4

 4آذر  1400شماره 6088

پنجشنبه

ادووکات به تهران نمیآید

ترابی ،خالقترین بازیکن لیگ قهرمانان

دیک ادووکات س ـ ـ ــرمربی هلندی تیمملی عراق از ادامه همکاری با این تیم اســ ـ ــتعفا کرد .طبق اعالم
رسانههای عراقی این مربی باتجربه اس ـ ـ ــتعفای خود را تقدیم رئیس فدراسیون فوتبال عراق کرد و به
این ترتیب از هدایت تیمملی کنار رفت .عراق که تا اینجا نتایج ضعیفی در مقدماتی جامجهانی کسب
کرده ،در بازی بعدی خود باید  7بهمن در ورزشگاه آزادی به مصاف تیمملی کشورمان برود.

فصل  ۲۰۲۱لیگ قهرمانان آسیا با قهرمانی مقتدرانه الهالل عربستان به پایان رس ـ ـ ــید تا این باشگاه با چهار قهرمانی در آسیا به
تنهایی پرافتخارترین باشگاه آسیا لقب بگیرد .در پایان این رقابتها براس ـ ـ ــاس اعالم سایت کنفدراسیون فوتبال آسیا سالم
الدوساری ،ستاره الهالل به عنوان بهترین بازیکن لیگ قهرمانان آسیا انتخاب شد .همچنین مهدی ترابی از نظر آماری
با 22موقعیت سازی به همراه جی هو سین از پوهانگ عنوان خالقترین بازیکن لیگ قهرمانان را به دست آوردند.
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میالد سرلک با این گل
اشتباهات داوری را برای
پرسپولیس خنثی کرد

طرفداری

پشتپردهبازینکردنژستدویامگا

پرسپولیس با وجود اشتباه داوری توانست
پس از  ۳هفته باالخره طعم برد را بچشد

دوشنبه  8آذر

پیکان
صنعت نفت
سپاهان

16:00

استقالل

نساجی

16:00
مس رفسنجان

پرسپولیس

18:00

هوادار

نفت م.سلیمان

سهشنبه  9آذر

پدیده
آلومینیوم
فوالد

15:00
15:00
16:00

کمیتهداورانشانس آورد

گلگهر

16:00

فجر سپاسی

ذوب آهن

سومین تســـــــاوی متوالی تیم فرهادمجیدی در لیگ  .21استقالل در آســـــــتانه دربی دارد
امتیازات سرنوشتسازی را از دســـــــت میدهد .البته این فقط روی کاغذ است .همانطور
که فرهاد مجیـــــــدی در کنفرانس خبری بازی بـــــــا گلگهر گفت شـــــــاگردانش برای پیروزی
نهایت تالش خود را کردند و فقـــــــط کمدقت بودند که موقعیتها تبدیل به گل نشــــ ــد.
آمارها هم حکایت از برتری اســـــــتقالل در این بـــــــازی خارج از خانـــــــه دارد .گلگهر حتی یک
شوت در چارچوب هم نداشـــــــت و یک بار هم مقابل استقالل کرنر زد .به همین دلیل هم
فرهاد مجیدی گفت دروازهبانم را در این بازی کسی ندید!
با این حال حواشی این بازی از یکی دو ساعت قبل از آن آغاز شد .زمانی که سازمان لیگ در
نامهای آبیها را از استفاده از دو بازیکن خارجی خود محروم کردند.

عکس:

برنامه هفته هفتم

15:00

استقالل،درگیر باسازمانلیگ!

اتفاقات شب
گذشته نشان داد
باید هرچه زودتر
فکری به حال
تجهیز ورزشگاهها
به تکنولوژی
 VARکرد

تراکتور

چرخید و چرخید و در
نهایت زرد ش ـ ـ ــد .صدر
ج ـ ـ ــدول را میگوییم.
استقالل مقابل گلگهر
امتی ـ ـ ــاز داد ،آلومینیوم
رضا پورعالی
مقابل ه ـ ـ ــوادار امتیاز
ورزش
داد ،پیکان هم مقابل
نساجی اما سپاهان نه.
تیم محرم نویدکیا با پیروزی مقابل فجرسپاسی،
از حافظیه به صدر جدول رفت .پرسپولیس هم
بعد از سه هفته ،طعم شیرین برد را چشید .این
خالصهای از اتفاق ـ ـ ــات تاثیرگ ـ ـ ــذار و مهم باالی
جدول بود .لیگ خیلی زود دارد به نقطه جوش
میرسد .شش تیم باالنشین در یک فاصله سه
امتیازی .از  10امتیاز تا .13

پرسپولیستیمداوریراهمبرد!

پرسپولیس بعد از س ـ ـ ــه هفته ناکامی باالخره با

برد ،زمین را ترک کرد ،آنهم در حضور تماشاگران
اما این برد یک بر صفر یک عالمت سوال داشت.
اگر گل دقیقه  72میالد س ـ ـ ــرلک نب ـ ـ ــود ،کمیته
داوران چطور میتوانس ـ ـ ــت مقابل فشار انتقاد
پرسپولیسیها تاب بیاورد؟
چند دقیقه قبل از گل میالد سرلک ،پرسپولیس
توسط مهدی عبدی به گل رس ـ ـ ــید اما توپی که
تقریبا نیممتر پش ـ ـ ــت خط دروازه فرود آمدهبود،
از چش ـ ـ ــم داور و کمک داور پنه ـ ـ ــان ماند تا یک
بار دیگر نیاز ب ـ ـ ــه کمک داور ویدئوی ـ ـ ــی در این
فوتبال احساس ش ـ ـ ــود .البته این تنها اشتباه
تاثیرگذار تیم داوری نبود؛ چرا ک ـ ـ ــه در دقیقه،91
دیگر کمکداور بازی به زعم کارشناسان داوری،
موقعی ـ ـ ــت آفس ـ ـ ــاید مهاجم صنع ـ ـ ــت نفت را
تشخیص نداد تا برد پرسپولیس به واسطه یک
اشتباه داوری دیگر در خطر قرار بگیرد که این بار
حامد لک با واکنش اس ـ ـ ــتثنایی خود ،مانع از باز
شدن دروازه قرمزها ش ـ ـ ــد .برعکس تیم داوری

نتایج هفته ششم
تراکتور  - 1پدیده صفر
گل :محمد عباسزاده ()83
نساجی  - 2پیکان 2
گل :کریم اسالمی ( )37و حسن نجفی
( )82برای نس ـ ـ ــاجی -ابراهیم صالحی
( 66و  )78برای پیکان
هوادار صفر  -آلومینیوم صفر
فجر سپاسی صفر  -سپاهان 2
گل :عزتا ...پورقاز ( )35و محمدرضا
حسینی ()58
گلگهر صفر  -استقالل صفر
نفت صفر  -مس رفسنجان یک
گل :گادوین منشا (-63پنالتی)
ذوبآهن صفر  -فوالد یک
گل :لوسیانو پریرا ()41
پرسپولیس یک  -صنعتنفت صفر
گل :میالد سرلک ()72
که ش ـ ـ ــب خوبی را س ـ ـ ــپری نکرد ،کمیته داوران
فدراسیون فوتبال خوششانس بود اما در هر
حال باید هرچه زودتر فک ـ ـ ــری به حال کمکداور
ویدئویی و استفاده از تکنولوژی VARکرد.
پرس ـ ـ ــپولیس با این برد 11امتیازی ش ـ ـ ــد و بعد
از 3هفت ـ ـ ــه دوباره به جمع 4تی ـ ـ ــم باالی جدول
صعود کرد.

تجلیل از نازنین گزارشگر کشتی
پس از کسب موفقیتهای چشمگیر ورزش ـ ـ ــی در مسابقات قهرمانی جهان کش ـ ـ ــتی آزاد و فرنگی ،موجی
از شور و نش ـ ـ ــاط و هیجان در جامعه تزریق شـ ـ ـــد .هیجانی از جنس امید به آینده .در این بین یکی از عوامل
ش کردنهای پرحرارت هادی عامل بوده و هست؛ گزارشهایی
تزریق شور و نشاط در جامعه کش ـ ـ ــتی گزار 
که بیش از سه دهه است از قاب رسانه ملی شنیده میشود و هر روز بیشتر از دیروز بر صفا و صمیمیت آن
افزوده میشود .اینها بهانهای بود برای تجلیل از هادی عامل .به همین منظور مراسم بزرگداشتیبرای او در
نخلستان سازمان هنری رسانه اوج با حضور اهالی رسانه ،پیشکسوتان کشتی ،مدیران شبکه سه و عوامل
برنامه دایره طالیی برگزار شد.
در این مراسم ،فروغی مدیر شبکه سه سیما ضمن تشکر و قدردانی از تمام شرکتکنندگان در این مراسم
گفت :در جلسات این ش ـ ـ ــکلی گاهی صحبتها رنگ و بوی تعارف میگیرد اما راجع به آقای عامل میشود
حرف دل زد .کس ـ ـ ــی که با صفا ،اهل خلوص ،مش ـ ـ ــتی و به تعبیر پیشکسوتان این رش ـ ـ ــته لوطی است .از
ویژگیهای اخالقی ایشان میتوان به اخالص و تواضع او اش ـ ـ ــاره کرد .خصوصیت مثبت اخالقی دیگر هادی

جایت خالی است؛ خیلی بیشتر از یک سال
یک سال گذشت که گذشت .روزی در
افشین خماند
یـکــی از همین صفحهها بـ ــرای تــولــدش
نوشتم ،تولدش باشد که باشد .وقتی بازی
ورزش
نمیکند ،وقتی دریبل نمیزند ،وقتی همه را
یک ـنــد،
تــب ــدی ــل بـ ــه ع ــام ــت سـ ـ ــوال ن ـم ـ 
چهتفاوتی میکند که تولدش است یا چند سالش است؟ حاال در
یک سالگی رفتنش هم همین را مینویسم؛ جایش خالی است ،
خیلی هم خالی اســت امــا ایــن هیچ ربطی به مرگش ،به رفتنش
ندارد .جای او از همان روزی خالی است که آن گل را به یونان زد ،رفت
جلوی دوربین فریاد زد .او بعد از آن مرد ،تمام شد و جایش خالی
ماند که ماند .دیهگو مارادونا با توپ بود که معنی پیدا میکرد .هر
چه ماندنی است ،هر چه دوستداشتنی است  ،هر چه زیباست
نه ــای حــومــه
راب ـ ـط ـ ـهای عــاط ـفــی اسـ ــت ک ــه ک ـ ــودک زاغــ هنــشــیــ 
بوئنوسآیرس با آن هدیه تولد کروی شکل برقرار کرده بود .با آن
هدیه بــود کــه توانست خ ــودش ،خ ــان ــوادهاش ،کــشــورش و حتی
چگــاه کهنه
یکــرد کــه هـیـ 
فــوتـبــال را نـجــات داد .او بــا تــوپ ک ــاری م ـ 
نمیشود .الزم نیست گل به انگلستان یا بازی با پیراهن ناپولی را
نگاه کنید تا ببینید هیچ کسی شبیه او نیست ،به او نمیرسد .نه او
با توپ همیشه جذاب است ،همیشه تازه است .همین االن یا هر
وقت که دلتان گرفت میتوانید آن ویدئویی که در مونیخ دارد با
ریتم موزیکی که در ورزشگاه پخش میشود را نگاه کنید و از آن چه
فوتبال نام دارد لذت ببرید .او حتی سیاسیترین ،اجتماعیترین
فهــایــش را بــه زب ــان تــوپ مـ ـیزد؛ او قـهــرمــان همیشه جنگ
حــر 
فالکلند است بدون حضور در جنگ!

مارادونا بدون توپ چیزی نبود جز مشتی خبر زرد و حاشیهای .او در
این بخش هم به اندازه کافی کامل است؛ کلکسیونی دارد از همه
آن خبرهایی که یک الگوی بد را میسازد .همه چیز و همه مدل  ...او
بدون توپ ،دیهگوی زرد  ،قطعا بیرقیب نیست و رقبایی بهتر دارد.
تحسیننداردوماندگار نیست.
دیهگو مــارادونــا بــدون تــوپ  ،حتی اگــر رفته
بــاش ـد ،حتی اگــر م ــرده بــاشــد بــاز هم
خبرش زرد است.
پ ـ ـ ـ ــرون ـ ـ ـ ــدهای دربـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاره مـ ــرگ
م ـش ـکــوکــش؛ اح ـت ـمــاال قـتــل،
الاق ـ ـ ـ ـ ــل غ ـ ـیـ ــر ع ـ ـمـ ــد یــا
خــانــوادهای کــه آن قدر
مـ ـی ــراث پ ــدرش ــان را
م ــادی میبینند که
بـ ــه ع ـک ــس او روی
پیراهن تیم جایی که او
را بیشتر از آنها دوست
دارند،اعتراض کردند.
بـ ـ ـ ــرای هـ ـمـ ـی ــن ج ــای
مارادونا خیلی وقت است
کــه خــالـیـسـت؛ خیلی
ب ـ ـیـ ــشـ ــتـ ــر از
ی ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــک
سال.

در حالی که کوین یامگا و رودی ژســـــــتد دو بازیکن خارجی تیم فوتبال استقالل در ترکیب
اصلی تیمشان برای دیدار مقابل گلگهر سیرجان قرار داشتند ،بهیکباره ناظر بازی اعالم
کرد سازمان لیگ مجوز بازی کردن آنها را ابطال کرده است.
فرهاد مجیدی سرمربی استقالل که به شدت عصبانی شده بود ،به ناظر بازی گفت« :دیگر
گندش را در آوردهاید ،چطور یک ســـــــاعت قبل از بازی اعالم میکنیـــــــد دو بازیکن خارجی
نمیتوانندبازیکنند؟!»
فریبرز محمودزاده رئیس کمیته نقل و انتقاالت ســـــــازمان لیگ دیـــــــروز در این باره گفت:
«سازمان لیگ همواره با همه باشگاهها در چارچوب قوانین و مقررات همکاری میکند و
به جهت احترام به هواداران و کمک قانونی به فوتبال نیز با وجود اینکه باشگاه استقالل
ضمانتهای بانکی الزم را برای اســـــــتفاده از یامگا و ژســـــــتد ارائه نکرده بود ،با این حال با
مساعدت مسؤوالن فدراسیون و ســـــــازمان لیگ ،مجوز موقتی برای این دو بازیکن صادر
شد تا باشگاه استقالل زمان برای ارائه ضمانت بانکی را در اختیار داشته باشد ».او اضافه
کرد« :در نهایت در تاریخ  22آبان ســـــــازمان لیگ در نامهای رســـــــمی و محرمانه به باشگاه
استقالل اعالم کرد که مجوز موقت و مشـــــــروط این دو بازیکن به دلیل عدم ارائه تضامین
بانکی لغو شده است .حتی به صورت شفاهی نیز به عوامل باشگاه استقالل این موضوع
یادآوری شد .باشگاه استقالل اما نسبت به تذکرهای قانونی سازمان لیگ بیتوجهی کرد
و در نهایت دیروز برای آخرین مرتبه سازمان لیگ در پاســـــــخ به مکاتبه باشگاه استقالل
به تاریخ  2آذر که ساعت 15و45دقیقه به این ســـــــازمان ارسال شده است در نامهای اعالم
کردیم حق استفاده از این دو بازیکن خارجی خود را نخواهند داشت».

عامل احترام به ایران و ایرانی اســـــــت .در کلمه به کلمه گزارش ایشـــــــان احترام به ایران و ایرانی وجود دارد.
استفاده از عبارت «ش ـ ـ ــیر مادر و نان پدر حاللت» کالم دقیقی است که با اســـــــتفاده از چهار کلمه یک عمق
فرهنگی عالی را ایجاد میکند .از طرفی تخصص و مهارت هادی عامل در حرفه گزارشـــــــگری و شناخت دقیق
ایشان از کشتی نکتهای قابل توجه است.
در ادامه هادی عامل هم ضمن تشکر و قدردانی از مدیریت شبکه ســـــــه و برگزارکنندگان این برنامه گفت:
«بسیار خوشحالم که در کنار بزرگان کشتی ایران هستم 38 .سال تالش کردم تا بتوانم دل مردم را شاد کنم.
مدیریت شبکه سه در جلسهای پیش از اعزام به المپیک که با گزارشگران گذاشته بود از ما درخواست کرد
با توجه به شرایط کرونایی و مشکالت اقتصادی تالش کنیم تا دل مردم را شاد و نور امید را در دلهای آنها پر
رنگ کنیم .پهلوانی فقط به مدال نیست ،پهلوانی به تواضع است ،مدیری که با بقیه ،پهلوانمنشانه رفتار
میکند باعث میشود مقبولیت آن مدیر بین کارکنانش افزایش پیدا کند .امروز قشنگترین روز زندگی من
است .یک کلیپی را دفتر رهبر انقالب پخش کردند؛ برای من باعث افتخار و خوشحالی بود که صدای بنده در
این کلیپ پخش شد».
در پایان این مراسم ،هدایایی از طرف مدیر شبکه ســـــــه ،فدراسیون کشتی ،فدراسیون بدنسازی و جمعی از
پیشکسوتان این رشته به رسم یادگار به هادی عامل تقدیم شد.

مالقات با دیهگو مارادونا
در یکی از بعداز ظهرهای داغ دبی،
سعید اکبری
بعد از خروج از هتل ،بیدرنگ تاکسی
گ ـ ـ ــرفـ ـ ـ ـت ـ ـ ــم تـ ـ ـ ـ ــا بـ ـ ـ ـ ــه ات ـ ـ ـ ــوب ـ ـ ـ ــان
ورزش
دبی-العین بــروم .مقصدم خیابان
«عــود میثاء» بــود؛ جایی که باشگاه
الوصل قرار دارد .از مدتها قبل آرزو داشتم بهانهای
پ ـیــش ب ـیــایــد ت ــا عـ ــازم امـ ـ ــارات ش ــوم و «دی ـ هگــو
مارادونا» سرمربی وقت این باشگاه را از نزدیک
ببینم .تیمملی در آن روزها پیش از سه بازی
آخـ ــر خـ ــود در مــرح ـلــه ن ـهــایــی مـقــدمــاتــی
جامجهانی ،در باشگاه ایرانیان اردو زده
بود و من هم برای تهیه خبر و مصاحبه
عازم دبی شده بودم.
در تابستان  1986کــه دنیا از حیرت
بــازی تماشایی مــارادونــا شوکه شده
بــود ،مــن تــازه یــک ســال داشـتــم .بعدها
تهــای
وق ـتــی بــه  9ســالـگــی رســی ــدم ،رقــاب ـ 
جامجهانی  1994آغــاز شد .تصویر شــادی گل
مــارادونــا بــا آن فــریــادهــای گوشخراش بعد از
گلزنی مقابل یونان برای روزنامهنگاران کمتعداد
آن زم ــان ،جنگ رو در روی دیـهگــو و روس ــای فیفا
محسوب میشد .بعد از بازی دوم آرژانتین
در جامجهانی اتفاقی کــه نباید
رخ داد.

رسانهها درشتترین تیتر تاریخ خود را برگزیدند؛ «دوپینگ و
محرومیت دیهگو مارادونا ».ذهنهای شکاک در سالهای
تلویزیونهای سیاه و سفید و رادی ــو و تلفنهای آنالوگ
پشت صحنه ایــن محرومیت را یک دسیسه از ســوی فیفا
میدانستند .آنها تصور نمیکردند  17ســال بعد مــارادونــا
سرانجام اعتراف کند در سال 94مواد نیروزا مصرف میکرد.
در ورای تمام این صحنههای تلخ و شیرین ،وقتی به ورزشگاه
«زعبیل» رسیدم ،جماعتی در انتظار دیهگو مارادونا بودند.
ساعت از 16و 30گذشته بود که وارد شد .با ابهت ،سرحال
و سرزنده .بــدون هیچ لبخندی .از الب ـهالی ما که حیرت زده
تماشایش میکردیم وارد زمین تمرین الوصل شد .حدود
یک ساعت در زمین تمرین بــود .شوت م ـیزد ،پاس میداد
یکــرد و گاهی بــرای دلخوشی مــا کــه میدانست
و دریـبــل مـ 
روی سکو ،چهارچشمی به حرکاتش خیره هستیم ،روپایی
میزد و چندتا از آن حرکتهای دوست داشتنیاش را انجام
م ـیداد؛ مشابه آن فیلم معروف گرم کردنش پیش از بازی
ناپولی .تمرین که تمام شد ،همه بیدرنگ پشت در ورودی
زمین تمرین جمع شدیم .اکثر حضار آرژانتینی بودند .آنها
وقتی دیهگو را از نزدیک دیدند ،گویی قدیس خود را دیدهاند.
یکی از حضار که خیلی با دیهگو احساس خودمانی میکرد،
دست دورگردنش انداخت .در این لحظه ،لبخند او تبدیل
بــه خشمی عجیب و غــریــب شــد .فــریــادی کشید کــه همه
خشکمان زد .ایــن یعنی پایان یک رویــا .بــدون هیچ مکثی
به سمت رختکن الوصل رفت تا برای ساعاتی ناپدید شود.

حضار یکی یکی رفتند .خلوت شــد .یک خــانــواده آرژانتینی
ماندند و من به همراه یکی از دوستانم .انتظار و انتظار برای
خروج مارادونا از رختکن .در این فرصت توانستیم با خانواده
آرژانتینی گپی بزنیم .از این گفتند که از اقوام دیهگو هستند.
مسیری طوالنی آمدهاند تا او را مالقات کنند .این یک فرصت
طالیی بــرای ما بــود ،بــرای پرسیدن حتی یک ســوال .ساعت
حول و حوش  9شب بود که سرانجام او را در راهروی خروجی
رختکن دیــدم .دیهگو بعد از خروج از باشگاه ،به درخواست
خــانــواده آرژانتینی در حد یکی دو جمله به ما چنین گفت:
«ایــران را دوســت دارم و قبال دعوتنامه از کشورتان دریافت
کردهام ولی نتوانستهام به این سفر بیایم».
آن شب ،گویی تمام دنیا را به من دادهاند .مالقات با اسطوره
فوتبال جهان .دیدار با چهرهای که در کودکی فوتبال نابش را
در تلویزیونهای سیاه و سفید دیده بودم .اگر آن سالها از
من میپرسیدید آیا فکر میکنی یک روز مارادونا را از نزدیک
ببینی ،جواب میدادم« :هرگز ».حاال اما به شما میگویم .هیچ
هرگزی در زندگی وجود ندارد.

