد صفر
داور :دیالن پریرا (سریالنکا)
کمکها :پاراکراما هماسونگا و پریانگا
اخطار :شــجاع خلیــلزاده ،علیرضا
بیرانوند و مهدی ترابی (پرســپولیس)،
پدرو میگل (السد)
بازیکن برتر :مهدی ترابی (پرسپولیس)
پرسپولیس :علیرضــا بیرانوند ،محسن
ربیعخواه ،امید عالیشــاه ،شــجاع خلیلزاده،
ســروش رفیعی ( -80مهدی شریفی) ،احمد
نوراللهی ،مهــدی ترابــی ( -88محمدامین
اســدی) ،کمال کامیابینیا ،مهدی شــیری،
شــایان مصلح ( -54محمد نــادری) و علی
علیپور
سرمربی :برانکو ایوانکوویچ
السد :سعد الشــیب ،پدرو میگل (-78
علی اسد) ،عبدالکریم حسن ،جونگ وو یونگ
( -70حامد اسماعیل) ،ژاوی هرناندس ،حسن
الهیــدوس ،بغداد بونجاح ،ســلمان ،خوخی،

مبل گیــر کرد و بیشــتر از  20درصد خطای رفت
و آمد داشــتیم ،چطور ممکن است در میانه زمین و
مقابل آلمانیهای سختگیری مثل تورستن فرینگز،
هیتزلبرگر ،باستین شواین اشتایگر و میشاییل باالک
قرار بگیری اما فقط  6درصد پاسهایت خطا باشد؟!
اغراقآمیز است اما اگر جمجمه ژاوی را بشکافند
شــاید داخل آن کولیس ،گونیا ،پرگار و ...پیدا کنند
و البته مقدار زیادی ماده خاکســتری که بشــود از
آن قویتریــن آرامشبخشهای دنیا را ســاخت .او
به شــکلی قادر به کنترل هیجــان خود در لحظات
حســاس بود که انگار یک بار این بازی را قب ً
ال انجام
داده است و حاال در بازپخشش دوباره بازی میکند!
اسپانیاییها حتماً بارها در یکشنبههای کلیسا خدا را
شکر کردهاند که ژاوی آنجا به دنیا آمده.
او و «اینیســتا» دوقلوهای غیر همسانی بودند
که مســی ،بارسلونا ،ریکارد ،گواردیوال ،لوییز انریکه،
آراگونس و دل بوسکه را به چهرههای جاودانهای در
فوتبال دنیا تبدیل کردند .فتح هر افتخار ممکنی در

دنیــای فوتبال برای اســپانیاییها بدون این دو نفر
بیشتر به یک افسانه شبیه است.
این از خوششانسی ماســت که قطریها او را
به خدمت گرفتند تا چندبار در ورزشــگاه آزادی از
نزدیک شاهد نمایشــش باشیم .او حتی در واپسین
ســالها هم آنقدر ساده ،بدون ادعا و نمایش به توپ
ضربه میزد کــه خیلیها را دچار این توهم میکرد
که فوتبال چه بازی سادهای است!
هــر بــار بــه «آزادی» آمــد مثل یــک فیل
پیر ،رفتــارش موقرانه بود اما باز هــم با یک ضربه
میتوانســت ما را بکشــد .هنوز ضربه سری که در
آخرین ثانیه بازی پرســپولیس -السد زد و علیرضا
بیرانوند آن را معجزهآســا از قعر دروازه بیرون آورد
دیدنی است .کافی اســت به شعاع حرکتیاش نگاه
کنید .آخرین دقیقه ،بازیکنی بازنشسته چند ده متر
را دقیق و هدفمند از البهالی مدافعانی که انگار او را
نمیبینند گذر میکند تا ضربه را بزند...
«پلــه» نزدیکبین بــود .حتی وقتــی در 15

سالگی به باشگاه سانتوس پیوست هم پزشکان این
تیم این نکته را متوجه شدند .حتی چند روزنامهنگار
برزیلــی این فرضیه را مطرح کردند که او دارای یک
«دید فراپیرامونی» اســت که باعث میشود زمین را
بزرگتر از سایر بازیکنان ببیند.
ژاوی هــم زمین را انگار بزرگتر و از نمای باالتر
میدیــد .کافی بود یک بازیکن در فضایی اندازه یک
وجب جا گرفته باشــد تــا ژاوی توپ را با دقت یک
پرتابکننده توپ بیســبال برایش بفرستد .البته او
این کار را با پا انجام میداد!
او ســزاوار هر تحسینی اســت که هواداران در
تاریخ فوتبال نثار تمــام بازیکنان فوتبال کردهاند و
حاال در ورزشــگاه آزادی یکی از آخرین بازیهایش
را به نمایش گذاشــت ...دنیا کوچک اســت ،خیلی
کوچک .اندازه فاصله نوکمپ تا آزادی!
بــدرود مهندس ژاوی و ســپاس بــرای همه
جادوهایت با توپ فوتبال که شــبهای کشــدار را
قابل تحمل میکرد.

وداع بارسایی از آسیا

برد حیثیتی ،نتیجه فوتبال راحت
سالم الحجری و اکرم عفیف
سرمربی :ژسوالدو فریرا
آنطور نشــد کــه باید .روی ســکوها را
میگوییم .مشــخص بود که بعد از حذف تلخ
از مرحله گروهی لیگ قهرمانان کسی طاقت
تماشــای این بازی فرمالیتــه را ندارد .با این
حــال بازی خداحافظی ســتاره بزرگ دنیای
فوتبال ،ژاوی هرنانــدس و البته تقدیر از تیم
برانکــو چهار روز بعد از هــت تریک قهرمانی
چیزی حدود ده هزار هوادار وفادار پرسپولیس
را به ورزشگاه کشاند.
ترکیب پرسپولیس هم کلی تغییر داشت.
نه اینکه برانکو ذخیرهها را بازی داده باشد اما
همین که سیدجالل به خاطر کمی درد روی
نیمکت نشست تا ربیعخواه کنار شجاع بازی
کند ،مشخص بود برانکو دنبال اعاده حیثیت
است اما نه به قیمت از دست دادن کاپیتانش.
از آنجایی که فاصله زیادی تا بازی نیمه
نهایی با ســپاهان مانده برانکو بیشــتر نفرات

اصلیاش را بازی داد اما بودیمیر مصدوم روی
نیمکت هم نبود و نعمتی ساعتی قبل از بازی
به خاطر دل درد از اردو بیرون رفت.
پرســپولیس حذف شــده امــا فوتبال
متفاوتی بــازی کرد .درســت برعکس بازی
با پارس و چند مســابقه قبلی که اســترس
قهرمانی به اوج رسیده بود ،معجزه بیتفاوتی
اتفاقی ویژه را در تیم خســته برانکو رقم زد و
نیمه اول بازی با الســد شد یکی از بهترین و
باکیفیتترین بازیهای این فصل پرسپولیس.
در روز وداع کاپیتان ســابق بارســلونا،
پرســپولیس  45دقیقه بارسلونایی بازی کرد
البته با ریتم کندتر و اشتباهات فردی بیشتر
در یک ســوم پایانی زمین وگرنه حتما نتیجه
بهتری هم میگرفت.
الســد همان تیم مقتدر و پرســتاره بود
که بــا بــازی روان و تکضــرب هافبکهای
پرســپولیس اندازه همیشــه توپ نداشت و
متعاقب این اتفــاق موقعیت گل چندانی هم
خلق نکرد .الســد در طول نیمه ســه ،چهار

موقعیت خوب گلزنی داشت که دو بار بیرانوند
ضربــات بونجاح و حســن را دفع کرد و یکی
دو بار هم ضربات زردپوشــان دروازه سرخها
را تهدید نکرد.
در عوض پرســپولیس با بازی راحت در
یک سوم دفاعی خودش خیلی قشنگ از زیر
پرس حریــف درمیآمد و در نیمه حریف هم
فضاهای خالی با سرخپوشانی که سخت توپ
لو میدادند پر میشد.
نتیجه کارهای ترکیبی پرســپولیس سه
موقعیت خــوب گلزنی بود و یــک گل زیبا.
موقعیــت اول را ترابی با حرکت انفرادی خلق
کرد که ســعد الشیب اشــتباه نکرد .موقعیت
دوم با شــوت ربیعخواه و دفــع توپ مدافع
الســد از روی خط دروازه خودی بی اثر شد و
موقعیت سوم هم با کار ترکیبی خوب و شوت
بد سروش به باد رفت.
صحنه ویژه اما گل زیبای پرســپولیس
بــود .ترابی یکی از آن شــوتهای تمیزش را
نواخت و توپ به یکباره سرعت گرفت و یکی

از زیباترین گلهای لیگ قهرمانان این فصل
رقم خورد.
نیمه دوم خوب شــروع شد .پرسپولیس
تیم حریص نیمه اول بود و با نخســتین کار
ترکیبی برای گل گام برداشــت .عالیشاه که
قدرشــناس نبود و هافبکها کــه چند پاس
اشتباه دادند ،بازی افتاد دست السد و تیم ده
دقیقه تحت فشار قرار گرفت.
بعد از آن پرســپولیس دوباره همان تیم
منظم و ریلکسی شد که خیلی خوب فوتبال
بازی میکرد .اینجا هم البته داوران بیخیال
اشتباه علیه پرسپولیس نشدند و به فاصله یک
دقیقه دو پنالتی برای تیم برانکو گرفته نشد.
مهمترین موقعیت الســد با شوت محکم
حســن و تیــر دروازه بیرانوند خراب شــد تا
پرســپولیس گل دوم را هم با فــرار ترابی و
ضربه نهایی علیپور بزند.
بعد از این پرسپولیس با نمایشی قابل
ستایش مقابل تیم از هم پاشیده حریف سه
چهار موقعیت گلزنی عالی دیگر هم داشت
و البته بیرانوند دو بار دروازه تیمش را نجات
داد 15 .دقیقه پایانی هم مال پرســپولیس
بود اما موقعیتی که اســدی جوان از دست
داد پایانــی بود بر این نمایــش دلپذیر که
حذفی با حیثیــت و با آبرو را قهرمان ایران
رقم زد.

بشار برای
مذاکره
به قطـر
میرود؟

دیروز اســتقالل و پرســپولیس وداع تلخی با لیــگ قهرمانان
داشتند .دو تیم پایتخت که همیشه مشتاق موفقیت در آسیا هستند
و حتی نیمنگاهی به فینال و قهرمانی دارند ،این بار حتی نتوانستند
به مرحله حذفی برســند و بدتر اینکه حذفشان یک بازی مانده به
پایان مرحله گروهی قطعی شده بود.
هر دو تیم فصل گذشــته عملکرد خوبی در آســیا داشــتند و
هــواداران منتظر بودند کــه در فصل جدید نتایــج بهتری بگیرند.
پرسپولیس بعد از حضور در نیمهنهایی و بعد فینال ،امسال با هدف
قهرمانی وارد مســابقات شد .تیم برانکو که لذت حضور در فینال را
هم چشــیده ،این بار مصمم بود جام را باالی ســر ببرد و با اضافه
شدن بازیکنان جدید انتظار میرفت با توان بیشتری وارد مسابقات
شود .اســتقالل هم فصل گذشته تا پای نیمهنهایی رفت و هواداران
خوشبین بودند که شفر راه مقابله با تیمهای عربی را به خوبی میداند.
برای ناکامی دو تیم در چارچوب مستطیل سبز دالیل متفاوتی
وجــود دارد .برانکو در مصاحبه پیش از بازی با الســد یک بار دیگر
به اشــتباهات داوری علیه تیمش اشاره کرد ،ولی از آنها که بگذریم
پرسپولیس در آسیا انســجام فصل قبل را نداشت .تیم برانکو نه در
دفــاع آن تیم باصالبت بود و نه خــط حملهاش با علیپور و بودیمیر
توانســت حریفان را غافلگیر کند .پرســپولیس با وجود اضافه شدن
چند بازیکن خوب ناآمادهتر بود و این را میتوان در عملکرد این تیم

در لیگ برتر هم دید .پرسپولیس در دو فصلی که به نیمهنهایی لیگ
قهرمانان رسید در لیگ برتر با فاصله نسبتا زیادی قهرمان لیگ برتر
شد ،ولی سومین قهرمانی این تیم با فاصله کمی نسبت به رقبا و به
کمک مجموعهای از اتقافات به دست آمد.
اســتقالل در فصلــی که از گروه مرگ ســربلند خارج شــد،
میتوانست روی پاسهای طالیی جباروف و شم گلزنی تیام حساب
کند ،ولی این بار تیم شــفر حتی در لیگ برتر هم زهردار نبود ،چه
رسد در رقابت با حریفانی که سختترین گروه غرب آسیا را ساخته
بودند .کلید تضعیف اســتقالل در شروع فصل زده شد وقتی مجید
حســینی ،امید ابراهیمی ،جباروف و تیام جدا شدند و شفر مجبور
شد به فکر ساختن ستون فقرات جدیدی برای تیمش باشد .آزمایش
و خطاهای ســرمربی آلمانی تا روزهای آخر فصل ادامه داشت و نه
اســتقالل کارآیی قبلــی را پیدا کرد و نه او توانســت قراردادش را
نجات دهد.
نقطه مشــترک این ناکامی و آنچه به خــارج از زمین فوتبال
مربوط میشــود ،باال و پایینهایی است که باشــگاههای ایرانی در
پایان هر فصل دارند و اســتقالل و پرســپولیس هــم از آن در امان
نبودند .با اتمام هر فصل فوتبال باشگاههای ایرانی انگار با یک زلزله
روبهرو میشــوند .از تغییر کادرفنی گرفته تــا تغییر هیاتمدیره و
مدیرعامل .قرارداد اکثر بازیکنان یکســاله است و مراحل مذاکرات
باید تکرار شود .در چنین شرایطی تعریف یک پروژه توسعه بلندمدت
کار بســیار سختی اســت و وقتی کار به تورنمنت سختی مثل لیگ
قهرمانان آسیا برسد ،ضعفها خودش را کامال نشان میدهد.

نخستین موزه ملی ورزش افتتاح شد

نخستین موزه ملی ورزش ،المپیک و
پارالمپیک با حضور «اسحاق جهانگیری»
معــاون اول رییــس جمهــوری ،برخی
نمایندگان مجلس ،مقامات ارشد ورزشی،
قهرمانان و پیشکســوتان ورزشی در محل
کمیته ملی المپیک گشــایش یافت .این
مــوزه که حــدود چهار دهــه قبل طرح
راهاندازی آن مطرح شده بود ،سرانجام در
دوره ریاست جدید کمیته ملی المپیک و
با همکاری نهادهای مربوط ،گشایش یافت.
همزمان با آیین افتتاح این موزه ،شــمار
دیگری از قهرمانان ،مدالها و نشــانهای
خود را به موزه اهدا کردند .در این موزه از
افتخارات قهرمانان در  30ویترین رونمایی
شــد که از این تعداد ،هشــت ویترین به
نشــانهای قهرمانان ،هشــت ویترین به
جامهای قهرمانی در رقابتهای مختلف و
مابقی به دیگر آثارها و یادبودها اختصاص
دارد .بخشــی از موزه بــه افتخارات زنان
ایــران اختصاص دارد که در ســه بخش
مجزا به آن پرداخته شــده است .یکی از

این ویترینها به بازیهای اســامی زنان
اختصاص دارد .اسحاق جهانگیری ،معاون
اول رییــس جمهوری در مراســم افتتاح
موزه ورزش المپیــک و پارالمپیک گفت:
«توجــه به یــک موزه توجه بــه وضعیت
تاریخی یک کشور اســت .ما نیازمند این
هســتیم که سابقه ورزشی کشور خودمان
را در موزه ورزش نگه داریم».
وی افزود« :دوســتان مــا در وزارت
ورزش و کمیته ملــی المپیک کار بزرگی
انجــام دادند و این خواســته بزرگ ملت
ایران اســت .ورزش برای ما اهمیت بسیار
زیــادی دارد ،هم از جهت اخالق و روحیه
ورزشکاری هم اینکه امروز ورزش به مساله
روز تبدیل شده که در همه مسائل کشور
تاثیرگذار است ،به همین دلیل مورد توجه
مردم و جهانیان قرار گرفته اســت .ورزش
امروز در تولید ســرمایه اجتماعی برای ما
بســیار مهم است .مقولههایی مثل شادی،
امیــد و اعتماد به نفس کــه از مولفههای
مهم ســرمایه اجتماعی هستند در ورزش

به خوبی وجود دارد».
ســیدرضا صالحــی امیــری ،رییس
کمیتــه ملی المپیک هــم گفت« :اهداف
برای تشکیل موزه متفاوت است ،موزه ملی
ورزش که امروز افتتاح شد موزه ارزشهای
ملی اســت .موزه فرهنگ و مرام و اخالق
پهلوانی است».
رییس کمیته ملی المپیک با تاکید بر
اینکه این موزه سرمایه فرهنگی به حساب
میآید ،ادامــه داد« :این موزه بیانگر عرق
جبین کسانی اســت که زحمت کشیدند
تا کام ملت شیرین شــود .این موزه نماد
اسطورههایی است که فرزندان ایران زمین
به آن افتخار میکنند .این موزه با انســان
سخن میگوید ».صالحی امیری از جایگاه
موزه ورزش سخن گفت و ادامه داد« :من
موزه پیشکســوتانی هســتم که کمر آنها
خمیده شد تا ملتی سربلند شود ،من موزه
جوانانی هســتم که برای سربلندی کشور
تالش داشتند ،من موزه اخالق و معرفت و
انسانیت و صداقت و راستی هستم».

پایان تماشایی ژاوی در تهران

ژاوی هرناندس آخرین مســابقه رســمی
دوران بازیگری پرافتخارش را در تهران و مقابل
پرســپولیس انجام داد .دقایقی قبل از بازی و در
زمان گرم کردن دو تیم ،هواداران پرســپولیس
برای ژاوی ســنگ تمام گذاشــتند و حســابی
تشــویقش کردند .کاپیتان ســابق بارسا هم در
زمین ماند و به تمام این ابراز احساســات پاسخ

داد .در روزی که کلی هوادار بارســا روی سکوها
آمده بودند تا با کاپیتان محبوب تیمشــان وداع
کنند فدراســیون فوتبال و باشــگاه پرسپولیس
هم از این اســپانیایی محجــوب تقدیر و تجلیل
کردند .فدراســیون توسط شکوری یک هدیه به
دست ژاوی رســاند و مدیرعامل پرسپولیس هم
یک پیراهن شــماره  6این باشــگاه را در قاب به

کاپیتــان رقیب هدیــه داد .ژاوی در طول بازی
هم بارها از ســوی هواداران پرسپولیس تشویق
شــد و البته مثل همیشــه نمایشی قابل توجه و
فوقالعاده داشــت .او در پایان مســابقه برانکو را
در آغوش کشــید و با تک تک پرسپولیسیها و
هواداران خداحافظی گرمی داشت تا از پایتخت
ایران به دنیای پر حرارت مربیگری پرتاب شود.

