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یادداشت

دوچرخهسواری در حال نابود شدن است

رئیس هیات دوچرخه ســواری استان تهران معتقد است با ادامه مشکالت
اقتصادی و حمایت نکردن حامیان مالی ،این رشــته رو به نابودی گذاشــته و
بدترین روزهای  ۲۸سال اخیر رقم خورده است.
به گزارش مهر ،حال دوچرخه سواری ایران این روزها خوب نیست .کاهش
سه سهمیه ایران در دورههای قبل به یک سهمیه ،عدم بهره مندی از مربیان
خارجی و روزگار نه چندان مطلوب مادی مربیان ایرانی و ورزشکاران انگیزهها
را در این رشته کاهش داده است.
با این شرایط نوک پیکان برخی انتقادها به سوی مدیریت این رشته است.
رئیــس هیات دوچرخه ســواری تهران به عنوان متولی اصلی این رشــته در
پایتخت معتقد اســت در تمام  ۲۸ســالی که در این رشته فعالیت میکرده
هیچ وقت اوضاع این رشــته به این بدی نبوده اســت .مشکالت مالی ،کمبود
منابع ،نبود اسپانســر و باشــگاه اوضاع را برای این رشته سخت کرده و حتی
اگر منتقدین هم جای رئیس فدراســیون بیایند با همین مشــکالت دست به
گریبان خواهند بود.
هیچ وقت اوضاع به این بدی نبوده است
امید سراجی  ،با بیان اینکه هیچ وقت اوضاع دوچرخه سوار ما به این شدت
بد نبوده اســت ،گفت :باید دالیل این مســئله را با توجه به شرایط اجتماعی،
اقتصادی و سیاســی امروز دید .نمونــه آن را بگویم ما مدتی پیش تعدادی از
نوجوانان را جذب بدنه این رشــته در استان تهران کردیم اما این نفرات برای
ادامه کار نیاز به دوچرخه دارند و حداقل دوچرخه ای که قیمت معقولی برای
خانوادهها داشته باشد در حدود  ۵تا  ۶میلیون تمام میشود و این تنها بخشی
از تجهیزات است .االن یک تیوپ معمولی که کاالی مصرفی دوچرخه سواری
عادی و مصرفی است و در تمرینات داخلی استفاده میکنیم گران شده و این
هم بر میگردد به این که ما تحت تحریم هستیم.
وی در خصوص اوضاع بخش خصوصی و فروشــندگان و تامین کنندگان
کاالی دوچرخه نیز بیان داشــت :از اردیبهشت ماه سال گذشته در کل ایران
ثبت ســفارش واردات دوچرخه نداشــته ایم .االن اگر به خیابان قلمستان که
مرکز تامین کنندگان و وارده کتندگان کاالی این رشته برای واردات دوچرخه
اســت بروید میبینید که همه معضل دارنــد .تحریم از یک طرف از خارج از
کشــور اســت و برخی هم به دلیل محرومیتهای ارزی در داخل اســت که
تخصیص ارزهای دولتی و اولویتها به کاالهای اساســی داده شده و دوچرخه
و لوازم آن در اولویت نیست.
از حداقلها محروم هستیم
کارشــناس دوچرخه سواری کشورمان با بیان اینکه ما از حداقلها محروم
هســتیم ،خاطرنشان کرد :قبال باشگاههایی چون پتروشیمی تبریز ،شهرداری
تبریز ،ترافیک و  ..را داشــتیم که از این رشــته حمایــت کرده و کمک حال
این رشــته بودند .در خود تهران معاونت حمل و نقل شهرداری تهران باشگاه
داری میکرد و از این رشته حمایت میکرد .همین باشگاه به تنهایی  ۲۰تیم
مختلف در بخشهای کوهستان ،پیست و جاده در بخشهای دختران ،پسران
و در ردههای سنی بزرگسال و نوجوان و جوانان و غیره را داشت .خوب فعالیت
میکرد اما با توجه به اوضاع کنونی شهرداری این باشگاه جمع شد.
وی ادامه داد :در حال حاضر در تهران باشگاه دانشگاه آزاد اسالمی را االن
داریــم که با مدیر کل تربیت بدنی دانشــگاه آزاد که صحبت میکردم اعالم
کرد این تیم با کلی سختی با بودجه  ۲۵۰میلون تومانی در لیگ امسال ما پا
میزند و روزگار میگذراند .در حالیکه در بعد قهرمانی شرکتهای بزرگی که
دوچرخه وارد میکنتــد در حال حاضر یک دوچرخه را به ارزش صد میلیون
تومان میفروشــند و با این شــرایط در مقابل این هزینه تامین تجهیزات این
بودجه بسیار کم بوده و مشکل دارند.
باشگاهها مشکل مالی دارند
ســراجی در ارتباط بودن این مشــکالت مالی با کاهش ســهمیه المپیک
کشــورمان ،تصریح کرد :اینها دســت به دست هم میدهند تا دوچرخه ایران
رنکینگ اول خود را در آســیا از دســت بدهد .ما در ســالهای قبل به خاطر
فعالیتهای باشگاههای کنتیننتال خود هر سه سهمیه المپیک را میگرفتیم
امــا االن نمیتوانیم چرا که باشــگاههایی کــه بازوهای اجرایــی هیاتها و
فدراســیون دوچرخه سواری بودند هر چند وجود دارند و فعالیت میکنند اما
به دلیل مســائلی که به مشکالت مالی در کل کشور بر میگردد نمیتوانند به
رقابتهای برون مرزی زیادی بروند.
دیگر منابع اسپانسرینگ نداریم
رئیس هیات دوچرخه سواری تهران با اشاره به بودجه ناچیز فدراسیونهای
ورزشــی در برابر شــرایط اقتصادی امروز نیز خاطرنشــان کــرد :مجموعه
فدراســیون که بودجه اش نسبت به چهار سال پیش و المپیک قبل که تغییر
نکرده است و همان بودجه است .با همان تفاوت که من چهار سال مسئولیت
کمیته بازاریابی فدراســیون بودم ،در حقیقت آن زمان شــرکتها خودشان
میآمدند و پیشــنهاد میدادند برای حمایت از این رشته .به طور مثال بخش
خصوصی برای حمایت از رشته کوهستان پیش قدم شد ،ضمن تامین قطعات
و تجهیزات ،هزینه آوردن مربی خارجی را هم دادند همه اینها در کنار بودجه
فدراســیون کمک حال فدراسیون بود .فدراسیون هم میتوانست از این منابع
اســتفاده کند ولی دیگر این منابع نیســت .تقربیا از اردیبهشت سال گذشته
وقتی من به عنوان یک مدیر شرکت بازرگانی واردات ندارم چطور باید از این
رشته حمایت کنم و برای این رشته تبلیغات کنم !
فقط با اردو ورزشکار آماده نمیماند
«آیا با اردوهای داخلی و مســابقات داخلی نمیتوانیم به شــرایط مطلوب
برســیم؟» ،وی در ایــن خصوص هم بــه خبرنگار مهر این طور پاســخ داد:
ورزشــکار دوچرخه ســوار فقط با اردو نمیتواند خود را آمــاده نگه دارد باید
در مســابقات بین المللی ســطح باال شرکت کند .این مســابقات را تیمهای
کنتیننتال حمایت کرده و سرمایه گذاری میکردند اما االن هیچ کدام از این
تیمها نمیتواند از ورزشــکار ما حمایت الزم را کرده و تیم و رکابزن را راهی
رقابتهای برون مرزی سطح باال کند.
تصمیم بگیریم یا فعالیت قهرمانی یا فعالیت همگانی!
«اگر روال به این شکل بگذرد دوچرخه سواری ایران متضرر خواهد شد آیا
بهتر نیست که تنها روی چند رشته تمرکز کنیم تا شاید بتوانیم نتیجه بهتری
بگیریم؟» ،سراجی در پاسخ به این پرسش گفت :با توجه به شرایط کنونی دو
حالت بیشــتر نداریم یا باید ورزش قهرمانی را با این بودجهها و ارقام تعطیل
کنیم یا تنها به بعد ورزش همگانی آن بپردازیم .براساس اساسنامه ،هیاتهای
ورزشــی دو مســئولیت داریم یکی همگانی و توســعه این رشــته و دیگری
قهرمانی اســت .با توجه به این اتفاقات مطمئنا در بعد قهرمانی نمیتوانیم کار
خاصی انجام دهیم چرا که ابزارش را نداریم .دوچرخه سواری مانند شنا نیست
که ورزشــکار یک مایو و کاله را میگیرد و به استخر رفته و مسابقه میدهد؛
دوچرخه سواری رشــته ای است که ادوات الزم دارد و با صنعت عجین شده
است .کشورهایی که پیشرو در دوچرخه سواری هستند در تولید دوچرخه هم
پیشرو هستند .در همین آسیا کشورهایی مانند چین ،ژاپن و مالزی در صنعت
دوچرخه در جهان پیشرو هستند و همین باعث میشود دوچرخه سواری آنها
پیشــرفت کند و میبینیم مالزی در المپیک مدال میگیرد ،ژاپن همین طور
در رویدادهای بزرگ نتیجه میگیرد.
دوچرخه سواری نیاز به صنعت ،تجهیزات و حمایت دارد
ســراجی که خود روزی رکابزن بوده و این روزها متولی دوچرخه ســواری
در پایتخت کشورمان است ،گفت :به نظرم باید مدیران ورزش کشورمان برای
آینده این رشته تصمیم گیری کنند .این رشته نیاز به صنعت و تجهیزات دارد.
اگر قرار اســت در بعد قهرمانی ،دوچرخه ســواری ادامه فعالیت بدهد باید از
آن حمایت ویژه شود .دوچرخه سواری فقط جاده نیست این روزها این رشته
بســط یافته و در حوزههای مختلف عالقمندان خود دارد .پیست ،کوهستان،
تریال ،بی ام ایکس و در بخشهای مختلف جوانان ،بزرگساالن ،بانوان و  ..و هر
کدام هم منابع مالی مختص خود ،مربی خود و تجهیزات خود را میخواهد.

احمد نوراللهی:

پرسپولیس زیبا بازی نمیکند اما هواداران حمایت کنند

بازیکن تیم فوتبال پرســپولیس گفت :من هم قبول دارم
که قشنگ بازی نمیکنیم اما با همین شرایط موقعیتهای
زیادی به دست میآوریم .به گزارش فارس ،یکی از بازیکنان
آماده پرسپولیس احمد نوراللهی است که این فصل توانسته
هم در تیم باشــگاهی عملکرد خوبی از خود ارائه دهد و هم
اینکه در تیم ملی کشورمان یکی از مهرههای مؤثر باشد .این
بازیکن خیلی زود توانســت اعتماد مارک ویلموتس را جلب
کند و حاال یکی از  11ملیپوش اصلی تیم ملی کشــورمان
اســت .نوراللهی در گفتوگو با خبرنگار ورزشی خبرگزاری
فارس ،در خصوص شــرایط این روزهای خودش ،شــرایط
پرسپولیس و مشــکالتی که امروز گریبان این تیم را گرفته
صحبتهایی کرد که در زیر میخوانید:
 11هفته در لیگ برای پرسپولیس گذشت .این مدت
را چطور ارزیابی میکنی؟
در این  11هفته بازیهای ما در  6هفته اول واقعاً ســخت
بود .با  3مدعی بازی کردیم که البته متأســفانه این  3بازی
را باختیم .به دلیل شــرایط بدنی که داشتیم در این بازیها
شکســت خوردیم اما در بازیهایی که باختیم حقمان اص ً
ال
باخت نبود .بعد از آن هر چه که از لیگ بیشتر گذشت وضعیت
بهتری پیدا کردیم و توانستیم چند هفته خوب داشته باشیم.
تا اینکه به نفت مسجد سلیمان باختید.
مقابل نفت مسجد سلیمان باختیم و متأسفانه در این بازی
خوب نتیجه نگرفتیم .فرصت خیلی خوبی را از دست دادیم و
میتوانستیم با گرفتن  3امتیاز وضعیت خوبی در بین مدعیان
قهرمانی داشته باشیم .باید امتیازات را جمع کرده و باخت به
نفت مسجد سلیمان را فراموش کنیم .خوشبختانه توانستیم
در جام حذفی از سد تیم نفت آبادان عبور کنیم و روحیهای
که از دســت رفته بود را مجددا ً برگرداندیم .امیدوارم که هر
زمان بازی با نساجی انجام شد بتوانیم این تیم را هم شکست
دهیم و در سایر بازیهای باقیمانده نتایج خوبی بگیریم.
عالوه بــر روند نتیجهگیری ،به نظر میرســد که
هواداران پرسپولیس از شرایط این تیم راضی نیستند.
راضی نبــودن هواداران دلیــل خاصی نــدارد .بعد از 7
قهرمانی کار خیلی سخت میشود .بچههای تیم تالش زیادی
میکنند تا دوباره به شرایط خوبی که داشتیم برگردیم .من
هم قبول دارم که قشنگ بازی نمیکنیم اما با همین شرایط
موقعیتهای زیادی به دست میآوریم و باید تالش کنیم تا
این موقعیتها تبدیل به گل شود .امیدوارم که هواداران هم
بیشتر حمایت کنند .ما بازیکنان هم امسال دوست داشتیم
خیلی بیشــتر از ســوی هواداران حمایت شویم اما هواداران
زیــادی به ورزشــگاه نمیآیند .حداقل انتظــار داریم که در
بازیهای خانگی تماشاگران به ورزشگاه بیایند و از ما حمایت
کنند چرا کــه با این کار روحیه تیم خیلی باال میرود و این
مســأله به بازیکنان انگیزه مضاعف میدهد .با وجود اینکه 7
قهرمانی آوردیم اما از همان ابتدای فصل از ما حمایت خوبی

نشــد و امیدوارم هواداران باز هم مثل گذشته حمایت کنند
تا با حضور آنها در ورزشگاه ما هم روحیه بیشتری بگیریم.
فکر نمیکنی دلیل عدم اســتقبال هــواداران از
بازیهای پرســپولیس به خاطر این باشد که این تیم
دیگر مثل گذشته شاداب و باطراوت نیست؟
نمیدانم دلیل آن چیست اما در  4سال اخیر هر جامی که
میشد را گرفتیم 7 .جامی که گرفتیم به کنار ،همان حضور
در فینال آســیا با آن کمبود بازیکن کار بسیار بزرگی بود .در
حالی توانستیم به فینال این مسابقات در مدل جدید برسیم
که خیلی از باشگاهها با هزینههای زیاد نتوانستند این کار را
انجام دهند .این را هم در نظر بگیرید که با پنجره بســته و
کمبود بازیکن توانستیم به فینال آسیا برویم .بعضی مواقع در
رختکن با خودم به بازی با الدحیل و السد فکر میکنم و تنها
چیزی که یادم میآید شادی یک استادیوم پر از هوادار بعد از
برد در آن بازیها است.
در روزهای قبل شایعه کمکاری برخی از بازیکنان
پرسپولیس مطرح شــد .به عنوان یکی از بازیکنان
اصلی این تیم در این خصوص چه صحبتی داری؟
بــه هیچ عنوان چنین چیزی صحــت ندارد چرا که همه
بازیکنان تالش میکنند تا پرســپولیس نتیجه بگیرد .کادر
فنی زحمت خــودش را میکشــد و بازیکنــان هم تالش
میکنند تا تیم نتایــج خوبی بگیرد .نمیخواهم بگویم همه
این مســائل به خاطر هواداران است اما ما دوست داریم آنها
به ورزشــگاه بیایند .دیدید که بعد از بازی با نفت آبادان اکثر
بچههــا در مصاحبههای بعد از بازی گفتند که بازی انگار در
ورزشگاه بیتماشاگر بود .وقتی به استادیوم آمدیم و ورزشگاه
خالــی را دیدیم واقعاً تعجب کردیــم .با خودمان گفتیم که
 7قهرمانی آوردیم اما اینطور حمایت میشــود؟ شاید این

موضــوع به دلیل برخــی اتفاقات رخ میدهد امــا آنها باید
بیشــتر به ورزشگاه بیایند و حمایت کنند .قول میدهم که
با حضور هواداران ما هم بازیهای بهتری به نمایش بگذاریم
و باز هم بازیهای خودمان را ببریم .مطمئن باشید که هیچ
بازیکنی در پرسپولیس کمفروشی نمیکند و این حرفها کار
شایعهسازان است.
تغییرات مداوم و پی در پی ارنج اصلی پرسپولیس
نه تنها باعث تعجب همه شده بلکه صدای منتقدان را
هم در آورده است .این روند تغییرات پی در پی تا چه
زمانی قرار است ادامهدار باشد؟
در ایــن بــاره نمیتوانــم صحبــت کنــم و کادر فنی
تصمیمگیرنده اســت .آنها تصمیم میگیرند که چه بازیکنی
بازی کند و چه بازیکنی در کدام پست به میدان برود .چینش
بازیکنان در حیطه اختیارات مربیان است و این چیزی نیست
کــه درباره آن صحبت کنم .هر کجا که مربیان صالح بدانند
باید بازی کنیم چون بازیکن هســتیم و موظفیم که نظرات
سرمربی را در زمین پیاده کنیم .وظیفه ما خوب تمرین کردن
است و کاری جز این مسأله نداریم.
ی با رقبای
تیمی که میخواهد قهرمان شود نباید باز 
مستقیمش را از دســت بدهد اما شما به سه رقیب
مستقیمتان باختید.
بله کام ً
ال با این مســأله موافقم اما هنوز فرصت داریم که
بتوانیم این باختهــا را جبران کنیم .چیزی که در این بین
مهم اســت این است که امتیازات خانگی را از دست ندهیم.
تیمی که میخواهد قهرمان شــود بایــد امتیازات خانگی را
بگیرد و در بازیهای خارج از خانه هم نتایج خوبی بگیرد.
 12هفته از لیگ گذشــته و میخواهیم نظرت را
به عنوان اینکــه چه تیمهایی مدعی عنوان قهرمانی

هستند را بدانیم؟
تیمهای سپاهان ،استقالل ،شهر خودرو و تراکتور خیلی
خوب هستند که سال قبل هم با ما در کورس قهرمانی بودند.
در لیگ تیم ضعیف وجود ندارد و سایر تیمها میتوانند جلوی
مدعیان را بگیرند .مهم این است که دیگر امتیازاتی از دست
ندهیم تا در نیمفصل دوم و با جذب بازیکن بتوانیم شــرایط
بهتری داشته باشیم.
جونیور هم که در نهایت از پرسپولیس جدا شد و آن
هم با کلی حاشیه و سروصدا.
مشــخص بود که جونیور بازیکن خوبی نیست و نمیدانم
کــه مدیریت قبلی این بازیکن را بــا چه هدفی جذب کرده
بود .آیا اص ً
ال این بازیکن قبل از پیوستن به پرسپولیس دیده
شــده بود؟ با جذب جونیور یک مهره سوخت .در حالی که
میشــد به جای او یک بازیکن کارآمد جذب کنیم .در حالی
که میتوانستیم مهره خارجی خوبی بگیریم که به ما کمک
کند اما اینطور نشد و او نتوانست نه تنها در بازیها بلکه در
تمرینات هم عملکرد خوبی از خود نشان دهد .به هر حال او
جدا شد و امیدوارم که بازیکن بعدی بتواند کمک کند.
میدانستی که او با  570هزار دالر که بابت حضورش
قرارداد بسته بود گرانترین بازیکن تاریخ پرسپولیس
است؟
واقعاً نمیدانســتم که او گرانترین اســت اما به هر حال
این مسألهای است که مدیریت قبلی باید پاسخگویش باشد.
نمیخواهم از کسی اســم ببرم اما آنها خیلی به پرسپولیس
ضربــه زدند .حتی ســیدجالل حســینی هــم در این باره
صحبتهای کام ً
ال درستی مطرح کرده بود .آنها باعث شدند
که ضربه سنگینی به تیم وارد شود .باید تالش کنیم تا بتوانیم
باز هم روزهای خوبی که داشــتیم را تکرار کنیم .حتی باید
بیشــتر از  4ســال قبل تالش کنیم تا به جایگاهی که به ما
تعلق دارد برسیم.
برخی از بازیکنان استقالل در مصاحبههایی گفتند
که امیدوارند در جام حذفی با پرسپولیس بازی کنند.
پرسپولیسیها هم دوســت دارند در جام حذفی با
استقالل بازی کنند؟
اهــل کریخوانی نیســتم امــا در  4ســال اخیر همه
پرسپولیس را دیدهاند .نه تنها مقابل استقالل بلکه مقابل همه
تیمهای لیگ برتری  4سال درخشان داشتیم و نمیخواهیم
خودمان را با تیمی مقایســه کنیم .حمایت هواداران و تالش
کادر فنی و همچنین عملکرد بازیکنان باعث شد تا نتایجی
به دســت بیاوریم که خیلی از تیمها حتــی به َگرد آن هم
نمیرســند .در مدل جدید لیگ قهرمانان به فینال رسیدیم
و شرایط درخشانی داشتیم .االن هم آماده بازی با استقالل،
ســپاهان ،تراکتور و هر تیم دیگری در جام حذفی هستیم.
آماده رویارویی با رقبا هستیم و تالش میکنیم تا با عملکرد
خوب خودمان هواداران پرسپولیس را خوشحال کنیم.

بهترین بازیکن آبان ماه فوتبال ایران چه کسی است؟
برتریــن بازیکنان ماه «آبان» لیگ برتــر فوتبال ایران
معرفی شــدند .به گزارش« ورزش سه» تیم کارشناسی و
هیات داوران متشــکل از امیرحاج رضایی ،مجید جاللی،
رحمان رضایی ،علی ســامره و پژمان راهبر  5بازیکن برتر
آبــان ماه لیگ برتر فوتبال ایــران را معرفی کردند .بر این
اســاس پیام نیازمنــد دروازه بان ســپاهان ،مهدی ترابی
هافبک پرســپولیس ،وریا غفوری مدافع استقالل ،مهدی
قائــدی مهاجم اســتقالل و شــیخ دیاباتــه دیگر مهاجم
استقالل به عنوان  5بازیکن برتر ماه برگزیده شدند.
پیام نیازمند(سپاهان)
پیام نیازمند در  24سالگی یکی از مطمئن ترین دروازه
بانهای حال حاضر فوتبال ایران اســت و نشانههای یک
دروازه بان کامل را درون دروازه ســپاهان از خودش نشان
داده است .با  194سانتیمتر قد او با بازیخوانی و جاگیری
مناسب و عکس العملهای سریعش خیلی زودتر از چیزی
که تصور میشد به دروازه بانی درجه یک تبدیل شد .او در
ســه بازی سپاهان در آبان ماه و در بازی با سایپا به رکورد
 940دقیقه کلین شیت دست پیدا کرد و با وجود بازشدن
دروازه اش در بازی برابر پارس جنوبی از روی نقطه پنالتی
برابر تراکتور دروازه ســپاهان را بسته نگه داشت .نمایش
نیازمند در این ســه بازی بار دیگر نام او را به عنوان یک
دروازه بان با کیفیت باال مطرح کرد.
مهدی ترابی(پرسپولیس)
در روزهایی که پرسپولیس هنوز به فرم مطلوب نرسیده
مهدی ترابی ســتاره این تیم است و نقش غیرقابل انکاری
در امتیازگیــری تیمــش ایفا کرده اســت .او در آبان ماه
ابتدا در بازی با شاهین بوشــهر نمایش درخشانی داشت

و هرچند گل نــزد اما دو پاس گل داد .در برابر ماشــین
سازی یک پنالتی گرفت که تبدیل به گل نشد اما در بازی
با فوالد خودش پشــت ضربه پنالتی ایســتاد و سه امتیاز
با ارزش را با این گل برای پرســپولیس به دســت آورد .او
در هفتههایی که توسط مارک ویلموتس در لیست نفرات
تیم ملی قرار نگرفت بازهم در پرسپولیس کیفیت خودش
را نشــان داد .این در حالی اســت که این هافبک-مهاجم
 25ســاله در این فصل در پســتهای متفاوتی نسبت به
سالهای گذشته بازی کرده و بیشتر به عنوان یک هافبک
آزاد و تهاجمی بازی میکند در حالی که پیش از این او را
در پرسپولیس و تیم ملی به عنوان یک وینگر دیده بودیم.
وریا غفوری(استقالل)
وریا غفوری در  32سالگی کماکان نمایشی سطح باال
را ارائه میکند .او در ســه بازی تیمــش در آبان ماه برابر
پارس جــم ،تراکتور و صنعت نفت یکــی از بهترینهای
تیمــش بود و در موفقیتهای اســتقالل تاثیر مســتقیم
داشت .او در بازی صنعت نفت یک گل زد و یک پاس گل
هم به همتیمیهایش داد .وریا در روزهایی که اســتقالل
در اوج آمادگی اســت در بهترین فرمش قــرار دارد .او با
خصوصیات بازی اش که نفوذ به هجده قدم حریف اســت
یکی از مهرههای اصلی آندره آ استراماچونی در برنامههای
تهاجمی اســت هرچند تجربه و ســرعت او باعث شده که
در بخش دفاعی هم بتوانــد به پیروزیهای پیاپی تیمش
کمک کند.
مهدی قائدی(استقالل)
در دو فصل گذشــته همه در انتظار چنین صحنههایی
بودند اما کمی دیرتر آن اتفاق رخ داد و قائدی در استقالل

اســتراماچونی تبدیل به همان مهاجمی شد که منتظرش
بودیم .بازیکن تکنیکی و ســرعتی که حاال توان فنی اش
کامــا در خدمت کار تیمی اســتقالل قــرار دارد .او در
مســابقات آبانماه عالوه بــر دو گل و یک پاس کلی که به
ثبت رساند یکی از بهترین بازیکنان در ساختار تیمی هم
بــود .قائدی در بهترین زمان به این فرم رســیده چرا که
عالوه بر استقالل تیم امید ایران در راه المپیک نیز به این
سطح فنی نیاز دارد.
شیخ دیاباته(استقالل)
هیوالیی که مثل شبحی بزرگ در هجده قدم دروازهها

را شــکار میکند .شــیخ دیاباته بعد از شــروعی همراه با
مصدومیت هر چه گذشت اوج گرفت؛ مثل خود استقالل
که همراه این مهاجم  31ساله روزهای درخشانی را تجربه
میکند.
شیخ دیاباته در آبانماه و در سه بازی برابر پارس جنوبی،
تراکتور و نفت آبادان برای استقالل  4گل و یک پاس گل
را به ثبت رســانده است .اوج درخشــش این بازیکن هت
تریک و زدن سه گل در تبریز به تراکتور بود که در نهایت
منجــر به برد  4بر دو آبیها شــد .او مخوف ترین مهاجم
لیگ برتر در این ماه بوده است.

مشکل اصلی پرسپولیس و کالدرون چیست؟
بیژن ذوالفقارنسب معتقد است یکی از دالیل اصلی نتیجه
نگرفتن پرسپولیس در این فصل ،شناخت نداشتن کالدرون
از قابلیت بازیکنانش اســت .بیژن ذوالفقارنسب ،پیشکسوت
فوتبال در گفتوگو با ایســنا درباره عملکرد پرسپولیس در
این فصل گفــت :در چهار فصل گذشــته برانکو تیمی را با
پرسپولیس ساخته بود که اکنون همه کالدرون را با توجه به
عملکرد مربی کروات مقایسه میکنند .سرمربی آرژانتینی با
توجه به این موضوع عملکرد قابل قبولی نداشته است و البته
این کمی طبیعی است .وی ادامه داد :تغییرات کار فنی و در
ادامه مدیریت باشگاه پرسپولیس باعث شده تا این تیم بیشتر
مشغول حاشیهها باشد تا عملکرد فنی .از همان اول فصل که
بحث جاشــنین برانکو بود ،خیلیها به همین کالدرون ایراد
گرفتند .بعد از آن ،استعفای ایرج عرب و جانشینی انصاریفرد
مطرح شد و هواداران هم با توجه به عملکرد مدیریت قبلی،
حواسشان به تیم نبود و فقط دوست داشتند عرب تیم را ترک
کند .بعد از آن هم به براندائو گیر دادند و او را مقصر دانستند
ولی واقعیت کلی ماجرا این است که کالدرون هنوز نتوانسته

به شناخت کافی از تیمش برسد .وقتی در ماشین ،یک چرخ
بلنگد ،حرکت کردن را هم تحت تاثیر قرار میگیرد و مشخص
است که توان سرباالییها را کم میکند .ذوالفقارنسب اضافه
کرد :کار تیمی و تاکتیکی در پرسپولیس کمتر دیده میشود.
شادابی در تیم جریان ندارد و به اصطالح ،پرسپولیس بیروح
بازی میکند .انســجامی در تیم دیده نمیشود و اصلیترین
دلیل آن شناخت کم مربی از کیفیت فنی و روحی بازیکنان
اســت .مثال چرا بازیکنی مثل احمدزاده که برای جبران به
پرســپولیس برگشــته ،یک بازی در میان باید اخراج شود؟
این نشان میدهد که کالدرون نتوانسته بازیکنش را کنترل
کند .این پیشکسوت فوتبال در پایان گفت :مهمتر از بازیکن
خریدن در نیمفصل ،شناخت قابلیت بازیکنان از سوی مربی
است .پرسپولیس به یک رقیب برای علیپور نیاز دارد تا انگیزه
را در خط حمله باال ببرد اما مربی آرژانتینی باید یاد بگیرد که
چگونه از موجودیاش استفاده کند .اگر کالدرون نتواند این
ایراد خود را برطرف کند ،پرسپولیس هزار تا مهاجم هم بخرد،
باز هم به نفت مسجدسلیمان در خانه میبازد.

زاهدیفر عمدا پنالتی کیروش را ندید

اتهام استقالل به داور بازی با سپاهان

امیرحســین فتحی مدیرعامل باشگاه استقالل در گفت
و گویی تاکید کرده اشــتباه محمدحســین زاهدی فر در
بازی بزرگ هفته ابعادی در حد یک تخلف دارد .به گزارش
«ورزش سه» فتحی در این مصاحبه گفته است« :اشتباهاتی
که در بازی ســپاهان و اســتقالل رخ داد برای هیچکدام از
اهالی فوتبال قابل درک نیســت .من واقعا متعجبم که چرا
زاهدی فر خطــای پنالتی کی روش را اعالم نکرد در حالی
که در چندمتری صحنه ایستاده و مگر میشود این هند را
ندیده باشــد؟ تصاویر تلویزیونی منتشر شده از این صحنه
نشان میدهد حرف فتحی چندان هم بیراه نیست چرا که
داور کــه اتفاقا قد و قامت بلندی نیــز دارد رو به صحنه و

مسلط به اوضاع به نظر میآید و تقریبا محال است که هند
اســتنلی کی روش  190سانتیمتری را ندیده باشد .فتحی
در این باره پا را فراتر گذاشــته و میگوید« :نمیتوان اسم
این کار را اشتباه داوری گذاشت بلکه یک تخلف بزرگ روی
داده است ».در شکایتنامه ای که استقالل برای فدراسیون
فرســتاده از همین واژه «تخلف» اســتفاده شده که البته
بارمعنایی شــدیدی ندارد اما آنچه که مدیرعامل استقالل
قصد اشــاره و حتی القای آن را دارد این است که داور بازی
به عمد این صحنه را پنالتی اعالم نکرده است .موضوعی که
کمتر مدیری در فوتبال ایران جــرات به زبان آوردن آن را
داشته اســت .به صورت طبیعی و با توجه به بزرگی اتهام،

فدراسیون فوتبال باید به سرعت نسبت به حرفهای فتحی
واکنش نشــان بدهد و حرفهای قانع کننده ای در توجیه
اتفاق روی داده ،داشــته باشــد .نکته اینجاست که با توجه
به تذکرات باشــگاه استقالل پیش از انجام بازی ،حاال آنها
دســت باال را نســبت به کمیته داوران و فدراسیون فوتبال
دارند به خصوص که زاهدی فر دو اشــتباه بســیار کلیدی
و تعیین کننده علیه اســتقالل داشته است .این اولین باری
نیست که در این فصل نسبت به مسایل داوری اظهارنظرهای
این شکلی صورت میگیرد .قبل تر گابریل کالدرون سرمربی
پرسپولیس اعالم کرده بود« :ما دوست داریم نتیجه بازیها
در زمین تعیین شــود ».او بابت این اظهارنظر بالفاصله به

کمیته انضباطــی احضار و یک بازی از حضور روی نیمکت
محروم شد اما فدراسیون زیربار موضوع اشتباه عمدی داوری
نرفت .حاال این بار این اتهام از ســوی باالترین مقام باشگاه
استقالل مطرح شــده و واکنش فدراسیون فوتبال نیز باید
متناسب با آن و البته در جهت قانع کردن افکار عمومیباشد.

