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آخرین اتفاقات ورزشی
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سرمقاله

مهندسی انتخابات؟

بعد از برکناری حیدر بهاروند،
د یر و ز نو بت به عبد ا لکا ظم
طالقانی رسید تا از هیأت فوتبال
استان خوزستان برکنار شود.
فاصله گرفتن بهاروند از ماجدی
کافی بود تا این مدیر از سرپرستی
سازمان لیگ برکنار شود.
طالقانی هم که گفته میشود نفوذ
فراوانی در هیأتها دارد ،بهعنوان
«پایان مدت مأموریت» از هیأت
خوزستان کنار گذاشته شد تا
همه از خود بپرسند آیا انتخابات
 8شهریور ،مهندسی شده است؟
اینکه میرشاد ماجدی سرپرست
فعلی فدراسیون فوتبال برخالف
همه فدراسیونها که سرپرست
امکان ورود به مقوله مجمع
انتخاباتی را ندارد ،در میان 3
کاندیدای ریاست فدراسیون قرار
گرفته و با وجود آنکه همه اختیار
فدراسیون را در دست دارد،
برنامه مجمع انتخاباتی  26روز
بعد را میچیند ،اولین و بزرگترین
اشتباه و ایراد است .همه آرزو
میکنند مجمع انتخاباتی همه
فدراسیونها و از جمله فدراسیون
فوتبال در فضایی عادالنه و آزاد
برگزار شود و این گونه شبهه ایجاد
میشود.
نکته دوم ،تغییراتی است که
ماجدی در بدنه مجمع ایجاد
میکند  .طا لقا نی د یرو ز گفت
ماجدی بهشدت در حال مهندسی
انتخابات است و اتفاقاتی که
افتاده همه را به این نتیجه واحد
میرساند که نباید از مجمع 8
شهر یو ر تو قع عد ا لت د ا شته
باشیم.
میرشاد ماجدی که امتحانش در
مدیریت فدراسیون را به بدترین
شکل ممکن پس داده ،حاال
میخواهد از سرپرستی به ریاست
تغییر فرم دهد در حالی که همه
نگران آینده فوتبال هستند .او
در همین زمان اندک نشان داد
با قواره یک مدیر کالن فوتبال
فاصلهای فراوان دارد .از اتفاقات
فاجعه بار مشهد و بازی تیم ملی
ایران و لبنان گرفته تا لغو بازی
تدارکاتی با کانادا ،شکست تیم
امید در جام ملتهای زیر 23
سال و عدم اعزام تیم امید به
قونیه و مسائل مختلف دیگر.
همان طور که بیژن ذوالفقارنسب
گفت ،حال فوتبال اصال ً خوب
نیست .با تصمیمهای نپخته و
نادرست ،حال فوتبال را بدتر از
این نکنید.

فصل حیاتی برای قلعهنویی و شاگردانش

گلگهر میتواند معادالت صدر را
تغییر دهد؟

چهارمین فصل حضور تیم سیرجانی در لیگ برتر شاید همان سالی باشد که آنها بتوانند مدعیان را به دردسر بیندازند .البته همه تیمهای باالی جدول به خوبی تقویت شدهاند و گلگهر کار آسانی ندارد.

قلعهنویی اسکلت
فصل قبل تیمش
را تقریبًا حفظ
کرده و در این
فصل هم انتظار
میرود فروزان،
مصلح ،سهرابیان،
آرتا ،تیکدری،
علیزاده ،شکاری و
استنلی کیروش
از بازیکنان اصلی
باشند.
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خبر

توصیههای خصوصی
دوستان به مهدویکیا

همین امروز
استعفا بده و
آبرویت را بخر!

شرایط تیم امید اصال ًخوب نیست
و کار به جایی رسید که مهدی
مهدویکیادریکمصاحبهصراحتا ً
گفت با این وضعیت شاگردانش
حتی به فرودگاه مهرآباد هم
نمیتوانند بروند چه رسد به اینکه
در المپیک  ۲۰۲۴پاریس ظاهر
شوند! کار تا جایی باال گرفت که این
تیم از حضور در مسابقات فوتبال
کشورهای اسالمی انصراف داد و
حاال تعدادی از دوستان و همبازیان
گذشته او به صورت خصوصی
خطاب به این ملیپوش خوشنام
فوتبال کشورمان در دهههای
گذشته توصیه کردهاند برای حفظ
آبروی خودش بهتر است هر چه
سریعتر از سمت سرمربیگری تیم
امید کنارهگیری کند چون این تیم
به المپیک نمیرسد و فقط باعث
خدشهدار شدن اعتبار مهدویکیا
خواهد شد .این دوستان به مهدی
مهدویکیاگفتهاندچندوقتدیگر
خیلیها یادشان میرود فدراسیون
فوتبال چه شرایطی داشت اما
ناکامی در راه رسیدن به المپیک
برای همیشه در کارنامه او باقی
خواهد ماند.

ایران ورزشی – گلگهر تابستان امسال
نسبت به بقیه تیمهای مطرح لیگ برتر
بیسر و صدا بوده و فقط مصاحبهای
از امیر قلعهنویی بازتاب زیادی داشت
که در آن مدعی شده بود تیمش فصل
گذشته در ماجرای بانیاما  25امتیاز
ضرر کرده است .این ادعای اغراق شده
اشاره به کسر  7امتیاز به خاطر استفاده
غیرمجاز از مهاجم گابنی بود که چهار
امتیاز آن به رقیبانی مثل سپاهان و
استقالل رسید.
گلگهر لیگ بیست و یکم را در رده
چهارم به پایان برد و با این  7امتیاز
میتوانست جای سپاهان در رده
سوم را بگیرد .این عملکرد خوبی برای
تیم سیرجانی بود که سومین فصل
حضورش در لیگ برتر را تجربه میکرد.
حاال این سؤال مطرح است که گلگهر
در فصل جدید میتواند خودش را به
مدعیان نزدیکتر کند و وارد کورس
قهرمانی شود؟
در روزهای منتهی به شروع فصل طبق
معمول استقالل و پرسپولیس در صدر

اخبار هستند و سپاهان و تراکتور به
خاطر حضور مورایس و بردیف و فوالد
به خاطر جذب اشکان دژاگه و وریا
غفوری ،ملیپوشان سابق بیشتر زیر
ذرهبین بود هاند .گلگهر اما روزهای
آرامتری را سپری میکند و این میتواند
به نفع قلعهنویی و شاگردانش باشد.

ترمیم و تقویت

مهمترین بازیکن جدا شده گلگهر
سعید صادقی بود که با انتقالی پر
سر و صدا به پرسپولیس پیوست،
ولی سیرجانیها برای جانشینی سراغ
وسلی گومز برزیلی رفتند .این گوش
چپ سابقه بازی در سری Aبرزیل را
دارد و انتظار میرود یکی از خارجیهای
باکیفیت لیگ برتر باشد .گلگهر در
سمت چپ زمین زکیپور را هم از
دست داد که به سپاهان رفت و مهران
درخشانمهر به جای او به فهرست تیم
اضافه شد.
محمد خدابندهلو ،هافبک فصل قبل
ذو بآهن و تیم امید یکی دیگر از

خر ید ها ی خو ب گلگهر ا ست که
میتواند در خط میانی نقش مؤثری
داشته باشد .بانیاما هم بعد از یک
انتقال قرضی به گلگهر برگشته و
قلعهنویی بدون نگرانی از کسر امتیاز
میتواند از او در خط حمله استفاده
کند .امیر شهیم ،مهاجم فصل قبل
ماشینسازی و پدیده لیگ بازیکن
جوان و مستعد دیگری است که این
فصل به گلگهر اضافه شده .او هم مثل
خدابندهلو مورد توجه تیمهای مطرح
از جمله پرسپولیس بود و ترافیک خط
حمله گلگهر را شدیدتر خواهد کرد.
در خط حمله باید به بازگشت یونس
شاکری هم اشاره کرد که فصل قبل
شروع خیلی خوبی داشت ،ولی به دلیل
پارگی رباط بخش زیادی از مسابقات را
از دست داد.
قلعهنویی اسکلت فصل قبل تیمش
را تقریبا ً حفظ کرده و در این فصل
هم انتظار میرود فروزان ،مصلح،
سهرابیان ،آرتا ،تیکدری ،علیزاده،
شکاری و استنلی کیروش از بازیکنان

اصلی باشند.

نتایج ضعیف در بازیهای
دوستانه

گلگهر تمرینات آماد هسازی را در
تهران شروع کرد ،مدتی به سیرجان
رفت و در آخرین مقطع پیش از شروع
لیگ بیست و دوم این روزها اردویی
را در ترکیه برگزار میکند .گلگهر در
بازیهای دوستانه پیشفصل نتایج
خوبی نگرفته است .آنها در اولین بازی
مقابل مس رفسنجان بازی کردند و به
تساوی یک بر یک رسیدند .بازی دوم
مقابل مس کرمان در شهر سیرجان
در شرایطی نیمهتمام ماند که تیم
تازهوارد لیگ یک بر صفر پیش بود.
گلگهر پیش از سفر به ترکیه یک بازی
دوستانه هم با آلومینیوم اراک داشت
که دو بر صفر شکست خورد.
گلگهر در این بازیها تغییرات زیادی
داشت و نمیتوان نتایج آن را مالک
دقیقی برای ارزیابی دانست .این تیم
دو بازی تدارکاتی هم در ترکیه دارد که

انتظار میرود در آنها بتواند از تمام
نفرات قدیم و جدیدش استفاده کند.
گلگهر لیگ بیست و دوم را با بازی
خانگی مقابل تراکتور شروع میکند و
بعد از آن باید در رفسنجان با مس بازی
کند .تیم سیرجانی هفته سوم در خانه
بازی سختی مقابل سپاهان دارد و بعد
از آن میهمان مس کرمان است .امتیاز
این برنامه برای گلگهر این است که
در چهار هفته نخست از استان کرمان
خارج نمیشود و اولین بازی خارج از
استان در هفته پنجم مقابل ملوان در
انزلی است.
عمق ترکیب گلگهر بخصو ص د ر
خط حمله نسبت به فصل قبل بیشتر
است و انتظار میرود که قلعهنویی
بتواند نتایج بهتری بگیرد ،ولی نباید
فراموش کرد که لیگ نسبت به فصل
قبل دشوارتر شده و تیمهایی مثل
سپاهان ،فوالد و مس رفسنجان که
همسایههای سیرجانیها در جدول
فصل قبل بودند هم وضعیت بهتری
دارند.

فرشید اسماعیلی

سعید ارمغانی

مهدی پاشازاده

زیر تیغ جراحی

لزوم تغییر نسل در تیم ملی بسکتبال

تجربه مربیگری در  18تیم

فرشــید اســماعیلی کــه در اردوی تدارکاتــی فــوالد در ترکیــه آســیب دیــد،
زانویــش را جراحــی کــرد و امیــدوار اســت که در نیــم فصــل دوم بتواند برای
تیــم اهــوازی بــازی کند.
هافبــک اســبق اســتقالل پــس از یک فصل بــازی در العربی قطــر به فوتبال
ایران برگشت ،ولی بدشانس بود و رباط صلیبیاش پاره شد تا فعال ًفرصت
بــازی برای فوالد را از دســت بدهد.

ســعید ارمغانــی ،ســرمربی تیــم ملــی بســکتبال گفــت« :نمیخواهــم باخــت
بــه اردن در کاپ آســیا را توجیــه کنــم امــا در صحبــت بــا داوری تصمیــم
داشــتیم بــه مــرور زمــان نســل جدیــدی وارد تیــم ملــی کنیــم .ســال 2000
قــدم اول بــرای نســل طالیــی را هــم مــن برداشــتم و پــس از  ۷ســال کار
مــداوم ایــن تیــم قهرمــان آســیا شــد .زمــان دســت مــا نیســت ،بایــد صبــر کــرد
و کار کنیم».

پاشازاده که به عنوان سرمربی جدید خوشه طالیی ساوه انتخاب شده برای
ی در یک تیم را تجربه میکند .او در آدمیراواکر (دستیار)،
هجدهمین بار مربیگر 
گسترش فوالد سهند ،پارسه ،شهرداری تبریز ،آلومینیوم اراک ،پارس جنوبی جم،
راهآهن ،آلومینیوم اراک ،نساجی ،شاهین شهرداری ،بادران ،شهرداری ماهشهر،
سرخپوشان پاکدشت ،شهرداری ماهشهر ،سرخپوشان پاکدشت ،شهرداری
ماهشهر،سپیدرود،شاهینبوشهر،پاسهمدانوچوکاتالشمربیگریکردهاست.
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نوستالژی

 ۲۴سال از آغاز اختالف حجازی و قلعهنویی گذشت

وقتی امیر ،آتیال را بازی نداد
چهاردهــم مــرداد ســال  ۱۳۷۷شــاید
بــرای طرفــداران اســتقالل بــه ظاهــر روز
مهمــی تلقی نشــود ولــی اتفاق فوقالعاده
عجیبــی در چنیــن روزی رخ داد کــه
زمینهســاز یکــی از مهمتریــن اختالفــات
تاریخــی میــان دو نفــر از چهرههــای
مانــدگار ایــن باشــگاه شــد.
 ۵روز پــس از قهرمانــی اســتقالل در
لیــگ آزادگان ،آبیهــا بایــد بــرای برگــزاری
مســا بقها ی تشــر یفا تی بــه مصــا ف
ذو بآهــن میرفتنــد.
جدالــی کــه در اصفهــان برگــزار میشــد و
ناصــر حجــازی فقیــد بــه خاطــر بیمــاری و
خســتگی ترجیــح داد در خانــه اســتراحت

کنــد و تیــم را همــراه بــا امیــر قلعهنویــی که
آن زمــان دســتیار اول محســوب میشــد
عــازم نصــف جهــان کــرد.
قلعهنویــی ترکیــب ثابــت اســتقالل را
انتخــاب کــرد و ســاعاتی قبــل از شــروع
بــازی آن را بــا حجــازی در میــان گذاشــت.
ناصرخــان اعتقــاد داشــت کــه بهتــر اســت
پســرش در ترکیــب اصلــی باشــد ولــی
قلعهنویــی معتقــد بــود اگــر آتیــا روی
نیمکــت بنشــیند و از اوایــل نیمــه دوم
وارد زمیــن شــود ،بهتــر اســت.
همیــن مســأله موجــب بحــث میــان
ســرمربی و دســتیار شــد و در نهایــت
زمینــه را بــرای اختــاف بیــن حجــازی و

قلعهنویــی فراهــم کــرد.
اگرچــه ایــن دو نفــر پــس از آن ماجــرا چنــد
مــاه دیگــر نیــز بــا هــم کار کردند ولی جرقه
اختالفاتشــان از همین داســتان زده شــد
و کــم کــم پــای مســائل دیگــر هــم بــه میان
کشــیده شــد.
فــر د ا بیســتو چها ر مین ســا لگر د
ایــن ماجراســت و قطعــا ً گروهــی از
اســتقاللیها حســرت میخورنــد کــه
چــرا داســتان قلعهنویــی و حجــازی
هنگامــی کــه هنــوز یــک اختال فنظــر
ســاده بــود بــا پادرمیانــی بــزرگان مرتفــع
نشــد تــا بــه یــک تقابــل همــه جانبــه بــدل
نشود؟

