یادداشت
باسابقهترین بازیکن فعال آسیا کیست؟

رحمتی؛ رکوردی تازه
از آقای رکوردها

سبحان جهانپناه  /ورزش 3
یکی از نقاط اتکای شهر خودرو در لیگ نوزدهم
و فصل جدید لیگ قهرمانان آســیا ،سیدمهدی
رحمتی باتجربه است .اگرچه درباره سن واقعی
رحمتی اختالف نظر جدی وجود دارد ،اما او یکی
از تنها ستارگان باقیمانده از نسل کاپیتانهای
فوتبال ایران؛ محرم نویدکیا ،ایمان مبعلی ،ابراهیم
صادقی و  ...است که فع ً
ال قصد خداحافظی ندارد.
رحمتی پس از حواشــی آن پنالتی جنجالی در
دربی ،در انزوا قرار گرفت و بسیاری تصور کردند
او به فوتبالش پایــان میدهد؛ اما تصمیم او چیز
دیگری بود .او ســختی نیمکتنشینی در ادامه
لیگ را به جان خرید و حتی به شنیدن شعارها
علیه خود تن داد تا لیگ هجدهــم پایان یابد و
از اســتقالل برود .رحمتی توانست این فصل با
نمایشهایی درخشان ،ضامن موفقیتهای شهر
خودرو شود و با کلینشیتهای متوالی در زمره
دروازهبانهای برتر لیگ تلقی شود و در آستانه
چهل سالگی نشان بدهد چهقدر آماده است .او
در نیم فصل نخست لیگ نوزدهم توانست رکورد
بیشــترین بازی در لیگ برتر را هم بشکند تا آن
رکورد دســت نیافتنی هم به آلبوم افتخارات و
رکوردهای او اضافه شود .همچنین شهرخودرو
در آسیا حضور دارد و البته برای رسیدن به مرحله
گروهی ،باید از دو آوردگاه ســخت عبور کند .با
حضور شهرخودرو در لیگ قهرمانان آسیا ،حتی
اگر در همان مرحله نخســت پلیآف از گردونه
رقابت حذف شود ،رحمتی به یک رکورد جدید
در فوتبال ایران میرســد؛ بازیکنی که از فصل
 2004در لیگ قهرمانــان با فرمت جدید حاضر
اســت .رکورد دیگر رحمتی در آسیا که با ثبت
بیست و سه کلین شیت به دست آمده است باعث
شــده تا او باالتر از چنگ زنگ ،هوا یونگ شین
و ایگناتینســتروف ،رکورددار کلینشیت لیگ
قهرمانان آسیا به شــمار برود .رحمتی توانسته
در فرمت جدید لیگ قهرمانان  58بار (پلیآف و
گروهی) به میدان برود که رکوردی جالب توجه
است و با توجه به آمار کلین شیت او ،نشان داده
که به طور میانگین و تقریبی ،رحمتی از هر سه
مســابقه یک بار موفق به ثبت کلین شیت شده
است! با همه تفاســیر و رکوردهای مطرح شده
به نام رحمتی در آســتانه بر پا شدن جشن تولد
او که وارد پنجمین دهه زندگیاش میشــود ،او
این فرصت دارد تا با درخشــش در برابر الرفاع و
بعد السیلیه ،تیمش را به مرحله گروهی بفرستد
و به آمار درخشان خود در این تورنمنت ،بیفزاید.

«دیبیاسی» 48ساعت دیگر سرمربی تیم ملی ایران میشود

افشاگری آقای ستاره از اتفاقهای دوران زندان

ایلنا :رسانههای ایتالیایی معتقدند فدراسیون فوتبال ایران طی دو روز آینده سرمربی جدید تیم ملی فوتبال را معرفی خواهد کرد .سایت
«گاتزتا دیمودنا» درباره مذاکره فدراسیون فوتبال ایران با «جیای دیبیاسی» نوشت :جیانی دی بیاسی توسط تیم ملی ایران فراخوانده
شده است .جیانی دی بیاسی نزدیک به یک تجربه جدید خارجی ،بار دیگر دور از چیزهای بی اهمیت است .این سرمربی  63ساله اهل
تریویسو که در سال  2000تیم مودنا را از سری  Cبه  Aرسانده بود ،پیشــنهاد هدایت تیم ملی ایران را دریافت کرده است .فدراسیون
فوتبال ایران در قالب پیش بینی جام جهانی که از  21نوامبر تا  18دسامبر  2022در قطر برگزار میشود ،قرارداد  30ماهه به وی پیشنهاد
داده است .ایران در 5جام جهانی از جمله دو دوره گذشــته ،بازیهایی که در ســال  2014در برزیل و  2018در روسیه برگزار شده
شرکت کرده است.

ایسنا« :مایک تایسون» از دعوایی که یکبار در زندان داشته صحبت کرده است .بسیاری از مردم هم او را بیگناه میدانند اما در هر حال
تایسون به شش سال زندان محکوم شد که سه سال آن را گذراند و در سال  1995آزاد شد .بسیاری حدس میزدند که او در زندان حواشی
فراوانی خواهد داشت اما او پشت میلهها تنها یکبار دعوا کرد .تایسون از حرفی که یک فرد به او زده بود ناراحت شد« :تنها یکبار دعوا
کردم و مجبور شدم به یک نفر مشت بزنم .یکی حرفی زد و من به سمتش رفتم و به او مشت زدم .ما را برای مدتی طوالنی در یک سلول
کنار هم قرار داده بودند و او حرفی زد که نتوانستم خودم را کنترل کنم و رفتم و او را زدم ».تایسون میگوید در آن روز یک نفر چاقو خورده
بود به همین دلیل اجازه رفتن به باشگاه را به زندانیان نداده بودند« :ما را در سلول گذاشته بودند .نمیتوانستیم به باشگاه برویم .یک نفر
انگار چاقو خورده بود .من عصبانی بودم و حالم خیلی بد بود».

«توافق حاصل شد» .این جمله سه کلمهای
خیلی اوقات خیــال آدم را راحت میکند.
فرقی نمیکنــد بعد از یک دعــوای زن و
شوهری باشد یا جنگجهانی دوم! انسان
(البته بیشتر انسانها) به تجربه هزاران سال
جنگ و جدل یاد گرفتهاند که هرچه زودتر
به توافق برسند ،هزینه کمتری میدهند.
امروز و پس از جلســه با نمایندگان ایران،
کنفدراســیون فوتبال آســیا پذیرفت که
تیمهای ایرانی از حق میزبانی خود در «دور
گروهی» لیگ قهرمانان استفاده کنند .البته
دو تیم استقالل و شهرخودرو هم پذیرفتند
که بازی پلی آف را در خارج از خانه برگزار
کنند .بعد از اعالم خبــر اولیه و اینکه «به
دلیل عدم امنیت ،امکان میزبانی از ایران
سلب میشود» ،نمایندگان تیمهای ایرانی
اعالم کردند کنــار میکشــند و «هرگز
نمیپذیرند در کشور ســوم بازی کنند»
هیجانات باال گرفت و حتی پیشنهاد حمله
به صفحه  AFCهم توصیه شــد ،نوشتم:
«فارغ از اینکه موافق این ادعاها باشیم یا نه،
بعید به نظر میرسد که راه حل برونرفت از
این مشکل ،توهین و پرخاش یا ُکریخوانی
باشد .خیلی از این راهکارهای ملی -محلی
صرفاً مصرف داخلــی دارد و برای «حال
آمدن جگر» تجویز میشــود؛ اما گرهگشا
نیست .کشور در شرایطی نیست که افکار
عمومــی را گرفتار حاشــیهها و رنجهای
تازه کرد .فوتبال در همه این ســالها یک
جانپناه بــرای ما بوده که بــرای دقایقی
گرانی و بیکاری و مشــکالتمان را با آن
فراموش کردهایم و ســلب آن از هوادارانی
که بسیاری از آنها کاری با سیاست ندارند
قطعاً باعث ایجاد شکافهای تازه در بدنه
اجتماعی میشود .در چنین فضایی گرچه
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ایران به لیگ قهرمانانآسیا بازگشت

هرگز نگو هرگز؛ بهویژه در فوتبال!

«اص ٌ
ال اینا کی هستن که برای ما با تمدن
 2500ساله خط و نشون بکشن» و  ...الیک
دارد اما مذاکره و دیپلماســی را برای این
دقایق گذاشتهاند .کار آنها که کت و شلوار
میپوشند در همه دنیا همین است .درست
وقتی سربازها به سوی هم شلیک میکنند،
دیپلماتهای اتوکشیده و ادکلنزده برای
منافع کشورهایشــان بــدون گلوله با هم
میجنگنــد و برخالف جبهــه جنگ که
«یا مرگ یا پیروزی» شــعار است ،اینجا
میشــود گزینههای برد-برد را هم پیدا
کرد ».اما کســانی مدام بر طبل «هرگز»

کوبیدند .هرگز کوتاه نمیآیند .هرگز در این
مورد مذاکره نمیکنند .هرگز ...و حاال توافق
حاصل شد .این توافق مثل هر توافق دیگری
قطعاً مخالفانی هم دارد .درست مثل آنها
که بعد از توافق هســتهای به سمت دکتر
«ظریف» لنگه کفش پرتــاب کردند و در
بعضی دانشگاهها گالبی آوردند و گفتند این
محصول برجام اســت و حاال بعد از خروج
ترامپ میبینند که اتفاقاً آن توافق چنان به
سود ما بود که آمریکاییها را عصبانی کرد
و ترامپ از آن خارج شد و حاال تحت فشار
قرار گرفتهایم.

این توافق هم حتماً مخالفانی دارد به ویژه
اگر اســتقالل در مرحله پلــیآف نتیجه
نگیرد .ولی بهتر از حــذف و کنارهگیری
نیســت؟ فکر میکنند اگر کنار بکشــیم
 AFCنابود میشود؟ مسابقات مشروعیت
خود را از دســت میدهد؟ تیمی به سود
ما کنارهگیــری میکند؟ یــا تیمهای ما
چنان اسپانسرهای بزرگی دارند که AFC
نگران شود دست از حمایت مالی این لیگ
برمیدارند و ورشکست میشود؟!
وقتی تیمملی فوتبال ایران برای مســابقه
مقابل بحرین و عراق قرار گرفت و تعدادی

ورزش

Sport

از هواداران این دو تیم به صورت هماهنگ
رفتار غیرمتمدنانهای در قبال پخش سرود
ملی ایران نشان دادند گفتیم که بیش از هر
زمان دیگری تنها شدهایم .آن رفتارها مثل
همیشه به پای «عده قلیلی» گذاشته شد
و از اهمیت و اقتدار خودمان سخنرانیها
کردیم امــا رفتار  AFCدر قبــال حذف یا
تهدید بــه حذف تیمهــای ایرانی از لیگ
قهرمانان باشگاههای آسیا نشان داد تا چه
اندازه البیهای قوی و صاحب نفوذی علیه
ما وجود دارد .مدتها بود ادعا میکردیم
که حق ماست در کنفدراســیون فوتبال
آسیا ُکرسی کلیدی داشته باشیم؛ ولی به
راحتی آب خوردن روی نام تیمهای ما خط
قرمز کشیدند! یعنی تا این اندازه برایشان
اهمیتی نداشتیم .آن رکوردهای بیشترین
تماشاگر در بازیهای خانگی به چشمشان
نیامد و عشق هواداران و شور و لذت فوتبال
 FIFAدر همه شــعارها و نشستهایش بر
آن تاکید میکند در این گوشه دنیا خیلی
اهمیتی ندارد .اقدامات  AFCیک بار دیگر
نشان داد که تا چه اندازه دست مردان کت
و شلوارپوش پر است و چطور میتوانند با
خودنویسهایشان پای هر ستارهای را در
زمین فوتبال بچیننــد! فارغ از اینکه حق
داشته باشند یا نه ،این جور وقتها یادمان
میافتد که همه فوتبال ،تربیت دروازهبان
و مهاجم گلزن نیســت .بــرای برتری در
فوتبال الزم است همپای بازیکنان مستعد،
مدیران بینالمللی هم داشــته باشــیم.
کســانی که بتوانند مثل علیرضا بیرانوند
پنالتی رونالدوها را در اتاقهای دربســته
مهار کنند و اجــازه ندهند دروازه ایران باز
شود.
عصر ایران

هفت
 خرید جدید تراکتور
به بازی پرسپولیس رسید

ایســنا :با پیگیریهای انجام شــده از سوی
مدیریت باشــگاه تراکتور ITC ،حمزاوی اوکاچا
صادر شد .بدین ترتیب ،این بازیکن الجزایری در
صورت صالحدید ،مشکلی بابت بازی در دیدار
پیش روی تیمش مقابل پرســپولیس نخواهد
داشت .گفتنی است؛ تراکتور در چارچوب هفته
هفدهم لیگ برتر ،روز  ۶بهمن در ورزشگاه آزادی
به مصاف پرسپولیس میرود.

تکذیب پیشنهاد اسپانیول اسپانیا
به هافبک پرسپولیس

مهر« :عمر قحطان» خبرنــگار عراقی که برای
شبکه «الکاس» قطر کار میکند ،در توئیتر خود
مدعی شد که پیشنهاد انتقال بشار رسن هافبک
تیم پرسپولیس به تیم اسپانیول صحیح نیست.
این خبرنگار اعالم کرد که بشار منتظر پیشنهاد
مناسبی برای جدایی از پرسپولیس است که با
مشکالت مالی زیادی روبهرو است.

مسابقات کسب سهمیه
المپیک بوکس به تعویق افتاد

ایســنا :با اعالم  Iocمســابقات بوکس کسب
سهمیه المپیک در قاره آسیا رســماً به تعویق
افتاد .این رقابتها قرار بود از  ۱۲اسفند به مدت
هشت روز برگزار شود که ظاهرا ً به دلیل شیوع
ویروس در شهر محل برگزاری بازیها به تعویق
افتاده اســت .هنوز در خصوص مکان برگزاری
مسابقات تصمیمگیری نشــده است .قرار است
بهزودی مکان دقیق مشــخص شود و احتمال
دارد این رقابتها در همان کشور چین و در شهر
دیگر به غیر از «ووهان» برگزار شود.

