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اتهام تبانی در پناهندگی 
به رئیس بوکس!

تیم ملی بوکس که برای حضور در تورنمنت 
مجارســتان راهی فرودگاه اتریش شــده بود، با 
یک مشــکل عجیب مواجه شــد. مبین کهرازه 
بوکسور وزن 81 کیلوگرم زمانی که تیم به اتریش 
رسید، در فرودگاه ناپدید شد و بعد از گذشت چند 
روز اخباری مبنی بر پناهنده شدن این بوکسور 
سیستانی به گوش می رسد. حتی مربیان تیم ملی 
بوکس هم چند روزی برای یافتن این بوکسور در 
اتریش ماندند،  اما اثری از او نیافتند. در مصاحبه ای 
که در برخی از رسانه ها و البته فضای مجازی از زبان 
این بوکسور ملی پوش منتشر شده، او از تصمیم 
خود برای پناهندگی گفته و دالیلی هم برای این 
ماجرا آورده است. شاید جنجالی ترین ادعای این 
بوکسور توهین مربیان تیم ملی به او بوده که باعث 
شده چنین تصمیمی بگیرد. جالب اینکه از سوی 
دیگر عیسی گل محمدی، سرپرست اسبق تیم 
ملی بوکس ادعای جدیدی را مطرح کرده و معتقد 
است این اقدام با رئیس فدراسیون هماهنگ شده 
بوده. او به باشــگاه خبرنگاران گفته که کهرازه 
از بستگان حســین ثوری و احتماال خواهرزاده 
اوســت. از طرفی برادر ثوری هم در اروپا زندگی 
می کند و تمام این اتفاقات از پیش تعیین شــده 
است. در این میان این سوال که چرا گذرنامه های 
بازیکنان باید دست خودشان باشد نیز این شائبه 
را پررنگ تر می کند. هرچند خود ثوری داشتن 
هرگونه نسبت فامیلی با کهرازه را رد کرد. طبق 
صحبت های ثوری، این بوکسور در حال حاضر در 
کمپ پناهندگان اتریش به سر می برد و فدراسیون 

در تالش است تا او را برگرداند.
    

سهراب بهترین نشد
در حالی که از چندی پیش فدراسیون جهانی 
وزنه برداری به رسم هر ســال از مخاطبان خود 
خواسته بود برترین وزنه بردار سال 2018 را طی 
یک نظرسنجی انتخاب کنند، باالخره نتایج این 
نظرسنجی اعالم شد. در حالی که سهراب مرادی 
هم از ایران به واسطه قهرمانی در مسابقات جهانی 
و چند بار رکوردشکنی در طول سال 2018 یکی 
از کاندیداهای اصلی قرار گرفتن در صدر بود، در 
نهایت بازهم این الشــا تاالخادزه از گرجستان 
بود که توانست عنوان برترین وزنه بردار سال را از 
آن خود کند. بعد از او سهراب مرادی قرار گرفته 
که البته تعداد آرای او از سوی سایت فدراسیون 
جهانی اعالم نشده است. این برای دومین سال 
است که سهراب زیر سایه رکوردشکنی تاالخادزه 
می ماند؛ اگرچه در نظرسنجی امسال یک مشکل 
عمده هم باعث کاهش آرای وزنه بردار ایرانی شد. 
فدراسیون جهانی در اقدامی عجیب دسترسی به 
سایت خود را برای ایرانی ها فیلتر کرد تا سهراب 
یک گام از حریفان عقب بیفتد. تالش فدراسیون 

ایران هم برای حل این مشکل راه به جایی نبرد.
    

رئیس در لباس مشاور!
محمد درخشــان مشــاور عالی فدراسیون 
جودو که به دلیل بازنشســتگی از ســمتش به 
صورت نمایشــی کنار رفته و همچنان زمام دار 
تمام امور جودو با پست مشــاور عالی است، در 
حاشیه برگزاری گرنداســلم پاریس با »ویزر« 
رییس فدراســیون جهانی جــودو در رابطه با 
ادامه همکاری »آندری شکوربابین« با تیم ملی 
جودو ایران صحبت هایی را داشته تا این مربی 
ازبکســتانی همچنان با تیم ملی جــودو ایران 
همکاری کند و گویا با موافقت رئیس فدراسیون 
جهانی همکاری این مربی ازبکستانی تا المپیک 
2020 ادامه خواهد داشــت. در این پیکارها که 
سفر درخشان به عنوان مشاور جای سوال دارد، 
سعید مالیی در وزن 81- کیلوگرم برنز گرفت و 
محمدی بریمانلو در وزن 73- کیلوگرم حذف 
شــد. باید دید تا پایان ســال و بعد از برگزاری 
انتخابات فدراسیون درخشان تا چه حد می تواند 

اختیاراتش را حفظ کند.
    

همه به جز کشتی و والیبال
انتخابات فدراسیون ورزش کارگری پنجم 
اســفند و انتخابات فدراســیون قایقرانی نیز 
هفتم اسفند برگزار خواهد شد. زمان انتخابات 
فدراسیون ووشــو  12 اســفند و فدراسیون 
هاکی 21 اسفند اعالم شــده است. همچنین 
انتخابات فدراسیون  ســه گانه 22 و کاراته 23 
اسفند برگزار می شــود. جودو نیز 25 اسفند و 
فدراسیون ناشــنوایان هم 26 اسفند روسای 
خود را می شناســند تا به ایــن ترتیب پرونده 
انتخابات امسال بسته شود. این در حالی است 
که فدراســیون هایی نظیر کشــتی و والیبال 
با داشتن شــرایط حســاس تر به سروسامان 
نرسیدند و انتخابات آنها به سال آینده و زمان 

نامعلومی موکول شده است.

منهای فوتبال

آریا طاری

یــک روز قبــل از مســابقه بــا 
پرســپولیس در ورزشــگاه غدیر 
اهواز، افشــین قطبی در کنفرانس 
مطبوعاتی از هــواداران تیم رقیب 
عذرخواهی کرد و دســت روی این 
نکته گذاشــت کــه هرگــز انتظار 
ایســتادن مقابل پرســپولیس را 
نداشته است. او هنوز هم به واسطه 
قهرمانی دراماتیک لیــگ هفتم و 
خوش قولی اش در بیــن هواداران 

قرمزهــای پایتخــت از محبوبیت 
زیــادی برخــوردار اســت. ایــن 
محبوبیت اما موجب نشد سرمربی 
فوالد انگیزه کافی برای شکســت 
دادن صدرنشین لیگ برتر نداشته 

باشد. 
تیم قطبی مسابقه را فوق العاده 
آغــاز کــرد و در همــان ثانیه های 
ابتدایــی، نشــان داد کــه چطور 
حریصانه به دنبال پیروزی اســت. 
فوالد در همــان لحظات ابتدایی در 
شرایط آفساید به گل رسید تا زنگ 

خطر را برای خط دفاعی پرسپولیس 
به صدا دربیاورد. تیمی که در دو بازی 
خارج از خانه گذشــته اش تاکتیک 
دفاع و ضدحمله را مدنظر قرار داده 
بود، این بار تصمیم گرفت حمله کند 
و حریف را به کمک هواداران حاضر 
در ورزشــگاه تحت فشار قرار بدهد. 
حتی بعد از به ثمر رساندن گل اول 
نیز عطش فوالدی ها فروکش نکرد 
و آنها آنقدر به حمله ادامه دادند که 
ســرانجام در ثانیه های پایانی نیمه 
اول صاحب یک ضربه پنالتی شدند. 

فوالد در نیمه دوم کمی عقب کشید 
و دیگر مسلط به توپ نبود اما با این 
وجود توانست برتری اش در نتیجه 
را تا پایان مســابقه حفظ کند و یک 
پیروزی حساس را جشن بگیرد. آنها 
اولین تیمی بودنــد که در لیگ برتر 
هجدهم، زمین بازی با پرسپولیس را 
به عنوان تیم برنده ترک کردند. پیش 
از شروع بازی تصور می شد حتی یک 
تساوی نیز نتیجه ای درخشان برای 
فوالد باشد اما نمایش پسران اهواز 
در زمین نشــان می داد آنها با هیچ 

هدفی به جز برنده شدن مسابقه را 
آغاز نکرده اند.

پیش از شــروع به کار افشــین 
قطبی، فوالدی ها در 14 هفته لیگ 
برتر تنها سه پیروزی به دست آورده 
بودند. این تیم با هدایــت امپراتور 
حاال در ســه هفته دو بار برنده شده 
است. این تیم در سه مسابقه گذشته 
با ســرمربی جدید، به اندازه هفت 
مســابقه قبلی در لیگ برتر امتیاز 
جمع کرده است. اهمیت این نتایج 
وقتی بیشــتر می شــود که بدانیم 
قطبی و تیمش در این ســه بازی به 
ســراغ دو مدعی قهرمانی رفته اند. 
فوالد خوزســتان در هفته پانزدهم 
تراکتورسازی را با تمام ستاره هایش 
در ورزشگاه یادگار امام شکست داد. 
این تیم در هفته شانزدهم در زمین 
پارس جنوبی به تســاوی بدون گل 
رسید و در اولین بازی خانگی تحت 
هدایت افشین قطبی، پرسپولیس را 
در ورزشگاه غدیر با شکست بدرقه 
کرد. این تیم در ســه نبرد با قطبی 
چهار گل به ثمر رســانده و تنها دو 
گل دریافت کرده اســت. البته که 
فوالد هنوز نقاط ضعفی دارد که باید 

برطرف شوند. 
این تیم در حمله به اندازه کافی 
فرصت طلب نیست و در دفاع کمی 
آســیب پذیر به نظر می رسد. با این 
وجود آنها در رده ششــم جدول جا 
خوش کرده اند و اگــر فصل همین 
حاال نیز تمام شود، به بخشی مهمی 
از اهداف شــان رســیده اند. قطبی 
بیشــتر از نتایج، به خاطــر حال و 
هوایی که به تیم تزریق کرده مورد 
تحسین قرار می گیرد. او شور و شوق 
فوتبال بازی کردن را دوباره به جمع 
ســتاره های فوالد برگردانده است. 
حرکات این مربــی در کنار زمین و 
واکنش بازیکنان بــه این حرکات، 
نشــان می دهد که فوالدی ها این 
روزها بیشــتر از هر زمان دیگری از 

فوتبال بازی کــردن لذت می برند. 
بخــش مهمــی از موفقیت هــای 
پرسپولیس با قطبی، به کمک همین 
رنســانس روحی اتفاق افتاد و این 
تحول بزرگ، حاال در اهواز نیز شکل 

گرفته است.
کار کردن در اهواز ســختی های 
خــاص خــودش را دارد. تیم های 
اهوازی معموال بســیار پرحاشــیه 
هســتند و هواداران این تیم ها که 
همــواره خودشــان را صاحب نظر 
می دانند، به ســختی مربیان جدید 
را می پذیرند. در ســال های گذشته 
چهره های آشــنای زیــادی روی 
نیمکت فوالد شکســت خورده اند 
اما افشین قطبی با استقبال گرمی 
در اهواز روبه رو شــده و هواداران را 
نیز درســت مثل بازیکنان تیمش 
جذب کرده اســت. او کــه در زمان 
انتخاب ایوانکوویچ به عنوان سرمربی 
پرسپولیس، یکی از گزینه های کار 
در این باشــگاه به شــمار می رفت، 
می تواند از فوالد به عنوان ســکوی 
پرتابی برای بازگشت به پرسپولیس 
استفاده کند. اگر برانکو نیم نگاهی 
به نیمکــت تیم ملــی دارد، قطبی 
نیز نیم نگاهی به نیمکــت قرمزها 
خواهد انداخت. این مربی انگار برای 
کار کردن در فوتبال ایران ســاخته 
شــده و مدل مربیگری اش نیز بهتر 
از هر جای دیگــری در ایران نتیجه 

می دهد.

درباره تحول بزرگ فوالد خوزستان با افشین قطبی

هفت امتیاز با قلب شیر

سوژه روز

 طلسم بی شکست ماندن پرسپولیس در لیگ هجدهم، سرانجام در اهواز شکسته شد. ماجراهای عجیب پیش از 
شروع مسابقه و البته تصمیم های جنجالی داور، موجب شدند که در رسانه ها کم تر به »تیم برنده« پرداخته شود اما حاال با 
گذشت چند روز از این مسابقه حساس، ستایش ها از افشین قطبی آغاز شده است. امپراتور سابق پرسپولیسی ها، فوالد 

بحران زده را تحویل گرفت و در زمانی نه چندان طوالنی، شاگردانش را به نقطه اوج نزدیک کرد. کنار زدن پرسپولیس 
با برانکو برای افشین قطبی معنای خاص خودش را دارد. بدون تردید حضور روی نیمکت پرسپولیس در آینده، یکی از 

انگیزه های جدی او برای بازگشت به فوتبال ایران بوده است.

جدال در زمین بارســا در ال کالسیکو و 
مســابقه با اتلتیکومادرید در دور برگشــت 
اللیــگا، آزمون هــای بزرگــی بــرای تیم 
ســوالری بودند. در نگاه اول به نظر می رسد 
رئال آســیب پذیر در این دو مســابقه دچار 
فروپاشــی خواهد شــد اما آنها خیلی خوب 
روی پاهای شان ایستادند و در هر دو مسابقه 
شگفت انگیز ظاهر شدند. رئال فاصله زیادی 
با شکست دادن بارســا در نیوکمپ نداشت 
و در نهایت با این تیم به تســاوی یک - یک 
رســید. این تیم در وندا متروپولیتانو ســه 
بار دروازه آتلتــی را باز کرد تا بــا روحیه ای 
فوق العاده در لیگ قهرمانان به سراغ آژاکس 
برود. نبرد با تیم هلندی به هیچ وجه ســاده 
به نظر نمی رسد. شاید آژاکس در سال های 
گذشــته نتایج خوبی در لیــگ قهرمانان به 

دست نیاورده باشــد اما این تیم حاال نسل 
فوق العــاده ای را در اختیــار دارد. آنها برای 
چندین ســال در انتظار کشــف یک ستاره 
جدید بودند و ناگهان دو ستاره با هم در این 
تیم ظهور کردند. فرانــک دی یونگ فصل 
آینده را در بارســلونا ســپری خواهد کرد و 
دی لیخت نیــز به زودی به یــک تیم بزرگ 
اروپایی ملحق خواهد شــد. این بازی اما به 
هیچ قیمتی نبرد جوان ها با پیرمردها نیست. 
چراکه تیم ســوالری نیز با تکیــه به نیروی 

جوانی اوج گرفته است.
رئال مادرید در هفت بازی گذشته، 6 برد و 
یک تساوی را پشت سر گذاشته است. آنها در 
این هفت بازی 20 گل به ثمر رسانده اند و در 
حالی به این کیفیت رسیده اند که در ترکیب 
اصلی، نفرات باتجربه زیادی در اختیار ندارند. 

خط حمله ای که تا فصل قبل با حضور بیل، 
بنزما و کریستیانو رونالدو تکمیل می شد حاال 
از بی بی ســی فاصله گرفته است. از بین این 
سه بازیکن تنها بنزما همچنان به عنوان مهره 
فیکس برای رئال به میدان می رود. در دو بازی 
حساس گذشته با بارسا و آتلتی، خط حمله 
رئال با ترکیب بنزما، وینیســیوس جونیور و 

لوکاس واسکز بسته شد. 
لــوکاس دروازه بارســا را بــاز کــرد و 
وینیســیوس نیز کامال درخشان نشان داد. 
ســرخیو ریگویلون جوان نیز برابر آتلتی از 
ابتدا در ســمت چپ خط دفاعی قرار گرفت. 
همانطور که مارکوس یورنتــه نیز به عنوان 
هافبک دفاعی مقابل بارسلونا به میدان رفت 
و با فیکس شدن، چشم ها را خیره کرد. نسبت 
به چند سال گذشــته، رئال مادرید تیمی به 

مراتب کم ســتاره تر به نظر می رسد. تحول 
بزرگ آنها اما به کمک مهره های کم سن وسال 
رقم خورده اســت. مهره هایی که شاید اسم 
بزرگی ندارند اما تشــنه رسیدن به موفقیت 
و تبدیل شدن به ستاره های بزرگ هستند. 
شواهد نشان می دهند که سوالری در حال 
ساخت یک نسل تازه برای باشگاه رئال مادرید 
است. تجربه کاری او در تیم های پایه باشگاه، 
کمک می کند تا این مربی بــه خوبی کار با 

جوان ترها را بلد باشد. شــاید تاثیر کار او در 
مادرید، تا چند سال دیگر و در زمان بلوغ فنی 
این پدیده ها مشخص شود. با این وجود نباید 
فراموش کرد باشگاهی مثل مادرید همواره 
به نتایج وابســته است و ســپری کردن یک 
فصل بدون جام، می تواند پرز را برای اخراج 
سوالری متقاعد کند. بردن کوپادل ری و یا 
درخشش در اروپا، پروژه سوالری در مادرید 

را طوالنی تر خواهند کرد.

رئال سوالری؛ تیمی برای آینده

نبرد با آژاکس به سبک آژاکس!

قطبی بیشتر از نتایج، به 
خاطر حال و هوایی که 

به تیم تزریق کرده مورد 
تحسین قرار می گیرد. او 
شور و شوق فوتبال بازی 

کردن را دوباره به جمع 
ستاره های فوالد برگردانده 

است

پدیده بعد از چهــار بازي بدون بــرد در لیگ  برتر 
باالخــره به پیــروزي رســید و خــودش را در جمع 
باالنشــینان نگه داشــت. تیم شگفتي ســاز یحیي 
گل محمدي کــه هفته هاي صدرنشــیني اش در دور 
رفت از هر تیم دیگري بیشتر بود بعد از بردن سایپا در 
روز چهارم آذرماه دیگر رنگ پیروزي را ندید و در چهار 
بازي پیاپي مقابل سپاهان، ماشین سازي، استقالل و 
پرسپولیس به دو تســاوي و دو باخت رسید تا از رتبه 
اول به رتبه ســوم ســقوط کند. این تیم باالخره عصر 
یکشنبه در هفته هفدهم توانست یک بر صفر استقالل 
خوزستان را شکســت دهد تا هم هفته هاي بدون برد 
خودش را به پایان برســاند و هم هفته هاي بدون برد 

آبي هاي خوزستاني را تداوم ببخشد.

سه تساوي متوالي ســپاهان در لیگ برتر به چهار 
نرسید و این تیم در روزي که براي صدرنشیني مجدد 
به برد نیاز داشت سپیدرود را سه بر صفر شکست داد. 
ســپاهان آخرین بار پدیده را شکست داده و جاي این 
تیم را در صدر جدول گرفته بود. بعد از آن زردپوشــان 
در بازي عقب افتاده مقابل پرسپولیس و بازي هاي هفته 
پانزدهم و شانزدهم مقابل استقالل خوزستان و نفت 
آبادان با تســاوي متوقف شــده بودند. این تساوي ها 
شــاگردان قلعه نویي را از صدر جدول دور کرد اما آنها 
با بردن سپیدرود هم به صدر برگشتند و هم به رکورد 
17بازي بدون باخت از ابتداي فصل رســیدند. رکورد 
قبلي 16 بــازي بود که پرســپولیس در لیگ هفتم به 

جا گذاشت.

ماشین سازي که در نیم فصل اول کال یک برد داشت 
در دو هفته اي که از نیم فصل دوم گذشته دو برد به دست 
آورده است! ماشین ســازي و نفت آبادان -رکوردداران 
تساوي در لیگ هجدهم- یکشــنبه مقابل هم مساوي 
نکردند تا آمار عجیب تساوي هاي شان عجیب تر از این 
نشود. ماشین سازي و نفت آبادان با 11 تساوي طي 16 
بازي یک رکورد تاریخي را در لیگ  برتر به جا گذاشــته 
بودند. آنها در هفدهمین گام به مصاف هم رفتند و میزبان 
تبریزي با تک گل احمدرضا زنــده روح مهمان خود را 
شکست داد. ماشین سازي هفته گذشته هم استقالل 
خوزستان را شکست داده بود و حاال با برتري مقابل یکي 
دیگر از نماینده هاي خوزستان براي اولین بار در فصل 

جاري دو بازي متوالي را برده است.

مجید جاللــي در دومین بــازي اش روي نیمکت 
نســاجي دومین تســاوي را هم براي این تیم به دست 
آورد. او این بار تراکتورســازي را با تمامي ســتارگانش 
متوقف کرد و اگرچه میزبان بود اما امتیاز باارزشــي از 
مهمان پرقدرت خود گرفت. تراکتور که معموال در نیمه 
دوم بازي هایش قدرتي چندین  برابر پیدا مي کند این بار 
برعکس عمل کرد و پیروزي نیمه اول را در نیمه دوم از 
دست داد. جورج گولسیاني هم ترک عادت کرد و برخالف 
درخشــش همیشــگي اش به عنوان بهترین بازیکن 
نساجي، این بار با یک گل به خودي تراکتورسازي را پیش 
انداخت. این گل در نیمه دوم توســط رحمان جعفري 
پاسخ داده شد تا چسبیدن تراکتورسازي به صدرنشین ها 

کمي به تعویق بیفتد.

مساوي آقا معلمماشین جدیدپایان تساويرنگ برد
عدد به عدد
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