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 لغو قرارداد علی اکبری 
بدون یک بازی

امیر علی اکبری مبارز سنگین وزن ایرانی ورزش 
MMA با ســازمان UFC قطع همکاری کرد. 
منابع خبری وابسته به یو.اف.سی دلیل لغو قرارداد 
امیر را تحریم های ظالمانه آمریکا علیه ایران و مسائل 
مالی مربوط به آن اعالم کرده اند. یکی از خبرنگاران 
وابسته به این سازمان در توییتر مدعی شده که امیر 
در صورت برد هیچ امکانی بــرای دریافت پاداش و 
سهم پیروزی و انتقال این پول به داخل ایران ندارد 
و همین مساله مهم ترین عامل جدایی مبارز ایرانی 
بود. مسئوالن این سازمان هم مدعی شدند که علی 
اکبری در اوکتاگون مبارزه نخواهد کرد و به عنوان 
یک ورزشکار آزاد می تواند با ســایر سازمان های 
برگزار کننده MMA قراردادی جدید ثبت کند. 
پیش از این اعالم شده بود که امیر به دلیل شکایت 
سازمان روســی ACA، اجازه نبرد در یو.اف.سی 

را نداشت.
    

ایستگاه دوم لیگ والیبال
هفته دوم از سی و سومین دوره رقابت های لیگ 
برتر والیبال امروز یکشنبه از ساعت ۱۷ با برگزاری 
۶ دیدار پیگیری خواهد شــد. حساس ترین بازی 
این هفته به میزبانی خانه والیبال تهران بین دو تیم 
پیکان و شهرداری ورامین برگزار می شود؛ دو تیمی 
که سال گذشته در مرحله گروهی مسابقات رده های 
اول و دوم جــدول رده بندی را بــه خود اختصاص 
دادند و در پایان رقابت ها نیز ورامینی ها در فینال با 
شکست سایپا، جام قهرمانی را باالی سر بردند. در 
دیگر دیدارهای این هفته که همه ساعت ۱۷ برگزار 
می شوند، فوالد ســپاهان اصفهان به مصاف کاله 
مازندران می رود، راهیاب ملل مریوان با خاتم اردکان 
مصاف می دهد،شهرداری ارومیه برابر سایپای تهران 
به میدان می رود، فوالد سیرجان ایرانیان و شهروند 
اراک با یکدیگر مسابقه می دهند و شهداب یزد تیم 
شهرداری گنبد را به عنوان رقیب خود می بیند. در 

این هفته پیام خراسان استراحت دارد. 
    

هندبال و چالش انحالل یک تیم
مدیرعامل باشگاه زاگرس اســالم آباد غرب در 
شرایطی از انحالل تیم هندبال و این باشگاه خبر داده 
که هندبالیست های این تیم قرار است دوشنبه شب 
راهی جام باشگاه های آسیا شوند و چنانچه در این 
رویداد شــرکت نکنند تبعات مالی و جریمه های 
ســنگینی در انتظار هندبال ایــران خواهد بود. در 
صورت انصراف این تیم از حضور در جام باشگاه های 
آسیا، عالوه بر مسترد نشدن هزینه 50 میلیون تومانی 
برای ثبت نام، ضررهای مالی دیگری هم به خاطر رزرو 
بلیت به کره جنوبی، هزینه تهیه البسه و آماده سازی 
و دریافت روادید و ... وارد خواهد شــد. همچنین با 
غیبت این تیم در جام باشگاه ها، یکی از سهمیه های 
ایران در این رویداد حذف شده و ایران باید جریمه 
۳0 هزار دالری را بابت انصراف تیم چند روز قبل از 
آغاز رقابت ها بپردازد و در صورت پرداخت نشــدن 
این جریمه نه تنها باشگاه بلکه فدراسیون هندبال 
نیز دچار مشکل شده و شاید ماجرای سال های قبل 
که هندبال کشورمان در آستانه تعلیق قرار گرفته بود 
تکرار شود. مشــکل مالی دلیل این تصمیم باشگاه 
بوده و حتی کمک های مجموعه های دیگر نیز برای 
اعزام کافی نبوده. در صورت انحالل این باشگاه، تیم 
هندبال این مجموعه در ادامه رقابت های لیگ برتر 
نیز حاضر نخواهد شد، این در حالی است که این تیم 

با نایب قهرمانی دوره قبل از مدعیان قهرمانی است.
    

آغاز اردوی وزنه برداری
اردوی تیم ملــی وزنه برداری مــردان و زنان 
کشــورمان برای حضور در جام بین المللی ترکیه 
به عنوان یکی از مسابقات کسب سهمیه المپیک 
از امروز آغاز شــد. این رقابت ها از 2۳ تا 2۶ آبان به 
میزبانی شــهر غازیانتپ ترکیه برگزار می شــود. 
اردوی آماده سازی تیم های ملی از روز گذشته در 
محل کمپ تیم های ملی وزنه برداری در ورزشگاه 
آزادی تهران آغاز شد. این اردو، منتهی به انتخاب 
و اعزام تیم منتخب به مسابقات ترکیه خواهد شد. 
سهراب مرادی، سیدایوب موسوی، رضا بیرالوند، 
علی هاشمی، حسین سلطانی، علی میری، علیرضا 
زارع پور و صالح چراغی نفرات دعوت شده به اردوی 
مردان هســتند. پریســا جوانفکریان، سیدالهام 
حسینی، فروغ یونسی و ریحانه صیدی بانوان حاضر 

در این اردو هستند.

منهای فوتبال

آریا طاری

از آخریــن پیروزی لیــگ برتری 
اســتقالل در زمین تراکتورســازی 
تبریــز، چیزی حدود هشــت ســال 
سپری شده بود. شاید همین موضوع 
در اولین دقایق بازی، فشار زیادی روی 
شانه های بازیکنان تیم قرار داد. هواداران 
تراکتورسازی، ورزشگاه را کامال پر کرده 
بودند و تیم دنیزلی از حمایت تمام قد 
ســکوها برخوردار بود. گل خوردن در 

این جو سنگین، می تواند برای هر تیمی 
ویران کننده باشد. درست شبیه همان 
اتفاقی که این فصل، برای پرسپولیس 
کالدرون رخ داد و این تیم دیگر نتوانست 
بعد از دریافت گل در یادگار امام، به بازی 
برگردد. استقاللی ها اما بعد از دریافت 
گل زودهنگام، آرامش شان را از دست 
ندادند. در همان دقایق، دوربین ها یک 
قاب از ســرمربی ایتالیایی تیم شکار 
کردند که بازیکنانش را تشویق می کرد 
و از آنها می خواست که تمرکزشان را در 

جریان بازی از دست ندهند. استقالل با 
تیزهوشی و فرصت طلبی مهاجمش، از 
شکست گریخت و با نتیجه تساوی به 
رختکن رفت. آنها در نیمه دوم اما برای 
حفظ این »تساوی« وارد زمین نشدند و 
مسابقه را به نیت رسیدن به پیروزی آغاز 
کردند. یک کار ایستگاهی، این تیم را 
روبه روی سکوهای بهت زده یادگار امام 
صاحب گل برتری کرد. یک فرار عمقی از 
قلب دفاع حریف، هت تریک شیخ دیاباته 
را مقابل تیمی رقم زد که در هشت هفته 

گذشته لیگ برتر، هفت کلین شیت و 
تنها دو گل خورده در کارنامه داشــت. 
گل دوم تراکتور، می توانســت باز هم 
استقاللی ها را در دقایق پایانی غافلگیر 
کند اما شلیک مهارنشدنی علی کریمی، 
خامه روی کیک اســتقاللی ها در یک 
شب فراموش نشــدنی بود. آنها یادگار 
را با همه هواداران پرشمارش خاموش 
کردند تا به همه نشان بدهند که توانایی 
پیروزی در بازی های بزرگ را نیز دارند. 
آبی ها بــا حفظ این رونــد فوق العاده، 

احتمــاال خیلــی زود در حوالی صدر 
جدول آفتابی خواهند شــد. »زمان« 
همه آن چیزی بود که اســتراماچونی 
برای »ســاختن« تیمش نیاز داشت. 
او شــروع خوبی را در لیگ برتر تجربه 
نکرد و حتی تهدید به برکناری شــد. 
خیلی ها به ســرعت اعتمادشان را به 
این مربی از دست دادند اما او درجا نزد 
و در هر بازی، پیشــرفت تیمش را در 
معرض دید دیگران قرار داد. تیمی که 
چندین فصل با بحران زندگی کرده و 
همه مربی ها در آن، در نهایت با نتایجی 
ناامیدکننده به طرف درهای خروجی 
هدایت شده اند، هنوز صاحب »ذهنیت 
برنده« نبود اما ســرمربی ایتالیایی به 
تدریج این ذهنیت را به تیمش تزریق 
کرد. یک پیروزی دشوار در بازی ظاهرا 
ســاده جام حذفی با گل ریحان البرز، 
شــروع کننده پیروزی هــای متوالی 
اســتراماچونی و تیمش شــد. آنها در 
چند مســابقه متوالی به برتری دست 
پیدا کردند و حاال در دومین بازی بزرگ 
این فصل شان، تراکتورسازی تبریز را 
کنار زدند. تحول بزرگ استقالل تنها 
یک موضوع »تاکتیکی« محســوب 
نمی شود. باشــگاه از زمانی در مسیر 
درست قرار گرفت که ماچونی، از خشم 
و هیاهو در کنفرانس های خبری دور 
شــد و همه تمرکزش را روی فوتبال 
گذاشــت. او دیگــر بیــرون از زمین 
جنجال نمی ســاخت و درون زمین، 
کامال متمرکز بود. حتی صحبت های 
جنجالی کالدرون نیز نتوانســت این 
تمرکز را از بین ببرد. مرد اول این مربی 
برای پیروزی در بازی بــزرگ تبریز، 
»شیخ دیاباته« بود. بازیکنی که با وجود 
مصدومیت های ســریالی، باالخره به 
زمین برگشت و خودی نشــان داد. از 
هت تریک فراموش نشــدنی مامه بابا 
تیام مقابل رشید مظاهری تا هت تریک 

فراموش نشدنی شیخ دیاباته روبه روی 
رشید مظاهری، استقالل گزینه های 
متعددی را در خط حمله مورد آزمایش 
قرار داد اما هیچ کدام از این گزینه ها، در 
نهایت نتوانستند به گل زنانی بزرگ و 
محبوب برای تیم تبدیل شــوند. حاال 
دیگر شاید دوران جست وجو برای یک 
گل زن در اســتقالل به پایان رسیده 
باشد. قبل از مسابقه این هفته در تبریز، 
دائما گفته می شــد که این جدال یک 
»محک« جدی برای استقالل خواهد 
بود. حــاال اســتقاللی ها از این آزمون 
بزرگ، به سالمت عبور کرده اند و بخشی 
از معادله پیچیده قهرمانی در این فصل از 
لیگ برتر هستند. با این حال نباید از یاد 
برد که استراما هنوز ابزار کافی را برای 
موفقیت در اختیار ندارد و تیم او، هنوز 
هم یک تیم »کامل« و پرستاره در قیاس 
با سایر رقبای مدعی قهرمانی محسوب 
نمی شود. مرد ایتالیایی حتی اگر این 
فصل تیمش را روی سکوی اول لیگ قرار 
نداد، باید برای آینده باشگاه حفظ شود. 
اگر او زمان کافی را در اختیار داشــته 
باشــد، می تواند دوران یک امپراتوری 
باشکوه در فوتبال ایران را برای باشگاه 

استقالل آغاز کند.

دو مرد برای تثبیت یک برد بزرگ

شیخ استراما!

اتفاق روز

سوژه روز

موتور استقالل از مدتی قبل، روشن شده بود اما آبی ها هنوز دو گمشده بزرگ داشتند. تیم استراما هنوز در بازی های 
بزرگ به برتری نرسیده بود و هنوز از یک گل زن تمام عیار در خط حمله برخوردار نبود. نبرد با تراکتورسازی اما به »انتظار« 

هواداران باشگاه برای تماشای یک برد بزرگ و یک مهاجم درخشان، پایان داد. این بازی برای آبی ها چیزی بیشتر از 
»سه امتیاز« داشت و اعتماد به نفس ستاره های تیم را به اوج رساند. با درخشش مرد ایتالیایی و مهاجم شماره هفت، حاال 

استقالل یک مدعی جدی برای قهرمانی لیگ برتر است. آنها با دست پر از تبریز برگشتند تا در هفته های پیش رو، دیگر نه 
برای جدا شدن از قعر جدول، بلکه برای رسیدن به صدر جدول مسابقه بدهند.

احتماال همه هواداران استقالل پیروزی بزرگ 
تیم شان در تبریز را با قرار دادن صدای تلویزیون 
روی عدد صفر تماشــا کردند. چراکه جمالت 
گزارشگر بازی از یک جایی به بعد، دیگر به هیچ 
وجه قابل تحمل به نظر نمی رســید. پس از هر 
بار روبه رو شدن با گزارش های مجتبی ساعی از 
مرکز تبریز، همه هواداران فوتبال ابراز امیدواری 
می کنند که این آخرین گزارش او باشد اما آقای 
گزارشــگر، دوباره برمی گردد و همان جمالت 
نفرت آلود قبلی را به زبان می آورد. درست مثل 

بخشی از هواداران تراکتورسازی که با هدفی به جز 
»فوتبال« وارد استادیوم یادگار می شوند، هدف 
ساعی نیز هرگز »گزارش« و روایت خود فوتبال 
نبوده اســت. او خودش را نماینــده مردم تبریز 
می داند و از طرف آنها با ارائه آمارهایی غیرواقعی، 
برای تیمش افتخارات دروغین می ســازد. او بر 
موج نفرت سوار شده و به هیچ وجه قصد ندارد رویه 
کاری اش را عوض کند. درصد زیادی از »توهمی« 
که این سال ها در فضای هواداری از تراکتور شکل 
گرفته، ناشی از همین گزارش های یک جانبه از 

طرف این گزارشگر است. او طوری پشت میکروفن 
ظاهر می شود که انگار قرار است برخورد فرشته ها 
و اشقیا را گزارش کند. در جریان دیدار استقالل با 
تراکتورسازی، این گزارشگر عمال هیچ عالقه ای 
به گزارش گل دوم اســتقالل نداشــت و پس از 
به ثمر رســیدن این گل، ترجیح داد چند ثانیه 
سکوت کند. او نه فوتبال را به خوبی می شناسد 
و نه عالقه زیادی به این رشته ورزشی دارد. ساعی 
تنها از این تریبون برای نفــرت پراکنی و ایجاد 
تفرقه استفاده می کند. او عمال اتحاد ملی را مورد 
تخریب قرار می دهد و عجیب به نظر می رسد که 
نهادهای مسئول، هیچ برخوردی با این گزارشگر 
نمی کنند. از نگاه مجتبی ساعی، تراکتور پنجمین 
تیم پرطرفدار کره زمین است. منبع او برای »اول 
بودن بعد از منچستر« نیز به یک رسانه اینترنتی 

برمی گردد. او می تواند راوی شور و شوق سکوها در 
بازی های تراکتور باشد اما انگار وظیفه دارد همه 
چیز را رقابتی کند و همه جمله هایش را به فضای 

یک دشمنی گسترده ببرد.
تبریز سرشار از هواداران فوتبال است و بدون 
تردید در این شــهر، گزارشگران مستعد زیادی 
وجود دارند که شــیفته فوتبال باشــند و پرچم 
دشمنی را در دست نگیرند. با این وجود همه آنها 
زیر سایه یک انتخاب مساله دار مانده اند. انتخابی 
که معلوم نیست با حمایت چه شخص یا اشخاصی 
صورت گرفته است. حاال دیگر وقتش رسیده که 
تلویزیون برای همیشــه به این روند شوم پایان 
بدهد و از اختیاراتش برای تغییر گزارشــگر در 
مرکز تبریز، استفاده کند. بدون شک اگر در جریان 
نبردهای خانگی استقالل و پرسپولیس با تیم های 

شهرستانی چنین گزارش های یک طرفه ای به 
ســود میزبان اتفاق بیفتد، هواداران آن تیم ها به 

تلویزیون معترض خواهند شد. 
تلویزیون، ملک پدری هیچ کس نیست که از آن 
برای تفرقه پراکنی استفاده کند. جایگاه گزارش 
باید در اختیار کسانی قرار بگیرد که بلدند اصل 
بی طرفی را رعایت کنند. صدای مجتبی ساعی 
شاید گوشخراش نباشد اما بدون شک گزارش او، 
روح خراش ترین گزارش ممکن است. گزارشی که 
عمال یکپارچگی ایران را تهدید می کند و التهاب و 
نفرت را به فضای فوتبال می آورد. مجتبی ساعی 
در پایان دوران گزارشگری، می تواند با یک بوق 
بزرگ به سکوهای یادگار برود. کاش حداقل آن 
روز پرچم هیچ کشــور بیگانه ای در دســت این 

گزارشگر نباشد.

آریا رهنورد

ششمین تســاوی بدون گل این هفته در جدال پیکان و 
گل گهر، زمانی برای ناامیدی کامل از هفته نهم لیگ برتر بود 
اما نبرد تراکتور و استقالل در یادگار امام تبریز، فوق العاده از کار 
درآمد و ثابت کرد که هنوز می شود به این لیگ دل بست و به 
جذابیت آن، امید داشت. این هفته در لیگ به ازای هر دو بازی، 
تنها یک گل به ثمر رسیده و این آمار، کامال نگران کننده به نظر 
می رسید اما تماشای رقابت فشــرده تیم ها در باالی جدول، 
نشان از جذابیت هفته های پیش روی لیگ برتر خواهد داشت. 
لیگی که به احتمال بسیار زیاد قهرمانش در آخرین ثانیه ها از 

آخرین هفته مشخص خواهد شد.
از بین همه مدعی های قهرمانی این فصل لیگ برتر، تنها 
»استقالل« بود که توانست هفته نهم را با پیروزی پشت سر 
بگذارد. آبی های پایتخت یکی از دو تیم »برنده« لیگ در هفته 
نهم بودند و این اتفاق، جایگاه آنهــا را در جدول رده بندی به 
مراتب بهتر کرد. تیم استراماچونی با کنار زدن تراکتورسازی 
در تبریز، چهارمین پیروزی لیگ برتری اش را جشن گرفت 
و صاحب بهترین خط حمله لیگ برتر نیز شــد. آبی ها با ۱5 
امتیاز و ۱۶ گل زده، حاال در رده هفتم جدول قرار گرفته اند و 

با باالترین نقطه این جدول، تنها چهار امتیاز فاصله دارند. آنها 
فصل را در رده های پایین جدول شروع کردند اما به مرور زمان، 
نشان دادند که یک مدعی جدی برای قهرمانی خواهند بود. 
هفته نهم لیگ برتر فقط دو »بازنده« داشت و تراکتورسازی، 
یکی از این دو بازنده به شمار می رفت. تیمی که تا قبل از جدال 
هفته گذشته با نفت، نه شکســت خورده و نه اجازه باز شدن 
دروازه اش را داده بود اما در دو بازی متوالی، شکست های تلخی 
را تجربه کرد و در مجموع ۶ بار نیز دروازه اش را باز شده دید. تیم 
دنیزلی هنوز در رده دوم جدول دیده می شــود اما این روزها، 
روند امیدوارکننده ای ندارد. آنها دیگر در دیدارهای خانگی 
نیز، تسلیم ناپذیر به نظر نمی رسند. صدر جدول، هنوز هم در 
اختیار تیم امیرقلعه نویی است. تیمی که این هفته برای دومین 
بار متوالی، متوقف شد و نتوانست برابر پارس جنوبی جم، کاری 
از پیش ببرد. روند کلین شیت های متوالی این تیم نیز باالخره با 
ضربه پنالتی محمد نوری، قطع شد. سپاهانی ها قربانی پنالتی 
پارس شدند و پرسپولیس، با ضربه پنالتی خودش قربانی شد. 
چیپ ناقص علی علیپور، شانس رسیدن به پیروزی خانگی برابر 
ماشین سازی را از تیم کالدرون گرفت و هواداران باشگاه را به 
شدت عصبانی کرد. شهرخودرو نیز در زمین سایپا دو امتیاز 
از دســت داد و یحیی در پایان بازی، مدعی شد که این زمین 

اصال برای فوتبال مناسب نیست و به درد رشته های دیگری 
می خورد. هفته نهم لیگ برتــر نوزدهم، یک حقیقت بزرگ 
را بیشتر از گذشته آشکار کرد. اینکه هنوز در این فصل، هیچ 
تیمی »کامل« نشده و همه تیم های مدعی ضعف های خاص 
خودشان را دارند. در این لیگ دیگر خبری از »برانکو« نیست 
که با زیرکی، امتیازها را حتی در روزهای بد تیمش جمع کند 
و از سایر رقبا فاصله بگیرد. حاال همه تیم ها کامال نزدیک به هم 
هستند و این اتفاق، می تواند یک جنگ هیجان انگیز برای فتح 

جام را در فوتبال ایران رقم بزند.
جنگ قهرمانی، تنها بخشی از جذابیت ها و غافلگیری های 
این فصل از رقابت های لیگ برتر است. به جز تیم هایی که برای 
قهرمانی مبارزه می کنند، تیم های دیگری نیز هستند که در 
جدال های مســتقیم با رقبای بزرگ، به شــدت سرسخت و 
پرانگیزه نشان می دهند. نفت مسجدسلیمان در این 9 هفته، 
حتی یک بار نیز به عنوان تیم بازنده از زمین مســابقه خارج 
نشده اســت. نفت آبادان با دراگان اسکوچیچ، مدرن فوتبال 

بازی  می کند و در زمین خودش به هیچ حریفی اجازه عرض 
اندام نمی دهد. فوالد خوزستان به لحاظ دفاعی، یکی از بهترین 
تیم های لیگ برتر اســت و در دفاع به ســادگی تسلیم هیچ 
رقیبی نمی شود. پارس جنوبی جم نیز این فصل فوتبال خوبی 
بازی می کند و با متوقف کردن تیم صدرنشین، نشان داده که 
خودش را در هیچ مسابقه ای از پیش بازنده نمی داند. در لیگ 
برتر نوزدهم، مدعی ها می درخشند و متوسط ها نیز فوق العاده 
کار می کنند. در یک برنامه فشــرده و با یک ســطح نزدیک، 
تیم ها دائما به هم امتیاز می دهند و لیگ، جذاب تر می شود. 
این وسط تنها دو تیم شــاهین و گل گهر، در حد و اندازه های 
سایر رقبا ظاهر نشده اند. شاید این موضوع، نشان دهنده این 
حقیقت باشــد که لیگ برتر ایران برای ۱۶ تیم آماده، نیروی 
انسانی کافی را در اختیار ندارد و ایده آل تر این است که با ۱4 

تیم برگزار شود.
در »حساس« بودن رقابت های این فصل لیگ برتر، تردیدی 
وجود ندارد اما کاش نبردهای این لیگ، پرگل  تر و پرماجراتر 
باشند. اگر تیم ها کمی شــجاعانه تر فوتبال بازی کنند، اگر 
معضل بلیت فروشی حل شود و تماشاگرها استقبال بیشتری 
از نبردهای مختلف به عمل بیاورند، اگر برنامه ریزی بازی ها 
کمی منطقی تر شود و اگر اشتباه های داوری به حداقل برسند، 
لیگ برتر نوزدهم در کنار همه نبردهای نزدیک و حســاس، 
»زیبایی« را نیز در چهــره اش خواهد دید. هــر چقدر که از 
تعداد تساوی های بدون گل کاسته و به تعداد نبردهای پرگل 
و پرماجرا اضافه شود، لیگ برتر نیز در شرایط ایده آل تری قرار 

خواهد گرفت.

درباره گزارشگری که روی اعصاب هواداران فوتبال راه می رود

سوار بر موج نفرت!

درباره لیگی که این فصل به اوج حساسیت رسیده است

بازی جام و بخت!

یک پیروزی دشوار در 
بازی ظاهرا ساده جام 

حذفی با گل ریحان البرز، 
شروع کننده پیروزی های 

متوالی استراماچونی و 
تیمش شد. آنها در چند 

مسابقه متوالی به برتری 
دست پیدا کردند و حاال 

در دومین بازی بزرگ این 
فصل شان، تراکتورسازی 

تبریز را کنار زدند
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