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اخـبـار  بـرگـزیـده

نعمتی و پاکدل مقابل در خروج پرسپولیس
دو بازیکن تیم فوتبال پرســپولیس با تصمیم ســرمربی این تیم در آســتانه جدایی قرار دارند. به 
گزارش ایســنا، یحیی گل محمــدی در آخرین تصمیم خــود برای ترمیم تیمــش در نقل وانتقاالت 
نیم فصل، نام ســیامک نعمتی و حامد پاکدل را در لیســت مازاد قرار داد و اعالم کرد که به این دو 
بازیکن نیازی ندارد؛ از این رو نعمتی و پاکدل در تمرین دیروز پرسپولیس شرکت نکردند و قرار است با 
حضور در باشــگاه پرسپولیس تکلیف خود را مشخص کنند. گل محمدی در حالی دو بازیکن تیمش 
را در لیســت مازاد قرار داده که گفته می شد تصمیم دارد نام یک بازیکن دیگر را هم برای جدایی به 
باشگاه بدهد. سیامک نعمتی در این فصل تنها در ۱۴۵ دقیقه لیگ برتر و ۴۵ دقیقه جام حذفی برای 
پرسپولیس به میدان رفت و پاکدل نیز تنها ۷۹ دقیقه در لیگ بیست ودوم برای پرسپولیس بازی کرد.

در انتظار افتتاحیه نیم فصل دوم
نیم فصل دوم لیگ برتر فوتبال ایران از امروز آغاز خواهد شــد.به گزارش فوتبال ۳۶۰، نیم فصل 
دوم لیگ برتر فوتبال ایران در شــرایطی از امروز آغاز می شــود که همه نگاه ها به ســوی ورزشگاه 
نقش جهان اصفهان و رویارویی سپاهان و استقالل در مهم ترین بازی هفته شانزدهم است؛ اما به 
جز تقابل شــاگردان ژوزه مورایس و ریکاردو ســا پینتو، قرار است دو مسابقه دیگر هم در شهرهای 

رفسنجان و انزلی به انجام برسد.
روزهای خوب مس با «ربیعی» ادامه پیدا می کند؟

مس رفسنجان نیم فصل نخست را با هفت بازی متوالی بدون شکست به پایان برد و شاگردان 
محمد ربیعی موفق شــدند با چهــار گل خورده بهترین عملکرد را در فــاز دفاعی در میان ۱۶ تیم 
لیگ به  ثبت برســانند. مسی ها که در رتبه پنجم جدول حضور دارند، برای نزدیک ترشدن به کورس 
مدعیان چشــم به کسب سه امتیاز خانگی برابر نساجی مازندران دوخته اند. نساجی هم با هدایت 
حمید مطهری روندی سینوسی را در نیم فصل نخست تجربه کرد و مازنی ها امیدوارند در رفسنجان 
ششــمین برد فصل خود را جشــن بگیرند تا بتوانند مجددا به جمع پنج تیم برتر جدول بازگردند و 

جایگاه مس رفسنجان در رتبه پنجم را از آِن خود کنند.
ملوان  متحول شده، پیکان  را  هم  از  مسیر  خارج   می کند؟

ملوان بندرانزلی با هدایت مازیار زارع، پایانی رؤیایی در نیم فصل اول داشــت و شــاگردان زارع 
توانستند در شش بازی اخیر خود در لیگ برتر، دو برد و چهار تساوی به  دست بیاورند تا با مجموع 
۱۵ امتیاز حاشیه امنی در جایگاه سیزدهم جدول برای خود ایجاد کنند. ملوانی ها برای خیز برداشتن 
به سوی میانه های جدول، نیازمند آن هستند که بتوانند روند شکست ناپذیری خود را حفظ کنند و در 
دیدار حســاس برابر پیکان در اولین بازی شان در نیم فصل دوم به پیروزی برسند؛ بردی که می تواند 
شاگردان زارع را تا رتبه یازدهم جدول باال بفرستد. ملوانی ها البته کار آسانی را در آغاز نیم فصل دوم 
ندارند و پیکان همواره نشان داده با وجود تیم جوانی که دارد، جنگنده است و به آسانی برابر رقبای 
خود شکست نمی خورد و همین عملکرد خودروسازان باعث شده هواداران فوتبال در انتظار دوئل 

جذاب شاگردان مازیار زارع و مجتبی حسینی باشند.
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جمعه

 مهدی تاج رئیس فدراســیون فوتبال که امید زیادی داشت با صعود تیم 
ملی فوتبــال ایران در جام جهانــی از او به عنوان مدیــری موفق نام برده 
شــود و پرونده مبهم قضائی اش به دســت فراموشی ســپرده شود، دوباره 
در کانــون توجه قرار گرفته اســت. او کــه چند ماه قبل و بعــد از برکناری 
شــهاب الدین عزیزی خادم برای انتخابات ریاست فدراسیون فوتبال ثبت نام 
کرد نهایتا موفق شــد با کســب ۵۱ رأی، به عنوان رئیس انتخاب شود. البته 
کــه رئیس شــدن دوبــاره او چندان بی حــرف و حدیث نبوده اســت. حتی
 دبیــر کل وقت فدراســیون فوتبال خبر از تعویق انتخابات در همان شــب 
قبل داد و ادعایش این بود که نامه ای به دســتش رسیده که صراحتا در آن 
اعالم شــده یکی از کاندیداها (مهدی تاج) مشکل قضائی دارد و نمی تواند 
در انتخابات شرکت کند. امری که چند ساعت بعد نادیده گرفته و انتخابات 
جنجالی برگزار شــد تا مهدی تاج، بدون رقیب، دوباره روی صندلی ریاست 
بنشــیند. اگرچه همان زمان حرف و حدیث درباره فهرست اتهامات قضائی 
مهدی تاج زیاد بود ولی اطرافیانش خبر دادند که پرونده ها مختومه شــده 
و مشکلی برای حضور در انتخابات ندارد. ضمن آنکه همان زمان گفته شد 
که اگر تاج مشــکلی داشته باشــد نهادهای بازرسی اصال نباید صالحیت او 
را تأیید می کردند. این صحبت ها با حرف های وزیر ورزش هم همراه شــد و 
او خبر داد که نامه ای مبنی بر مشــکالت قضائی مهدی تاج دریافت نکرده 

و حضــورش در انتخابات بالمانع اســت. با این حال، در همــان روزها قوه 
قضائیــه با صدور بیانیه ای خبر از فهرســت اتهامات مهدی تاج داد و از این 
گفت که شــش روز قبل از برگزاری انتخابات فدراسیون فوتبال، آن را عنوان 
کرده اســت. در بخشــی از آن بیانیه چنین آمده بود: «بــرای مهدی تاج به 
اتهامات سوء اســتفاده از موقعیت شغلی، استفاده از اوراق مجعول، صدور 
گزارش خالف واقع و شــروع به جعل و تزویــر، تصرف غیرقانونی در اموال 
دولتی، به کارگیری حیدر بهاروند در سازمان لیگ برتر فوتبال برخالف قانون 
منع به کارگیری بازنشســتگان، تصرف غیرقانونــی در وجوه عمومی، تصرف 
غیرمجاز در منابع مالی (مطالبات) فدراسیون از شرکت های طرف قرارداد و 
اهمال منتهی به تضییع وجوه عمومی به میزان چهار هزار و ۵۱۴ میلیارد و 
۹۷۴ میلیــون و ۴۷هزار و ۲۴۵ ریال و ۱۰ میلیون یورو، تضییع اموال و وجوه 
دولتی، اخالل در نظام پولی و ارزی کشور، کالهبرداری، گزارش خالف واقع، 
تبانی در معامالت دولتی، جعل در سند رسمی و به کارگیری سرمربی اسبق 
تیم فوتبال ایران (ویلموتس) پرونده قضائی در دادسرای تهران تشکیل شده 
اســت». البته در همین بیانیه که مربوط به ۱۵ شــهریور است به صراحت 
اعالم شده که مهدی تاج از تعدادی از این اتهامات تبرئه شده ولی همچنان 

پرونده چندین مورد دیگر در حال بررسی است.
این فهرســت با واکنش مهدی تاج هم روبه رو شــد. او بعد از انتخابش 

به عنوان رئیس جدید فدراســیون فوتبال در اولیــن کنفرانس خبری اش به 
این موضوع ورود کرد و گفت که فقط ســه اتهام داشــته که همگی فوتبالی 
بوده اند و همه آنها مختومه اعالم شده که ظاهرا به آنها اعتراض شده است. 
تاج گفت: «ســه پرونده دارم که در طول مدیریتی قابل قبول اســت. هر سه 
پرونده فوتبالی اســت. هیچ چیز غیر از فوتبالی نیست. مالی و... نیست. یکی 
از ســه پرونده مربوط به به کارگیری دو نفر بازنشســته اســت که ما متهمیم 
به اینکه عدم اســتفاده قوانین را انجام دادیم. یکی بهاروند و دیگری ساکت 
اســت... ما دالیل متقنی را برای قاضی داشتیم که قاضی بدوی منع تعقیب 
داده و پرونده را مختومه کرده، بازرسی اعتراض کرده و این پرونده در شعب 
تجدیدنظر در حال بررســی است. موضوع دوم درخصوص فعالیت های من 
و همکارانم در ســازمان لیگ و فدراسیون فوتبال است که این پرونده ۱۴ نفر 
را متهم کرده؛ من، کفاشــیان و بهاروند، عابدینی، حسن پور، جعفری که قبال 
عضو هیئت رئیسه سازمان لیگ بود و فوت شده که خدا رحمتش کند و تعداد 
دیگری هستند. اینها به بازپرسی رفته، بازپرسی منع تعقیب داده و شرایط را 
کامال عادی دانسته، ولی باز هم شکایت شده و برگشته. ما متهمیم به اعمال 
نفوذ و اینکه منافع کشــور را ندیدیم، تخفیف غیرعادی دادیم، مثال گفتند به 
کســی که تبلیغات محیطی را بر عهده داشته تخفیف دادیم... پرونده سوم، 
پرونده ویلموتس است که تحت عنوان فساد ویلموتس مطرح است؛ یعنی 
همه جــا می گویند ویلموتس و نمی گویند پرونده ویلموتس! کامال با فســاد 
عجین شــده، شما ورزشی هستید و می دانید اگر هر سرمربی را دو ماه پولش 

را ندهند، می تواند بالفاصله برود فسخ قرارداد کند...».
اگرچــه مهدی تاج و نزدیکانش اعتقاد داشــتند مشــکلی آنها را تهدید 
نمی کند و ریاســتش بر فدراسیون فوتبال قانونی است ولی پرسش مبهمی 
که پاسخی به آن داده نشد، این بود که آیا با توجه به پرونده قضائی مهدی 
تاج و بندهای فیفا که صراحتا گفتــه «اگر کاندیدایی پرونده مفتوح قضائی 
داشته باشد، نمی تواند در انتخابات شرکت کند» او واقعا منعی برای ریاست 
فدراســیون فوتبال نداشته اســت؟ تاج گفته بود که پرونده هایش مختومه 
شــده ولی همین روز گذشته دوباره ســخنگوی قوه قضائیه ماجرای پرونده 
مهدی تاج را به میان کشــیده و گفته که او دو پرونده در حال پیگیری دارد. 
مســعود ستایشی سخنگوی قوه قضائیه در نشســت خبری روز گذشته اش 
با اشــاره به مهدی تاج گفت: «برای آقای تاج دو پرونده مطرح اســت. این 
پرونده ها براساس گزارش سازمان بازرسی کل کشور در دادسرای ناحیه ۲۸ 
ویژه کارکنان دولت به اتهام تضییــع وجوه بیت المال و تصرف غیرمجاز در 
منابــع ملی مطمح نظر اســت. این پرونده با صدور قرار جلب دادرســی و 
کیفرخواســت به دادگاه کیفری ۲ ارجاع شــده و پرونده در این شــعبه وارد 
بررسی شده است و در تاریخ هفتم آذر سال جاری در ۱۰ بند نقص تحقیقات 
گرفت و برای رفع نقص به دادســتانی عمومی و انقالب تهران اعاده شــد. 
چنانچه نسبت به این دو پرونده تصمیم قانونی گرفته شود پس از قطعیت 
نتیجه آن اعالم خواهد شد». مسئله حاال دوباره همان ابهام قدیمی را دارد 
و یک موضوع جدیــد را مطرح می کند؛ اول اینکه اگر پرونده قضائی مهدی 
تاج حل نشــده بود او چطور توانسته در انتخابات ریاست فدراسیون فوتبال 
شــرکت کند و چه نهاد یا شــخصی صالحیت او را تأییــد کرده و دوم اینکه 
اگر مهدی تــاج در این دو پرونده مــورد نظر که قوه قضائیــه عنوان کرده، 
مجرم شــناخته شود، آن وقت تکلیف صندلی ریاست فدراسیون فوتبال چه 

می شود؟

 ابهام دوباره درباره ریاست   تاج

 نیم فصــل دوم رقابت های لیگ برتر فوتبال ایران از امروز به طور رســمی شــروع 
می شــود تا در حساس ترین بازی هفته شانزدهم دو تیم مدعی سپاهان و استقالل در 
اصفهان به مصاف یکدیگر بروند. اهمیت این بازی دســت کمی از جدال برای رسیدن 
به عنوان قهرمانی ندارد. ماجرا از این قرار اســت که پیش از اســتارت بازی های این 
هفته، هر دو تیم با ۲۷ امتیاز در رده های سوم و چهارم جدول رده بندی قرار گرفته اند 
و فقط تفاضل گل اســت که سپاهان را باالتر از استقالل نشانده است. با این حال و با 
توجــه به تغییراتی که در قوانین رده بندی اعمال شــده، از االن که نیم فصل دوم آغاز 
می شــود، تفاضل گل در اولویت بعدی قرار می گیرد و بازی رودررو اســت که تکلیف 
تیم های هم امتیاز را در جدول مشــخص کند. اســتقالل در شرایطی امروز به مصاف 
ســپاهان مــی رود که در بازی رفت و در ورزشــگاه آزادی با دو گل بــازی را به رقیب 
زردپوش لیگ واگذار کرد تا نه تنها نوار شکســت ناپذیری ۳۰ بازی متوالی اش گسسته 
شــود، بلکه لیگ را هم با یک شوک مهم شــروع کند. بدیهی است که اگر امروز بازی 
مساوی شود اســتقالل دو بار ضرر می کند؛ اول اینکه به دلیل همان ماجرای تفاضل 
گل همچنان پایین تر از اصفهانی ها قرار می گیرد و دوم اینکه در ادامه مسیر هرگاه که 
امتیازش با ســپاهان برابر شد، فارغ از اینکه تفاضل گل خوبی هم که داشته باشد، باز 
به دلیل آنکه در مجموع دو بازی عملکرد خوبی نداشته ، در جدول پایین تر از سپاهان 
قــرار می گیرد. البته که این موضوع آن هم با توجه به اینکه تازه قرار اســت بازی اول 
نیم فصل دوم برگزار شــود چنــدان جایگاهی در تفکرات ســرمربیان دو تیم نخواهد 
داشت. هر دو ســرمربی پرتغالی، یعنی ریکاردو سا پینتو در استقالل و ژوزه مورایس 
در ســپاهان به خوبی می دانند که اگر قرار اســت شانســی برای رسیدن به قهرمانی 
در این فصل داشــته باشــند باید از همین بازی های به اصالح شــش امتیازی، برد به 
دســت بیاورند. روی کاغذ و با توجه به مسئله میزبانی شرایط برای سپاهانی ها امروز 
مهم تر اســت ولی استقالل و ســرمربی اش که در هفته های اخیر حسابی تحت فشار 
قرار گرفته اند عالقه ای به دادن امتیــاز به رقیب ندارند. به ویژه اینکه آنها بازی رفت 

را باخته اند و سا پینتو به هواداران استقالل قول داده در بازی برگشت جبران کند.
با وجود انگیزه ای که اســتقاللی ها دارند اما دســت ســرمربی این تیم چندان باز 
نیســت. او همین حاال پنج بازیکن را به دلیل مصدومیت و محرومیت در اختیار ندارد 
که می تواند لطمه بزرگی محسوب شــود. بزرگ ترین غایب استقالل برای بازی امروز 
کاپیتان سیدحســین حسینی است. با وجود تالش زیاد پزشکان استقالل او این بازی را 
با اعالم رسمی خودش از دست داده است. عارف غالمی و محمدحسین مرادمند هم 
دیگر مصدومان این باشــگاه هســتند که بازی مهم امروز را از دست داده اند. در کنار 
این ســه نفر، روزبه چشمی، هافبک مورد اعتماد ســا پینتو هم به دلیل چهاراخطاره 
بودن بازی را از دســت داده و دست آخر، عزیزبک آمانوف ازبک که شایعاتی مبنی بر 
خروجش از اســتقالل هم به گوش می رســد، از فهرست این بازی خط خورده است. 
اینها همه در شرایطی است که سپاهان از لحاظ مهره مشکلی برای جدال با استقالل 

ندارد و ژوزه مورایس حسابی آماده نبردی حساس است.
وقتی مورایس ستاره های بهتری خرید

فارغ از مســائل فنی که اهمیت این بــازی را با توجه به جایگاه دو تیم حســابی 
حســاس کرده، این بازی چند جنــگ پنهان دیگر هم دارد که مربــوط به فعالیت دو 
باشــگاه در بازار نقل و انتقاالت اســت. درســت اســت که این روزها هیچ کدام از دو 
باشــگاه خرید جدیدی نداشــته اند ولی تیم اصفهانی به وضــوح کارنامه بهتری در 
جذب بازیکن، پیش از شروع لیگ ۲۲ داشته است. سپاهان بازیکنانی مثل پیام نیازمند، 
محمد دانشــگر، رناتو داســیلویرا، نیلســون جونیور، رامین رضاییــان، میالد زکی پور، 
مانوئل فرناندز، الویس کامســوبا، محمد علی نژاد و عیسی مرادی را خرید که به طرز 
چشــمگیری آنها همگی تبدیل به مهره های کلیدی شــدند. رامین رضاییان به عنوان 

یکی از بهترین خریدهای فصل، توانســته برای ســپاهان ســه گل بزند و سه گل هم 
بســازد. بعد از او، محمــد علی نژاد با دو گل و یک پاس گل عملکردی درخشــان در 
ترکیب سپاهان داشت و عیسی مرادی و امید نورافکن هرکدام توانستند در کنار میالد 
زکی پور دو بار در نقش گل زن بدرخشند. مانوئل فرناندز و محمد دانشگر هم هرکدام 
یــک  بار موفق به گل زنی برای تیم خود شــدند و ثبت هفت کلین شــیت در ۱۲ بازی 
نشان از عملکرد موفق پیام نیازمند در خط دروازه سپاهان دارد تا بعد از پرسپولیس، 
سپاهان هم خریدهای بسیار موفقی در بازار تابستانه داشته باشد. استقالل ولی در این 
زمینه چندان توفیقی نداشــته است. محمد محبی و مهدی قایدی بهترین خریدهای 
اســتقالل در بازار تابستانه بودند که نکته مهم درباره هر دو ستاره بوشهری استقالل، 
قرارداد قرضی آنها با آبی پوشــان پایتخت اســت. محبی توانست با ثبت چهار گل و 
یک پاس گل نیم فصل نخســت را به پایان برساند و بهترین گل زن استقالل بود. پیمان 
بابایی در کنار مهدی قایدی یک گله های اســتقالل در پایان نیم فصل نخست هستند، 
البتــه که هرکدام از آنها ســابقه ثبت یک پاس گل را هــم در کارنامه خود دارند. به 
جز این ســه بازیکن، امید حامدی فر، رضا میرزایی، سجاد شهباززاده، سیاوش یزدانی، 
محمدحســین زواری و محمدحســین مرادمند دیگر خریدهای تابســتانی اســتقالل 
بودند که مشــخصا تا به االن توفیقی در این باشــگاه نداشته اند. البته که شاید همین 
جابه جایی ها حداقل به جذابیت بازی امروز کمک کند چون بازیکنان زیادی از دو تیم 
وجود دارند که پیش تر پیراهن رقیب را به تن کرده اند. سجاد شهباززاده، محمد محبی 
و رضا میرزایی در اســتقالل و محمد دانشــگر، مســعود ریگی، امید نورافکن و میالد 
زکی پور در سپاهان بازیکنانی هستند که قرار است روبه روی رفقای سابق قرار بگیرند.

سپاهان علیه تیم های تهرانی
درســت است که بازی امروز اهمیت و حساســیت زیادی دارد ولی در نگاه کلی 
می توانــد یکی از پازل های رســیدن به قهرمانی برای دو تیم باشــد. این مورد برای 
سپاهان بیشتر درخورتوجه است چون آنها با تغییر مربی و خانه تکانی ای که داشتند 
به چیزی غیر از قهرمانی فکر نمی کنند. سپاهان برای رسیدن به این مهم باید تالش 
کنــد از هر دو تیم مدعی پایتخت هر ســه امتیــاز را بگیرد. امــروز فرصت دارند تا 
استقالل را پس بزنند و آن وقت اگر می خواهند جای پرسپولیس را در صدر بگیرند، 
باید دیگر تیم مدعی را هم شکســت دهند. در بین تیم های شهرســتاتی که سابقه 
قهرمانی در لیگ برتر را دارند همین ســپاهان وضعیت بســیار مناسب تری دارد. به 
غیر از اســتقالل و پرســپولیس که در شــش فصل اخیر اجازه نداده اند تیمی دیگر 
دســتش به جام قهرمانی برسد، دو تیم دیگر از تهران یعنی پاس و سایپا هم سابقه 
قهرمانی دارند. نکته جالب اینکه اولی کال از ســطح برتر فوتبال ایران محو شــده و 
دومی هم این روزها در لیگ یک توپ می زند. سه تیم غیرتهرانی استقالل خوزستان، 
فوالد و سپاهان هم دیگر تیم های فوتبال ایران هستند که سابقه قهرمانی دارند. دو 
تیم خوزســتانی هم یکی از آنها از ســطح اول فوتبال ایران فاصله گرفته و هرکدام 
یک و دو بار (فوالد) جام قهرمانی را باالی ســر برده اند ولی شــرایط برای سپاهان 
کامــال متفاوت اســت. این تیم تا به االن پنــج بار قهرمان لیگ برتر شــده و دومین 
تیم پرافتخار فوتبال ایران در این لیگ محســوب می شــود. در لیگ برتر فوتبال ایران 
فقط پرســپولیس است که توانسته با هفت عنوان قهرمانی باالتر از سپاهان بایستد. 
استقالل هم با چهار قهرمانی در تعقیب تیم سپاهان است. همین مورد شاید بخت 
ســپاهان را با توجه به تجربه و ســابقه ای که در لیگ برتر ایران دارد در مقایســه با 
ســایر تیم های غیرتهرانی برای رسیدن به قهرمانی در لیگ برتر ایران افزایش دهد. 
گو اینکه برای رســیدن به این مهم باید از ســد تیم های تهرانی عبور کند و در سایر 
بازی هایش هم کمی بیش از دو امتیاز در هر بازی کســب کند. موردی که شروعش 

می تواند از همین امروز و در تقابل با استقالل کلید بخورد.

نگاهی به حساس ترین بازی هفته شانزدهم لیگ برتر
سپاهان علیه پایتخت
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