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ورزشی

دوشنبه  8شهریور 1395
سال بیست و دوم
شماره 3767

ورزش جهان

اتلتیکو مادرید بازهم امتیاز از دست داد

ش��اگردان دیگو س��یمئونه همچن��ان در
حس��رت پیروزی هستند و در دومین بازی
خود در رقابت های اللیگا هم متوقف شدند.
در ادامه هفته دوم اتلتیکو مادرید در خانه
لگانس به میدان رفت و در نهایت با تساوی
بدون گل متوقف شد.شاگردان سیمئونه که
یک��ی از ش��انس های اصلی کس��ب عنوان
قهرمانی به شمار می آیند شروع خوبی در فصل جدید اللیگا نداشتهاند.

پیروزی دشوار رئال مادرید

رئ��ال مادری��د موفق ش��د در هفته دوم اللیگابا نتیجه  2بر یک س��لتاویگو را
شکس��ت دهد و والنس��یا نیز در خانه ایبار شکس��ت خورد.در ادامه رقابت های
فوتبال اسپانیا ،سه دیدار برگزار شد که در آن رئال مادرید در خانه در روزهایی
که کریستیانو رونالدو را به دلیل مصدومیت در اختیار نداشت با نتیجه  2بر یک
و به سختی از سد سلتاویگو گذشت .در دیگر دیدار والنسیا در خانه ایبار با یک
گل شکست خورد و اوساسونا نیز با دو گل مغلوب رئال سوسیداد شد.

اولین شکست فصل میالن

ناپولی در هفته دوم لیگ ایتالیا توانست اولین شکست را به تیم مونتال تحمیل
کند و با نتیجه  4بر  2میالن را شکست دهد .در ادامه هفته دوم لیگ ایتالیا یک
دیدار برگزار شد و دو تیم ناپولی و میالن در شهر ناپل برابر هم به میدان رفتند
که این دیدار با برتری  4بر  2ناپولی به پایان رسید.

شکستن رکورد دو سه هزار متر با مانع زنان

در رقابتهای لیگ الماس دوومیدانی که به میزبانی پاریس فرانس��ه برگزار
شد ،دونده  20ساله بحرین موفق شد رکورد جهان را به نام خود ثبت کند.
روت جبت بحرینی در دوی س��ه هزار متر با مانع لیگ الماس به مقام نخس��ت
رسید و رکورد این ماده را نیز در جهان به نام خود ثبت کرد.او با رکورد 8:52.78
از خط پایان گذش��ت.جبت در بازیهای المپیک  2016ریو نیز مدال طالی این
بازیها را کس��ب کرد.در دوی  100متر لیگ الماس نیز بن میت با  9ثانیه و 96
صدم ثانیه اول شد.آکانی با  10و مارتینا با  10.01دوم و سوم شدند.

زلزله کار دست تیم الجزیره داد

تیم الجزیره امارات در نامه ای از حضور در ادامه مسابقات قهرمانی باشگاه های
آسیا به میزبانی میانمار انصراف داد و رفت.
محمدمبارک،مدیرعاملباشگاهالجزیرهبعداززلزلهمیانماردرنامهایبهسعید
درخشنده،رئیسکمیتهکنترلمسابقاتقهرمانیباشگاههایآسیاانصرافتیمش
را از حضور در ادامه این رقابتها اعالم کرد.در این نامه آمده است« :بعد از زلزله
باشگاهالجزیرهنگرانسالمتیبازیکنانشاستو»...

پرونده روز

شادی گل عجیب به خاطر مرگ پسر  13ساله

بازیکن سلتیک پس از گلی که در دیدار با آبردین به ثمر رساند ،خوشحالی
عجیبی کرد که به مرگ فوتبالیست  13ساله مربوط بود.سلتیک و آبدرین در
چارچوب بازی های لیگ اسکاتلند به مصاف هم رفتند.
الی گرافیتس ،نخس��تین گل بازی را به برای س��لتیک میزبان به ثمر رساند اما
پس از گل ،حرکت عجیبی از خود به نمایش گذاش��ت.گرافیتس اس��کاتلندی با
سرعت تمام به سمت دروازه خود دوید و پس از دور زدن تمام زمین ،پیراهنی را
که زیر لباس��ش پنهان کرده بود را در آورد .نام کایران ،روی این پیراهن س��فید
رنگ ثبت شده بود .کایران نام بازیکن  13ساله باشگاه دونبث است که در جریان
تمرینات به علت س��کته قلبی درگذشت.هنگام نمایش پیراهن توسط گرافیتس،
تماشاگران حاضر در ورزشگاه سلتیک پارک نیز شروع به کف زدن کردند.

عابدینی :حرف وزیر دلم را شکست

هنوزکابوس المپیکمیبینم

شمش�یرباز تیم ملی اسلحه س�ابر ایران ،گفت :من هیچ
وقت حرف از پاداش نزده و نخواهم زد ،اما حرف وزیر ورزش
و جوانان درباره اهدای پاداش به من ،دلم را شکست.

مجتب��ی عابدین��ی اظهار کرد :ش��روع برنامهه��ای ما برای
المپیک قبل از سال  2012بود و توانستیم در این سالها کاری
انجام بدهیم که بتوانیم در ریو به دو س��همیه برس��یم و بتوانیم

م��دال بگیریم بازیه��ای المپیک با حضور چکیدهای از بهترین شمش��یربازهای دنیا
برگزار شد و با قرعهای که من داشتم با قهرمانان جهان رو به رو شدم .تصورم گرفتن
م��دال ط�لا بود ،اما آن را از چنگم در آوردن��د .بازیهای خوبی انجام دادم ،اما در اکثر
بازیهایم ناداوری وجود داش��ت که اوج��ش بازی نیمه نهایی برابر "هامر" آمریکایی
بود.او در ادامه افزود :برای من مهم نبود که با چه کسی روبرو میشوم  .من قول مداد
داده بودم و این اتفاق باید رخ میداد .مش��کل فعلی من نداش��تن آهنی اس��ت که به آن
م��دال میگوین��د.او درباره صحبتهایی که درباره اهدای پاداش به او میش��ود  ،بیا ن
کرد :حرف وزیر محترم ورزش و جوانان دل من را شکس��ت .من اصال دوس��ت ندارم
صحبتی از پاداش انجام بدهم .همه چیز را به مردم و مسئوالن واگذار کردم.

تیم 15ملیتی؛

قطر با  16بازیکن خارجی مقابل ایران

گ�روه ورزش�ی :تیم مل�ی قطر در
ش�رایطی روز پن�ج ش�نبه در اولین
دی�دار رقابتهای ج�ام جهانی برابر
ای�ران ص�ف آرای�ی می کن�د که 16
بازیکن ای�ن تیم اصلیتی غیر قطری
دارند.

تیم ملی ایران در اولین دیدار از سری
رقابتهای مقدماتی جام جهانی 2018
روس��یه در ورزشگاه آزادی پذیرای تیم
ملی قطر خواهد بود .به همین مناس��بت
نگاهی به لیس��ت بازیکنان اعالم ش��ده
توسط سرمربی این تیم ژوزه دنیل کارنو
اروگوئهای انداختیم تا بیش��تر در چند و
چون ملیت بازیکن��ان حریف ایران قرار
بگیریم.از جمع 27بازیکن دعوت ش��ده
ب��ه اردوی تیم ملی قطر برای دیدار برابر
ایران  11بازیک��ن قطری و  16بازیکن
خارجی در ترکیب این تیم حضور دارند.
از می��ان  16بازیکن خارجی این تیم 10
بازیکن متعلق به قاره آفریقا هس��تند که از کشور هایی مثل
غنا ،جمهوری کنگو ،مصر ،سنگال و  ...به جمع بازیکنان این
تی��م پیوس��تهاند .دو بازیک��ن برزیلی تب��ار و یک بازیکن
اروگوئهای دیگر نفرات تشکیل دهنده این تیم هستند و یک
بازیکن فرانسوی و دو بازیکن از کشور بحرین و عربستان
یاران کارنو را در مقابل ایران تشکیل خواهند داد .ضمن اینکه

بیشتر بازیکنان دعوت شده به اردوی قطر از تیم لخویا هستند
و به جز چند بازیکن که در لیگ عربس��تان توپ میزنند و
اک��رم عفیف ک��ه در اللیگا و تیم ویارئال ب��ه میدان میرود
همگی در لیگ ستارگان قطر حضور دارند و برخی بازیکنان
ایرانی مثل پژمان منتظری ،مرتضی پور علی گنجی ،اشکان
دژاگ��ه و  ...ب��ه واس��طه بازی در این لیگ ب��ا برخی از آنها

همبازی بودهاند و شناخت خوبی از آنها
دارند.ی��ازده بازیکن دیگر ملیتی قطری
دارند و در این کشور به دنیا آمدهاند.
درزیرنگاهیبهملیتبازیکناندعوت
شده به اردوی تیم ملی قطر برای بازی در
برابر ایران داش��تیم :کلود أمین (بازیکن
مراکش��ی فرانس��وی تبار) -احمد یاسر
محمدی(مصر) -لویسمارتن(برزیل)-
محمدعبدالهتریسور(جمهوریکنگو)-
محمد مونت��اری (غنا) -کریم بوضیاف
(فرانس��ه) -علی اسد (بحرین) -محمد
کس��وال (غن��ا) -بیدرو میغیل (س��احل
عاج) -سبستیان سوریا (اروگوئه) -عمر
باری (جمه��وری غنا) -رودریجو تاباتا
(برزیل) -عبدالرحمن أبکر (عربس��تان )
 خلیفةابوبکر(سنگال) -بوعالمخوخی(الجزایر) -أکرم عفیف (پدر اکرم عفیف
بازیکن تیم ملی قطر برای هر دو کش��ور
تانزانیا و س��ومالی به میدان رفته و برای
الغرافه به عنوان آخرین تیم باش��گاهی نیز بازی کرده اس��ت،
مادرعفیفهماصلیتیبحرینیدارد)
س��ایر بازیکنان این تیم ملیت قطری دارند :خالد مفتاح-
مش��عل عبداله -أحمد عبدالمقص��ود -أحمد عالء -محمد
موسى -عبدالرحمن محمد -اسماعیل محمد -المعز علی-
حسن الهیدوس -سعد الشیب -عبدالکریم حسن

گودرزی :نتایج ما در المپیک ریو خوب بود اما قانع کننده نیست

وزی�ر ورزش و جوان�ان گف�ت:
فدراسیون جانبازان و معلولین به دلیل
اینک�ه کمیته ملی المپیک بخش�ی از
بودج�ه پارالمپیک را تأمی�ن نکرده با
مشکل مواجه است.

محمود گودرزی در حاش��یه بازدید از
اردوی تیم ملی والیبال نشس��ته بانوان در
جمع خبرنگاران اظهار داشت :فکر میکنم
آخری��ن روز تمرینات اس��ت که خدمت
رسیدیم تا هم خدا قوت بگوییم و هم اینکه
در نزدیک��ی اع��زام ب��ه تقوی��ت روحیه
ورزشکاران کمک کنیم .من یکی دو گیم
از ب��ازی ورزش��کاران را دی��دم که قوی
بودند .اگر همینطور در پارالمپیک باشند
نتیجهخوبیمیگیریم.
ویهمچنیندربارهپاداشپارالمپیکیها
اظهار داش��ت :بارها گفتهایم مشابه آنچه
ب��رای المپی��ک در نظر گرفتهای��م برای
پارالمپیکلحاظمیشود.

«م.د» تالش میکرد وسایلی را که در لباس خود مخفی
کرده بود بدون پرداخت پول از فروش��گاه خارج کند ولی
توس��ط پلی��س منطق��ه «کوپاکابان��ا» در جنوب ش��هر
ریودوژانیرو بازداشت شد.تسنیم به نقل از یک منبع خبری
برزیلی نوشت :این مدیر 53ساله با قید ضمانت آزاد شد ولی گذرنامه او در اختیار پلیس است
و او فع ً
ال حق خروج از برزیل را ندارد تا پاسخگوی جرم خود باشد.
در همین حال سفیر ایران در برزیل با تایید بازداشت یک ایرانی مرتبط با یکی از انجمن های
ورزش��ی در ری��و تاکی��د کرد که فرد بازداش��تی هیچ ارتباطی با کاروان ورزش��ی ایران در

با یک تیم چند ملیتی بازی داریم

مدیر تیم ملی فوتبال گفت :روز پنجش��نبه با یک تیم چند ملیتی
ب��ازی داریم و امیدوارم هواداران روز س��ختی را برای حریف رقم
بزنند.افشینپیروانیگفت:درحالحاضردرکنارملیپوشانهستم
وآمادهیکبازیخوبدرمقابلقطرهستیمکهامیدواریماینبازی
با پیروزی ایران همراه شود.
وی در مورد حمایت هواداران تیم ملی در بازی مقابل قطر افزود:
ما با یک کش��ور عربی چند ملیتی بازی داریم ضمن اینکه مطمئن
باشیداگربازیمجانیهمنبودبازهمورزشگاهپرمیشد.

آمادهایم تا به جامجهانی صعود کنیم

مهاجم تیم ملی فوتبال ایران گفت:
قط��ر بازیهای بهتری نس��بت به ما
داشته اما ما چیزهای بخصوصی مثل
هوادارانداریم.
کریمانصاریفردگفت:خداراشکر
اردوی خیلی خوبی در ایتالیا داشتیم و
م��ن دو روز آخر به ای��ن اردو اضافه
شدم ولی بازیکنان همه از شرایط اردو راضی بودند و در این مرحله
کهسختترینمرحلهاستآمادهایمتابهجامجهانیصعودکنیم.

قرعه کشی مرحله اول جام حذفی

قرعهکشیمرحلهاولمسابقاتجامحذفیکشورجامآزادسازی
خرمش��هر با حضور مسئوالن سازمان لیگ و نمایندگان باشگاه ها
برگزار شد.در این قرعه کشی 32تیم قهرمان استان و تیم های لیگ
دسته دوم حضور داشتند و بازی های این مرحله نیز در روز های21
و 22ش��هریور برگزار می ش��ود .در پایان این مرحله 30تیم به دور
بعدی صعود میکنند و درنهایت با اضافه شدن  18تیم لیگ اول و
 16تیملیگبرتررقابتهایمرحلهبعدیقرعهکشیمیشود.فصل
گذشتهتیمفوتبالذوبآهناصفهانقهرمانجامحذفیشد.

تغییر شوند .وزارت ورزش اجازه دخالت
در تغیی��رات را ن��دارد و اساس��نامه
فصلالخطاب اس��ت .ممکن اس��ت یک
رئیس فدراس��یون خس��ته ش��ده باشد یا
خودش تشخیص بدهد که باید جایش را به
کس��ی دیگری بدهد ام��ا وزارت ورزش
دخالتی در این مواضع ندارد.
وزیر ورزش وجوانان در پاس��خ به این
سؤال که آیا فدراسیون تکواندو با توجه به
نتایجضعیفاینرشتهدرالمپیکتغییرات
خواهد داشت یا خیر ،گفت :خیر این مسئله
دس��ت ما نیس��ت .اتفاقا خانم علیزاده کار
بزرگی در ریو انج��ام دادند ولی در مورد
آقایان باید آسیبشناس��ی ش��ود که چرا
چنین نتایجی کس��ب ش��ده است .ممکن
است در کادر فنی آقایا ن تغییرات به وجود
بیای��د ک��ه آن را ه��م م��ن نمیدانم ولی
امیدوارم این موضوع توس��ط فدراسیون
بررس��ی ش��ود ولی در مورد تغییرات در

یکی از ش��انسهای مدال ط�لا در پارالمپیک ممنوعالخروج
اس��ت .علی صادقزاده عضو تیم ملی وزنهبرداری که مدال برنز
پارالمپی��ک پکن و لن��دن را در کارنامهاش دارد ،به دلیل به اجرا
گذاشتهشدن مهریه توسط همس��رش نمیتواند از کشور خارج
ش��ود و این روزها به مش��کل خورده است.صادقزاده میگوید:
« 514سکه بدهکار هستم و از اردیبهشت ممنوعالخروجم .تنها
با رضایت همسرم میتوانم از کشور خارج شوم».
تکواندو همه چیز بسته به اساسنامه است و
وزارت دخالتی ندارد.
مه��دوی رئی��س فدراس��یون هندبال
اس��تعفای خود را تقدی��م وزارت ورزش
کرده و گ��ودرزی در خصوص اینکه چرا
تصمیمگیری نشده است ،گفت :ما در ابتدا
باید دالیل اس��تعفا را بررس��ی کنیم و قرار
نیست به محض اینکه شخصی استعفا داد،
اعمال نظر شده و در موردش سریعا تصمیم
بگیریم .البته مس��ئله بازنشس��تگی یک
مس��ئله جدی از سوی دولت است و طبق
قانون در این مورد اقدام خواهد شد.

بازداشت نایب رئیس یکی از انجمنهای ورزشی در ریو

نای�ب رئیس یک�ی از انجمنهای ورزش�ی ایران در
برزیل به جرم سرقت از یک فروشگاه بازداشت شد.

برگزاریلیگجهانیکبدیدرسالآیند ه

رئیسفدراسیونکبدیازبرگزاری
لیگجهانیاینرشتهخبرداد.
محمدرضا مقصودل��و حضور در
پیکارهای جهانی رایکیاز مهمترین
برنامههای فدراس��یون قلمداد کرد و
اف��زود :رقابته��ا از 16مه��ر ماه به
میزبانیهندوستانشروعمیشودکه
 6تیم آسیایی و  6تیم از سایر قارهها در آن حضور دارند.مقصودلو
اضافه کرد :در حال رایزنی با اسپانس��ر هس��تیم که سال آینده لیگ
جهانی کبدی را با شرکت  12تیم برگزار کنیم و فدراسیون جهانی
نیزرایزنیهاییبرایحضوراینرشتهدرالمپیکداشتهاست.

ممنوعالخروجی یک ورزشکار به خاطر مهریه!

ممکن است در کادر فنی تکواندو تغییرات به وجود بیاید
وزیر ورزش و جوانان در ادامه در پاسخ
به این س��ؤال که عملک��رد المپیکیها را
چطورمیبینید،خاطرنشانکرد:قراراست
در نشستی مفصل در این باره صحبت کنم
ام��ا در مجم��وع خوب بودی��م .بعد از 15
دورهای ک��ه در المپیک ش��رکت کردهایم
ری��و دومین دوره نتایج قابل توجه ما بوده
است اما قانعکننده نیست .امیدوارم برای
دوره بع��دی برنامهری��زی ش��ود و ما در
رش��تههایی ک��ه توفیق نداش��ته یا لطمه
دیدهایم آنها را تقویت کنیم.
وی درب��اره برگ��زاری انتخابات جودو
یادآورشد:برگزاریانتخاباتفدراسیونها
را بع��د از المپی��ک یا ش��اید پارالمپیک
گذاشتهایم تا فضا آرام شود.
گودرزی در ادامه در خصوص اینکه آیا
تغییراتیدرراسهرمفدراسیونهاصورت
خواه��د گرفت یا خی��ر ،گفت:تغییرات به
وجودنمیآیدمگراینکهخودشانخواستار

ورزش ایران

المپیک نداشته است .قانع زاده با تایید دستگیری یکی از همراهان ورزشی یک تیم اعزامی
از ایران به مس��ابقات ورزش��ی در برزیل گفت  :این فرد بدون پرداخت هزینه قصد داش��ته
اقالمی را از فروشگاهی خارج کند که این موضوع موجب دستگیری او شده است.قانع زاده
افزود :خطای ش��خصی این فرد باعث ش��ده  ،کار به دادگاه کش��یده ش��ود و فعال این فرد آزاد
است ولی گذرنامه او در اختیار مقامات قضایی است.
سفیر ایران گفت :برای حل این موضوع یک وکیل از سوی سفارت پیگیر مسایل اوست.قانع
زاده اضافه کرد :این فرد هیچ ارتباطی با کاروان ایران در بازیهای المپیک ندارد و در قالب یک
تی��م اعزام��ی از انجمن��ی ورزش��ی در برزیل حضور دارد.س��فیر ایران در برزی��ل تاکید کرد:
خوشبختانه در ایام بازیهای المپیک هیچ مشکلی برای ورزشکاران ،همراهان و تماشاگرانی که
از ایران و سایر نقاط جهان برای تشویق تیم های ایرانی به برزیل آمده اند نداشتیم.

جوانترین بازیکن 100سال اخیر فوتبال ایتالیا

دروازه ب�ان میلان به عنوان جوانترین بازیکن 100س�ال اخیر
فوتبال ایتالیا تبدیل شد.

فهرس��ت جدید تیم مل��ی ایتالیا اعالم ش��د و جانلوییجی دوناروما
دروازهبان جوان و  ۱۷ساله میالن برای اولین بار به تیم ملی کشورش
دعوت ش��د .در س��ال  ۱۹۱۰رنزو دهوکی با  ۱۶سال به تیم ملی ایتالیا
دعوت ش��د و جوانترین بازیکن تاریخ فوتبال این کشور لقب گرفت.
حاال بعد از بیش از  100س��ال از این اتفاق دوناروما به تیم ملی ایتالیا
دعوت ش��ده اس��ت تا این بازیکن نیز جوانترین بازیکن تاریخ فوتبال کشورش برای  100سال اخیر
باش��د.جیامپارو ونتورا ،س��رمربی تیم ملی ایتالیا برای دیدار دوس��تانه این کشور برابر فرانسه و نیز
دیدار انتخابی جام جهانی تضصمیم گرفت تا برای اولین بار بعد از یورو  ۲۰۱۶اولین فهرس��ت تیم
ملی ایتالیا را اعالم کند.در فهرست تیم ملی ایتالیا همچنان نام جانلوییجی بوفون ،دروازهبان بزرگ و
باسابقه ایتالیایی نیز دیده میشود که  ۲۱سال از دوناروما بزرگتر است .دوناروما فصل قبل  ۳۰بازی
برای تیم میالن انجام داد و بازیهای خوبی نیز از خود به نمایش گذاشت و مورد تمجید قرار گرفت.

حرکتجنجالیمسی

لیونل مسی یکی از محبوب ترین بازیکنان فوتبال
جهان به ش�مار می آید و طرفداران زیادی در سراسر
دنیا دارد.

ای��ن بازیکن آرژانتینی پیراهن یکی از هواداران خود را
که پرچم سوریه روی آن حک شده بود امضا کرد که این
با واکنش های زیادی مواجه شد .بعضی نوشتند که امضا کردن پرچم سوریه توسط مسی بیانگر این
است که او از حامیان بشار اسد است و با ماندن رئیس جمهور سوریه در راس قدرت موافق است اما
بعضی هم نوشتند که مسی اصال نمی دانست که آیا این پرچم سوریه است یا کشور دیگری.

واکنش جیووا به تغییر لباس تیم ملی

پ�س از آنکه فدراس�یون فوتبال اعالم کرد از پوش�اک
آدی�داس به جای جیووا ب�رای تیم ملی در راه جام جهانی
استفاده خواهد کرد ،مسئوالن این شرکت به این موضوع
واکنش جالبی نشان دادند.

محم��د علی تابع بردب��ار ،مدیر عامل نمایندگ��ی جیووا در
خاورمیان��ه درباره خرید پوش��اک تیم ملی فوتبال از ش��رکت
محصوالت ورزشی آدیداس و کنار گذاشتن جیووا ،اظهارکرد:
تیم ملی بازی حساس و سرنوشت سازی را با قطر و چین دارد و همه مردم ایران منتظر خبرهای خوبی
هس��تند .به نظرم در این ش��رایط تمرکز فدراسیون فوتبال بر روی کسب نتایج خوب توسط تیم ملی
است و اگر حضور نداشتن جیووا باعث کسب نتیجه خوب میشود ،ما هم حاضریم به تیم ملی کمک
کنیم.م��ا میخواهی��م کار خوب��ی را در ایران انجام دهی��م و ضرورتی ندارد مزاحم دوس��تانمان در
فدراسیون شوم .خوشحالی مردم مهمتر از پوشیدن پوشاک جیووا یا هر برند دیگری است.

پخش زنده دیدار تیم ملی نیمه کاره ماند

تیم ملی فوتسال ایران از ساعت  ۱۷دیروزدر دیداری تدارکاتی
در مشهد به مصاف تیم ملی ازبکستان رفت.نیمه نخست این بازی
از ش��بکه س��وم سیما روی آنتن رفت و عالقه مندان به فوتسال به
صورت زنده ش��اهد جدال ملی پوش��ان فوتسال با تیم ازبکستان
بودند .در حالی که بعد از نیمه نخست و پخش یک برنامه تبلیغاتی،
همه منتظر ش��روع نیمه دوم بودند ،به یکباره مجری ش��بکه سوم
اعالم کرد که پخش این مسابقه دیگر امکانپذیر نیست!

نکته روز
فرمانده را از مرکب پیاده میکنند

بازیکنساالری در پرسپولیس

باشگاه پرسپولیس با تصمیم جدیدی که برای بازگرداندن رامین
رضائیان گرفت ،نه تنها اقتدار سرمربیاش را زیر سئوال برد بلکه
هزینههای مس��تقیم و غیر مس��تقیم زیادی را هم در این ش��رایط بر
خودشتحمیلکرد.
علی اکبر طاهری در مصاحبهای در واکنش به اینکه باشگاه با
فش��ار به برانکو ایوانکوویچ رامین رضائیان را بازگرداند ،اعالم
کرد« :این س��وال اصال درس��ت نیس��ت .ما راجع به انس��انها و
اخالقی��ات انس��انی حرف میزنی��م .یعنی چه که با فش��ار یک
بازیکن جذب میش��ود؟» طاهری بدون آنکه در این مدت پاسخ
مش��خص و روش��نی به این س��ئواالت بده��د ،در حال��ی دم از
اخالقیات می زند و اعمال هر گونه فش��اری را با روش پیچیده
مغالطه رد می کند و در «کوچه علی چپ» قدم می زند که کمیته
انضباطی باش��گاه هم حکم به پرسپولیس��ی بودن رضائیان داده
اس��ت .باشگاه پرسپولیس هم عالوه بر رسانهای کردن این حکم،
مقاب��ل تمام مصاحب��ه های برانکو در مورد نخواس��تن رضائیان
س��کوت اختیار کرد.ش��اید بپذیری��م که طاهری ش��خصا برای
رضائیان با برانکو مذاکره نداش��ته اما سکوت او و تنها گذاشتن
سرمربی تیمش وسط شورش هواداران و برخی رسانه ها کم از
اعمال فش��ار نداشته اس��ت؛ اما آیا الزم بود پرسپولیس دست به
چنین کاری بزند؟ پاسخ کامال منفی است.
رضائیان برای پرسپولیس هزینه های زیادی برداشته است .قبل
از ش��روع لی��گ و زمان��ی ک��ه رضائیان پاس��خ تلفن باش��گاه
پرسپولیس برای تمدید قراردادش را نمیداد ،این باشگاه برای پر
ش��دن ج��ای او دو بازیکن به خدمت گرف��ت و آنها را به اردوی
اوکرای��ن برد و برای آنها هزینه کرد .حاال هم پرس��پولیس برای
داش��تن رضائیان باید به احتمال زیاد نام گولچ اس��ترالیایی را از
لیس��ت خارج کند و این هم یعنی هزینه باال اما بال اس��تفاده .برای
داشتن رضائیان برانکو باید خم شود؛ حکمش سند نباشد؛ نقشه و
برنامه اش ستون های محکم نداشته باشد؛ برانکو باید از مرکب
فرماندهی پایین بیاید و مقابل فش��ار برای جذب مهدی طارمی
برچسب بازیکن ساالر روی پیشانی اش ببیند؛ ماهینی اعتماد به
نفسش را از دست بدهد؛ صادق محرمی که برانکو از او به عنوان
جانشین شایسته رضائیان یاد میکرد ،فقط بیننده باشد و ...
پرس��پولیس بابت این تصمیم عجیب هزینه زیادی باید بدهد؛
شاید حتی هزینه آشفتگی و خم شدن فرمانده اش که ممکن است
قهرمان ش��دن در لیگ برتر را هم تحت تاثیر قرار بدهد .برانکو
ایوانکوویچ تنها زمانی توانس��ت پرسپولیس را جمع و جور کند
ک��ه پی��ام صادقیان معترض را بیرون کرد« ،گابریل» را فرس��تاد
خان��ه اش و همه بی انضباطهایی که ب��ه تابلوهای تبلیغاتی لگد
می زدند را کنار گذاش��ت .حاال از برانکو ،فرمانده سرخپوش��ان
خارج از زمین به درستی حمایت نمی شود و این عیب بزرگی است
که می تواند نتایج منفی برای پرسپولیس در پی داشته باشد.

