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بهنامفر :سیاست اشتباه فدراسیون ،نسلی طالیی را تباه کرد

عثمان دمبله که بارســلونا به او هشــدار
داده بــود بایــد تا آخر ژانویــه از تیم جدا
شــود حــاال ظاهــراً بــا پیشــنهاد تمدیــد
قــرارداد از ســوی همین باشــگاه مواجه
شــده اســت! البته آلــوارو موراتا مهاجم
یوونتوس هم به لیســت خرید بارسلونا
اضافه شــده است .موندو با تیتر اولویت
مهاجــم ،اشــاره به سیاســت مســئوالن
باشگاه بارسلونا برای تقویت خط حمله
تیم به دستور ژاوی هرناندس دارد.

واتفورد بعد از اخراج یک مربی  71ساله
یعنی رانیری این بار به ســراغ مربی 74
ســاله فوتبــال انگلیــس رویهاجســون
رفته است تا شاید با استفاده از تجربیات
ایــن مربــی بتواند از ســقوط نجــات پیدا
کنــد .اورتون هم احتمــال دارد بــا ویتور
پریــرا به توافــق برســد .روزنامــه میرر با
تیتــر ما را نجات بده بــه انتخاب این دو
مربی برای دو تیم بحران زده لیگ برتر
انگلیس اشاره کرده است.

تیتــر یــووه والهوویــچ ،از قطعــی شــدن
حضــور دوشــان والهوویــچ ســتاره گلزن
فیورنتینا در تیم یوونتوس خبر میدهد.
ایــن روزنامــه همچنیــن خبــر مهمــی از
احتمــال انتقــال دیگــو کاســتا مهاجــم
سرشــناس اســپانیایی به تیم سالرنیتانا
داده است .اینتر هم به دنبال خرید رابین
س هافبک چــپ آلمانی اســت و
گوســن 
توتو نوشــته این بازیکن  25میلیون یورو
هزینه برای اینتر در برخواهد داشت.

تأثیر تنشهای سیاسی اوکراین و روسیه بر رقابتهای ورزشی

ورزش از سیاست جدا نیست!

به نام ایهور ســویتف که در پارالمپیک شرکت
کرده بــود از عکس گرفتن با دوندههای روس
روی ســکوی مــدال امتنــاع کنــد ،در حالی که
در تورنمنتهــای قبلی با همین ورزشــکاران
عکس گرفته بود.اولکســاندر زینچنکو ،مدافع
اوکراینــی منچسترســیتی که ســابقه قهرمانی
در لیــگ برتــر انگلیــس را دارد ،وقتــی پســتی
در حمایــت از حبیب نورماگمــادوف قهرمان
ورزشهای ترکیبی رزمی منتشــر کرد ،بشدت
مورد انتقاد بخشی از هموطنانش قرار گرفت
کــه کار او را برخــاف جریان دفــاع از افتخار و

مرگ کرونایی ستارهای که ضد واکسن بود

نقل قول
مخالفت برزیل
با درخواست رئال:

بازیکنان را زودتر به
مادرید نمیفرستیم

جهانــی  2022هــم قانــون منع تقابــل تیمها
تصویب شــد کــه طبــق آن تیمهای روســیه و
اوکرایــن نبایــد در مســیر جــام جهانــی با هم
روبــهرو میشــدند و همیــن اتفاق هــم افتاد.
حضــور روســیه و اوکرایــن در جــام ملتهای
اروپای  2020هم بــا جنجال ییراهن تیم ملی
اوکراین همــراه بود .پیراهن تیم ملی اوکراین
به گونــهای طراحی شــده بود که تصویر شــبه
جزیــره کریمــه روی آن نمایــان بــود و شــعار
ناسیونالیســتی افتخار برای اوکرایــن و افتخار
بــرای قهرمانان نیــز روی آن نقش بســته بود
و بازیکنــان ومربــی تیــم آندری شــوچنکو هم
به اینکه به این پیراهــن افتخار میکنند تأکید
زیادی داشــتند.یوفا به اوکرایــن اعالم کرد که
باید شــعار افتخار برای قهرمانان را که یادآور
شعار نازیها در جنگ جهانی دوم است پاک
کند یا روی آن را بپوشــانند .در عوض سازمان
لیگ فوتبال اوکراین به باشــگاهها دســتور داد
کــه روی پیراهــن خود ایــن شــعار را در فصل
 2021-22حــک کنند.مثالهــای زیادی وجود
دارد که فوتبالیســتهای دو کشور در تیمهای
کشور دیگر بازی کردهاند که یکی از نمونههای
آن حضــور زینچنکــو در تیــم اوفا روســیه بود.
یاروســاو راکیتســکی مدافع باتجربه اوکراینی
بابــت اینکــه بــه تیم زنیــت رفــت از تیم ملی
اوکراین خط خورد .هرچند فدراسیون فوتبال
اوکرایــن بعــد از خط خوردن چنــد ملیپوش
شــاغل در لیــگ روســیه از تیم ملــی اوکراین،
اصرار داشــت که خط خوردن این بازیکنان از
تیم ســال  2016هیچ ربطی به مسائل سیاسی
نداشته است.

یک شوخی تمام عیار!

ماجــرای حضــور بازیکنان باشــگاههای اروپایی در
تیمهای ملی خود و دردســری که برای این باشگاهها
ایجــاد میشــود همچنــان ســوژهای جنجالســاز در
فوتبــال جهــان اســت .در تازهتریــن مــورد ،اختــاف
شــدیدی بین رئال مادرید و فدراسیون فوتبال برزیل
ایجاد شده است.
جونینیــو پائولیســتا ،سرپرســت تیــم ملــی برزیــل
اعــام کرد ایــن تیم بازیکنانش را کــه در رئال مادرید
حضور دارند زودتر به باشگاهشان نخواهد فرستاد.
برزیــل یکی از اولین تیمهایــی بود که صعود خود
به جــام جهانی را قطعی کرد و رئــال مادرید امیدوار
بــود که بــا توجــه به قطعــی شــدن صعود تیــم ملی
برزیــل بــه رقابتهای جام جهانــی  2022قطر بتواند
زودتــر از موعــد مقــرر بازیکنانش را در اختیار داشــته

باشــد.در حال حاضر کاسمیرو ،وینیســیوس جونیور،
ادرمیلیتائــو و رودریگو  4بازیکن رئال مادرید هســتند
که که در اردوی تیم ملی برزیل حضور دارند.
به نوشــته روزنامــه مارکا کارلو آنچلوتی ،ســرمربی
رئال مادرید از مســئوالن باشگاه خواسته که شرایطی
را ایجــاد کننــد کــه ایــن بازیکنــان را زودتــر در اختیــار
داشــته باشــد اما پائولیســتا درباره احتمال بازگشــت
ایــن بازیکنان به اســپانیا در صورت پیــروزی در دیدار
نخســت اظهــار داشــت« :مــا ایــن بازیکنــان را پــس
نخواهیــم داد .ایــن بازیکنــان بایــد تــا پایــان وقفــه
دیدارهای ملی فیفا در تاریخ دوم فوریه با ما باشــند.
عملکرد آنها در دیدار اول اســت که مشخص میکند
آیــا در دیــدار دوم هم به میــدان خواهند رفــت یا نه.
از چند باشگاه دیگر نیز درخواستهایی داشتیم .این

بــا ســادیو مانــه مهاجــم لیورپول داشــت،
اخراج کرد .ووزینیا ســیزدهمین بازیکن
این دوره جام ملتهای آفریقا بود که
از داوران کارت قرمز میگرفت.
ایــن تعــداد اخراجــی برابــر بــا
مجمــوع تمــام اخراجیهــای
4دوره قبلی این تورنمنت اســت.
بســیاری از کارتهــای قرمــز این
دوره هــم البته به لطــف بازبینی
صحنههــای مشــکوک به وســیله
کمــکداور ویدئویــی ( )VARبــه
بازیکنان خاطی داده شده است.
بــا این حــال به نظــر میرســد که
داوران حتــی صحنههــای 50-50
نظیــر صحنــه برخــورد ووزینیــا و
مانه هم ســزاوار صدور حکم اشــد
مجــازات بــرای بازیکنــان خاطــی
میداننــد و این دقیقــاً همان چیزی
است که صدای هواداران را درآورده
است.
اخــراج دو بازیکن کیپ ورده بدان
معناســت کــه تاکنــون تمــام  5بــازی
مرحله حذفــی جام ملتهــای آفریقا
حداقــل یک کارت قرمز داشــته اســت.
در واقع در این  5بازی  7بازیکن اخراج
شدهاند.
بازیکنــان تنهــا چنــد روز در اختیار ما هســتند .ما باید
از این شــرایط اســتفاده کنیم چون آمادهســازی برای
حضــور در رقابتهای جــام جهانی  2022آغاز شــده
است».
او همچنیــن از این گفــت که تیته ســرمربی برزیل
هــم میخواهــد بازیکنان را در اختیار داشــته باشــد و
البته اینکه او این شــرایط را به آنچلوتی توضیح داده
است« :این شرایطی است که تحت سرمربیگری تیته
هرگز رخ نداده اســت .درک میکنیم که باشــگاهها به
خاطر شــیوع کرونا در شــرایط خاصی هســتند .رابطه
خوبــی بــا رئــال مادریــد داریــم و همیشــه بــا آنها به
صورت مســتقیم صحبت میکنیم .تیته شــرایطی که
تیــم ملی برزیل در حال حاضــر در آن قرار دارد را به
صورت کامل برای کارلو آنچلوتی شرح داده است».

فائــزهزمانــی /قهرمان و مربی ســابق تیــم ملی کاراته به سیاســتهای
فدراســیون انتقــادات دارد .مهران بهنامفر در ســالهای مربیگری ردههای
پایه ،معمار نسلی طالیی بود که حاال به گفته خودش ،نه تنها فدراسیون آن
را به باد داده که با سیاستهای اشتباهش زنگ خطر کاراته را هم به صدا در
توگو با «ایران» از دالیل مهاجرتش به کانادا صحبت
آورده است .او در گف 
کرد« :مهاجرت من به کانادا موقت است و بخاطر تحصیل پسرم مجبور به
مهاجرتی موقت شــدم .ســال  2019به کانادا آمدم و به محض اینکه پسرم
وارد دانشگاه شود به ایران برمیگردم .در این مدت با نسیم وارسته سرمربی
تیم ملی کانادا همکاری داشتهام که به اتفاق هم نتایج خوبی در رده جوانان
و بزرگساالن گرفتیم .از طرفی در این مدت مشغول آموزش کاراته بودم که
حــاال امیدوارم حداقل  5نفر از شــاگردانم در ردههای مختلف به عضویت
تیم ملی کانادا درآیند .قبل از من مربیان اینجا موفق بودهاند اما فکر میکنم
حضور من در پیشــرفت کاراته کانادا بیتأثیر نبوده است ».بهنامفر معتقد
اســت با نتایج اخیر تیم ملی ،زنگ خطر برای کاراته به صدا درآمده است:
«متأسفانه عملکرد مدیریتی فدراسیون را خوب نمیبینم و نتایج ضعیف
ملیپوشــان در مســابقات قهرمانی آســیا اخیر ،گواه این موضوع اســت .در

رده بزرگســاالن هــم ،ما فقــط یک طــا در وزن  84کیلوگــرم و در ثانیههای
آخــر گرفتیم که ایــن نتیجه با توجه بــه حضور تیمهــای صاحبنام بدون
نفــرات شاخصشــان ،ضعیف بــود .عملکرد دختران هم به همین شــکل،
نه تنها خوب نبود بلکه بهانههای خوبی هم برای آن آورده نشــد .برخالف
اظهارات سرمربی تیم بانوان ،جوانگرایی انجام نشده بود و 3وزن از  5وزن
دراختیار ملیپوشان باتجربه و قدیمی بود و حاال زنگ خطر برای کاراته به
صــدا درآمده اســت ».او طالی المپیک را حق حریف عربســتانی گنجزاده
میدانــد« :مدتها قبل از شــروع المپیک توکیو ،تمــام توجهات معطوف
ســهمیه بــود و عمــاً ردههــای پایه در حاشــیه قــرار گرفتند و هیــچ اعزامی
نداشتند اما در نهایت خروجی المپیک دلچسب نبود .من معتقدم مدال
طال حق کاراتهکای عربســتانی بود .سجاد گنجزاده تا فینال عملکرد خوبی
داشت اما در فینال زورش به بازیکن عربستانی نرسید و بعد آن ضربه روی
تاتامی افتاد .این طال برای من نچسبترین مدال تاریخ کاراته بود و حداقل
اگــر گنــجزاده روی ســکو حاضر نمیشــد ،این مــدال کمی قابل قبــول بود.
ســالها برای این تیم هزینه شد و ردههای پایه تحتالشعاع قرار گرفت که
مدالهای خوبی در المپیک گرفته شود اما نهایتاً از  8فرصت ،فقط یک طال
نصیب ایران شــد ».سرمربی سابق تیمهای پایه کاراته سیاستهای اشتباه
فدراسیون را دلیل تباه شدن استعدادهای پایه میداند« :ما با تیمی طالیی
در المپیک جوانان ،مســابقات آسیایی قزاقستان ،ژاپن و مسابقات جهانی
اسپانیا نتایج درخشــانی گرفته و قهرمان شدیم .این بازیکنان پشتوانه تیم
ملی بزرگساالن بودند و عالوه بر مسائل تکنیکی تأثیرات مثبت و ماندگاری
از نظــر اخالقی روی آنها گذاشــتیم اما با سیاســتهای اشــتباه طباطبایی و
نادیده گرفتن این نســل طالیی ،تعداد زیادی از این بچهها بیانگیزه شــده
و از کاراته کنار کشــیدند .زمان ریاســت طباطبایی به رغم برگزاری اردو برای
حضــور در مســابقات جهانی شــیلی ،تیم بــه مســابقات اعزام نشــد و این
دقیقاً خالف شــعارهای طباطبایی مبنی بر تأمین منابــع مالی بود .من در
برههای که سرمربی تیم ملی بودم ،منابع مالی تیم را هم تأمین میکردم و
فدراسیون هنوز سر اردوی مسابقات مالزی به من بدهکار است».

قضاوتهای ضعیف داوران در جام ملتهای آفریقا

جــام ملتهای آفریقــا در کامرون از همــان ابتدا با
رونــد عجیبــی چــه در داخل میــدان و چه خــارج از آن
رو به رو بود .این مســابقات که با اتفاق تلخ کشــته شدن
دســتکم  8هوادار در اثر ازدحام جمعیت نیز همراه شده
اســت ،جدا از مســائل خارج از زمین فوتبال ،در مستطیل سبز نیز
حواشی زیادی داشت.
جــام ملتهــای آفریقــا در حالــت عــادی هــم از نــگاه خیلیهــا
تورنمنتی در باالترین ســطح از فوتبال دنیا محســوب نمیشــود چه
برســد بــه زمانی که حواشــی متعــددش به جــای بازیهــا در کانون
توجــه قــرار میگیــرد .این دوره جــام ملتهــای آفریقا جــزو یکی از
پرحاشــیهترین ادوار مهمتریــن تورنمنــت قــاره ســیاه بــوده اســت
و داوران هــم ســهم بســزایی را در این حواشــی به خودشــان
اختصاص دادهاند.
حتــی اگر از اشــتباه داوری که ســوت پایان مســابقه
را  5دقیقــه زودتــر از دقیقــه  90بــه صــدا درآورد
بگذریم ،باز هم داوران جام ملتهای آفریقا آنقدر
تصمیمــات جنجالی گرفتهاند که نشــود به عملکرد
آنها نمره مثبت داد.
در حقیقــت کیفیــت تیمهــای داوری
جامملتهــای آفریقــا آنقــدر بحثبرانگیــز بــوده
کــه ســبب شــده ایــن تورنمنــت در فضــای مجازی
یــک «شــوخی تمــام عیــار» توصیــف شــود و
آنهــا داوران را مســبب افــت کیفیت این
رقابتها میدانند.
تازهتریــن مــورد از تصمیمات
بحــث برانگیــز داوران ،در بازی
تیمهــای کیــپ ورده و ســنگال
در مرحلــه یــک هشــتم نهایی
بود که ســنگالیها آن را بردند
اما مقابل حریفی  9نفره .
در حالــی کــه هافبــک
کیــپورده «تیــم پاتریــک
آنــدراده» در دقیقــه  21کارت
قرمز گرفته بــود ،دروازهبان این
تیــم «ووزینیــا» هــم بــه دلیــل
برخــوردی کــه در دقیقــه 57

زنگ خطر در کاراته به صدا درآمده است

تصاویری از سالهای دور و نزدیک مهران بهنامفر ،قهرمان سابق کاراته

بهترین خبر برای سرخ ها
نکته بازی

کرونا در سراسر جهان همچنان قربانی
میگیرد و این بار یکی دیگر از ورزشــکاران
ســابق کــه اتفاقــاً اعتقادی به زدن واکســن
علیــه ایــن بیمــاری نداشــت ،قربانــی این
ویروس شد.
سیلوســتر ســوالنی ،برنده مــدال طالی
ژیمناســتیک در المپیک  ۲۰۰۰ســیدنی که
ملقب به پادشاه حلقهها یا ارباب حلقهها
بــود ،در ســن  ۵۱ســالگی بعــد از بیــش از
یــک ماه مبارزه با کوویــد ۱۹جان خود را در
بیمارستان از دست داد.
مرگ این ورزشــکار مجارســتانی اتفاق
تلخــی در ورزش این کشــور بــود طوری که
نخســت وزیــر مجارســتان ،ویکتــور اوربان
نیز جزو کسانی بود که با خانواده سیلوستر
همــدردی کرد و یاد این ورزشــکار محبوب
را گرامی داشت.
ســوالنی از یــک مــاه و نیــم پیــش در
بیمارســتان در بخــش مراقبتهــای
ویــژه بســتری بــود و دوســتان ،خانــواده و
هوادارانــش برای بهبود هرچه ســریعتر او
دعا میکردند .رســانههای مجارســتانی با
ذکر این نکته نوشتند که او یک دوز واکسن
کرونا را دو هفته قبل از این اتفاق زده بود.
پزشــکان در ایــن مــدت از دســتگاه

ونتیالتــور و ریــه آهنی برای بهبود شــرایط
تنفســی ایــن قهرمــان جهــان اســتفاده
کردند تا زندگــی او را نجات دهند اما هیچ
کــدام از ایــن تدابیر پزشــکی جــواب نداد.
نخســت وزیر مجارســتان در پیــام خود در
مورد مرگ این ورزشــکار نوشــت« :خدا به
همراهت ،قهرمان».
ســوالنی جــزو کســانی بــود کــه پیــش از
ایــن در محافل عمومــی از بدبینــی خود به
واکســنهای کرونا حــرف زده بــود و وعدهها
در مورد بهتر شدن شــرایط با زدن واکسن را
بــا وعدههایی که در اردوگاههــای کار اجباری
نازیهــا داده میشــد ،مقایســه کــرده بــود.
او همچنیــن در تابســتان گذشــته در توئیتــر
این طور نوشــته بود« :مــن فقط میخواهم
بدانم چه خبر اســت .مــن مخالف یا موافق
واکسن نیســتم اما معتقدم اطالعاتی که به
مردم میدهند نادرســت و مزخرف اســت.
اگر بگویند واکســن از شما حمایت میکند و
اگر همه واکسن بزنند کرونا به پایان میرسد
من هم حرف آنهــا را میپذیرم اما آنها این
را نمیگویند .آنها میگویند حتی اگر واکسن
هــم بزنــی باز هم ممکن اســت بــه ویروس
کوویــد مبتــا شــوی و آن را بــه دیگــران هم
منتقلکنی!»

آبروی کشور دانسته بودند .نورماگمدوف هم
درپاســخ این پست نوشــته بود« :امیدوارم در
همــه مراحــل زندگی موفــق باشــی ،حتی اگر
بعضیها این را دوست نداشته باشند».
ëëفوتبال
واضحتریــن نمونــه از جداســازی تیمهای
اوکراینــی و روســی در فوتبــال رخ داد؛ جایــی
کــه یوفا ،اتحادیــه فوتبال اروپا ،در ســال 2014
بــه صــورت یــک قانــون فــوری تصویــب کرد
کــه تیمهــای ایــن دو کشــور نبایــد بــا یکدیگر
روبــهرو شــوند یــا در یــک گــروه قــرار بگیرند.

البتــه روســیه و اوکرایــن پیــش از آن هم فقط
یــک بار بــا یکدیگر بــازی کــرده بودنــد که آن
هــم در مســابقات انتخابــی جــام ملتهــای
اروپــای  2000بــود .دو کشــور در راه انتخابــی
جامملتهــای  2020هــم ممکــن بــود بــا
یکدیگــر روبــهرو شــوند و دولــت روســیه هــم
اعالم کرده بود که مشکلی از این جهت وجود
نــدارد امــا در نهایــت شــرایط بازیهــا طوری
رقــم خورد کــه این رویارویی انجام نشــد تا در
مورد ادعای مقامات دو طرف ،راستیآزمایی
شــود .بعــد از آن در مســابقات انتخابــی جام

باشگاه پیشکسوتان

موندو (اسپانیا)

میرر(انگلیس)

توتواسپورت(ایتالیا)

گروه ورزشــی /وزیــر ورزش اوکراین ،وادیم
گاتزیــت ،بــه ورزشــکاران ایــن کشــور دســتور
داده که با رقیبان روســی خــود در رقابتهای
المپیــک زمســتانی چیــن عکــس نگیرنــد.
ایــن جدیدتریــن مــورد از تأثیــر تنشهــای
سیاســی بیــن دو کشــور بــر روابط ورزشــکاران
اســت .اصرار و دســتور صریح گاتزیــت ادامه
جنجالها و حاشیههای فراوانی است که بین
دو کشــور روســیه و اوکراین وجــود دارد و البته
مســئوالن دو کشور مدتهاست ســعی دارند
که به طور واضح در مورد آن صحبت نکنند.
ëëورزشکاران دور از هم
شــدیدترین واکنــش یک مقام سیاســی در
مورد کنار هم قرار گرفتن ورزشــکاران روس و
اوکراینــی در رقابتهای المپیــک  2020توکیو
رقــم خــورد ،زمانــی که وزیــر دفــاع اوکراین با
موضعگیــری تند در این مــورد ،مدام در مورد
جنــگ روســیه و اوکرایــن حرف زد و خواســتار
احضــار برنــده مــدال برنــز پــرش المپیــک،
یاروســاوا ماهوچیــخ شــد تا توضیــح دهد که
چرا با قهرمان روس این رشته عکس گرفته و
دست داده اســت.بعضی از هواداران ورزشی
نیــز به ایــن موضوع واکنش نشــان داده و این
ورزشکار را خائن به کشور خود توصیف کردند
اما در عوض بسیاری از ورزشکاران و همچنین
چندین چهره سیاســی چنیــن موضوعی را رد
کردند و اتهامات علیه ورزشکاران مدال آور را
نادرست خواندند؛ ورزشــکارانی که بعضی از
آنها بعد از المپیک هم با یکدیگر عکسهایی
را منتشــر کردند.ایــن واکنشهــای تنــد البتــه
باعث شــد یکــی دیگر از ورزشــکاران اوکراینی

ورزشجهان

پنجشنبه  7بهمن 1400
سال بیست و هشتم
شماره 7835

مهــدی عبدی مدتی اســت کــه دوباره بــه روزهای خوب خود بازگشــته
اســت .این مهاجم پرســپولیس پس از  2گلی که در بازی جام حذفی برابر
ذوبآهن به ثمر رســاند ،در آخرین بازی سرخپوشــان پایتخت برابر فوالد
هم تک گل  3امتیازی قرمزها را زد تا موفق به ثبت بیست و پنجمین گل
خــود بــرای این تیم در طول مدت حضورش در پرســپولیس شــود .عبدی
در ایــن فصــل  5گل در لیگ برتــر زده تا در رده ســوم بهترین گلزنان لیگ
تویکم قرار داشــته باشــد .نکتهای که دربــاره عبدی وجــود دارد این
بیســ 
است که او در روزهایی دوباره اوج گرفته که پرسپولیس عیسی آلکثیر دیگر
مهاجــم اصلــیاش را به دلیــل مصدومیت و پارگی ربــاط صلیبی تا پایان
فصــل در اختیــار نــدارد و حاال عبدی به امیــد اصلی این تیم بــرای گلزنی
تبدیل شده و این بهترین خبر برای سرخ هاست است که دیگر دغدغهای
برای گلزنی تیمش نداشته باشند .البته به شرطی که عبدی به همین روند
ادامه دهد.

مورد عجیب آلومینیوم

آلومینیوم یکی از تیمهای خوب لیگ بیست و یکم بوده که تا به اینجای
کار فراتــر از حــد انتظــار ظاهر شــده و توانســته بــا  25امتیــاز در رتبه پنجم
جــدول ردهبندی لیگ برتر قرار بگیرد .اراکیها تا پایان هفته دوازدهم هم
جــزو تیمهــای بدون باخت لیگ بودند و تا پایان هفته شــانزدهم هم تنها
یک شکســت برابر صنعت نفت در کارنامهشــان به ثبت رســیده اســت .با
این حال ،مورد عجیبی که درباره شــاگردان رســول خطیبی وجود دارد این
اســت که آلومینیوم در  7هفته اخیر نتوانســته به پیروزی برســد و  6تساوی
و یک باخت داشــته که نشــان میدهد این تیم کمی در شــیب نزولی قرار
دارد .موضوعی که باعث شــد تا خطیبی پس از تســاوی با پدیده به انتقاد
از عملکــرد شــاگردانش بپردازد و حــاال باید دید این تیم کــه آخرین بار در
لیــگ ،در هفته نهم برابر فجرسپاســی به پیروزی رســیده ،میتواند بعد از
تعطیالت نیم فصل به شرایط بهتری دست پیدا کند و به برد برسد یا خیر.

تیمی که هم طلبکار است ،هم بدهکار

یکی از جدیدترین شکایتهایی که از سوی بازیکنان خارجی در فوتبال
ایران صورت گرفته ،مربوط به میرســاو اســاووف بازیکن اوکراینی ســابق
پدیده است .بازیکنی که تنها در  ۱۰بازی برای مشهدیها به میدان رفت و
بهدلیل عکسهایی که بهعنوان مانکن در صفحات مجازی داشت حواشی
زیادی برای تیم ایجاد کرد ولی به فیفا شــکایت کرده و حاال باشــگاه پدیده
بایــد  ۴۰۰هــزار دالر را بــه این بازیکــن اوکراینی پرداخت کند کــه با نرخ روز
ارز چیــزی حدود  11میلیارد تومان میشــود .این در حالی اســت که پدیده
با مشــکالت مالی زیادی دســت و پنجه نرم میکند و هنــوز تکلیف پرونده
اســتفان کوزین مربی ســابق این تیم نیز مشــخص نشــده .آنهــا اگر پدیده
نتوانــد این بدهی را بدهد ،با جرایم ســنگینی از ســوی فیفــا روبهرو خواهد
شــد .جالب اینکــه پدیده  4.5میلیــارد تومان طلب قطعی از پرســپولیس
بابت انتقال یحیی گلمحمدی دارد که به ادعای خود این باشگاه حاال 17
میلیارد شده تا پدیده هم طلبکار باشد و هم بدهکار.

