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علی دایی ســالها است در لیگ برتر مربیگری می کند و به همین دلیل بارها در 
ورزشگاه فوالدشهر مقابل تیم های نصف جهان قرار گرفته است. در طول این 
سالها نتایج و اتفاقات مختلفی در این ورزشگاه رخ داده که البته به نظر می رسد 

سهم علی دایی بیشتر از دیگر مربیان لیگ برتری است.

درگیری دایی و استیماچ
علی دایی ســرمربی صبا در بازی پرماجرای صبای قم مقابل سپاهان درگیری 
لفظی سنگینی با ســرمربی سپاهان داشت. در این بازی پر حاشیه و جذاب که 
با تســاوی ۲ بر ۲ پیش می رفــت داور بازی در چند صحنه خطــا روی بازیکنان 

صبا را نگرفت که این مســئله خشم شــدید علی دایی را در پی داشت. او 
که اعتراضاتش را روی یک آفســایدگیری عجیب آغاز کرده بود بعد از 
دو مرتبه ای که داور شــارژ مدافعان سپاهان روی بازیکنان تیمش را 
نگرفت به شدت به خشم آمد و خطاب به داور چهارم اعتراض کرد. 
در این لحظه اســتیماچ از روی نیمکت ســپاهان پاسخی به علی 

دایی داد که این مســئله با واکنش تندتر علی دایی مواجه شــد. 
بنابر آنچه که در تصاویر تلویزیونی مشــخص بــود علی دایی با 
صدای بلند خطاب به سرمربی سپاهان دو بار کلمه »شات آپ« 

را تکرار می کند تا او را به ســکوت دعوت کرده باشد. این دو مربی 
قوی هیکل که از مربیان بلند قامت فوتبال ایران به حساب می آیند 

و هر دو ســابقه بازی در تیم های مطرح اروپایی را دارند می رفتند که 
با یکدیگر درگیر شــوند که دخالت اطرافیــان آنها را از 

یکدیگــر دور کرد. البته دایی و اســتیماچ 
در پایان مسابقه با یکدیگر 

آشتی کردند. با توجه به افزایش فشار رقابت های لیگ در هفته های پایانی دیدن 
صحنه هایی از این دست چندان هم عجیب نیست. همانطور که در بازی نفت و 
ذوب آهن دو مربی صبور فوتبال ایران علیرضا منصوریان و یحیی گل محمدی 

نیز درگیری لفظی مختصری با یکدیگر داشتند.

خط و نشان شهریار
علی دایی پس از تســاوی تیمش مقابل ســپاهان گفت بازی را خیلی بد آغاز 
کردیم و ۲ گلی که دریافت کردیم روی اشــتباه خودمان بود. 
وی ادامه: ســپاهان هیــچ کار تاکتیکی خاصی 
در این بــازی انجام نــداد و مــا بودیم که 
تــوپ را تقدیم آنهــا کردیم تا بــه ما گل 
بزننــد. دایــی متذکــر شــد: وقتی با 
۲ گل عقــب افتادیم تــاش زیادی 
انجــام دادیم و این نتیجــه را جبران 
کردیم و اگر دقت بیشتری داشتیم 
می توانستیم باز هم به گل برسیم. 
ســرمربی صبا درباره درگیری اش 
با اســتیماچ هم گفت: اســتیماچ 
نباید کنار زمین بــا من کل کل کند 
و بخواهــد حرف های بی مــورد بزند. 
وی نتوانسته با تیم 

بزرگ ســپاهان نتیجه بگیرد و فشار روی او وجود دارد ولی حق ندارد به کسی 
حمله کند. دایی درباره داوری این دیدار هم خاطرنشان کرد: ما در این دیدار 
متوجه شــدیم وقتی دفاع حریف به مهاجم ما پاس می دهد آفســاید بازیکن 
ما بایــد گرفته شــود. وی تصریح کــرد: همچنین متوجه شــدیم توپی که به 
بازیکن ســپاهان خورده و بــه اوت می رود هند بازیکن صبا گرفته می شــود. 
شــاید محســن ترکی »هند اوت« گرفت.این قوانین جدید فوتبال موجب شد 
ما با نتیجه مســاوی از زمین خارج شــویم. اصًا از این نتیجه و یک امتیازی 

که گرفتیم راضی نیستم.

افتتاح پرونده فساد
اما این بار اولی نیســت که شهریار در ورزشــگاه فوالدشهر با مشکل مواجه می 
شود. روزهای پایانی شهریور ماه سال ۹۲ بود که یک بار دیگر دیدار  پرسپولیس 
و سپاهان در لیگ برتر به جنجال کشیده شد. در آن مسابقه با قضاوت محسن 
قهرمانی و اشــتباه وی در داوری، پرسپولیس بازی را به تیم میزبان خود واگذار 
کرد اما صحبت های علی دایی که در آن فصل هدایت تیم سرخ پوش پایتخت 
را برعهده داشت باعث شد تا پرونده فساد در فوتبال ایران در کمیسسیون اصل 
۹۰  باز شــود. شــهریار فوتبال ایران پس از ان مسابقه جنجالی از »غش کردن 
داور« صحبت کرد و کدهایی را داد تا نشان دهد فوتبال ایران بر خاف آنچه که 
برخی ها ادعا می کنند آنچنان هم پاک نیست! به هر حال بعد از این ماجرا و با 
دعوت کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسامی، پای تعداد زیادی از اهالی 
فوتبال به بهارستان باز شد تا آنان اطاعات خود را در اختیار این کمیسیون قرار 
دهند. این کمیته پس از حدود ۲ سال گزارش خود را در آستانه انتخابات اعام 
کرد. خیلی ها اعتقاد دارند که باز شــدن پرونده فساد در فوتبال بدلیل صحبت 
های علی دایی اســت و اگر او این مســائل را مطرح نمی کرد چنین پرونده ای 

نیز افتتاح نمی شد.

رکوردهای دایی در فوالدشهر
علی دایی ســالها قبل هم با راه آهن در فوالدشهر مقابل تیم های 
اصفهانی به میدان رفته بود.  ورزشــگاهی که همیشــه برای 
دایی خوش یمن بوده اســت. دایــی در دوران مربیگری 
خود کمترین شکســت را در  این ورزشگاه تجربه کرده 
و جالــب اینکه تیــم های او در فوالدشــهر تا فصول 
قبل حتی یک گل هم دریافت نکرده بودند. دایی با 
ســایپا نیز هرگز در این ورزشگاه نباخت و یک بار 
ســپاهان را ۱- صفر برد و یک برد ۲- صفر 
و یک تساوی بدون گل هم مقابل ذوب 
آهن ثبت کــرد.  به هر حال علی دایی 
بــا ورزشــگاه فوالدشــهر خاطرات 
زیادی دارد. در فصول گذشــته و 
در زمان نقــل و انتقاالت حتی 
شایعه حضور وی به عنوان 
ســرمربی ذوب آهن نیز 
مطرح بود اما هرگز این 

اتفاق رخ نداد.

خبر آخر

چهره روزاینستوگرافی

تصویر برداری  بر فراز استادیوم 
آزادی توسط دوربین نصب 
شده بر روی پهپاد در جریان 
بازی پرسپولیس و تراکتور!

تیتر دو

آغاز رقابت قهرمانی دو و 
 میدانی معلولین آسیا  

با دو مدال 
در اولیــن روز از رقابــت های قهرمانــی دو و میدانی 
معلولین آسیا و اقیانوسیه که از امروز دوشنبه در دبی 
شهر امارات آغاز شد، هاشمیه متقیان در ماده پرتاب 
نیزه کاس ادغامیF۵۵/۵۶ به نشــان طا دست 
یافت و نخستین مدال کاروان ایران را به نام خود ثبت 
کرد.وی با ثبت رکورد ۱۷ متر و ۲۴ سانتی متر موفق به 
کسب عنوان قهرمانی شد و پس از او نماینده هند به 
عنوان نایب قهرمانی دست یافت و نماینده اندونزی 
نیز در جایگاه سوم ایستاد.همچنین پرویز گل پسند در 
ماده پرتاب وزنه کاس ادغامی F۵۵/۵۶ سوم شد 
و به مدال برنز دســت یافت.وی با ثبت رکورد ۸ متر و 
۹۴ ســانتی متر پس از نمایندگان ویتنام و مغولستان 
در جایگاه سوم ایستاد و نشان برنز را بر گردن آویخت.
احمد رضا علیخانی در رقابت های مقدماتی دو ۱۰۰ 
متــر کاس T۳۷ با ثبت رکــورد ۱۳ ثانیه و ۹۶ صدم 
ثانیه چهارم شــد و احمد اجاقلو نیــز در رقابت های 
مقدماتی دوی ۲۰۰ متــر کاس T۴۷ با ثبت رکورد 
۲۲ ثانیه و ۴۶ صدم ثانیه در جایگاه اول ایســتاد.هم 
اکنــون رقابت های ســه نماینده دیگر کشــورمان، 
مهدی علیزاده در پرتاب دیسک، صادق بیت سیاح 
در پرتاب نیــزه و علی اصغر جوانمردی در پرتاب وزنه 
در حال برگزاری است.تیم ملی دوومیدانی جانبازان 
و معلوالن ایران با ۲۹ ورزشــکار )۲۳ مرد و ۶ زن( در 
رقابت هــای قهرمانی دو و میدانی معلوالن آســیا و 
اقیانوسیه حضور یافته است. این مسابقات از ۱۷ تا ۲۲ 
اسفندماه با حضور ۲۵۰ ورزشکار از ۲۴ کشور جهان 

به میزبانی کشور امارات پیگیری می شود.

 نامه تهدیدآمیز 
به کمیته ملی المپیک

اتحادیه جوجیتسو آسیا با ارسال نامه ای به کمیته ملی 
المپیک کشورمان خواستار هرگونه دخالت فدراسیون 
ورزش های رزمی در انجمن جوجیتسو ایران به ریاست 
محمد حســن رســتمیان شده اســت.پس از کسب 
کرسی ریاست فدراسیون ورزش های رزمی تغییراتی 
در انجمن های تحت پوشــش ایجاد شــد. ریاســت 
انجمن جوجیتسو) j.j.I.f ( که برعهده محمد حسن 
رســتمیان بود با تصمیم رشــیدی رئیس فدراسیون 
ورزش هــای رزمی تغییر کرد. این اقــدام با اعتراض  
فدراسیون جوجیتسو آسیا مواجه  شد، چرا که رستمیان 
نماینده رسمی  فدراسیون  جهانی جوجیتسو در ایران 
است. اتحادیه جوجیتسو آســیا در مورد این تغییرات 
نامه ای را به کمیته ملی المپیک کشــورمان ارسال 
کرده اســت. متن نامه ارسالی به کمیته ملی المپیک 
به این شــرح است:طی نامه ارسالی از طرف اتحادیه 
جوجیتسوی آســیا به کمیته ملی المپیک جمهوری 
اسامی ایران اعام گردیده تنها نماینده رسمی ایران 
انجمن جوجیتســوی ایران به ریاست محمد حسن 
رستمیان و نایب رئیسی امیر خوشبین که عضو هیت 
رئیسه اتحادیه جوجیتسوی اسیا می باشد. تنها نفراتی 
اعامی از ســری این مجموعه ) شــامل ورزشــکار. 
مربی. داور.همراه( برای شرکت در بازی های ساحلی 
۳۱۲۷ مورد تایید این اتحادیه می باشد.ما از طریق امیر 
خوشبین که عضو هیات رئیسه اتحادیه جوجیتسو آسیا 
است متوجه شدیم که اتحادیه جوجیتسو ایران تحت 
پوشش و زیر مجموعه فدراسیون ورزشی های رزمی 
است که این موضوع هرگز قابل قبول نیست.به هیچ 
عنوان دخالت فدراســیون رزمی ایران و معرفی افراد 
از این فدراســیون مورد قبول اتحادیه جوجیتســوی 
آســیا نیســت و برای همکاری و حمایــت از انجمن 
جوجیتسوی ایران خواهان دخالت نکردن فدراسیون 

رزمی در این رشته هستیم.

کارخانه: همیشه قرار نیست 
که پیکان قهرمان شود

سرمربی تیم والیبال بانک سرمایه گفت: به بازیکنانم 
خسته نباشید می گویم چرا که امروز مزد زحمات مان را 
گرفتیم و شایسته پیروزی بودیم. مصطفی کارخانه پس 
از پیروزی سه بر سه تیمش برابر پیکان در مورد این بازی 
اظهار داشت: به بازیکنانم خسته نباشید می گویم چرا 
که امروز مزد زحمات مان را گرفتیم و شایسته پیروزی 
بودیم. حتی در بازی روز گذشته هم باید پیروز می شدیم 
اما اینگونه نشــد.وی ادامه داد: در بازی فینال با تیم 
بزرگی مانند پیکان روبرو شده ایم. آنها تیم پرمهره ای 
هســتند. تاکنون از عملکرد بازیکنانم راضی هستم. 
در فینال هم شرایط متفاوت است. روز گذشته نتیجه 
را واگذار کردیم و امروز پیروز شــدیم که این روند ادامه 
خواهد داشت. برای هیچ کدام از دو تیم کار تمام نشده 
است.سرمربی تیم والیبال بانک سرمایه خاطرنشان 
کرد: روز پنجشنبه با روحیه مضاعف به میدان می آییم. 
می دانم بازی سخت و سنگینی خواهیم داشت چراکه 
پیکان بسیار قدرتمند اســت اما از طرفی بازیکنانم در 
شرایط سخت هم شایستگی های خود را نشان دادند 
و امیدوارم پنجشــنبه هم به پیروزی برســیم.کارخانه 
در مورد شــرایط داوری عنوان کرد: داوری مشــکلی 
نداشــت ما دیروز باختیم و ایرادی به داوری نگرفتیم 
چرا که معتقدم تیم هــا باید جنبه برد و باخت داشــته 
باشند.سرمربی تیم والیبال بانک سرمایه در خصوص 
درگیــری پایان بازی بــا پیمان اکبــری تصریح کرد: 
نمی دانم چه بگویم. اکبری حداقل باید حرمت بزرگتر 

خود را نگه دارد!

ما مستحق والیق پیروزی بودیم!
مصطفی کارخانه در مورد پیروزی سه بر صفر شاگردانش در بازی 

دوم فینال لیگ برتر والیبال اظهار داشــت: ما استحقاق 
ایــن پیروزی را داشــتیم. حتی در بازی دیــروز نیز اگر 
بازیکنانــی مثل شــهرام محمودی بیمــار نبودند نیز 
می توانســتیم برنده شویم. او بازیکن تأثیرگذاری برای 
تیم ما اســت.وی ادامه داد: حریف ما تیم بزرگی مثل 

پیکان بود که مهره های کارآمد زیادی دارد خوشبختانه 
تا اینجا عملکرد بسیار خوبی داشتیم و امیدوارم به همین 

شکل به کارمان ادامه بدهیم. ما بازی های زیادی 
را در شــهرهای مختلف با وجود تماشــاگران 

تیم حریف انجام داده ایم و خوشــبختانه 
ســربلند بوده ایم. امروز هــم لیاقت و 

شایســتگی پیروزی را داشتیم و من 
به بازیکنان پیکان خســته نباشــید 

می گویم.

ناکامی های دنباله دار دایی در مقابل تیم های اصفهانی
 آسیب شناسی دردسرهای دایی در مواجهه با تیمهای اصفهانی

مهدی تاج بعد از جلســه نماینده امنیتی یوفا با یگان های 
ویژه ایــران در جمع خبرنــگاران درباره فوتبــال ایران راه 
زیادی تا تامین کامل امنیت ورزشگاه هایش دارد، گفت: 
این صحبت درست اســت ولی همین که ما به سمت یوفا 
رفته ایم و از آنها دعوت کرده ایم به ایران بیایند، خوب است. 
ما در آسیا وضعمان بهتر از سایر کشورها است. البته به جز 
کشــور ژاپن. ما برای تامین امنیت ورزشگاه ها فاقد دانش 
اروپایی ها هستیم و با حضور »مارک« در ایران اطاعات 
خوبی به دســت آوردیم.وی با اشاره به اتفاقات روز گذشته 
دیدار تیم های پرســپولیس با تراکتورســازی گفت: اتفاقا 
مسئول یوفا در ورزشگاه بود که تماشاگران چند ترقه زدند. 
مارک به ما گفت که این اتفاق عادی است! البته رخ دادن 
چنین اتفاقی هم از نظر ما و هم از نظر همه بد است، ولی 
در فوتبال چنین چیزهایی رخ می دهد.رئیس سازمان لیگ 
با طرح این جمله که نمی دانیم مواد منفجره از کجا داخل 
ورزشگاه می شوند، گفت: ما با یگان ویژه صحبت کردیم که 
ببینیم ترقه ها چطور وارد ورزشگاه می شوند. وقتی آوردن 
یک لیوان آب داخل ورزشگاه بسیار سخت است، ترقه ها 
از کجا می آید؟تاج خاطرنشان کرد: نمی دانم اتفاقات بازی 
روز گذشــته با چه نیتی رخ داد. مدت زیادی بود که چنین 
چیزی در ورزشگاه ها نداشتیم. تماشاگران در روزی ترقه 

زدند که مدیر یوفا در ورزشگاه بود و همچنین ما با عربستان 
دچار مسائلی هستیم. البته این اتفاقات به آسیا هیچ ربطی 
ندارد و مباحث داخلی کشور اســت که سعی می کنیم در 
آینده به حداقل برسد.وی در خصوص اینکه گفته می شود 
مواد منفجره از طریق برخی از اغذیه فروش ها به دســت 
تماشــاگران می رســد، گفت: یکی از موارد همین است. 
همچنین ماشین هایی که بازبینی نمی شوند و به ورزشگاه 
می آینــد هم می تواند دلیل دیگری باشــد. ماشــین هایی 
مثل اتومبیل خود مــا، اورژانس و غیره. یــک مورد دیگر 
هم کسانی هستند که قبل از شروع مسابقات به ورزشگاه 
می آیند.رئیس ســازمان لیگ یادآور شــد: اتفاقات بازی 
تراکتورسازی با پرسپولیس عادی نبود. چنین اتفاقی از نظر 
ما مغموم و محکوم است ولی در حوزه فوتبال امری عادی 
اســت. دیگر اجازه نمی دهیم چنین اتفاقاتــی ادامه پیدا 
کند.تاج افزود: اگر ترقه ســوم کنار نیمکت تراکتورسازی 
می افتاد، قطعا ۳-۲ مجروح بر جای می گذاشــت.رئیس 
سازمان لیگ در خصوص موضع گیری عربستان در قبال 
حضور در ایران گفت: من تکرار می کنم که هیچ موضوع 
ناامنی در کشور ما وجود ندارد که حتی نمونه ای برای آن 
باشــد که بتوانیم بپذیریم و برویم در کشــوری ثالث بازی 
کنیم.وی تاکید کرد: ما حتی با موضعی محکم بعد از بازی 

با تیم های امارات و قطر که آنهــا به ایران آمدند فیلم این 
دیدارها را به ای.اف.سی فرستادیم تا آنها در این خصوص 
تصمیم گیری کنند و چون هیچ مشــکل خاصی از لحاظ 
امنیتی وجود نداشــت قطعا نگران هیچ چیز نیســتیم. ما 
تنها به این فکر می کنیم که تیم های حریف به ایران آمده 
و با امنیت کامل بازی کنند و سپس به کشورشان برگردند.
رئیس ســازمان لیگ در ادامه خاطرنشان کرد: متاسفانه 
یک عده هستند که دلواپســند اما من به آنها می گویم که 
دلواپس نباشند. ما از بازی ها انصراف نخواهیم داد. همه ما 
از کفاشیان گرفته تا دیگر مسئوالن فوتبال باید از حقوقمان 
دفاع کنیم. حتما بازی ها باید برگزار شود آن هم در ایران و 
انصرافی در کار نخواهد بود.وی در پاسخ به این سئوال که 
گفته می شــود اگر به ایران روادید ندهند تیم های ما ۳ بر 
صفر برنده خواهند شد، گفت: روادید یک بحث است اما 
االن برای یکی از کشورها حافظ منافع گذاشته اند و طبق 
روال آنها هستند که تصمیم می گیرند به ما روادید بدهند یا 
خیر. من با بخشی از صحبت های محمد دادکان موافقم 
و صحبت های او را درســت می دانم اما ما باید به قوانین 
ای اف سی احترام بگذاریم.تاج در خصوص بازی در کشور 
ثالث خاطرنشان کرد: ما مخالف این مسئله هستیم و حق 

نداریم ایران را ناامن بدانیم. 

اتفاقات بازی پرسپولیس با تراکتورسازی عادی نبود

ورزش


