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پرسپولیس که از زمان بازگشت تراکتورسازی به لیگ برتر یعنی از فصل دهم 
تا حاال نتوانســته بــود در تبریز حریــف پرطرفدارش را شکســت دهد، جمعه 
ســوم مهرماه طلســم شــکنی کرد و به پیروزی بزرگی دســت یافت. هر چند 
تراکتورســازی نسبت به تیمی که طی فصول گذشــته رودرروی سرخ ها قرار 
می گرفت بســیار بی دست و پا و بی آزار نشــان می داد اما برد سرخ ها آن هم 
در شــرایط بحرانی این تیم اتفاق خوبی برای پرسپولیس به حساب می آید که 
می تواند آرامش را به اردوی این تیم برگردانــد. با این حال یک اتفاق کوچک 
ایــن آرامش را به هم زد و تا حدودی شــیرینی برد را از بین برد. درســت بعد از 
پایان مسابقه مهدی طارمی که همیشــه به خوش اخالقی و آرامش مشهور 
بوده در میکس زون ورزشــگاه یادگار امام در مصاحبه اش اعالم کرد از اینکه 

پنالتی را نزده ناراحت است.
با مشــاهده فیلم بازی و صحنه پنالتی مشخص می شــود مهدی طارمی که 
خودش پنالتی را گرفته و قصد داشته ششمین گلش را به ثمر برساند در لحظه 
پنالتی زدن بنگســتون آنقدر ناراحت و دلخور بوده که به صحنه پشــت کرده 
و از محوطه جریمه تراکتورســازی فاصله گرفته اســت تا عمال نارضایتی اش 
از شرایط موجود را نشــان دهد. طارمی که در شادی گل شرکت نکرده با این 
گل می توانســت ۶ گله شــده و به تنهایی در صدر جدول گلزنــان قرار بگیرد 
اما حاال یک پنالتی زن دیگــر به نام امید ابراهیمی را به عنوان شــریک کنار 

خودش می بیند.
اما ســوال بزرگ اینجاســت که چرا مهدی طارمی که به عنــوان پنالتی زن 
اول تیمش شــناخته می شــود این ضربه پنالتی را نزد؟ امســال و از شروع 
لیــگ تا اینجای فصل بعــد از هدر رفتن پنالتی های امید عالیشــاه و رامین 
رضاییــان مقابل ذوب آهن و فوالد، طارمی در دیدار با پیکان در جام حذفی 
به عنــوان پنالتی زن اول تیم شــناخته شــد و با اینکه در دیدار با ســایپا یک 
بار ضربه پنالتی اش را از دســت داد بار دوم هم خودش پشت ضربه ایستاد 
و این بار موفق شــد. حال ســوال اینجاســت که اگر طارمی پنالتی زن اول 
تیم اســت و حاال در کورس آقای گلی قرار گرفته چــرا این پنالتی را نزد یا به 
عبارت واضح تر چرا برانکو اجازه نداد مهاجم شــماره ۹ تیمش پنالتی بزند؟ 
آن هایی که حق را به طارمی می دهند می گویند اگر برانکو تشــخیص داده 
طارمــی روحیه پنالتی زدن ندارد چرا در دیدار با ســایپا و زمانی که او پنالتی 
اولش را از دســت داده بود دوباره اجازه ایستادن پشــت ضربه پنالتی را پیدا 
کرد؟ در نقطه مقابل هم برخی حق را به برانکو می دهند و می گویند رسیدن 
پرسپولیس به گل تنها چیزی بوده که در آن لحظه و موقعیت اهمیت داشته 
و اگر برانکو احساس کرده در آن لحظه بنگستون می توانسته پنالتی اش را 

گل کند باید حق را به او داد.
هادی نــوروزی کاپیتان پرســپولیس که مثل بیشــتر پرسپولیســی ها از پای 
تلویزیــون صحنــه را دیده و در متــن بازی نبــوده درباره این اتفــاق توضیح 
می دهــد: »طارمــی پنالتی زن اول ماســت امــا برانکو تشــخیص می دهد 
که چه کســی آماده تر اســت و ذهن بهتری دارد تــا ضربه پنالتــی را بزند. ما 
کال امتیازهــای زیــادی را به خاطر پنالتــی در این مدت از دســت داده ایم و 
شــاید به خاطر اینکه بنگســتون در متن کار نبوده برانکــو پنالتی را به او داده 
اســت. به هر حــال او یک خارجی اســت و اســترس کمتــری دارد و در تیم 
 ملی کشــورش هم مقابل تیم هــای بزرگی بازی کرده و روحیــه خیلی خوبی 

هم دارد«.

از ســوی دیگر مصطفی قنبرپور که کال تمام تصمیمــات برانکو و اتفاقات 
رخ داده در ایــن تیــم را تایید می کنــد دربــاره دادن پنالتی به بنگســتون 
می گوید: »خود برانکو گفت که بنگســتون از لحاظ روحی آماده تر است و 
این تشــخیص خود برانکو ایوانکوویچ بود که بنگســتون پنالتی بزند. البته 

ایــن بازیکن هم کامال مســلط پنالتــی اش را تبدیل به 
گل کرد و بازیکنی است که در مسابقات بزرگی 

به میدان رفته و در تیــم ملی هندوراس هم 
جزو ســه نفری اســت که بــرای تیمش 

می زند«. پنالتی 
و  از همبازیــان طارمــی  یکــی  امــا 
بنگستون هم از این اتفاق روایت تازه 
و متفاوتــی دارد. کمــال کامیابی نیا 
می گوید: »در آن لحظــه طارمی به 
خاطر خطایی که روی او انجام شــده 
بود به زمین افتاده بود و فکر می کنم 

شــرایط خوبی نداشــت اما در عوض 
بنگســتون انگیــزه باالیــی بــرای 

گلزنی داشت و شاید این تصمیم 
از سوی کادر فنی درست گرفته 
شد. در همان صحنه من سمت 

طارمــی رفتــم و بــه او گفتم اگر 
شــرایط خوبی نداری بهتر اســت 

پشــت توپ نایســتی تا اتفاق بازی 
با سایپا تکرار نشــود. به نظرم او در 

آن صحنه خسته به نظر می رسید 
و آنقــدر باید حرفه ای باشــد که 

شــرایط تیــم و خــودش را به 
خوبی درک کنــد. به نظر من 
مهم این است که تیم در یک 
بازی پیروز شود وگرنه اینکه 
چه کسی گل بزند اصال مهم 

نیســت. با این حال من فکر 
می کنم بــرای مهدی طارمی 
حاشیه درست کرده اند وگرنه 
او هم هدفــش قطعا موفقیت 
پرســپولیس اســت نه گلزنی 

خودش«.
اما قطعا مهم ترین اظهارنظر 

در خصوص ناراحتی طارمی 
داده  کــه رخ  اتفاقــی  و 

را بایــد از زبــان برانکو 
ایوانکوویــچ شــنید 

پاســخ  کــه فعال 
هوشمندانه ای 

به این اتفاق داده اســت: »من این موضوع را در رسانه ها خواندم. باید بگویم 
من تعیین می کنم که چه کســی در تیم پنالتی بزند و هیچ کس حق اعتراض 
به این موضوع را ندارد. البته من منتظر هســتم که طارمی از اردوی تیم ملی 

برگردد و آن وقت در خصوص مصاحبه هایش با او صحبت خواهم کرد«.
هر چند بعید به نظر می رســد برانکو در بازگشــت طارمی از اردوی تیم ملی 
در این خصوص مهاجم گلزن و پنالتی ســازش را مواخــذه کند اما به هر 
حال باید تکلیف مســئله پنالتی زن مشــخص شــود. قاعده فوتبال 
گر طارمی پنالتی زن اول تیم اســت باید  و مربیگــری می گوید ا
در هر شــرایطی به او اعتماد کرد اما اینکــه در برخی بازی ها 
ســرمربی می تواند با تصمیم لحظــه ای پنالتی زن تیمش را 
تغییر دهد نیز چیزی نیســت که بتوان بابتش از برانکو ایراد 
گرفت. به نظر می رسد برانکو قصد داشته با دادن این پنالتی 
به بنگســتون او را که هنــوز در فوتبال ایران و پرســپولیس 
جــا نیفتاده به شــرایط خوبی برســاند که تصمیمــش منطقی 
و درســت به نظر می رســد و با شــنیدن صحبت هــای مهاجم 

هندوراســی ظاهرا به هدفش هم رسیده است.
از ســوی دیگر به نظر می رســد نگرانی ها در خصوص مهدی 
طارمــی و دلخوری اش نباید چندان پایدار باشــد و 
آن مصاحبــه دلخورانه بعد از بــازی را باید به 
حساب جوانی او گذاشــت و اینکه 
شــاید احســاس کرده از کورس 
آقــای گلــی عقــب می افتد و 
متوالی اش  گلزنی هــای  آمار 
خــراب می شــود. هــر چند 
طارمــی در مصاحبه هایش 
علنــا از ناراحتی بابت نزدن 
پنالتی گفته امــا در همان 
مصاحبه هــا تاکیــد کرده 
کــه از گل شــدن پنالتــی 
خوشحال اســت و همین 
نشــان می دهد شــماره ۹ 
ســرخ ها آدمی نیست که 
بعد از یک ماه درخشــش 
و روی بــورس قرار گرفتن 
به خاطر یک پنالتی برای 
پرســپولیس  و  خــودش 
حاشیه درســت کند و از 
شیرینی های برد حیاتی 

در آذربایجان بکاهد.

خبر آخر

چهره روزاینستوگرافی

رابرت لواندفسکی، مهاجم 
آماده این روزهای بایرن 
صدمین گل بوندسلیگایی 
خود را برابر ماینتس جشن 
گرفت.

تیتر دو

مسی دو ماه از میادین دور 
شد

مهاجم تیم فوتبال بارسلونا به دلیل مصدومیت قادر 
نخواهد بــود در دو ماه آینده بــرای تیمش به میدان 
برود. مهم تریــن دیداری که او از دســت خواهد داد 
ال کالســیکو خواهد بود. گفته شده مسی به دنبال 
این مصدومیت دو ماه قادر به بازی نخواهد بود. این 
فوروارد مجبوب که نتوانست نیمه اول بازی در برابر 
الس پالماس را هم به پایــان ببرد به دنبال برخودر با 
پدرو بیگاس مدافع تیم مقابل از ناحیه زانو آسیب دید. 
به این ترتیب مسی ممکن است ال کالسیکو را که ۲۱ 
نوامبر برگزار می شود هم از دست بدهد. مصدومیت 
مسی در تصادم با پدرو بیگاس در محوطه ۱۸ قدم و 
تنها سه دقیقه پس از آغاز بازی رخ داد. این بازی که 
دیشب در نوکمپ برگزار شــد با نتیجه ۲ بر ۱ به سود 
بارســلونا خاتمه یافت. مسی ۲۸ســاله تالش کرد به 
بازی ادامه دهد اما نتوانست و لوییس انریکه سرمربی 

بارسلونا او را هفت دقیقه بعد با منیر تعویض کرد.
باشگاه بارســلونا در توییتر رسمی خودش اعالم کرد 
مسی از ناحیه زانوی چپ آسیب دیده و باید حدود ۷ تا 

۸ هفته از بازی ها دور باشد.
او پس از خروج از زمین به بیمارســتان منتقل شد تا 
آزمایش ها روی زانوی او انجام شود. اعالم شده رباط 

زانوی چپ او دچار پارگی شده است.
در نتیجه این مصدومیت مســی که برنده چهار توپ 
طال است احتماال نخستین ال کالسیکوی فصل را 
که ۲۱ نوامبر در برابر رئال مادرید انجام می شــود از 

دست خواهد داد.
بدین ترتیب ستاره تیم بارســلونا ۱۲ بازی را از دست 
می دهد. از این تعداد بازی، هشــت بازی بارســلونا و 
چهار بازی بــا تیم ملی فوتبــال آرژانتین خواهد بود. 
مســی دیدار بــا تیم های ســویا، رایووایکانــو، ایبار، 
ختافه و ویارئــال را در اللیگا از دســت می دهد و در 
لیــگ قهرمانان اروپا هــم در بازی  بــا بایرلورکوزن و 
دیدارهای رفت و برگشــت با باته بوریسوف بالروس 

غایب خواهد بود.
لیونل مسی همچنین در دیدارهای آلبی سلسته در 
چهارچوب رقابت های راهیابی به جام جهانی ۲۰۱۸ 
روسیه هم نمی تواند شرکت کند. رویارویی با اکوادور، 
پاراگوئه، برزیل و کلمبیا، دیدارهایی اســت که مسی 

آن ها را نیز از دست خواهد داد.

»یورگن کلوپ« مشتاق 
مربیگری در لیورپول

سرمربی حال حاضر تیم فوتبال دورتموند عالقمند 
است مربیگری تیم لیورپول را در اختیار داشته باشد. 
درحالی که فشارها روی برندان راجرز، سرمربی حال 
حاضر لیورپول، رو به افزایش است، یورگن کلوپ از 
عالقه خود برای مربیگری این تیم خبر داده اســت. 
یکی از نزدیکان کلوپ به سان گفته است: او فقط به 
باشگاهی چون لیورپول پاسخ مثبت می دهد. الزامی 
نــدارد تیمی که کلــوپ به آن مــی رود حتما در لیگ 
قهرمانان حضور داشــته باشــد بلکه باید باشگاهی 
مناســب با انرژی مناســب باشــد. راجرز در پاسخ به 
شــایعات برکناری اش گفته است: آنچه من در حال 
حاضــر می توانم انجام دهم این اســت کــه بهترین 
عملکرد را داشــته باشم. باشــگاه در صورت نیاز به 

تغییرات، این کار را خواهد کرد.

توقیف دارایی ۳۳ میلیون 
پوندی نیمار

دارایی بازیکن برزیلی به دلیل عدم اعالم صریح میزان 
دارایی اش پیش از پیوستن به اللیگا در سال ۲۰۱۳، 
توقیف شده اســت. این دادگاه به دلیل اعالم نکردن 
میزان این اموال و عــدم پرداخت مالیات این حکم را 
صادر کرده است. دادگاه سائو پائولو اعالم کرده ستاره 
بارسلونا ۶۳میلیون رئال برزیل برابر با ۱۰/۵میلیون 
پوند در فاصله بین ۲۰۱۱ و ۲۰۱۳ درآمد کسب کرده 
و آن را اعالم نکرده اســت. قاضــی این پرونده اعالم 
کرده نیمار برای این درآمــد مالیات پرداخت نکرده و 
درآمد خود را ۱۹/۶ میلیون رئال برابر با ۳/۲میلیون 
پوند اعالم کرده است. خانه و اتومبیل های نیمار و نیز 
یک کمپانی که وی به صورت فردی مالک آن است 
و سه کمپانی که او همراه پدرش از مالکان آن است، 
از جمله این اموال هســتند. پس از این اقدام، والدین 
این بازیکن خود را مالکان منفرد این کمپانی ها اعالم 
کرده انــد و گفته اند دریافت مالیــات از این اموال که 

متعلق به نیمار نیست، غیرمنصفانه است.

یونایتد صدرنشین شد
تیم فوتبال منچســتر یونایتد با پیروزی پرگل خانگی 
مقابل ساندرلند از فرصت صدرنشینی که در اختیارش 
گرفته بود استفاده کرد و باالتر از رقیب همشهری در 
صدر جدول لیگ برتر انگلیس ایســتاد. تیم فوتبال 
منچستر یونایتد شامگاه روز شنبه در چارچوب هفته 
هفتم رقابت های لیــگ برتر انگلیس در ورزشــگاه 
اولدترافورد به مصاف ساندرلند رفت و در پایان این تیم 
را با نتیجه ۳ بر ۰شکست داد. ممفیس دیپای )۴۵(، 
ویــن رونی )۴۶( و خــوان ماتــا )۹۰( زننده گل های 
یونایتــد در این بازی بودند. منچســتر یونایتد که بعد 
از باخت ســنگین امروز عصر ســیتی برابر تاتنهام از 
شانس صدرنشــینی برخوردار شده بود با این پیروزی 
۱۶ امتیازی شد و با یک امتیاز بیشتر نسبت به رقیب 

همشهری خود به صدر جدول لیگ برتر رفت.

میالن برابر جنوا شکست خورد
تیم فوتبال میالن بعد از ظهر امروز یکشنبه در چارچوب 
هفته ششم رقابت های سری آ ایتالیا برابر جنوا شکست 
خورد. در این بازی که به میزبانی جنوا برگزار شد این تیم 
با حساب یک بر صفر میالن را شکست داد. ژمایلی در 
دقیقه ۱۰ زننده تنها گل بازی بود. میالن از دقیقه ۴۲ 
با اخراج رومانولی ۱۰ نفره بازی کرد. میالن با متحمل 
شدن سومین باخت خود در شش بازی ابتدای فصل 
با ۹ امتیاز در رده نهم جدول قرار دارد. جنوا نیز با ۶ امتیاز 

رده سیزدهم را در اختیار دارد.

فرشته نجات!
از تیم ملی فوتسال ایران شاید تنها نام نیلوفر اردالن و فرشته کریمی را بدانیم. این دو 
اسم را هم خیلی ها نمی دانند و پیگیران اخبار فوتبالی شاید در جریان باشند. اولی را 
به خاطر حاشیه های ایجاد شده در ماجرای خروج از کشورش و دومی را به خاطر قرار 
گرفتن در جمع ده فوتسالیست برتر دنیا. با این حال شهرتشان چنان همه گیر نیست که 

همه آن ها را بشناسند. اما در دقیقه ۱۸ بازی فینال جام ملت های آسیا 
صحنــه ای اتفاق افتاد که همه به دنبال نام آن ها بودند. نه فقط 

فرشــته کریمی که همه به دنبال شناختن نام بازیکنان تیمی 
بودند که روان ترین فوتبالی که تا کنون دیده ایم را در زمین ارائه 
می دادند. چند پاس سریع در زمین و سرانجام یک پشت پای 
زیبا در مقابل دروازه از فرشــته کریمی و گل قهرمانی ایران. 
فرشــته کریمی پس از فینال نه تنها عنوان بهترین بازیکن 

زمین که عنوان بهترین بازیکن جام را هم از آن خود 
کرد. بازیکنی که در فوتبال ایران چندان به او و 

امثالش توجه نشده اما کیفیتی فراتر از فوتبال 
ایران را ارائه می دهند.

طارمی، بنگستون و داستان های دیگر
ناراحتی آقای گل از پنالتی بازی تراکتور

تیم  ملی بسکتبال ایران مرحله دوم ر قا بت های بسکتبال 
قهرمانی آســیا را با پیروزی برابر هنگ کنــگ آغاز کرد. 
تیم  ملی بســکتبال ایــران ر قا بت هایــش در مرحله دوم 
مسابقات قهرمانی آسیا را با پیروزی برابر هنگ کنگ آغاز 
کرد. بسکتبالیســت های ایران در این مسابقه یک طرفه 
با نتیجه  ۱۱۱ بــر ۵۶ حریف خود را شکســت دادند و در 
چهارمین دیدار پیاپی نیز پیروز بودند. نشاگردان باوئرمان 
فردا )دوشــنبه( در ادامه ر قا بت هایشان و تا حساس ترین 
مسابقه خود تا این مرحله به مصاف فیلیپین نایب قهرمان 
دوره گذشته می روند. در این دیدار مهدی کامرانی، حامد 
آفاق، صمد نیکخواه بهرامی، اوشین ساهاکیان و حامد 
حدادی پنج بازیکن شــروع کننده تیــم  ملی بودند. ایران 
از همان ابتدا قدرتش را به حریف شــرقی تحمیل کرد و با 
درخشــش همه بازیکنانش کوارتر نخست را با ۲۴ بر ۱۶ 

به پایان برد.
در کوارتــر دوم کادر فنــی هماننــد دیدارهای گذشــته از 
همــه بازیکنانش اســتفاده می کــرد. در ایــن ۱۰ دقیقه 
بسکتبالیست های ایران تمرکز زیادی روی دفاع داشتند 
و اجازه کار به حریــف خود نمی دادند و کوارتر دوم را ۲۲ بر 
۴ به ســود خود تمام کردند. در نیمه دوم بــا عملکرد بهتر 
هنگ کنگی ها در امتیاز آوری همراه بود. آن ها با استفاده 

از شوت های پیرامونی سعی داشتند فاصله امتیازات را کم 
کنند و در این زمینه موفق بودند. با اینکه آن ها در کســب 
امتیاز موفق بودنــد، ولی نمی توانســتند برابر حمله های 
بسکتبالیســت های ایــران کاری کنند و در کوارتر ســوم 
نیز ۲۸ بر ۲۴ مغلوب شــدند. در کوارتر پایانی دوباره ایران 
صاحب توپ و میدان بود. باوئرمان به بازیکنان اصلی اش 
استراحت داد و جوان ترها در میدان بودند و عملکرد خوبی 
نیز داشــتند. این کوارتر نیز کامال یک طرفه به سود ایران 
بود و در نهایت با نتیجه  ۳۷ بر ۱۲ به پایان رسید و در نهایت 

ایران ۱۱۱ بر ۵۶ هنگ کنگ را شکست دهد.

بی صبرانه منتظر رقابت با یک تیم قوی هستیم
دیرک باوئرمان بعد از پیروزی ۱۱۱ بر ۵۶ مقابل هنگ کنگ 
گفت: پنج بازیکن تیم مقابل در منطقه رنگی جمع شــده 
بودند و این باعث شد که بازی زیبا نباشد. تمام بازیکنان ما 
به خصوص ۵ نفر دوم که به زمین رفتند، بسیار خوب کار 
کردند و سرعت بازی را با حضور این بازیکنان بهتر کردیم. 
البته وقتی با ۶۰ امتیــاز اختالف بازی را می برید، توضیح 

زیادی نمی توان داد.
او درباره استفاده از تمام بازیکنان نیمکت ایران تاکید کرد: 
۱۲ بازیکن خیلی خوب داریم. همه آن ها لیاقت آن را دارند 

که بازی کنند. گاهی امکان این وجود ندارد که از تمام این 
نفرات استفاده کنیم اما زمانی که امکانش هست از تمام 

نفرات استفاده می کنیم.
ســرمربی تیم ملی درباره بازی در ســاعات صبح گفت: 
عملکرد بازیکنان قطعا در ساعات بعدازظهر بهتر از صبح 
اســت. از روز اول گفتیم که دنبال بهانه جویی نیستیم و 
کار خودمــان را می کنیم. تیم های دیگری هم هســتند 
کــه باید در این ســاعت بازی کنند. البته حــق تیم ایران 
با توجه بــه نوع بازی ما، بیشــتر از این اســت که در این 

ساعات بازی کند.
او درباره بازی با فیلیپین گفت: آن ها تیم واقعا سختی برای 
بازی مقابل ایران هستند. به خصوص از نظر بازی رو در رو 
که بازیکن پست پنج آن ها می تواند شوت های ۳ امتیازی 
خوبی بزند و در عین حال تحرک خوبی دارد. به همین دلیل 
کار ما سخت تر می شــود. تمام بازیکنان دیگر این تیم هم 
خوب شوت می زنند و از نظر بازی فردی قدرتمند هستند.

باوئرمان تاکید کرد: بازی بــا فیلیپین چالش بزرگی برای 
ما خواهد بود اما بازیکنان ایران آماده هستند و بی صبرانه 

منتظر بازی با یک تیم قوی هستیم.
تیم ملی بسکتبال ایران از ساعت ۷:۱۵ دقیقه فردا به وقت 

ایران به مصاف فیلیپین می رود.

بی صبرانه منتظر رقابت با یک تیم قوی هستیم

ورزش


