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موفقیت کاشیما در فینال لیگ قهرمانان آسیا هفتمین قهرمانی متوالی نمایندگان 
شــرق در این مسابقات بود. الســد قطر تنها تیم غربی است که در سیزده سال گذشته 
توانســته قهرمان قاره شود و دوازده قهرمانی شــرقی ها در این مدت حکایت از برتری 

مطلق تیم های خاور دور نسبت به نمایندگان خاورمیانه دارد.
اگر کاربران ایرانی در شــبکه  های اجتماعی هنوز بر سر دایل شکست پرسپولیس 
بحث می کنند، یک حســاب توییتر که مربوط به اخبار فوتبال کره اســت، بحث تغییر 
جدول لیگ قهرمانان آســیا را مطرح کــرده، چرا که عقیده دارد حضور قطعی یک تیم 

غربی در فینال اجحاف به تیم های آماده تر شرقی است.
این روشی است که پیش از این هم وجود داشته، مثا در سال 2013 که استقال 
به نیمه نهایی رســید، تیم های شــرق و غرب در این مرحله با هم روبه رو می شدند و در 
نهایت آن ســال دو تیم شــرقی اف. سی. ســئول و گوانژو اورگرانده به فینال رسیدند. 
ممکن است کنفدراسیون فوتبال آســیا یک بار دیگر سراغ این روش برود، ولی مهم تر 

از آن فعا بررسی دایل فاصله ای است که بین تیم های این دو منطقه به وجود آمده.
تقویم این مسابقات هرچند به نفع تیم های شرقی است، ولی تنها دلیل این برتری 

نیست و نمی توان از پتانسیل فنی و سازماندهی بهتر آنها گذشت.
باشگاه های قطری و اماراتی با وجود ســرمایه گذاری فوق العاده و جذب ستارگانی 
مثل ژاوی کمبود نیروی انســانی دارند و تنها با تکیه بــر توانایی خارجی ها نمی توانند 
حریف تیم های شرقی شوند و به قله برسند. قطری ها پس از قهرمانی سال 2011 السد 
تیمی در فینال نداشــتند و العین، آخرین نماینده امارات در فینال هم در سال 2016 

مغلوب جونبوک شد.
فوتبال عربستان هم در سال های اخیر افت کرده و از طرف دیگر فدراسیون فوتبال 
این کشــور به دلیل مشکات مدیریتی مجوز برخی از باشگاه ها را صادر نکرده تا تنها با 
نیمی از ســهمیه اش در لیگ قهرمانان حاضر شود. الهال، مطرح ترین تیم عربستان در 
فینال ســال گذشته نبرد پایاپایی با اوراوارد داشت، ولی امسال پس از مصدومیت چند 

بازیکن کلیدی حتی نتوانست از گروهش صعود کند.
فوتبال ایران هرچند از نظر تولید بازیکن وضعیت بهتری از همســایه هایش دارد، 
ولی به دلیل مشکات مالی و مدیریتی باشگاه ها، سال هاست نتوانسته به قهرمانی برسد 

و پرسپولیس نخستین فینالیست ایرانی مسابقات در 8 سال گذشته بود.
در شــرق آسیا چین تاش کرده با هزینه های فراوان فاصله نسبتا زیاد فوتبالش با 
دیگــران را جبران کند، ولی همچنان نمایندگان ژاپن و کره جنوبی پیشــقراول فوتبال 

شرق هستند.
موفقیت این دو کشور در پرورش بازیکن را با نتایج خوب تیم های پایه و لژیونرهای 
پرشمارشــان می توان تایید کرد. از طرف دیگر باشگاه های جی لیگ و کی لیگ موقعیت 
باثبات اقتصادی و ســازماندهی فوق العاده ای دارند که اجازه می دهد توســعه پایداری 

داشته باشند.
فوتبال ایران از نظر پتانسیل بازیکن توان برابری با فوتبال کره و ژاپن دارد و نتایج 
سال های اخیر تیم ملی هم نشانه این توانایی است، ولی نمایندگان لیگ برتر نمی توانند 
از این توان اســتفاده کنند. باشگاه ها به دلیل بی ثباتی مدیریتی و مشکات مالی، توان 
حفظ ستاره های شــان را ندارند و برای تقویت تیم هم مجبورند سراغ بازیکنان گمنام و 
متوســط خارجی بروند. این را با دو بازیکن برزیلی کاشــیما مقایسه کنید که توانستند 

سرنوشت فینال 2018 را رقم بزنند.
جبران فاصله با نمایندگان شرق آسیا در این شرایط چندان محتمل نیست و برای 
تکرار موفقیت ســال 92 پاس، آخرین قهرمانی یک تیم ایرانی، باید بیش از این منتظر 
بمانیم و اگر کنفدراسیون تصمیم به تغییر فرمول مسابقات بگیرد، رسیدن به فینال هم 

سخت تر از این خواهد شد.

 
قهرمانی کاشیما، تایید برتری شرق آسیا سرمقاله

آرمن ساروخانيان
Armen Saroukhanian

 خبر 

 عکس العمل جنجالی دستیار کی روش 
بعد از سوت پایان بازی پرسپولیس - کاشیما

شادی پرتغالی بعد از باخت پرسپولیس
پرسپولیس در حالی میزبان بازی برگشت فینال لیگ قهرمانان آسیا 
بود که غیبت کارلوس کی روش ســرمربی تیم ملی برای تماشــای این 
دیدار از نکات تعجب برانگیز بــود. در حالی که میهمانان خارجی زیادی 
از جمله جانی اینفانتینو رییس فیفا و شــیخ سلمان رییس ای اف سی در 
ورزشگاه آزادی حضور داشتند، سرمربی تیم ملی تصمیم گرفت یک روز 
بعد از فینال آســیا به تهران بیاید و مهمترین بازی باشــگاهی در سطح 

قاره آسیا را نبیند.
در کنــار بحث عدم حضور کارلوس کــی روش در بازی فینال، نقل 
قولی از طرف مهرداد مسعودی، مشاور عالی فدراسیون فوتبال قطر برای 
برگزاری جام جهانی 2022 که برای تماشای بازی پرسپولیس و کاشیما 
آنتلــرز ژاپن به تهران آمده بود، مطرح شــده 
اســت. نقل قولی که اگر صحت داشــته باشد 

کاما بحث برانگیز خواهد بود.
مســعودی که در ورزشگاه آزادی بازی را 
دیده، در مورد واکنش الکســاندر لوپز، دستیار 
پرتغالی-برزیلــی کــی روش می گویــد: »من 
در بــازی فینــال چیزی دیدم کــه از ناکامی 
پرســپولیس در رســیدن به عنــوان قهرمانی 
دردناک تــر بــود. من بــه همراه یــک هیات 
بلندپایه قطری برای فینال در تهران بودم. من 
در جایگاه VVIP پشــت شیشه ای که کنار 
صندلی های ردیف ســوم اســت، بازی را دنبال می کردم. در کنارم مربی 
دروازه بان های برزیلی-پرتغالی تیم  ملی ایستاده بود که به محض به صدا 
در آمدن سوت پایان بازی، ایشان مشت های گره کرده خود را به هوا برد. 
من از این حرکت او مات و مبهوت شدم. بافاصله به او  گفتم به چه حقی 
در حالی که در اســتخدام فوتبال ایران هستی و مردم ایران حقوق تو را 
می دهند، از ناکامی نماینده ایران اینچنین خوشحال می شوی؟ چیزهای 
دیگری هم به او  گفتم که جوابی برای آن نداشــت. تنها توضیحش این 

بود که همشهری زیکو هست و به او تبریک می گفت.«
مسعودی در گفت وگو با ایران ورزشی این موضوع را تایید کرد اما به 

ما گفت تمایل نداشته این موضوع رسانه ای شود.
حاا می توان چند سطری برای لوپز نوشت. برای مربی تیم ملی که 
در ورزشــگاه آزادی و از ناکامی شاگرد خود در درون دروازه پرسپولیس 
خوشحال می شــود. تنها به این دلیل که همشهری یا هموطن اش مدیر 

فنی باشگاه کاشیما آنتلرز ژاپن است.
علیرضا بیرانوند بعد از موفقیت در جام جهانی و البته درخشــش در 
لیگ قهرمانان، باید آماده حضوری موفق در جام ملت های آسیا شود. چه 

کسی باید او را مهیای درخشش کند؟ 
همین الکساندر لوپز که در تمرین های تیم ملی، بیرانوند را به آغوش 
می کشــد و دســت خود را دور گردن او می اندازد. همین مربی که برای 
ناکامی شاگرد خود در ورزشــگاه آزادی، خوشحال می شود. همینی که 
مشــت هایش را گره می کند. شــاید نه به خاطر موفقیت زیکو بلکه برای 

ناکامی برانکو.

برانکو زمین دوم پرسپولیس را انتخاب کرد
برانکو ایوانکوویچ تقریباً یک ماه پیش بود که از مســووان باشــگاهش 
خواست زمین تمرین دیگری را برای تمرینات سرخپوشان اجاره کنند تا در 

فصل زمستان دو زمین برای تمرین داشته باشند. 
از این رو مســووان باشگاه پرسپولیس از چند ورزشــگاه بازدید کرده 
و گــزارش مربوط به ایــن موضوع را به برانکو دادند تــا با نظر او محل دوم 

تمرینات پرسپولیس مشخص شود.
پرسپولیســی ها دو روز قبل از بازی برگشت فینال لیگ قهرمانان آسیا 
زمین چمن اختصاصی شــان که ورزشــگاه کاظمی اســت را در اختیار تیم 
کاشــیما آنتلرز قرار دادند و شــاگردان برانکو نیز تمرین شــان را در زمین 
پژوهشــگاه انجام دادند. حضور پرسپولیسی ها در این زمین که پیش از این 
تمرینات تیم ملی در آن برگزار می شــد، کافی بود تا برانکو از کیفیت زمین 

آن ابراز رضایت کرده و خواستار اجاره اش شود. 
با توجه به درخواســت برانکو، باشگاه پرسپولیس قصد دارد با مسووان 
زمین پژوهشــگاه نفت وارد مذاکره شود تا بتواند از دو هفته آینده تمرینات 

تیم خود را در این زمین برگزار کند.
 

مســعود ســلطانی فر وزیــر ورزش 
و جوانــان در حاشــیه افتتاح ورزشــگاه 
فواد خوزســتان گفت: »خدا را شاکریم 
که ورزشــگاهی مدرن منطبق با الزامات 
بازی هــای بین المللی افتتــاح و به بهره 
برداری رســید. افتتاح اســتادیوم فواد 
خوزستان در کنار ورزشــگاه غدیر اهواز 
امکان و فرصت خوبی را برای میزبانی های 
بین المللــی فراهم می کند. خوشــبختانه 
در ســال های پــس از پیــروزی انقاب 
اســامی ورزشــگاه های بزرگی را افتتاح 
کرده ایم بخصوص در دو ســال گذشــته 
که اســتادیوم ٧٥ هزار نفری نقش جهان 
را بــه بهره برداری رســاندیم. پس از آن 
ورزشگاه پارس شــیراز را به بهره برداری 
رســاندیم و آســتان قــدس رضوی هم 
ورزشــگاه با کاس باایی را احداث کرد 
و فواد خوزستان هم این ورزشگاه مدرن 
را ساخت و پیش از آن نیز استادیوم ٧0 
هزار نفری تبریز و ورزشــگاه ثامن مشهد 

هم افتتاح شده بود.«
وزیر ورزش درباره درخواست میزبانی 
جام ملت های آسیا، این توضیحات را داد: 
»بــا مجموع این ورزشــگاه ها شــرایطی 
به وجود آمده که مسابقات جام ملت های 
آسیا در ایران میزبانی شود که درخواست 
میزبانی جام ملت های 2023 را هم ارائه 
کرده ایــم و امیدوارم با این اســتادیوم ها 
مجوز میزبانی مســابقات بزرگ را بتوانیم 
دریافت کنیم. شــرایط ایــران در زمینه 
نرم افــزاری هم خوب اســت. در همین 
بازی برگشت فینال لیگ قهرمانان آسیا، 
الزامات کنفدراســیون فوتبال آسیا ظرف 
18 روز محقق شد در حالی که در شرایط 
عــادی این کار 4 ماه زمان ازم داشــت. 
الزامات کنفدراســیون فوتبال آسیا هم با 
تاش شــبانه روزی همکارانم در شرکت 
توســعه و نگهداری اماکن ورزشی محقق 
شد و در ظرف 18 روز کار ارزنده ای انجام 
شــد و در زمینه برگزاری هم که در حد 
الزامــات بین المللی بود و مــورد ارزیابی 
محافــل بین المللی قرار گرفت جای هیچ 

حرف و بحثی نگذاشت.«
دیدار  »در  کــرد:  وی خاطرنشــان 
فینال لیگ قهرمانان آســیا، جدا از بحث 
امکانات، رفتار خوب تماشاگران نیز نمود 

ویژه ای داشــت و در کنار کار ارزنده تیم 
پرسپولیس و رســیدن به فینال با تیمی 
که تقریبا 13 بازیکن در اختیار داشــت 
رفتار تماشــاگران نشانگر یک بلوغ فکری 
بود چرا که با توجه به اینکه تیم آنها جام 
نگرفت اما درک تماشاگران و واکنش های 
مثبت شان نشان دهنده این واقعیت است 
که برخی ناهنجاری های گذشــته کاهش 
یافته و همه پرسپولیس را در حد قهرمان 

تحلیل کردند.«
وزیر ورزش با اشــاره به اینکه سال 
9٧ ســال پر  رویدادی اســت، می گوید: 
»تیم ملی فوتبال با حضور درخشــانش 
در جــام جهانی عملکــرد افتخارآمیزی 

را به جای گذاشــت و توانست بهترین و 
تاریخی ترین نتیجــه اش را در طول پنج 
دوره از حضــورش در ادوار جــام جهانی 

کسب کند.«
ســلطانی فر درباره نتایجی که ایران 
در بازی هــای آســیایی داشــته نیز این 
صحبت ها را مطرح کرد: »ورزشکاران مان 
در بازی های آســیایی جاکارتا 62 مدال 
کســب کردند که بیشــترین تعداد پس 
از پیــروزی انقاب به شــمار می رود. در 
بازی های پاراآســیایی جاکارتا نسبت به 
دوره قبلــی ارتقا داشــتیم، در المپیک 
جوانان آرژانتین از رتبه بیســت و چهارم 
دوره گذشــته به رتبه ارزشــمند هفتم 

رسیدیم و 1٧ پله صعود داشتیم. همچنین 
در لیگ قهرمانان آســیا برای نخســتین 
بار دو باشگاه اســتقال و پرسپولیس به 
مرحله یک چهــارم نهایی صعود کردند و 
می توانستیم شاهد یک نیمه نهایی ایرانی 
باشــیم. تیم ملی وزنه برداری با توجه به 
جوان گرایــی از نظر مدالی در رتبه دوم و 
از نظر تیمی ســوم دنیا شد و امیدواریم 
این موفقیت ها با قهرمانی فوتبال در جام 

ملت های آسیا کامل شود.«
وضعیــت  دربــاره  ورزش  وزیــر 
مالی ســرخابی ها هــم توضیحاتی دارد: 
»خوشبختانه قرارداد حامی مالی استقال 
و پرسپولیس تا سال 1399 برقرار است و 
هیچ مشکل مالی این دو تیم پر طرفدار را 
تهدید نمی کند. خوشــبختانه تمام بدهی 
اشــخاص حقیقی و حقوقی هر دو باشگاه 
تعیین تکلیف و پرداخت شــده است. در 
بخش بدهی های مالیاتی هم با شــفافیت 
و طی شــدن مراحل قانونی، به ســرعت 
بدهی ها و جرائم سنگین مالیاتی برجای 
مانده از سوء مدیریت های حداقل 20 سال 
گذشته در حال حل و فصل شدن است.«

دربــاره  جوانــان  و  ورزش  وزیــر 
خصوصی شــدن و وارد شدن این  دو تیم 
به ساز و کار واگذاری هم این پاسخ را داد: 
»در حال برنامه ریزی هستیم و امیدواریم 
تا پایان ســال مجوز واگذاری دو باشگاه 

استقال و پرسپولیس را بگیریم.«

کار40 روزه ورزشگاه آزادی 18 روزه انجام شد
سلطانی فر: استقال و پرسپولیس مشکل مالی ندارند
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 جهانگیری: هدیه داده شده به ورزشکاران 
و مردم اهواز قابل تقدیر است

اســحاق جهانگیری در حاشــیه افتتاح ورزشــگاه فواد 
خوزستان خطاب به مســووان این کارخانه، گفت: »هدیه ای 
که به ورزشــکاران و مردم اهــواز دادید قابل تقدیر اســت و 
مجموعه هایــی مثل فواد خوزســتان نمی توانند نســبت به 
محیط اطراف خودشان بی تفاوت باشند. مردمی که در اطراف 
مجموعه فواد خوزســتان زندگی می کنند باید احساس کنند 
نســبت به مردم استان های دیگر که از محصول فواد استفاده 
می کنند امتیازات بیشــتری دارند و فقط عوارض ناشی از یک 
واحد تولیدی را تحمل نمی کنند و برای آنها مزایایی هم داشته 
باشد.« معاون اول رییس جمهوری در ادامه حرف هایش گفت: 
»باید قدر جوانان خودمان را بدانیم و جوانان نعمت بی همتایی 
هســتند و نباید با اتکا بر برخی نقاط ضعف برای جوانان کشور 

ایجاد محدودیت کنیم.« وی با اشــاره به حضور خود در بازی 
فینال جام باشــگاه های آسیا در ورزشــگاه آزادی این جمات 
را به زبــان آورد: »برخی معتقد بودند چون تیم پرســپولیس 
قهرمان نمی شــود در ورزشگاه حاضر نشوم که در جواب گفتم 
ناجوانمردی اســت که زمانی که بچه های ما بازی را ببرند در 
ورزشگاه حاضر شویم. بچه های ما با نایب قهرمانی سبب شدند 
پرچم و نام ایران بــاا برود که باید از آنها تقدیر کرد اما آنچه 
آن روز مهم بود و من از مقامات فوتبال آســیا شنیدم عظمت 
تماشــاگران  ایرانی بود. بالغ بر 80 هزار هوادار در روز مسابقه 
نمایش فرهنگ و تمدن ایرانی و اسامی را به نمایش گذاشتند؛ 
یکی از امتیازات بازی پرسپولیس- کاشیما ژاپن حضور خانم ها 

با حفظ شئونات اسامی در ورزشگاه آزادی بود.«

تهدید رسمی فوتبال ایران از سوی ای اف سی: 
فدراسیون باید بدون دخالت دولت و مجلس کار کند

با توجه به قانون منع به کارگیری بازنشسته ها و فشار 
به بازنشســته های فدراســیون فوتبال ایران، کنفدراسیون 
فوتبال آســیا رســماً با انتشــار بیانیه ای کوتاه روی سایت 
رســمی خود فدراسیون فوتبال ایران را تهدید کرد. در این 

بیانیه آمده است:
»کنفدراســیون فوتبال آســیا با دقــت وضعیتی که 
فدراسیون فوتبال جمهوری اسامی ایران در خصوص اعام 
یک قانون از ســوی مجلس این کشور در مورد فدراسیون 
فوتبال ایــران به عنوان یک نهاد عمومــی غیردولتی وضع 

کــرده و آن را از به کارگیری افراد بازنشســته منع می کند، 
زیر نظر دارد.

فدراســیون فوتبال جمهوری اســامی ایــران تأکید 
کرده اســت که یک سازمان غیردولتی است و طبق قوانین 
ای اف سی فدراسیون ها یا اتحادیه های عضو باید فعالیت ها و 
وظایــف خود را بدون دخالت هیچ طرف ثالثی چه از جانب 

دولت یا مجلس انجام دهند. 
ای اف ســی بــا فدراســیون فوتبال ایران کــه اعضای 
هیات رییســه کنونــی اش در ماه مه  2016 )اردیبهشــت 

مــاه 9٥( و بــرای بــازه زمانــی چهــار ســاله انتخــاب 
 شــده اند، در تعامل اســت تا از هرگونــه دخالت خارجی 

ممانعت کند.
سیاست ای اف سی عدم پذیرش هرگونه دخالت طرفین 
ثالــث در امور اتحادیه ها و فدراســیون ها بــوده و از این رو 
امیدوار اســت که ظرف کمتر از دو مــاه تا آغاز رقابت های 
جام ملت های آســیا امارات 2019 فدراسیون فوتبال ایران 
بتواند اســتقال خود را حفظ کــرده و از هرگونه مجازات 

جلوگیری کند.«

شادی پرتغالی بعد از باخت پرسپولیس
عکس العمل جنجالی دستیار کی روش بعد از سوت پایان بازی پرسپولیس - کاشیما

بیرانوندناکامی تیم خوشحال از مربی بیرانوند 
علیرضا بیرانوند بعد از 

موفقیت در جام جهانی 
و البته درخشش در لیگ 

قهرمانان، باید آماده 
حضوری موفق در جام 

ملت های آسیا شود. چه 
کسی باید او را مهیای 

درخشش کند؟ 
همین الکساندر لوپز که در 

تمرین های تیم ملی، بیرانوند 
را به آغوش می کشد و 

دست خود را دور گردن او 
می اندازد اما برای ناکامی 
شاگرد خود در ورزشگاه 

آزادی، خوشحال می شود. 
همینی که مشت هایش را 

گره می کند.

اصرارهای تاج برای ماندن به اینجا می رسد: 

لغو امتیاز فدراسیون فوتبال

کي روش هم با مصاحبه 
نکردن وارد ماجرا شد

بازي پیچیده 
 تیم ملي 
با مشارکت 
فدراسیون
 اهرم فشاري به نام 
امکانات و پاداش

پرسپولیس - پیکان، 28 آبان بدون ملي پوشان

 توافق مخفیانه  باشگاه
دهان برانکو را بست
 برانکو: زيکو از ما تعريف مي کند

در ايران از ما انتقاد مي کنند

 به خواست مدیرعامل
 اسماعیلي از حضور 
در تمرین ها محروم شد

از قربانی کردن 
فرشید تا خطر 
بزرگ نبودنش

ضربه علیپور گل مي شد، کاشیما از هم مي پاشید

تهدید رسمی فوتبال ایران از سوی ای اف سی: 
فدراسیون باید بدون دخالت دولت و مجلس کار کند
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 شجاع: هیچ کس به کار ما ایمان نداشت
جز هواداران

شــجاع خلیل زاده، مدافع پرســپولیس در لیگ قهرمانان آسیا با نمایشی 
موفق توانســت از نظر آماری بهترین مدافع این فصل لقب گیرد. او از شرایط 
ســخت پرســپولیس می گوید و البته یک قرار جذاب با هــواداران می گذارد: 
»مسیر ســختی تا فینال پشت ســر گذاشــتیم و هیچ کس به کار ما ایمان 
نداشــت به جز هواداران و کادرفنی و بازیکنان. ما می دانســتیم که می توانیم 
اتفاق بزرگی را رقم بزنیم و بــرای همین تا آخرین توان جنگیدیم. باور کنید 
آخرین توان ما بود و اگر ذره ای کم گذاشــتیم هواداران ببخشــند. نشــد اما 
ما تســلیم نمی شویم و روزهای خوب پرســپولیس تمام نخواهد شد و دوباره 
خواهیم جنگید. خوشــحالیم که هواداران به ما ایمان دارند و در کنار آنها به 
بزرگترین افتخارات فکر می کنیم. مطمئن باشــید سال آینده برای آنها جبران 
خواهیم کرد و به قهرمانی آســیا خواهیم رســید. این یک وعده نیســت و ما 
نشــان داده ایم که قادر به انجام کارهای بزرگ 
هستیم و اگر خسته نمی شدیم و توان مان تمام 
نمی شــد در همین فصل به آن می رســیدیم.« 
خلیل زاده درباره عدم حضورش در فهرست تیم 
ملــی علیرغم عملکرد مثبتــی که در این فصل 
داشته گفت: »هیچ چیزی برای مردم کشورمان 
ارزشمندتر از پرچم کشورمان و پیراهن تیم ملی 
نیست. من نیز همیشــه عاشق پرچم و پیراهن 
تیم ملی کشــورم هستم و دوســت دارم بتوانم 
عضوی از آن باشــم. شــاید هنوز آنطور که باید 
خوب نبوده ام و تاشم را بیشتر خواهم کرد تا در 
پرسپولیس خیلی بهتر از این هم باشم. نظر سرمربی تیم ملی همیشه محترم 
است و به آن احترام می گذارم.« خلیل زاده با توجه به مسیری که طی دو فصل 
اخیر پشــت سر گذاشــته اند، چقدر امیدوار است در فصل آینده دست شان به 
جام برســد، گفت: »این خیلی حسرت برانگیز بود که در آزادی و در یک قدمی 
جــام و در حالــی که آن را جلوی چشــم مان می دیدیم به آن نرســیدیم اما 
وجدان مان راحت اســت که یک درصد هم از توان مان کم نگذاشــتیم و واقعا 
دیگر آنجا نشــد. چرا قهرمان نشویم؟ ما فصل گذشته به نیمه نهایی رسیدیم. 
بدشانسی بزرگی آوردیم و نشد. امسال هم در فینال و با تیمی که خسته شده 
بود و هر روز یک نفر کم می شــد. مطمئن باشــید برای فصل آینده این برای 
ما رویا نخواهد بود و تاش خواهیم کرد تا به آن برســیم.« شــجاع با تشکر از 
هواداران بانویی که در اســتادیوم آزادی حاضر شده بودند، گفت: »این یکی از 
اتفاقات خوب اســتادیوم آزادی بود و خوشحالم که آنها نیز در کنار ما حاضر 
بودند. امیدوارم این حمایت و حضور همیشــگی باشــد و مطمئنا مردم ایران 

اینقدر از فرهنگ غنی هستند که هیچ مشکلی پیش نخواهد آمد.«

منتظر مدافعان جدید باشید
با مصدومیــت محمد انصاری و حســین ماهینی و اینکــه دو بازیکن 
پرســپولیس تا پایان فصل قادر نیســتند بازی کنند، بــه احتمال زیاد این 
تیــم چند بازیکن جدید جذب خواهد کرد. ایــن ۲ بازیکن از اعضای اصلی 
خط دفاع پرســپولیس بودند و به دلیل نبود آنها این تیم با کمبود مهره در 
خط دفاع روبه رو شــده اســت. به همین دلیل احتمال جذب مدافع در تیم 
پرســپولیس بسیار زیاد است و با باز شــدن پنجره نقل و انتقاات این تیم، 

شاهد خرید ۲ الی ۳ بازیکن جدید در پرسپولیس خواهیم بود.
 

پیگیری ها برای جراحی انصاری
پارگی رباط صلیبی محمد انصاری مدافع تیم پرســپولیس تایید شــد 
و ایــن بازیکن باید به زودی زانوی مصدوم خود را به تیغ جراحان بســپارد. 
انصاری برای آمادگی عمل باید فیزیوتراپی و یخ درمانی را بر روی زانوی خود 
انجام دهد و تا حــدود ۳ هفته دیگر عمل جراحی روی پای او انجام خواهد 
شــد. انصاری برای آمادگی ازم جهت عمل جراحی باید التهاب زانوی خود 
را با روش های عنوان شــده کم کند. حمیدرضا گرشاسبی مدیرعامل باشگاه 
پرســپولیس در تماس تلفنی با محمد انصاری مدافع مصدوم این تیم پیگیر 
آخرین وضعیت روند درمانی او شد. در همین رابطه علیرضا حقیقت پزشک 
باشگاه پرســپولیس به این باشگاه رفت و توضیحاتی درباره وضعیت انصاری 

و روند درمانی او ارائه کرد.

مصاحبه و خبر

 از اول هم معلوم بود که بازنده این دعوا پرســپولیس است. پرسپولیسی که وقتی مدیرانش بدون 
نظرخواهی از ســرمربی قوِل بازی بدون ملی پوشــان را داده اند، چطور می توانیم از سازمان لیگ 
انتظار داشته باشــیم که یاری اش کنند و نگویند مخالفت برانکو مهم نیست؟ پرسپولیس تنها به 
یک شــرط می تواند از زیر بار بازی 28 آبان با پیکان شــانه خالی کند که شکســت سه بر صفر 
در این بازی را بپذیرد اما این چیزی نیســت که برانکو خواســته باشــد. همانطور که بازی بدون 
ملی پوشــان را نپذیرفته بود و به خاطر یک امضای اشــتباه در بدترین زمان، باید به آن تن بدهد. 
برای همین اســت که گفته تیمش را با بازیکنان کم سن و سال و کم تجربه ای که خیلی  از آنها این 
فصل تازه فرصت نیمکت نشــینی در پرسپولیس را به دست آورده اند، به دیدار پیکان می فرستد.
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زهرا اسدی
Zahra Asadi

برای پیــدا کردن مقصــر از هر طرف کــه برویم، 
مقصدمان یکی است: بی توجهی سازمان لیگ به حضور 
پرسپولیس در لیگ قهرمانان آسیا و احتمال فینالیست 
شدنش. حکایت استقال هم چیزی جز این نیست و تنها 
تفاوتش با قرمزها، اینکه زودتر از دغدغه لیگ قهرمانان 
فارغ شد وگرنه حاا باید مثل پرسپولیس با سازمان لیگ 
که چنیــن روزهایی را پیش بینی نکرده بود، دســت به 

یقه می شد.
اینکه ســازمان لیگ را مقصر می دانیم، دلیلش در 
جدول لیگ برتر پیداســت. جایی کــه برخی تیم ها 1۲ 
بازی انجام داده اند، بعضی ها 11 و پرســپولیس فقط 9 
بازی. این اختاف را می شد نادیده گرفت اگر فوتبال مان 
با جام ملت ها و اردوهای تیم ملی درگیر نبود. حال آنکه 
ملی پوشــان همین اان هم در اردو هستند و از ۲7 آذر 
که آخرین اردوی تیم ملی آغاز می شــود، دیگر فرصتی 
برای بازی کردن پیش نمی آید چرا که از دو هفته پیش از 

شروع جام ملت ها همه لیگ ها باید تعطیل شوند.
یعنی حتی اگر دو بازی پرسپولیس در جام حذفی 
را به حســاب نیاوریم، این تیم برای برگزاری ســه بازی 
معوقه  و سه بازی باقیمانده اش در لیگ برتر تنها یک ماه 
فرصت دارد و دســت کم باید هر 4 روز یک بار به میدان 
برود. حریفان پرســپولیس در ســه بازی معوقه این تیم 
پیکان، ذوب آهن و ســپاهان هســتند که فقط بازی با 
پیکان در فیفادی برگزار می شــود و تیم برانکو باید از 4 
آذر که لیگ از ســر گرفته می شود، 5 بازی انجام بدهد و 
این، بازی های دو تیم اصفهانی را هم فشرده  خواهد کرد.

شــاید با تعویق دوباره بازی های پرسپولیس به بعد 
از جام  ملت ها می شــد این گره را باز کرد اما موضوع این 
است که تیم های حریف راضی به چنین تغییری نیستند 
چرا که می دانند تیــم برانکو در نیم فصــل دوم تقویت 
می شــود. از طرفی لیگ قهرمانان ۲019 هم بعد از جام 
ملت ها آغاز می شــود و حضور دوباره پرسپولیس در این 
تورنمنت، فرصت برگــزاری بازی های معوقه قرمزها در 

آن زمان را می سوزاند.
البته فعا دعوا بر ســر بازی پرســپولیس و پیکان 
اســت که ســازمان لیگ به برگزاری اش در روز ۲8 آبان 
اصــرار دارد و برانکو بــه آن راضی نبود. جالــب اما این 
است که باشگاه منفعل پرســپولیس حتی برای دفاع از 
سرمربی اش که به مرخصی رفته و یک روز پیش از بازی 

با پیکان برمی گردد، حرفی به زبان نیاورده. دلیلش شاید 
همان نامه ای باشد که مسوول کمیته مسابقات سازمان 
لیگ به عنوان برگ برنده رو کرده و برانکو ایوانکوویچ در 

جریانش نیست.
ســعید فتاحی در واکنش به مخالفت مرد کروات با 
بازی بدون ملی پوشــان گفته بود از پرسپولیسی ها نامه 
و امضا دارد کــه بازی بدون ملی پوشــان را پذیرفته اند: 
»وقتی باشــگاه پرســپولیس خواســتار تعویق بازی با 
پیکان شــد به آنها گفتم اگر به فینال برســید مجبورید 
بدون ملی پوشان بازی معوقه خود را انجام دهید. باشگاه 
پرســپولیس این موضوع را پذیرفت و به در خواست من، 
موافقت خود را کتبا اعام کردند. وقتی پرسپولیس نامه 
رســمی زده و پذیرفته که بدون ملی پوشــانش مقابل 

پیکان بازی کند، دیگر حرفی باقی نمی ماند.«
عجیب اســت اما برانکو می گوید که باشــگاه برای 
امضای چنین نامه ای نظر او را نپرســیده : »من مشکلی 
نــدارم و فتاحی و دوســتانش می توانند نامه باشــگاه 
پرسپولیس را منتشــر کنند اما من نمی دانم چه نامه ای 
زده شده. من فقط می دانم قبل از بازی با تیم نود ارومیه 
از ما خواستند بدون ملی پوشان مان بازی کنیم که درباره 
آن بحث و در نهایت بازی کردیم اما از این نامه بی خبرم. 
اینکه نامــه بزنند یا نه در حیطه کاری من نیســت و اگر 
نامه نگاری هم شده باشــد از سوی باشگاه بوده اما به من 
بگویید در غیاب ملی پوشــان و مصدومان باید چطور در 

لیگ بازی کنیم؟ «
برای همین مســووان پرســپولیس هیچ حرفی 
نزده اند و پرســش های ما از مدیر روابط عمومی باشگاه 
هم با این وعده به درد نخور که »باشــگاه به زودی موضع 
رســمی خود را اعام خواهد کرد« بی پاســخ ماند. البته 
پرسپولیســی ها برای رضایت گرفتــن از برانکو خیلی 
تاش کردند و او چه پاســخی می تواند برای آنها داشته 
باشد جز اینکه با همه دلخوری ها و مخالفت هایش، بازی 

بدون ملی پوشان را بپذیرد؟
هر چند حتی اگر فرض را بر امضا نشــدن این نامه 
بگذاریم، باز بعید بود که ســازمان لیــگ کوتاه بیاید. به 
همین خاطر این بار به جای بازی پرســپولیس، به گفته 
فتاحی زمان اردوی تیم ملــی را تغییر داده اند تا بیرانوند 
و نوراللهی و امیدها هــم بتوانند در لیگ به میدان بروند. 
البتــه نه در بــازی با پیــکان: »از کی روش خواســتیم 
اجازه دهد پرسپولیس ملی پوشــانش را برای بازی های 
معوقه اش در اختیار داشــته باشــد. البته پرسپولیس 
فقط مقابل ســپاهان و ذوب آهن می تواند از ملی پوشان 

استفاده کند و مقابل پیکان باید بدون آنها بازی کند.«
مشکل پرســپولیس هم اتفاقا همین بازی با پیکان 
اســت چرا که غیــر از آن هفــت ملی پــوش )بیرانوند، 

نوراللهی، رســن و چهار بازیکن امید(، حسین ماهینی، 
محمد انصاری و امید عالیشاه را هم به دلیل مصدومیت 
در اختیــار نخواهد داشــت و برانکو بــرای انتخاب 11 
بازیکن اصلی خــود در مجموع 19 بازیکــن در اختیار 
خواهد داشــت. 9 بازیکن بزرگســال، ۳ بازیکن زیر ۲5 
ســال، ۲ بازیکن زیر ۲۳ سال و 5 بازیکن زیر ۲1 سال. به 
این دلیل که بیرانوند و نوراللهی سه شــنبه آینده باید در 
قطر مقابل ونزوئا بازی کنند و بشار رسن هم در ترکیب 

تیم ملی عراق مقابل بولیوی به میدان برود.
البته قرار شــده چهار بازیکن پرسپولیس از اردوی 
تیم امید برگردند تا این تیم با کم شــدن ملی پوشــانش 
مجبور به بازی مقابل پیکان شــود اما این هم برای رفع 
مشکات پرسپولیس کفایت نمی کند. به ویژه که شایعه 
شــده کمیته انضباطی تصمیم بــه محرومیت بوژیدار 
رادوشویچ )بخاطر درگیری هایش در بازی با سایپا( شده 
که اگر چنین شود، پرسپولیس باید با یک دروازه بان که 
ابوالفضل درویش وند اســت و تا امروز در لیگ برتر بازی 

نکرده، به دیدار پیکان برود.
در چنین شــرایطی چطور می شود حق را به برانکو 
نداد؟ البته که او معترض است و بدتر اینکه مرخصی اش 
یکشنبه به پایان می رسد و یک روز پیش از بازی با پیکان 
که قرار است دوشنبه ۲8 آبان برگزار شود، تازه به تهران 
برمی گردد. بــرای همین تصمیم ســازمان لیگ برای 
بازی بــا پیکان را هنوز نپذیرفته: »مــا نمی توانیم بدون 
ملی پوشــان مان در لیگ بازی کنیم چرا که انگار متهم 
هســتیم که به عنوان نماینده ایران به فینال آسیا رفتیم! 
طبعــاً نمی خواهیم زیر بار این برنامــه برویم. چطور در 
غیاب ملی پوشــان و مصدومان در لیگ بازی کنیم؟ چه 

تیمــی می تواند اینطور به میدان بــرود؟ ما 4 بازیکن در 
تیم امیــد، ۲ بازیکن در تیم بزرگســاان و یک بازیکن 
در تیم ملی عراق داریم و ۲ مصدوم هم روی دســت مان 
اســت. در این شــرایط به من بگویید چطــور باید بازی 

کنیم؟ «
مخاطب مرد کروات، سازمان لیگ است و اعتراض او 
به اینکه »باید شفاف به مردم گفته شود که اگر بازی های 
پرسپولیس به تعویق افتاد به درخواست خودمان نبود. ما 
به فینال آسیا رسیدیم و اتوماتیک وار بازی های مان عقب  
افتاد. حاا هم که اردوی تیم ملی آغاز شده، برای ما بازی 
گذاشــته اند. آنها باید برنامه را درست تنظیم کنند. اان 
کاشــیما قهرمان آسیا شد و تا چند روز دیگر باید در جام 
باشــگاه های جهان به میدان برود. فکر می کنید در ژاپن 
برای این تیم چطور تصمیــم می گیرند؟ آیا همزمان که 
کاشــیما در امارات مشغول بازی است، در لیگ ژاپن هم 
برایش بازی می گذارند؟ مشــخص است که بازی هایش 

به تعویق می افتد.«
آقای ســرمربی اگر دست هایش اینقدر خالی نبود، 
اعتراضی به بازی کردن نداشت اما حاا قانون این اجازه 
را به او می دهد که تیمش را در فیفادی به میدان نفرستد: 
»می توانیــم در فیفا دی بازی نکنیــم و این حرف من با 
استناد به قانون فیفا است. اگر قوانین فیفا اجازه می دهد 
که در فیفادی بــازی کنیم، بازی می کنیم اما آنها چطور 
فکر کردند کــه در غیاب ملی پوشــان مان و در فیفادی 
می توانیم به میدان برویــم؟ هر چند اگر قانون بگوید، ما 
بدون 10 بازیکن مان بازی خواهیم کرد اما من اان ایران 
نیستم و یک روز قبل از تاریخی که گفته اند باید با پیکان 

بازی کنیم، به تهران می آیم.«

این ها اما دایلی نیســت که ســازمان لیگ را قانع 
کند وگرنه ســعید فتاحی مقابل ســرمربی پرسپولیس 
و گفته های به حق او موضع نمی گرفــت. او اما در قامت 
مسوول کمیته مسابقات سازمان لیگی که همه مشکات 
امروز در بی تدبیری و غیرقابل انعطاف بودنش ریشه دارد، 
مقابل پرسپولیس موضع گرفته و حتی ترجیح می دهد 
دایل و حرف های ایوانکوویچ را نشــنیده بگیرد: »من با 
پرسپولیســی ها صحبت کردم و به آنها گفتم برای دیدار 
معوقه تان با پیکان دو تاریخ مدنظر ماست. یا ۲8 آبان و یا 
اول آذر که در نهایت تاریخ ۲8 آبان نهایی شد. حاا اینکه 
برانکو موافق یا مخالف برگزاری این بازی است، بحث اش 
جداست و پرســپولیس هم اگر در بازی با پیکان حاضر 

نشود، سه بر صفر بازنده خواهد شد.«
آیا اصا پرسپولیسی ها برنامه ای برای بازی نکردن 
دارند که آقای مســوول این طور تهدیدشــان می کند؟ 
البته که بازی می کنند. این را خوِد برانکو هم اعام کرده 
اما با دلخوری: »بازی می کنیم چــون مقصر و گناهکار 
هســتیم! چون به فینال آســیا رفتیم گنــاه کرده ایم و 

مقصریم پس بازی می کنیم.«
پرسپولیســی  که در این بازی دیدیــم اما یک تیم 
متفاوت اســت. تیمی ناشــناخته با یکســری بازیکن 
جوان که تجربه بــازی در لیگ برتــر را ندارند و در این 
یــک هفته بــدون ســرمربی تمرین خواهنــد کرد. به 
قول برانکو: »مــا با تیم زیر 17 ســاله ها بازی می کنیم! 
اگــر قرار بر این اســت که بازی انجام شــود و رســمی 
نباشــد، با همان زیــر 17 ســاله ها بــازی می کنیم و 
 من هم یکشــنبه بــه ایــران برمی گردم تا آمــاده این 

بازی شویم.«

پرسپولیس - پیکان، 28 آبان بدون ملی پوشان

توافق مخفیانه  باشگاه، دهان برانکو را بست

برانکو ایوانکوویــچ به آینده نگاه 
دارد، به فردایی که از راه می  رســد و البته 
دوســت دارد افتخاراتش با پرسپولیس را 
مرور کند و بداند چه مســیر جذابی را طی 
کــرده تا به امروز رســیده. برانکو در این 
البته  انتقادات پاسخ می دهد و  مصاحبه به 
مثل همیشه آرام و بی هیاهو همه چیز را به 

بررسی می گذارد.
   

چند روز از فینال لیگ قهرمانان آسیا 
گذشته و می خواهیم حس و حال شما را در 
روزهای بعد از نایب قهرمانی پرســپولیس 

بدانیم. 
 هــر لحظه که از بــازی فینال می گذرد، 
اتفاقــات حاضر در ایــن رقابت هــا را در ذهنم 
مــرور می کنم و می بینم کــه بازیکنانم چقدر با 
ســختی مبارزه کردند و از جان مایه گذاشــتند 
تا پرســپولیس بتواند به فینــال لیگ قهرمانان 
آسیا برســد. به تک تک بازیکنانم و لحظاتی که 
ساختند احســاس غرور می کنم. ما با یک تعداد 
بازیکن محدود ۶ مسابقه بسیار بزرگ را در آسیا 
پشت سر گذاشــتیم و از نظر نمایش بازیکنانم 
بــه تک تک آنها می بالم چــرا که هرچه در توان 
داشتند در زمین انجام دادند. این برای تا قبل از 
بازی فینال بود اما وقتی به فینال آسیا رسیدیم 
فاصله ما تا رســیدن به جام این رقابت ها بسیار 
کــم بود اما همه دیدند کــه در فینال و در این 
دو بازی چه شــد ولی باید یــک نکته را بگویم 
که برایم مسرت بخش است و آن اینکه هواداران 
پرسپولیس با این نحوه صعود به فینال احساس 
غــرور کردند و شــاید به همیــن خاطر بود که 
در بــازی فینــال در تهران یک جــو فوق العاده 
ساختند و فضای تماشــایی را به وجود آوردند. 
به هواداران مان می بالم و به داشتن شان احساس 
غرور می کنم چرا که میهمانان خارجی که برای 
تماشای این بازی به تهران آمده بودند هم از جو 
ورزشگاه تمجید می کردند و اعتراف داشتند که 
جو ورزشگاه آزادی شگفت انگیز و فوق العاده زیبا 
بود. حتی برخی از آنها به من گفتند که جو این 
بازی حتی از آســیا فراتر بــود و چنین جوی را 
مدت ها بود که ندیده بودند. اتفاقاتی در ورزشگاه 
آزادی رخ داد کــه هر ایرانــی به ایرانی بودنش 
افتخار کرد و همه ما در آن روز به اتفاقاتی که 

رخ داد افتخار کردیم.
 این حرف ها درســت امــا به نظر 
می رســد که از لحاظ فنی بین تیم های 
پرسپولیس و کاشــیما اختاف زیادی 

بود. 
 بله حرف درســتی اســت اما خود 
شما بهتر از هرکسی می دانید که ما در یک 
ســال اخیر محروم بودیــم و ۲ پنجره نقل 
و انتقاات باشگاه بســته بود. ما بازیکن 
از دســت دادیم امــا حتی نتوانســتیم 

یــک  بازیکن هــم بگیریــم و در کنار همه 
این مســائل متأســفانه بازیکنان کلیدی ما یا از 
پرسپولیس جدا شدند یا به دلیل مصدومیت آنها 
را در اختیار نداشتیم. با وجود همه محدودیت ها 
و مصدومیت هــا کار را پیش بردیــم اما برخی 
بازیکنان به صورت کوتاه مدت مصدوم شــدند 
مثل عالیشــاه و برخی هــم طوانی مدت دچار 
مصدومیت شــدند مثل محمد انصاری و حسین 
ماهینی. با این همه احســاس غرور من به بازی 
فینال و بازی آخر است چون خودم اعتقاد دارم 
که فاصله بسیار کمی با جام قهرمانی داشتیم و 
با یک قدم کوتاه هم می توانستیم به جام برسیم. 
در بازی رفــت همه دیدند که مــا در دقیقه 5 
یک موقعیت طایی از دســت دادیم و اگر توپ 
علی علیپور در آن شرایط گل می شد شاید خیلی 
از مسائل تغییر می کرد و روند متفاوتی را شاهد 
بودیم. با وجود اینکه بازیکن نداشــتیم اما مقابل 
کاشــیما نشــان دادیم که فاصله زیادی با آنها 

نداریم و خیلی خوب بازی کردیم.
حاا در لیگ قهرمانان آسیا دوم شدید 
و خیلی ها نگران آینده پرسپولیس هستند 
چرا که این نگرانی وجود دارد که تیم شما 

دچار افت روحی شده باشد. 
 من باوری دارم که شاید برای بقیه متفاوت 
باشد. اان برای ما آسیا تمام شد و بازیکنان باید 
به آینــده و بازی های رو به جلــو فکر کنند. من 
از منظری کار را می بینم که تیم به فینال آســیا 
رسیده و باید انگیزه بیشــتری داشته باشد و در 
بازی ها پر توان تر ظاهر شود تا به همه نشان دهد 
که این تیم ایق و ســزاوار حضور در فینال آسیا 
بوده اســت. همه باید بدانند کــه این تیم چطور 
فینالیســت شــده و حاا بازیکنــان پرتوان تر از 
گذشته باید بازی کنند چرا که تجربه تیمم بیشتر 
از قبل شــده است. در این شرایط شک ندارم که 
توانایی بازیکنانم بیشــتر از قبل شده و با شرایط 

بهتری در لیگ بازی خواهیم کرد.
این مســاله هم توجــه کنید که  به 
تیم شــما با کمبود بازیکن مواجه است و 
باعث  ملی  تیم  اردوهــای  و  مصدومیت ها 

شده دست شما خالی باشد. 
 بله، با 11 بازیکن کار کردن واقعاً ســخت 
اســت اما با شــناختی که از بازیکنانم دارم این 
را می گویم کــه به همه آنها ایمــان دارم چون 
آنهــا امتحان خود را پیــش از این پس داده اند. 
حــاا ما به لیگ برگشــتیم و باید با ســپاهان، 
تراکتورســازی، ذوب آهــن و ... رقابت کنیم که 
همگی آنها تیم های خوب و پرمهره ای هســتند 
امــا تیم من هم با تجربه اســت و این مســاله 
برای ما یک انگیزه به حســاب می آید تا بهترین 

عملکردمان را نشان دهیم.
یک سوال شــفاف می پرسیم و انتظار 
داریم که پاسخ شفافی هم بدهید. در فضای 
مجازی و برخی مصاحبه ها برخی ها مدعی 

هستند که پرسپولیس تیم دولتی است 
و حمایت هــای ویژه و خاصــی از این تیم 
می شود. آیا شــما اینکه روی پرسپولیس 
تمرکز ویژه ای وجود دارد را تایید می کنید؟ 
 پاسخ سوال شــما را اینگونه می دهم. از 
شما یک ســوال می پرسم، آیا در لیگ قهرمانان 
آســیا دولــت برای پرســپولیس بــازی کرد یا 
بازیکنانــش؟ ! آیا دولت برای مــا به میدان رفت 
یا بازیکنان پرســپولیس؟ ! در مرحله یک هشتم 
نهایی، یک چهــارم نهایــی، نیمه نهایی و فینال 
دولتمــردان برای پرســپولیس بــازی کردند یا 
بازیکنان؟ ! اگر واقع بینانه نگاه کنید می بینید که 
حتی در لیگ قهرمانان آســیا هم مثل لیگ برتر 
داوری هــا به ضرر ما بود و داور چینی بازی رفت 
فینال یک پنالتی برای ما نگرفت و گل آفســاید 
کاشیما را تایید کرد. حتی در بازی برگشت هم 
که در ورزشــگاه آزادی انجام شد داوری به ضرر 
ما بود، حاا شــما به من بگویید که آیا دولت به 
ما کمک کرده؟ در لیگ ایران اگر بررســی کنید 
بیشــترین ضرر از ناحیه داوری علیه پرسپولیس 
بوده و بیشترین اشتباهات برای تیم ما رخ داده 
اســت و هیچ تیمی به اندازه مــا از داوری ضرر 
نکرده اســت. مقابل سایپا گل آفساید خوردیم و 
همه به آن اذعان کردند، در ۳ ســال اخیر بارها 
اشتباهات داوری علیه تیم ما بود اما من باز هم 
از شما می پرسم که آیا با این شرایط دولت به ما 
کمک کرده است؟ نمی دانم چطور برخی ها ادعا 
می کنند که دولت به ما کمک کرده و برایم این 

مساله جای سوال است.
چرا  می گویند  پرســپولیس  منتقدان 
پرســپولیس  روی  تلویزیونی  برنامه های 

متمرکز بوده است؟ 
 وقتی پرســپولیس به فینال آسیا رسید 
و بــازی مهمی در پیــش دارد توقــع دارید به 
جای بــازی پرســپولیس و کاشــیما تلویزیون 
بازی اکســین البرز و گل گهر را پخش کند؟ آیا 
این کار رسانه ای اســت؟ من واقعاً این حرف ها 
را نمی فهمم! یک ســوال از شــما می پرســم؛ 
چرا شــبکه های تلویزیونی مهم در دنیا دوست 
دارنــد بازی های بزرگ تیم های فوتبال را پخش 
کنند؟ طبیعی اســت چون مخاطبان بیشــتری 
دارد. چرا تلویزیون تمرکــز خود را روی پخش 
بازی هــای بارســلونا، منچســتریونایتد، رئــال 
مادریــد و یوونتوس می گذارد؟ بــه من بگویید 
چرا روز یکشــنبه تلویزیون ایران به جای بازی 
منچستریونایتد و منچسترسیتی بازی اورتون و 
وستهم را پخش نکرد؟ طبیعی است چون دربی 
منچستر خیلی بازی مهمتری بود. این مساله در 
همه جای دنیا حل شده است چون مردم دوست 
دارنــد بازی تیم های مهم را ببینند و این ادعاها 
درست نیســت چون همه شبکه های تلویزیونی 
در دنیا پخش بازی های تیم های بزرگ برایشان 
اولویــت دارد. از وقتی که من بــه ایران آمدم 

تمرکــز تلویزیــون روی پخــش بازی های 
پرســپولیس و اســتقال بود چون این دو تیم 
هواداران زیادی دارند و بازی هایشــان به جامعه 
هیجان می دهد. باید جالب باشد که بدانید حتی 
ســردمداران و غول های حق پخــش در دنیا به 
دنبال پخش بازی های تیم های پرهوادار هستند 
همانطور که سردمداران حق پخش به دنبال این 
بودند که بازی فینال آســیا بین پرســپولیس و 
کاشــیما را پخش کنند اما شاید در این شرایط 
برخی دوســت داشته باشــند که بازی گل گهر 
سیرجان و اکسین البرز پخش می شد که به نظر 

من این ادعاها طبیعی نیست!
مقابل چشــم  فینال آســیا  بــازی 
اینفانتینو رییس فیفا، شیخ سلمان رییس 
کنفدراسیون فوتبال آسیا و رؤسا و وزرای 
کشــورهای مختلف برگزار شــد اما جای 
در  ملی  تیم  ســرمربی  کی روش  کارلوس 
به این مساله توجه  ورزشــگاه خالی بود. 

کردید؟ 
 باید بگویــم از میهمانــان بزرگی که به 
تهران آمدند تا فینال آســیا را ببینند احســاس 
غــرور می کنم و خوشــحال بودم کــه در بازی 
مهمی حضور داریم که بــزرگان فوتبال دنیا به 
تماشای آن نشســتند. خودتان دیدید که 100 
هزار تماشاگر هم در ورزشگاه آزادی بود و رییس 
فیفا و AFC برای تماشــای آن به تهران آمدند 
و این یک مایه مســرت برای من و فوتبال ایران 

به حساب می آید.
یک اتفاق ناراحت کننده رخ داد و آن 
اینکه محمد انصاری هم مصدوم شــد و تا 

پایان فصل در پرسپولیس نخواهد بود. 
 بله، متأسفانه این یک خبر بد برای من و 
تیم پرسپولیس است که انصاری را تا پایان فصل 
از دســت دادیم و همه از ایــن موضوع ناراحت 

هستیم.
 چطور می خواهید شرایط روحی تیم را 

به نقطه اوج برسانید؟ 
 به نظر من این کار اصًا ســخت نیســت 
چون انگیزه بازیکنانم خیلی بیشتر از قبل شده و 
انگیزه دارند تا توانایی های خود را نشان دهند و 
می خواهند به همه بگویند که بی دلیل فینالیست 
آســیا نشدند. ما با نفرات محدود کارهای بزرگی 
انجام دادیم و انتظار دارم که انگیزه و اشــتیاق 

بازیکنانم بیشتر شود.
متفاوت  پرســپولیس  به  نگاه ها  اان 
است و شاید ســال آینده کار در آسیا به 
مراتب برای پرســپولیس سخت تر باشد. با 

این شرایط می خواهید چه کنید؟ 
 قطعاً همینطور اســت و انتظاری جز این 
هم نداریم چرا که ما فینالیســت آسیا شدیم و 
حاا بــه هر تورنمنتی که برویم بــا این نگاه به 
ما توجه می شــود. به همین دلیل احساس غرور 
می کنم و باید بــا همین روند کار را ادامه دهیم 

چرا که رقبا از این به بعد با فشــار بیشتری 
مقابــل ما حاضر می شــوند و باید تاشــمان را 

بیشتر کنیم تا روندمان را ادامه دهیم.
تیم  این  مربی  برگردیم؛  کاشــیما  به 
مدعی بود که با هیچ تیمی مثل پرسپولیس 

جدال سختی نداشته است. 
 بله همینطور اســت و مــن می دانم چرا 
سرمربی کاشــیما این صحبت را کرده چرا که ما 
در دقایق پایانی و با نفرات کمتر فشار مضاعفی به 
کاشیما آوردیم و اگر یک گل به این تیم می زدیم 
شرایط فرق می کرد. مطمئن باشید اگر شوت علی 
علیپور گل می شــد تیم کاشیما با همه بازیکنان 
خوبی که داشــت از هم می پاشید اما به هر حال 
فوتبال همین است و از این اتفاقات رخ می دهد.

برخاف ســرمربی کاشیما که از نحوه 
اما منتقدان  بازی پرسپولیس تعریف کرده 
از نوع بازی تیم شــما در فینــال انتقاد 

می کنند. 
 نقد و انتقاد همیشه هست اما شما ببینید 
که زیکو و سرمربی کاشــیما درباره پرسپولیس 
چه گفته انــد. آنها از ما تعریف کردند اما عده ای 
در داخل ایران می گویند از ما ناراضی هســتند 
امــا من به آنها توجه نمی کنــم چون توجه من 
به هواداران پرســپولیس و بازیکنانم است و این 
برای من از هرچیزی مهمتر اســت و به این فکر 

نمی کنم که بقیه چه می گویند.
وقتی اینفانتینو به گردن شــما مدال 
با هم صحبت کردید. چه  لحظاتی  انداخت 

صحبتی بین شما رد و بدل شد؟ 
 اینفانتینــو به من و پرســپولیس که تا 
فینال باا آمدیم تبریــک گفت و گفت که باید 
احســاس غرور کنید. همچنین او ســام ویژه 
بوبان را به من رســاند و گفت که او هم دوست 
داشته به تهران بیاید تا این بازی را ببیند اما به 
خاطر یکسری مســائل نتوانست به تهران بیاید. 
او از نحوه عملکرد پرســپولیس و وضعیت حاکم 
بر ورزشــگاه احســاس رضایت کرد و گفت که 
خوشــحال اســت باز هم به ایران آمده و انتظار 
نداشــته چنین جوی را ببینــد. او گفت که نود 
دقیقه احترام دیــده و همه چیز فوق العاده بوده 
اســت و هیچ نکته منفی به چشــمش نخورد و 
در ورزشــگاه رفتار زشــتی ندیده است و از این 
مسائل شگفت زده شده بود. من به او گفتم که به 
بازیکنان و هواداران پرسپولیس افتخار می کنم و 
خوشحالم که شما به تهران آمدی و جو فوتبال 

ایران را دیدی.
در پایان ایــن گفت وگو بگویید که آیا 
با وجود مصدومیــت بازیکنان قصد جذب 

بازیکن جدید در نیم فصل را دارید؟ 
 اان که پنجره ما بســته است و تا پنجره 
باز نشــود کاری نمی توانیم بکنیم اما بعد از باز 
شــدن پنجره نقل و انتقاات بایــد ببینیم چه 

نیازهایی داریم تا برای رفع آن اقدام کنیم.

ضربهعلیپورگلمیشد،کاشیماازهممیپاشید
برانکو: زیکو از ما تعریف می کند، در ایران از ما انتقاد می کنند
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پیش به سوی قهرمانی در جام جهانی فوتبال ساحلی 2019

شعبده بازان پارسی

 
برخــی می گویند قهرمانــی این هفته 
ســاحلی بازان در خاک و ماســه های امارات 
نباید پایه و مبنای افزایــش امیدهایمان در 
مســابقات جام جهانی 2019 به حساب آید، 
زیرا در ســال 2013 نیــز در همین امارات 
قهرمان این مسابقه ها شدیم اما نه تنها عامل 
شــارژ و باعث قهرمانی مــان در جام جهانی 
2015 نشد بلکه در آن آوردگاه در یک چهارم 
نهایی در وقت طایی مغلوب روسیه و حذف 
شدیم و راه ایستادن روی سکوهای چهارگانه 

افتخار به سوی ما بسته شد.
بــا ایــن حــال تفاوت هایی اساســی 
بیــن وضعیت فعلی ما و شــرایط آن زمان 
فوتبال ســاحلی مان احســاس می شــود و 
نمی توان به نتیجه گیری رســید که وصف 
آن را آوردیم. از یک ســو روند پیشرفت ما 
که در تمامی 5 ســال مابیــن این دو دوره 
خاص فوتبال ســاحلی جریان داشته، ما را 
به نقطه ای فراتر از گذشــته رسانده و امروز 
از کارآیی بیشــتری در قیــاس با آن زمان 
بهــره می گیریم و خودباوری ملی پوشــان 
ما برای کســب عناوینی ارشدتر و بهتر به 
درجاتی بیشــتر از آن موقع رســیده است 
و از جانب دیگر شــرایط نزد رقبای ما هم 

تغییراتی کرده اســت. برزیل که زمانی تیم 
»قدرقدرت« و دست نیافتنی این رشته بود، 
به ســبب مســائل و کمبودهایی که شاید 
توسط خودشان بیشتر قابل لمس و حاجی 
باشــد )تا توســط مایی که از دوردست به 
آنها نگاه می کنیم( نزول محسوســی داشته 
و یک روند نوســانی و پرفراز و فرود دارد و 
روسیه هم که از شــروع دهه جاری شروع 
به قدرتنمایی در این رشته کرد مثل تیمی 
که بیشــتر از توانایی های برخاسته از امواج 
ناپایدار صعود و اعجازهای کوتاه مدت نشأت 
می گیرد، در دو سه سال اخیر به نوعی سیر 
نزولی تن داده و همان تیم پرقدرتی نیست 
کــه در ســال های 2014 و 2015 نشــان 

می داد.
 

کاری شدنی
وقتی به ســوی ســایر »قدرت«های 
فوتبال ساحلی نیز بذل توجه و شرایط آنها 
را بررســی می کنیم، متوجه می شــویم که 
هیچ یک دســت نیافتنی نیستند و تیم هایی 
نشان می دهند که برای ما عبور از سدشان 
امری شدنی است. نتایج مسابقات اخیر جام 
بین قاره ای در امارات گویای همین واقعیت 
اســت و بردهای قاطع به ثبت رســیده در 
مقابــل تاهیتی که پدیده ســال های اخیر 
این رشــته بوده و مصر که از »قدرت«های 

آفریقایی به شمار می آید، نشان از این دارد 
که تیم ما می تواند پیکارهای جهانی بعدی 
را بــا اطمینان به قــدرت خویش آغاز کند 
و بیش از آن کــه در بند و نگرانی حریفانی 
باشــد که از کارآیی ما به هراس درآمده اند، 
دغدغه تدارکات خویش را داشــته باشد و 
به این فکر کند که آخرین قسمت های کار 
تمرینی و برنامه ریزی اش چه باید باشــد تا 
به هدف غایی خود برسد. همه ناظران جام 
بین قاره ای اخیــر در امارات متفق القول اند 
که تیــم ایران در اجرای تکنیک های ناب و 
حرکات فنی ویژه این ورزش از همگان برتر 
ظاهر شــد و حتی برزیلی ها هم که اساتید 
مســلم این رشــته اند و یکی شــان )مارکو 
اکتاویــو( هدایــت تیم ملی مــا را بر عهده 
دارد، به ســطح هنرمندان ما نرســیدند و 
برخی کارهای انفرادی بازیکنان ما در سطح 
شــعبده بازان بود و فوتبال سنتی و خیابانی 
کــه جلوه ای از آن در فوتبال ســاحلی هم 
جریان دارد، ما را با اختاف محسوســی از 

سطح رقبا عبور داد.
 

وظیفه فدراسیون فوتبال
همانطور کــه پیش تر آمد، هرچه ابعاد 
ورزش هــا بزرگتر و کارهای تشــکیاتی و 
نیازهای لجســتیکی بیشــتر شــود و ما از 
آنچه فوتبال خیابانــی و گل کوچک نامیده 

می شــود فزون تر دوری گزینیم و به سمت 
زمین هــای بــزرگ کــه نیازهــای متعدد 
تشکیاتی را می طلبند سوق یابیم، کارمان 
سخت تر می شود و این چیزی است که باید 
آسیب شناســی شود و فدراســیون فوتبال 
به عنوان متولی امر باید در این زمینه دست 
بــه اقداماتی بزند که کار فوتبالیســت ها و 
مــردان زمین های چمن را هــم به کارآیی 
فراتر از ســطوح فعلی نایل کند اما تا چنان 
زمانی می توان به حاصل کار فوتبالیست های 
ســاحلی چشم داشــت و آنها را که به حق 
ستارگان پارســی نامیده می شوند، ستایش 
کرد. مردانی که یکی از دیگری بهتر هستند 
و حتی وقتی دروازه بــان ثابت و معروف ما 
مصدوم و حاشیه نشــین می شــود، حمید 
بهزادپــور حاضر اســت تا هم جانشــینی 
شایسته برای پیمان حســینی باشد و هم 
به درجاتی برسد که لقب برترین سنگربان 
جام بین قاره ای را به او واگذار کنند. بر این 
اساس می توان امیدوار بود که حتی نفراتی 
شــاخص و غیر قابل جایگزین مانند محمد 
احمدزاده، مســلم مسیگر، مصطفی کیانی، 
محمــد مرادی و شایســتگان دیگری مثل 
اکبری،  امیرحســین  معصومی زاده،  محمد 
علی میرشــکاری و مهدی شیرمحمدی در 
آینــده ای نزدیک برای نســل جوان تر این 
ورزش قابل دســتیابی جلوه کنند و چیزی 

باشــند که نسل بعدی هم با امید برابری با 
آنهــا به میدان آید و خــودش را کوچک تر 

نینگارد.
 

تحسین ما توسط رقبا
رونــد جوانگرایی که اخیــراً به طور 
نسبی در تیم ملی فوتبال ساحلی ایران به 
اجرا درآمده و نتایــج آن نیز موفقیت آمیز 
بوده، امید فوق را تقویت می کند و چیزی 
کــه در آوردگاه امــارات رؤیت شــد و از 
قیچی  بود،  مسابقات  رویدادهای  زیباترین 
برگردان ها و ســایر حرکات محیرالعقولی 
بود که بارها توســط مــردان نخبه فوتبال 
ساحلی ما اجرا شــد و رقبای اصلی ما نیز 
بیش از هر کسی به تحسین آن پرداختند. 
اینچنین بــود که حتی پدیده مســابقات 
امســال نیز از میان نفرات ما گزینش شد 
و روســیه که در مرحلــه گروهی با نتیجه 
2-3 مغلوب ما شده بود، در مرتبه بعدی و 
در فینــال جام بین قاره ای با نتیجه قدری 
قاطع تــر 2-4 به ایران باخــت. اینها همه 
می گوید که هدف معقول بعدی ما می تواند 
ایســتادن بر سکوی نخســت جام جهانی 
باشــد و جام بین قاره ای که کلکسیونی از 
عناوین مختلف آن را در شــش سال اخیر 
کســب کرده ایم، دیگر تنها جام ملی فتح 

شده توسط ما به شمار نیاید.

یمن و ترکمنستان حریفان 
ناشناخته ای هستند

کرانچار: عراق رقیب 
اصلی ماست

کرانچار   زاتکــو  بود  قرار 
صبح یکشنبه به تهران برسد که 
اعام شد این اتفاق با 24 ساعت 
دوباره 24  اما  تاخیر رخ می دهد 
ســاعت دیگر در زمان بازگشت 
این مربی کروات به تهران تاخیر 
پیش آمد تا تمرینات امید بدون 
کرانچار  شود.  پیگیری  سرمربی 
در این باره توضیح داد: »مشکلی 
پیش آمده بود که خوشــبختانه 
و من صبح چهارشنبه  حل شده 
البته در  وارد تهران خواهم شد. 
اعضای  سایر  با  گذشته  روزهای 
کادر فنــی در تمــاس بودم و 
دنبال شد.  برنامه  تمرینات طبق 
از امروز )چهارشنبه( در تمرینات 
شخصا حضور پیدا می کنم و روند 

کار را دنبال خواهم کرد.«
ســرمربی امیــد همچنین 
درخصــوص مرحلــه مقدماتی 
سال   23 زیر  قهرمانی  مسابقات 
آســیا که در حقیقت رقابت های 
محســوب  نیز  المپیک  انتخابی 
می شود و قرعه کشی این بازی ها 
گفت: »طبیعتا هیچ گروه آسانی 
برای  بایــد  ما  و  نــدارد  وجود 
آماده  حریفی  هــر  با  رویارویی 
باشیم، اما درمورد گروه خودمان 
بگویم عــراق رقیب اصلی  باید 
ماست و یکی از تیم های قدرتمند 
فوتبال آســیا محسوب می شود 
داریم.  کامل  شناخت  آنها  از  که 
بازیکنانی  تیــم  این  ترکیب  در 
حضور دارنــد که عضو ثابت تیم 
دو  هستند.  عراق  بزرگســاان 
تیم یمن و ترکمنســتان هم در 
این گروه حاضر هستند که برای 
محسوب  ناشناخته  حریفانی  ما 
این  رقابت های  طبیعتا  می شوند. 
مرحله بسیار حساس خواهد بود 
و باید تاش کنیــم تا با قدرت 
مجوز صعــود به مرحله نهایی را 

کسب کنیم.«
کرانچار همچنین درخصوص 
تیم  مقابل  آبــان   29 روز  بازی 
امید عمان هم گفــت: »از ابتدا 
گفته بــودم بازی های تدارکاتی 
برای ما اهمیت زیادی دارد و در 
تاثیرگذار  تیم  آماده سازی  روند 
خواهــد بود. مســابقه با عمان 
هم می تواند بازی بســیار خوبی 
برای  مناسبی  فرصت  و  باشــد 
مقابل  بازیکنان  عملکرد  ارزیابی 
در  امیدوارم  قدرتمند.  تیم  یک 
فیفادی های  و  بعدی  فرصت های 
پیش رو به این روند ادامه بدهیم 
را  مناسبی  تدارکاتی  بازی های  و 

برگزار کنیم.«

اتفاقی ویژه و البته پولساز برای 
ورزش و فوتبال ایران

اردوی تیم های جام 
جهانی 2022 در کیش 

قشم و اروند
مســعود ســلطانی فر وزیــر ورزش در 
خصــوص میزبانی مشــترک ایــران با قطر 
برای جام جهانــی 2022 می گوید: »معموا 
کشــورهای قدرتمنــد و صاحبنــام پیش از 
آغاز مســابقات در هر کشوری در کشورهای 
همجوار میزبــان اردوهایی را برگزار می کنند 
تا با شــرایط خــو بگیرند. من ســتادی را با 
حضور مدیرعامل کیش و قشــم تشکیل دادم 
و بــا مدیرعامل اروند نیز صحبت خواهم کرد. 
همچنین از ســفیر ایران در قطر نیز خواهش 
کردیم هفته گذشــته در این جلســه حضور 
داشته باشــند که بتوانیم امکانات اردویی را 
فراهم کنیم. پیش از آغاز جام جهانی روسیه 
ما در ترکیه اردو برگــزار کردیم تا تیم آماده 
شــود. فکر می کنم فرصــت خوبی در مناطق 
آزاد کیش، قشم و اروند برای برپایی اردوهای 
تیم های بزرگ پیش از آغاز جام جهانی 2022 
در اختیار داریم. برگزاری اردوهای تدارکاتی 
و میزبانی آن از جهت ورزشــی بسیار به سود 
کشورمان است همچنین می تواند درآمد ارزی 

خوبی داشته باشد.«
از دیگر سو حسن الذوادی، دبیر کمیته 
عالی پروژه ها و میراث جام جهانی 2022 قطر 
امکان اقامت برخی از تیم های شــرکت کننده 
این رقابت ها در کشورهای همسایه قطر را رد 
نمی کند. او در پاســخ به این پرســش که آیا 
برخی از تیم های شــرکت کننده جام جهانی 
2022 کمپ های خود را در ایران برپا خواهند 
کرد، گفت: »کشــورهای زیادی برای میزبانی 
از تیم های این رقابت ها پیشنهادهای خود را 
ارائه کردند اما هنوز چیزی مشــخص نیست. 
این بخشــی از برنامه های عملی قطر است اما 

نیازمند تصمیم گیری فیفا و مذاکره است.«
قطــر اطمینان میزبانــی از یک میلیون 
 و پانصد هزار هوادار فوتبال از سراســر جهان 
را ارائــه داده اما به نظر نمی رســد بتواند 60 
هزار اتاق مورد نظــر فیفا در هتل ها را فراهم 
کند. حسن الذوادی در خاتمه گفت: »تصمیم 
نهایی بــرای برپایــی اردوگاه و اقامت برخی 
از تیم های جام جهانــی 2022 خارج از قطر 
به فرمت نهایی این رقابت ها وابســته اســت. 
برگــزاری رقابت هــا با 48 تیــم یک چالش 
بســیار سخت است و در نشســت آینده فیفا 
در ماه مارس باید تصمیــم نهایی را بگیریم. 
بدین خاطر به طور شــخصی در قامت رییس 
فیفا بســیار خوشحال می شــدم اگر برخی از 
بازی های جــام جهانــی 2022 در برخی از 
کشــورهای منطقه برگزار شــود. با توجه به 
شرایطی که هم اکنون در منطقه وجود دارد و 
همه از آن اطاع داریم از چنین اتفاقی بسیار 

خوشحال می شوم.«

آشنایی با حریف ایران، تیم 93 جهان و آخر کونکاکاف
ترینیداد، تیمی که دیگر دوایت یورک ندارد

تیــم ملی در روزهــای فیفا- ماه نوامبر- 2 بــازی تدارکاتی برگزار 
می کنــد. اولی مقابل ترینیداد و توباگو در تهران و دومی برابر ونزوئا در 
قطر. دنیس اورنس، سرمربی تیم ملی ترینیداد و توباگو اسامی بازیکنان 
این تیم برای اردوی ماه نوامبر این تیم و دیدار برابر ایران را اعام کرد.

 میانگین سنی بازیکنان ترینیداد و توباگو 26 سال است و میانگین 
بازی های ملی آنها 27 بازی. آماری که نشان می دهد ترینیداد با یک تیم 
تقریبا باتجربه به تهران آمده تا مقابل ایران بازی کند. تیم ملی ترینیداد 
و توباگــو در 3 بازی اخیر خود برابر تیم های تایلند، امارات و پاناما بازی 
کرده و یک پیروزی و 2 شکست در کارنامه این تیم ثبت شده. ترینیداد 

ابتدا مقابل پاناما با نتیجه یک بر صفر شکســت 
خورد، ســپس 2 بــر صفر امــارات را برد و در 
آخریــن بازی هم مقابل تیم آســیایی تایلند با 
یک گل مغلوب شــد. نتایجی که نشان می دهد 
ترینیداد و توباگو تیم چندان قدرتمندی نیست.

ترینیداد و توباگو در مرحله نهایی مقدماتی 
جام جهانی 2018- منطقه کونکاکاف- در بین 
6 تیم رده ششــم را به دست آورد. این تیم 10 
بازی انجــام داد، 2 بار به پیروزی رســید و 8 
بار نیز مغلوب حریفان خود شــد تا در انتهای 
جدول رده بندی قرار بگیرد. 2 پیروزی ترینیداد 
و توباگو مقابل آمریکا با نتیجه 2 بر یک و پاناما 

با حساب یک بر صفر رقم خورد.
نکته جالب اینکه ترینیداد و توباگو در همین مقدماتی جام جهانی، 
با نتیجه 3 بر صفر مغلوب پاناما شده است. تیمی که چند ماه قبل برای 
برگــزاری بازی تدارکاتی مقابل ایران به میدان رفت و شکســت خورد. 
در آن مقطع، قریب به اتفاق کارشــناس ها از ضعف آشکار پاناما صحبت 
می کردند اما تیم ملی پنج شــنبه باید مقابــل تیمی بازی کند که از آن 

پاناما 3 گل دریافت کرده است.
اســتخوانبندی اصلی تیم ملی ترینیداد و توباگو را باشگاه سنترال 
اف سی تشکیل می دهد. قهرمان لیگ این کشور که بازیکنان بسیاری را 
همه ساله در اختیار تیم ملی قرار می دهد. 2 بازیکن کلیدی ترینیداد و 
توباگو، جووین جونز و خالیم هایلند هستند. جونز که مهم ترین بازیکن 
ترینیداد و توباگو هم هســت، با سابقه 3 فصل بازی برای سیاتل ساندرز 
در ام ال اس، دو ســال اســت که بــه عضویت دارمشــتات درآمده و در 

بوندس لیگای 2 حضور دارد.
هایلند نیز که سال ها در ژوپیلرلیگ � لیگ برتر بلژیک- بازی کرده 
و عضو وارژیم، گنک و وسترلو بوده، به تازگی آسیا را برای ادامه فوتبال 
انتخــاب کرده و پیراهن الفیصلی در عربســتان را پوشــیده. او که یک 
مهاجم هدف است، در کنار جونز که هافبک میانی است، خطرناک ترین 
بازیکنــان تیم ملی ترینیداد و توباگو هســتند. جونــز در مقدماتی جام 
جهانــی 2018 نیــز 5 گل زد و 3 پاس گل هم داد تا نشــان بدهد چه 

بازیکن آماده ای است.
در آخریــن رده بنــدی فیفا، ترینیداد و توباگــو رتبه 93 را به خود 
اختصــاص داده. رتبه ای نه چندان جالب برای تیمی که در ژوئن 2001 
و زمانی که دوایت یورک- مهاجم منچســتریونایتد- را در اختیار داشت 
حتی به رده بیســت و پنجم بهترین تیم های فوتبال جهان نیز رســید. 
بدتریــن رده ترینیــداد و توباگو در رده بندی فیفا هــم مربوط به اکتبر 
2010 اســت. جایی که این تیم ســقوط وحشتناکی را تجربه کرد و در 

رده 106 قرار گرفت.
دنیس اورنس از ژانویه 2017 مربیگری تیم ملی ترینیداد و توباگو 
را بر عهده دارد. مدافع سابق سوانسی سیتی با سابقه بازی در لیگ برتر. 
اورنس با بازیکنانی که اغلب کم نام و نشــان هستند، ترینیداد را برای 
موفقیت در کونــکاکاف آماده می کند. بازی تدارکاتــی مقابل ایران نیز 
یکی از برنامه های اورنس برای رسیدن به هدفش است. تیمی که دیگر 
بازیکنان سرشناسی نظیر دوایت یورک را ندارد اما امیدوار است موفقیت 

را تجربه کند و نامش دوباره مطرح شود.

گزارش

 اوضاع فرق
 

 کرده است

 این یک برآورد درست و دقیق است 
که هرگاه پای مسابقاتی خیابانی و 
بی نیاز از کارهای لجستیکی و تدارکات 
تشکیاتی به میان می آید، ایران از پاهای 
ثابت قهرمانی در آن است و ا اقل در 
زیرمجموعه فوتبال دو رشته فوتسال و 
فوتبال ساحلی مصداق های روشن آن 
هستند. در میان این دو ورزش فوتبال 
ساحلی قدمی از دیگری پیش افتاده و 
بر اساس نتایج درخشانش در جام اخیر 
بین قاره ای می تواند )و باید( مدعی 
بسیار جدی قهرمانی در دوره بعدی جام 
جهانی این رشته که در سال 2019 برگزار 
می گردد، تلقی شود. در این راه ایران 
ابتدا باید اسفندماه امسال و به روایتی در 
ماه مارس 2019 در دوره جدید پیکارهای 
قهرمانی فوتبال ساحلی آسیا که در تایلند 
برگزار می شود نیز بدرخشد و مجوز حضور 
در جام جهانی را کسب و سپس به سوی 
هدف اصلی دورخیز کند.

سوژه

از بین بازیکنان لژیونر دعوت شده به 
تیم ملــی کاوه رضایی و علی قلی زاده که 
دوشنبه در ساختمان پک تمرین کردند، 
دیروز به جمع ملی پوشــان اضافه شده و 
داشــتند.  تاکتیکی حضور  برنامه های  در 
کریــم انصاری فــرد و امیر عابــدزاده هم 
دو بازیکنــی بودند کــه از دیروز به جمع 
ملی پوشــان اضافه شدند. این دو دوشنبه 
به تهران رســیده و تمرین سبکی را انجام 
دادند و دیروز در تمامی مراحل تاکتیکی 
حضور پیدا کردند. دیروز صادق محرمی، 

سامان قدوس و سردار آزمون در شرایطی 
به تمرین تیم ملی اضافه نشدند که گفته 
شد آزمون و محرمی تا آخر وقت سه شنبه 
خود را به کــی روش معرفی خواهند کرد 
اما تکلیف ســامان قدوس مشخص نیست 
و ظاهرا قرار اســت در صورت نرسیدن به 
تهــران، در قطر به تیم ملی اضافه شــود. 
پژمان منتظــری و مرتضی پورعلی گنجی 
که نامشــان در فهرســت قرار نگرفته، به 
صورت اختصاصی با مربی بدنساز تیم ملی 

تمرین کردند.

در تمریــن دیروز تیم ملی هنگامی 
که ســوت آغاز به صــدا درنیامده بود، 
ملی پوشــان چالش جدیــدی را تجربه 
کردند. آنهــا دقت در ضربــه را تمرین 
می کردند و بــا یکی از اعضای کادر فنی 
مشــغول ضربه زدن به تــوپ بودند به 
صورتــی که توپ بایــد روی خط طولی 
وســط زمین می ایســتاد. در این چالش 
بیرانوند، سیدحســین حسینی، چشمی، 
نوراللهی و مــارکار دقت ضربات خود را 
امتحــان می کردند و بــا همین حرکت 

ســروصدای زیادی را در محل برگزاری 
تمریــن ایجــاد کردند. در بــازی درون 
تیمی کریم انصاری فرد آماده نشــان داد 
و گل زیبایــی وارد دروازه امیر عابدزاده 
کــرد. همچنین کــی روش هنگامی که 
ملی پوشــان در یک نیمه مشغول بازی 
درون تیمی بودند، آنها را تشویق کرد. در 
این تمرین بیرانوند دچار گرفتگی عضله 
شد که فیزیوتراپ تیم ملی یخ درمانی را 
کنار زمین برایش انجام داد اما بعد از 20 

دقیقه بیرانوند تمرین را ترک کرد.

با وجــود اینکه شــاهرودی گفته 
بود اللهیــار صیادمنش و مهدی قائدی 
از بعــد از ظهر دوشــنبه در اردوی تیم 
امیــد حاضر خواهند شــد امــا آنها در 
تمرین صبح سه شنبه هم حاضر نبودند. 
غیر از آنها رضا شــکاری بازیکن روبین 
کازان هــم در تمریــن ســه روز اخیر 
غایب بوده و گفته شــد سه شنبه شب 
به تهران می رسد. در این شرایط تمرین 

تیم امید در هــوای بارانی تهران صبح 
سه شــنبه از ساعت 11:30 آغاز شد آن 
هم بدون کرانچار و البته علیرضا آرتای 
مصدوم. در این تمریــن بازیکنان ابتدا 
15 دقیقه برای گرم کــردن در اختیار 
خود بودند و سپس شاهرودی، دقایقی 
با آنها صحبت کــرد. در ادامه بازیکنان 
در دو گروه پاس های تکضرب و ترکیبی 
را در دســتور کار قرار دادند. دویدن در 

عرض زمین بخــش بعدی تمرین بود و 
در پایان هم بازیکنان به دو گروه تقسیم 
شدند و فوتبال درون تیمی بازی کردند. 
در تمرین سه شــنبه 4 گلــر حاضر در 
اردوی تیم ملی زیر نظر تونچی کارهای 
اختصاصی را در شرایطی پیگیری کردند 
که تمام لباس و ســر و صــورت آنها با 
توجه به کیفیت نامناسب زمین الیاف با 

گل یکی شده بود.

 بعد از اینکه سردار چند موقعیت 
گل مقابــل لکوموتیــو از دســت داد 
ســایت روزنامه بیزنس آناین روسیه 
به  روبین کازان  »ســرمربی  نوشــته: 
طور عمد ســردار را نادیده می گیرد و 
پیش از این گفته بــود که او بازیکن 
کلیدی تیمش نیســت و بازیکن قابل 
تعویضی است. سردار هم شاید آن را 
نفی نمی کند و خیلی به خود اهمیت 

نمی دهد.«
بــا این حــال جالب اســت که در 
همین گزارش آمده »اما ســردار آزمون 

الگوی بســیاری از بازیکنان اســت. او 
همواره بازیکن محسوســی اســت و در 
بازی دیده می شــود. آزمون همواره در 
کانون توجه است. از بخش های مختلف 
یک بــازی کنار نمی کشــد و به دنبال 
خلق فرصتی اســت. در مقایسه با فدور 
اســمولوف، مهاجم ملی پوش لکوموتیو 
مزیت هــای آزمــون بــه وضــوح قابل 
مشاهده است. بازیکنی که در زمین حل 

نمی شود و به تیم وابسته نیست.«
اوگنی لووچف، پیشکســوت 69 
ســاله فوتبال روســیه هم به سایت 

SOVSPORTS روســیه،  روزنامه 
گفتــه: »زمانی که قربــان بردیف در 
روستوف بود خط حمله تاثیرگذارتری 
با حضور آزمون داشت. چنین چیزی 
را در روبین کازان نمی بینید. دلیل آن 
هم کمبود بازیکنی همانند نوبوآ است 
که می توانست خیلی سریع بازی را از 
خط دفاعی تا حمله پیش ببرد. زمانی 
کــه بازیکنان روبیــن کازان به آرامی 
توپ را به حمله می برند دیگر ســردار 
آزمون و دیمیتری پولوز فایده ازم را 

ندارند.«

همه لژیونرها آمدند غیر از سه نفر؛ قدوس در قطر اضافه می شود؟

بیرانوند مصدوم شد؛ ترک تمرین بعد از یخ درمانی

غیبت مشکوک و ادامه دار صیادمنش و قائدی در تمرین امید

سردار کانون بحث روزنامه ها و کارشناسان روسی

 footballleagueworld ســایت 
گزارش داد آیتور کارانکا سرمربی ناتینگهام 
فارســت توانمندی های کریــم انصاری فرد 
را در طــول فصــل جاری چمپیونشــیپ 
انگلیــس به نمایش خواهد گذاشــت. وی 
پرکارترین ســرمربی این رقابت ها در فصل 
نقل و انتقاات تابســتانی است که ترکیب 
تیم ناتینگهام فارست را به طور کلی تغییر 
داد و در ایــن فصــل می توانیم روی نقش 
عمیق تــر کریــم انصاری فــرد در این تیم 
حساب کنیم. اوایل ماه جاری میادی بود 
که این ملی پوش ایرانی با عقد قراردادی تا 
ســال 2020 میادی به تیم تحت هدایت 
آیتور کارانکا پیوست. بر اساس این گزارش، 
ســرمربی ناتینگهام فارســت تاکنون فقط 
در یک بازی مقابل تیم شــفیلد یونایتد از 
کریم انصاری فرد به عنوان بازیکن جایگزین 
اســتفاده کرد اما این سرمربی اسپانیایی از 
تنوعــی که این ملی پــوش ایرانی می تواند 
بــرای تیمش بــه ارمغان بیــاورد صحبت 
می کنــد. او گفتــه بود کریــم انصاری فرد 

مناســب سیســتم 1-3-2-4 اســت. اگر 
کاروالهو به هــر دلیلی بــازی نکند کریم 
انصاری فرد می تواند در قالب بازیکن شماره 
10 به میدان برود، همچنین می تواند پشت 
گرابــان یا مورفی بازی کند. انصاری فرد در 
بازی شنبه شب گذشــته ناتینگهام فارست 
مقابل استوک ســیتی که با تساوی بدون 
گل پایان یافت مورد اســتفاده قرار نگرفت 
و آیتــور کارانــکا، گیل دیــاس را از روی 
نیمکت به میدان فرســتاد. رسانه انگلیسی 
در پایان می نویســد: »کریــم انصاری فرد 
می تواند یــک ارزش خیره کننده برای تیم 
ناتینگهام فارســت باشــد. او رکورد خوبی 
در عرصــه فوتبال بین المللی دارد و ســال 
گذشــته نیز در یونان بازیکن تاثیرگذاری 
بود. انصاری فرد تناسب را برای خط حمله 
ناتینگهام فارســت به ارمغــان می آورد و 
می توانــد جایگزین خوبی بــرای گرابان و 
کاروالهو در طول فصل باشد. استفاده کامل 
از ایــن ملی پوش ایرانی در ترکیب این تیم 

هم اکنون یک اولویت است.«

ســهراب بختیاری زاده مربی تیم امید 
در خصوص آغــاز دور جدید تمرینات این 
تیم گفت: »خوشبختانه اردوی جدید را با 
برنامه ریزی مناســب آغاز کرده ایم و برای 
حضور در یک مسابقه دوستانه مهم مقابل 
عمان آماده می شویم. شرایط جوی طبیعتا 
روی تمرینات ما اثرگذار بوده با وجود این 
هدف اصلی آماده کردن تیم برای بازی روز 

29 آبان در مسقط مقابل عمان است.«
وی افزود: »خوشــبختانه این تیم از 
چند ماه پیش شــکل گرفتــه و ما تاش 
می کنیــم اعضای تیم هر چند ماه در کنار 
هــم قرار بگیرنــد و در فرصت هــای فیفا 
دی مســابقه های دوستانه مهمی را برگزار 
کننــد. در فاصله باقیمانــده تا فروردین و 
اتفاق  مهم ترین  مقدماتــی  بازی های  آغاز 
برگزاری همین بازی هاســت. خوشبختانه 

فعا بازی عمان هماهنگ شده که مسابقه 
بسیار مهمی اســت و بهترین فرصت برای 
بررســی شــرایط تیم و بازیکنان محسوب 
می شــود. امیدواریم همچنان این برنامه ها 
و برگزاری اینگونه مســابقات ادامه داشته 

باشد.«
بختیــاری زاده در خصوص گروه  بندی 
مســابقات مقدماتی قهرمانی زیر 23 سال 
آســیا نیز گفت: »ما با تیم های قدرتمندی 
همگروه شده ایم و به طور کلی به نظر من 
گروه آسانی وجود ندارد. نباید تصور کنیم 
چون بازی ها در تهران برگزار می شود کار 
آسانی داریم چرا که به هیچ وجه این تفکر 
درست نیســت. باید با جدیت خودمان را 
برای این مسابقات آماده کنیم و با قدرت به 
مرحله نهایی برسیم چرا که برای رسیدن 

به اهداف بزرگ باید بزرگ فکر کرد.«

 کریم تنوع را برای فارست
 به ارمغان می آورد

بختیاری زاده: به خاطر میزبانی نباید فکر 
کنیم کار آسانی داریم

تمجید رسانه انگلیسی از انصاری فرد

شرایط جوی بر تمرینات ما اثرگذار بوده

کی روش هم با مصاحبه نکردن وارد ماجرا شد
بازی پیچیده تیم ملی با مشارکت فدراسیون

اهرم فشاری به نام امکانات و پاداش
روز دوشــنبه بازیکنان تیم ملی به خاطر پرداخت نشدن پاداش هایشان 
به طور سازمان یافته اقدام به غیرفعال کردن صفحات اینستاگرام شان کردند 
و خیلی زود شنیده شد حرکت هماهنگ بازیکنان در اعتراض به عدم توجه 

به تیم ملی و برآورده نشدن امکانات موردنظر است.
مهدی طارمی نخستین ملی پوشــی بود که اینستاگرامش را دی اکتیو 
کرد و هنوز تحلیل ها درباره این موضوع شروع نشده بود که رامین رضاییان، 
امیر عابدزاده، مرتضی پورعلی گنجی و وحید امیری هم به او پیوستند و بعد 

از آن خانزاده و دیگران هم آمدند.
 دقایقی بعد هم اعضای کادرفنی تیم ملی با انتشــار پستی که روی آن 
نوشته بود »خارج از دسترس« نشان دادند این 
اتفاقی اســت که قطعا مورد نظر ســرمربی تیم 
ملی هم هست و بازیکنان با اوکی کی روش وارد 

این داستان شده اند.
بــا توجه بــه اتفاقاتی که طــی این یکی 
دو روز رخ داده می تــوان گفــت ایــن حرکت 
هماهنــگ بازیکنان و کادر فنی در جهت انجام 
خواسته های ســرمربی تیم ملی و امکانات و یا 
همان توجهی است که مورد نظر او است و حاا 
شــاید ناراحتی از عدم پرداخــت پاداش ها هم 

بخشی از این نارضایتی باشد.
جالب اینکه فدراســیون فوتبال هنوز هیچ واکنشی نسبت به این اتفاق 
نداشــته هر چند بعد از اظهارنظر تــاج مبنی بر اینکه »خودمان به بازیکنان 
گفتیم مصاحبه نکنند« این ذهنیت نزد رســانه ها تقویت شده که فدراسیون 
در جریان این ماجراهــا قرار دارد و از این طریق قصد دارد به وزارت ورزش 
فشــار بیاورد. جالب اینکه این داســتان از سوی ملی پوشــان و کادر فنی با 
یک نمایش همراه شــده و هر روز اعام می شود فان بازیکنان با خبرنگاران 
مصاحبه می کنند اما به یکباره از طریق مدیر رسانه ای تیم ملی اعام می شود 
این بازیکنان حاضر به مصاحبه نیســتند. بعد از اتفاقات روز دوشنبه، دیروز 
)سه شــنبه( هم مدیر رســانه ای تیم ملی اعام کرد قرار بود ســه بازیکن و 
اوسیانو کروز با نمایندگان رسانه ها مصاحبه کنند اما آنها فعا تصمیمی برای 
گفت وگو با رسانه ها ندارند. در همین زمینه گزارشگر شبکه خبر که به محل 
تمرین تیم ملــی رفته بود، گفت وگوهایی را با نمایندگان رســانه ها و مدیر 
رسانه ای تیم ملی داشت و واکنش های آنها را پیرامون این موضوع جویا شد. 
خبرنگاران حاضر در این باره صحبت می کردند که ملی پوشــان به چه دلیل 
صفحات مجازی خود را غیرفعال کرده اند. جالب اینکه دیروز وقتی ســاعت 
کنفرانس خبری ســرمربی ترینیداد و توباگو برای بازی با تیم ملی اعام شد 
مشخص شد کی روش در این بازی سهیم است چرا که او هم قصد حضور در 

کنفرانس مطبوعاتی را ندارد و ساعت مصاحبه ای برای او اعام نشد.
بعد از این اتفاقات نقدهای زیادی درباره تاثیرپذیری بازیکنان تیم ملی 
از کی روش در فضای مجازی و رســانه ها مطرح شــد و بسیاری این پرسش 
را مطرح کردند که چرا بازیکنان تبدیل به عروســک های خیمه شــب بازی 

سرمربی تیم ملی شده اند؟
احتماا کی روش و بازیکنان تیــم ملی بعد از بازی با ترینیداد و توباگو 
در میکس زون و سالن کنفرانس هم حاضر به مصاحبه نخواهند شد اما سوال 
اینجاست که غیر فعال کردن اینستاگرام آنها چه ضربه ای به جامعه رسانه ای 

و هواداران تیم ملی خواهد زد؟
اگر تیم ملــی امکانات می خواهد که فعا هم زمین مناســب دارد هم 
بازی های تدارکاتی برایش ردیف شده هم امکانات تمرینی اش نقص ندار د اما 
اگر واقعا بحث پاداش جام جهانی اســت چرا بازیکنان و کادر فنی تیم ملی 
روراســت تقاضایشان را مطرح نمی کنند و اصا چطور شده که یکباره به این 
جمع  بندی رســیده اند در این خصوص اعتراض کنند و با مصاحبه نکردن و 
غیر فعال کردن اینستاگرام شان مثا کل فوتبالدوستان ایرانی و رسانه ها را از 

تیم ملی مملکت شان بی خبر بگذارند.
در عین حال برخی معتقدند فدراسیون نشــین ها هم با این بازی اعضای 
تیم ملی همراه هســتند و اگر واقعا اینگونه باشد بازی پیچیده تر هم خواهد 
شد آن هم در شــرایطی که بحث بازنشسته بودن تاج و تعلیق فوتبال ایران 
از ســوی دو طرف این ماجرا در حال کش دادن اســت و اتفاقات اخیر را به 
گونــه ای می توان به این ماجرا مرتبط کرد. مثا اینکه این بازی حاشــیه ای 
باعث شود فدراسیون و نقش مهمش در تدوین و اجرای برنامه های تیم ملی 
آن هم در آستانه جام ملت ها فشار افکار عمومی را روی نهادهای باادستی و 

رسانه ها زیاد کند که تغییری در بدنه فدراسیون صورت نگیرد.

گزارش

وصال روحاني
Vesal Rohani

امیر اسدی
Amir Asadi
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انتشار بخشنامه ای عجیب در یکی از استان های 
کشــور و پخش شدن آن در فضای مجازی حرف و 
حدیث های بســیاری را پدید آورده است. در بند ۲ 
بخشنامه جدید منتسب به هیات کوهنوردی استان 
خراســان رضوی آمده است: »در جهت رعایت ماده 
۱۱۰۵ قانــون مدنی و نیز فتاوای علمای دین، برای 
صیانت از بنیان و اســاس خانواده ها، اجازه همســر 
برای شــرکت خانم های متاهل و اجازه ولی قهری 
برای خانم های مجرد و نوجوانان تا ســن ۲۰ سال 
برای حضور در برنامه های کوهنوردی الزامی است.«

 
 رییس هیات خراسان: فقط قانون کشور را 

اجرا می کنیم
رییس هیات استان خراسان رضوی اگرچه این 
بخشــنامه را تایید می کند امــا می گوید قانونش را 
این هیات نگذاشــته و تنها یکی از قوانین کشوری 
را اجــرا می کنند! احمد زحمتکش در مورد الزام به 

اجازه پدر یا همسر برای کوهنوردی بانوان در استان 
خراسان رضوی گفت: »ما ممنوعیتی ایجاد نکردیم. 
از قانونگذار بپرســید. ما فقط یک ماده قانونی را به 
باشگاه ها توصیه کرده ایم. ما که قانونگذاری نکردیم، 
کار عجیبی را برای باشــگاه ها حکــم نکردیم. ما از 
باشــگاه ها خواستیم با توجه به مســائلی که اتفاق 
می افتد، مســائلی کــه در پاراگراف های اول و دوم 
متن بخشــنامه آمده، بهتر است رعایت شود. موارد 
قانونــی را آورده ایم.« او در پاســخ بــه عدم وجود 
ایــن قانون در آیین نامه های فدراســیون نیز گفت: 
»آیین نامه فدراسیون که تمامی قوانین جاری کشور 
را در یــک آیین نامه نمــی آورد، اینها قوانین جاری 
کشــور اســت. وقتی یک ناهنجاری ایجاد می شود 
که خانواده ها آســیب می بینند. اان یک نفر آمده 
توصیه کرده که باشــگاه های کوهنوردی که خوب 
کار می کنید و شبانه روزی زحمت می کشید، کسب 
درآمد نامشروع نمی کنید، شما حداقل این موارد را 

رعایت کنید.«
رییس هیات استان خراسان رضوی ادامه داد: 
»تمامی این ها موارد قانونی است که در متن قانون 
آمده اســت، ماده ۱۱۰۵ ماده قانونی است. ما حکم 
نکرده ایم بلکه توصیه کرده ایم. حاا اگر کسی به این 
حرف معترض اســت یعنی به مواد قانونی معترض 
اســت. هر کس در مجموعه خودش صاح خود را 

می داند.« 
او همچنین گفت: »در کوهنوردی باشــگاه ها 
و گروه هــای مختلــف وجــود دارد، گروه هایی که 
بعضــا مجوز ندارنــد دختر و پســر، زن و مرد را با 
هم می برند. ما برای مجوزدارها پیشــنهاد دادیم که 
بهتر اســت رعایت شــود. در بند 3 پیشنهاد دادیم 
که چــون تعداد کوهنوردان خانم زیاد اســت بهتر 
اســت برنامه هایی مختص بانوان وجود داشته باشد. 
نگفتیم که باید با هــم نروند. بند دوم هم که مورد 

قانونی است و در بند ۱۱۰۵ آمده است.«

 زارعی: ماک عمل آیین نامه فدراسیون است
رضا زارعی رییس فدراســیون کوهنوردی در 
مــورد ممنوعیت هایی که برای بانــوان و دختران 
کوهنورد در یکی از بخشــنامه ها آماده است، گفت: 
»این بخشــنامه متعلق به هیات اســتانی خراسان 
رضوی است. هیات این استان با همکاری اداره کل 

ورزش استان این بخشنامه را تهیه کرده است.«
فدراســیون  عمــل  »مــاک  داد:  ادامــه  او 
آیین نامه هــای وزارت و یــا آیین نامه هــای داخلی 

فدراسیون است.«
رییس فدراســیون کوهنــوردی و صعودهای 
ورزشی البته از هرگونه اظهارنظر قطعی درمورد این 
قانون شــانه خالی می کند: »البته من این موضوع 
را تاییــد و یا تکذیب نمی کنم چون نمی دانم که بر 
اساس چه کاری صورت گرفته است. ممکن است در 
یک استان شرایط خاصی پیش بیاید که مسوولیت 

آن به عهده آن استان است.«

بخشنامه عجیب در ورزش خراسان

اجازه پدر و همسر برای کوهنوردی

 

چطوری انوشا؟ انگار از »رو« نمی روی!
 چرا بــروم، هنوز پرقدرت هســتم و در 
سال های اخیر در اکثر تورنمنت هایی که شرکت 
کــرده ام، به رتبه اول رســیده ام و یا در بدترین 

حالت تا فینال پیش تاخته ام.
اما امســال هیچ یک از تورنمنت های 

داخلی را نبردی؟
 در عــوض به دو تا فینال رســیدم و در 
یکــی به بهــروز کارگران باختــم و در دیگری 
مصدوم شــدم و حتی وقتی شکســت خوردم، 
فاصله امتیازات بسیار نزدیک بود. فقط یک بار در 
نیمه نهایی متوقف شدم و امروز احساس می کنم 
که تجربه ام برای اداره مســابقات و رســیدن به 
آن چه می خواهم، از هر زمانی بیشتر شده است 
و حداقل یکی دو ســال خوب دیگر پیش روی 

من است.
و تیم ملی؟

 من کار خودم را می کنم و اگر خواستند 
به اردوی ملی می روم و اگر هم نخواستند، برای 
موفقیت تیم ملی دعا می کنم. در همین ســال 
۲۰۱8 که تیــم ملی فقط دو بــار و آن هم در 
جام دیویس به میــدان آمد، مقابل هنگ کنگ 
حاضر بودم و تنها برای دیــدار با تایوان دعوت 
نشدم. در ۲۰۱6 هم که می دانید از عوامل اصلی 
صعود ایران از گروه سوم به گروه دوم آسیا بودم 
و البتــه منتی هم ندارم و فقط کار و وظیفه ام را 

انجام دادم.
چگونه  احمدوند  ســعید  با  رابطه ات 

است؟
 عالی اســت و مشــکلی هم نداریم. هر 
زمان ازم باشــد برای مسابقات بعدی هماهنگ 
می شویم و همکاری می کنیم. در این چند سال 
هــم چه زمانی که وی ســرمربی بوده و چه در 
دوره های ســیف ا... بهزادپور و مصطفی صالح هر 

کاری از دستم برمی آمده، انجام داده ام.
آسیا  به دســته سوم   سقوط مجدد 
به این معنا اســت که در همان اوایل سال 
جدید میادی مســابقه ندارید و تا خرداد 
1398 که دیدارهای گروه ســوم آسیا به 
طور فشــرده به مدت یــک هفته در یک 
کشــور برگزار خواهد شد، وقت تدارک و 

برنامه ریزی وجود دارد.

 همینطور اســت ولی مهم تر از آن لزوم 
انجام قرعه کشــی و به تبع آن مشــخص شدن 
سیمای رقبای مان در این گروه و محل برگزاری 
مسابقه ها است، آن موقع بهتر می توان نقشه این 
رویارویی ها را ترسیم و تعیین تکلیف کرد. دفعه 
قبلی که ما از گروه سوم صعود کردیم و به دسته 
دوم رسیدیم، پیکارها در تهران برگزار شد و این 

مسأله کمک زیادی به ما کرد.
فدراســیون تنیس و به واقع شخص 
سعید احمدوند تصریح کرده اند از این پس 
فقط تنیســورهایی را به تیم ملی دعوت 
می کنند که در طول ســال به طور مستمر 
کنند.  شرکت  بین المللی  تورنمنت های  در 
آیا با احتساب اینکه ســفر به کشورهای 
خارجی به قصد حضور در این مســابقات 
بســیار گران تمام می شود، این امر نوعی 
ظلم بــه تنیس بازان و طلب  کردن یک کار 

انجام نشدنی از سوی آنها نیست؟
 ظاهراً فدراسیون سه،   چهار نفر را از این 
جریان معاف کرده و برای بقیه که میانســال اند، 
این قانون را گذاشته است. جوانان معاف شده  از 
این پروسه که فدراسیون خرج سفرهای خارجی 

و حضور آنــان در تورنمنت هــای بین المللی را 
می دهد، بهروز کارگران و امیر حســین بادی که 
در جاکارتــا هم حاضر بودند و همچنین کیارش 
ســوری و آرش ســوری هســتند. از بین بقیه 
شاهین خالدان کًا ساکن آمریکا و دائماً مشغول 
شــرکت در تورنمنت های نیوچــرز و بخصوص 
مسابقاتی اســت که در ترکیه برگزار می شود و 
حمید رضا نداف و امیر واا معدنچی هم جسته و 
گریخته به خارج می روند و می آیند، در هر حال 
اظهارنظــر در این خصوص و ارائه طریق و اینکه 
ســایرین چه بکنند تا بدون خرج مفرط شــرط 
احمدونــد را برآورده کنند،  جزو شــرح وظایف 
من نیست و فدراســیون تنیس و احمدوند باید 

پاسخگو باشند.
اگر شما تصمیم گیرنده و مسأله فوق 
جزو شرح وظایف تان بود، برای حل مشکل 
شکست های مکرر تنیس در سطح ملی چه 

می کردید؟
 صرفنظــر از اینکه برای بچه های تنیس 
یــک شــرط و حدنصــاب مانند لزوم شــرکت 
دایمی شان در تورنمنت های بین المللی بگذاریم، 
باید تعداد مســابقات آنها را در طول ســال باا 

ببریم زیرا در تنیس ۱۰ ســاعت تمرین در هر 
روز هم مشــکل را حل نمی کند و باید در اکثر 
هفته ها در تورنمنت ها شرکت کرد و راه و چاره 

کار را عمًا آموخت.
آیا همین مسأله نیازهای ملی پوشان را 
رفع و آنها را به پیروزی های ازم می رساند؟

 همــه مشــکات را حــل نمی کند اما 
وضعیت نامســاعد فعلی را بســیار بهتر خواهد 
کــرد. ازم هــم نیســت تمــام تورنمنت های 
بین المللی که در آنها شرکت می کنیم، در بیرون 
از مرزها باشــد و می توانیم با افزودن نســبی بر 
تعداد تورنمنت هــای بین المللی کــه خودمان 
میزبان آن هســتیم نیز به مقصود برسیم. مهم 
این اســت که بچه ها از حالت رکود فعلی خارج 
شوند و هفته های متمادی دور از مسابقه نمانند 
و دایماً در تکاپو و سفر و حضر باشند و تکانی به 
خودشان بدهند. آن موقع خواهید دید که نتایج 

ما در جام دیویس هم بسیار بهتر خواهد شد.
 بعد از 20 ســال حضور در سطح اول 
تنیس کشور و حدود همین مدت عضویت 
در تیم ملی تنیس آیا هدفی هم مانده است 

که به آن نرسیده باشید؟

 بلــه، هدف های دســت نیافتــه فراوان 
بوده اســت. وقتی سطح تنیس کشورتان به حد 
ازم باا نیســت و از برخی نیازها و شروط رشد 
بی بهره بمانید بدیهی اســت که اهداف حاصل 

نشده تان هم زیاد باشد.
آخر  ســال های  این  در  آرزوی تان  و 

پرداختن تان به تنیس قهرمانی چیست؟
 اینکه بتوانم با کار و تاش خوب زندگی 
بهتری را برای خــودم و خانواده ام فراهم کنم و 
بخصوص مربی خوبی شوم. همانطور که قبًا هم 
گفتم فدراســیون بی میل نیســت از من در امر 
هدایت تیم های ملی پایه استفاده کند و من نیز 
هر روز به چنین چیز و مرحله ای از این دســت 
نزدیک تر می شــوم. وقتی 4۰ ساله شوید، تنها 
چیزی که به شــما می آید، مربیگری است و من 
قطعاً روژه فد رر سوییسی نیستم که با حدود 38 
سال ســن همچنان پای ثابت فتح گرند اسلم ها 

است.
توصیه تان برای نسل جوان تری که در 
ابتدای راه است و برای نیل به پیشرفت و 

ملی پوش شدن تاش می کند، چیست؟
 اینکه ناامید نشــوند و دایماً بکوشند. در 
تنیس یکسری مشکات و کمبودهای همیشگی 
و قدیمی وجود دارند و مثل یک ســد اســتوار 
و دیواری بلند جلوی ورزشــکاران این رشــته 
جلب نظــر و ایجاد حایل می کنند. تنیســورها 
باید مواظب باشــند به این دیوار قطور برخورد 
و بر اثر شــدت برخورد ناکار نشــوند. چاره کار 
سختکوشــی و عبور از روی این دیوار اســت و 
اگر نســل من این کار را انجــام داده، بقیه هم 
می توانند. خیلی ها را دیده ام که در اواســط راه 
قهرمانی و حتی اوایل آن خسته و دلزده شده و 
پی کار و بار و زندگی شــان رفته اند ولی تنها راه 
پیروزی و رســیدن به هدف نا امید نشدن است. 
توصیه من به نسل جوان تر و حاضر در آغاز راه، 
پوســت کلفت بودن و مأیوس نشدن است چون 
پوســت کلفت های این رشته هم گاهی زیر آوار 

تنیس مانده اند، چه برسد به نازک نارنجی ها.
از همان  اینکه می دانیم  و ســر آخر 
آغاز هم اهل شاگرد گرفتن و کسب درآمد 
از این راه و صبح  تا شــب سر و کله زدن با 
این  اان هم  و  نبودی  تنیس  تازه کاران در 
وضع برقرار است. پس چطور کسب درآمد 

و ارتزاق می کنی؟
 بــرادرم که همراه با من و زیر نظر پدرم 
نوروز شاهقلی  از حدود 3۵ سال پیش تنیس را 
شروع کرد، ســال ها پیش این کار را رها کرد و 
بیزینس می کند و زندگی اش هم ایده آل اســت. 
مــن هم کارهایــی انجام می دهم تــا زندگی ام 
پیش برود. خدا بزرگ است و هیچ گاه کمبودی 
نداشــته ام و فقط دردهای تنیس آزرده ام کرده 
است اما مقابل آن دیواری که برای تان شرح اش 
را آوردم، هرگز ضعف بروز نداده ام. پایدار باشید.

مواظب باشید به دیوار نخورید!
توصیه انوشا شاهقلی کارکشته به نسل جوان تر تنیس

دولو: به قهرمانی آسیا نرویم، 
جریمه می شویم

هر کاری می کنم تا بانوان 
اعزام شوند

ابهاماتی درباره اعزام تیم ملی هندبال 
بانوان به رقابت های قهرمانی آســیا وجود 
دارد. رییس فدراسیون استعفا داده و نایب 
رییس بانوان هم پیش از اســتعفای رییس، 
رفتنی شد و همین موضوع برنامه اعزام تیم 
ملی بانوان را به خاطر مشکات ارزی تحت 
تاثیر قرار داده است. البته سرپرست جدید 
فدراســیون هندبال می گوید تمام تاش او 
این اســت تا با جذب منابع مالی تیم ملی 
هندبال بانوان به رقابت های قهرمانی آســیا 
ژاپن اعزام شود و جریمه مالی و محرومیت 

برای هندبال کشور ایجاد نشود.
رمضانعلــی دولــو که جــای علیرضا 
رحیمی، در راس فدراســیون هندبال قرار 
گرفتــه، می گوید: »در حــال حاضر اردوی 
تیــم ملــی هندبال بانــوان بــا هماهنگی 
فدراســیون در حــال برگزاری اســت و ما 
هــم تــاش می کنیم هرجا که شــده این 
تیم را روانه مســابقات کنیم. من دو جلسه 
بــا داورزنی معــاون ورزش قهرمانی وزارت 
و همچنیــن محمدیان معــاون امور بانوان 
وزارت ورزش انجــام داده ام تــا منابع مالی 
جور شود و ان شــاءا... این تیم به مسابقات 
اعزام شــود. ما به جد تــاش می کنیم که 
ایــن تیم به مســابقات قهرمانی ژاپن اعزام 
شود. خوشبختانه دولتمردان ما و همچنین 
شــخص ســلطانی فر وزیر ورزش و جوانان 
نگاه ویــژه ای به حضور بانــوان در میادین 
بین المللی دارند. این افتخاری برای ورزش 
ماســت و ما هم تاش می کنیــم تا ۱۰۰ 

درصد این تیم به مسابقات اعزام شود.«
او در پاســخ به این سوال که اگر تیم 
به این مســابقات اعزام نشــود بــا جریمه 
مالــی مواجه خواهیم بــود، ادامه می دهد: 
»بله؛ اگر ایــن اعزام صورت نگیرد منجر به 
جریمه مالی و همچنیــن محرومیت برای 
هندبال کشــور می شــود اما ما همه تاش 
خود را می کنیم تــا با کمک وزارت ورزش 
تیم را روانه  مسابقات کنیم تا مشکلی برای 

هندبال کشورمان رخ ندهد.«
هندبال  فدراســیون  جدید  سرپرست 
همچنین در پاســخ به این پرسش که برای 
انتخاب نایب رییس بانوان این فدراســیون 
چــه اقدامی صورت می گیــرد، نیز توضیح 
کوتاهی می دهد: »بــا توجه به این که قبل 
از ورود مــن به این فدراســیون بحث قطع 
همــکاری نایــب رییس پیشــین به وجود 
آمده، من حتــی نمی دانم موضوع چه بوده 
و نمی خواهم دنبال هم کنم، صحبت کردم 
تا اگر بشود بررسی کنم و کسی را به عنوان 
سرپرســت نایب رییســی بانــوان بگذارم. 
البته باید بگویم کــه امور جاری مربوط به 
بانوان در حال انجام اســت و همه کارهای 
مربوط به اعزام و اردوها توسط دوستان در 

فدراسیون هندبال انجام می شود.«

 اباغ باید ها و نبایدها 
برای لیگ واترپلو

طبــق اعــام ســازمان لیگ 
برگزاری مراسم قرعه کشی  از  پس 
بیســت و هشــتمین دوره لیــگ 
برتــر واترپلو در ســال  جــاری و 
این  گروه بندی  شــدن  مشــخص 
مســابقات، تیم هــا باید تــا تاریخ 
دهــم آذر، اســامی بازیکنان خود 
را به فدراســیون ارسال و از طریق 
اپلیکیشــن فدراسیون شنا ثبت نام 

کنند.
بــر همیــن اســاس تیم های 
حاضــر در ایــن رقابت هــا بایــد 
»بر  بازیکنان  معرفــی  درخصوص 
اســاس آیین نامه« به مــوارد ذیل 

توجه کنند:
 بعــد از تاریخ مذکــور )دهم 
آذرماه( تیم ها مجاز به اضافه کردن 
حداکثــر 3 بازیکن )تــا پایان نیم 

فصل اول( هستند.
تیم هــای  از  یــک  هــر 
شــرکت کننده در مســابقات لیگ 
باشگاه های کشــور می توانند  برتر 
حداکثــر از ۱8 بازیکن که حداقل 
۵ نفر آنها می بایست زیر ۲۱ سال 
باشــند در طول مسابقات استفاده 
نماینــد. همچنین در هر مســابقه 
باید حداقل 4 بازیکن زیر ۲۱ سال 
در فهرست ۱3 نفره تیم قرار گیرد.
شــرکت کننده  تیم های  تمام 
می تواننــد حداکثــر از ۲ بازیکن 
خارجی در طول مسابقات استفاده 
فیزیکی در  لیکن حضــور  نمایند. 
۵۰ درصد از بازی ها برای بازیکنان 

خارجی الزامی است.

حرف روز

کار خودم 
را می کنم

انوشا شــاهقلی تنیسور کارکشــته و معروف کشــورمان در 37 ســالگی هم امیدهایش را حفظ کرده و با اینکه در دیدار حساس 
چنــدی پیش تیم ملی مقابل تایــوان در گروه دوم جام دیویس 2018 به تیم ملی دعوت نشــد و به بازی های آســیایی جاکارتا هم 
نرفت، همچنان تمرین و تاش می کند و می گوید آماده اســت هر موقع خواســتند باز مثل 20 ســال گذشته به تیم ملی خدمت کند. 
البته ســعید احمدوند ســرمربی تیم ملی تنیس که 5 سال از 6 ســال گذشــته را در مصدر کار بوده، اخیراً تأکید کرده که از انوشا 
در مقام یک بازیکن � مربی و به واقع دســتیارش در تیم ملی اســتقبال می کند و شــاهقلی صحبت هایی با ســران فدراســیون 
در خصــوص هدایت یکی از تیم های ملی نوجوانان و جوانان کشــور هم داشــته اســت. با این حال آن چه باعث شــد با او تماس 
بگیریم، عزم او برای ادامه دادن به بازیگری در تنیس برای مدت حداقل دو ســال دیگر اســت. این درحالی اســت که رقیب بزرگ 
دو دهه اخیر او یعنی اشــکان شــکوفی ســال پیش برای همیشــه با تیم ملی وداع کرد و اصًا دور ورزش قهرمانی را خط کشید.

طای کلهر در جام جهانی اسکی معلوان
در ادامــه رقابت های پاراآلپاین که در امارات در حال برگزاری اســت، 
صادق کلهر در مارپیچ کوچک به مدال طا رســید. نخستین دوره مسابقات 
جام جهانی پاراآلپاین که با حضور 9 کشــور در پیست اسکی دبی در رشته 
مارپیچ کوچک برگزار شد، صادق کلهر با ثبت زمان یک ساعت و ۱9 دقیقه 
و ۱۲ ثانیه به مدال طا دســت یافت و جواد ســولقانی دیگر نماینده ایران 
با ثبت زمان یک ســاعت و 36 دقیقه و 7۵ ثانیه در جایگاه ســوم ایســتاد. 
غامرضا پناهی هم در این رشــته پنجم شــد. همچنین پیش از این صادق 
کلهر در رقابت های پاراآلپاین نیز به مدال نقره دست یافته بود و سید احمد 
جعفری، جواد ســولقانی و غامرضا پناهی در جایگاه های چهارم، هشــتم و 
نهم قرار گرفته بودند. رقابت های پاراآلپاین امروز چهارشــنبه )۲3 آبان( به 

پایان می رسد.

شهنازی: منتظر نظر اعضا هستیم
کار مخفیانه ای در رابطه با اساسنامه انجام نشده

 هفته گذشــته و در نشســت هیات اجرایی ۱۲ آبــان ماه پیش نویس 
اساسنامه کمیته ملی المپیک مورد بحث قرار گرفت. در همان زمان شاهرخ 
شــهنازی گفت، این همان پیش نویسی اســت که در زمان ریاست کیومرث 
هاشمی نســبت به اساسنامه قبلی دارای تغییراتی شده است. این اساسنامه 

به عنــوان پیش نویس در هیات دولت اســت و 
چون در زمان قبل به دولت ارائه شده، می تواند 
تغییراتی داشــته باشــد. قرار است جمع  بندی 
همه اعضا به عنوان پیشنهادها و تغییرات نسبت 
به اساســنامه قبل هم به دولت و هم به مجمع 
کمیتــه ارائه شــود. حاا با گذشــت چند روز 
شاهرخ شهنازی، دبیر کل کمیته ملی المپیک 
در این رابطه به تسنیم می گوید: »همانطور که 
هفته گذشــته اعام کردم، اساسنامه به صورت 
علنــی در اختیــار اعضای هیــات اجرایی قرار 
گرفته و قرار است در نشست آتی، اعضا نظرات 

و پیشنهادهای خود را ارائه کنند. بنابراین کار مخفیانه ای انجام نشده است.«
دبیــرکل کمیته ملی المپیک درباره بودجه ۵ میلیارد تومانی برای تجهیز 
آکادمــی ملی المپیک و همچنین پرونده فوت ســه نفر از پرســنل شــرکت 
پیمانــکاری در انفجار موتورخانه آکادمی نیــز توضیح کوتاهی می دهد: »هنوز 
ایــن بودجه را دریافت نکردیم. در مورد فوت افراد فوق هم دیه به میزان 7۰۰ 
میلیون تومان به حساب دادگاه واریز شده است. عزیزی، مسوول حقوقی کمیته 
ملی المپیک هفته آینده با حضور در مراجع قضایی پرونده را پیگیری می کند.«

مدیر کل تهران، کاندیدای قایقرانی
ثبت نام از نامزدهای فدراسیون های قایقرانی، ناشنوایان، چوگان و هاکی 
از یکشــنبه هفته گذشــته آغاز شده اســت. در هفتمین روز ثبت نام، برای 
فدراســیون  قایقرانی رضا گل محمدی مدیرکل ورزش و جوانان استان تهران 
ثبت نام کرد. او یکی از گزینه های اصلی برای ریاست به شمار می رود. یحیی 
یحیایی دبیر مجمع ورزشی سازمان بنادر و کشتیرانی نیز از دیگر نامزدهای 
این فدراســیون اســت که دیروز ثبت نام کرد. علیرضا سهرابیان نایب رییس 
ســابق فدراســیون نیز روزهای قبل ثبت نام کرده بود. فدراسیون ناشنوایان 
دیروز ثبت نامی نداشــت. مسعود فراهانی و عارف سعیدی نامزدهای ریاست 
هستند که روزهای اول ثبت نام کردند. در فدراسیون چوگان و هاکی تاکنون 
کســی ثبت نام نکرده اســت. ثبت نام از نامزدهای ریاست فدراسیون سه گانه 

نیز از ۱9 آبان آغاز شده و بعد از گذشت 4 روز کسی ثبت نام نکرده است.
 

پوادگر هم کاندیدای پارالمپیک شد
در ششــمین روز از مهلت قانونی ثبت نام مجمع انتخاباتی کمیته ملی 
پارالمپیــک، پوادگر، باغســتانی و  ا... کرمی ثبت نام کردند. ســید محمد 
پوادگر برای پست های هیات اجرایی و بازرس، عباس باغستانی برای تصدی 
پســت های نایب رییســی آقایان و هیات اجرایی و رقیه  ا... کرمی نیز برای 
تصدی پست های هیات اجرایی و بازرس، ثبت نام کردند. تاکنون بیست نفر 
برای شــرکت در مجمع انتخاباتی اعام نامزدی کرده اند. ثبت نام در مجمع 
انتخاباتی کمیته ملی پارالمپیک برای افرادی که شــرایط حضور را دارند، تا 
آخر وقت اداری روز پنجشنبه، ۲4 آبان ماه در محل کمیته ملی پارالمپیک، 

انجام می شود.
مجمع انتخاباتی کمیته ملی پارالمپیک روز شنبه، ۲4 آذر ماه در محل 

سالن همایش های آکادمی ملی المپیک و پارالمپیک برگزار خواهد شد.

خبر و مصاحبه

پایان این هفتــه، یعنی فردا مهلت 
پست های شان  ترک  برای  بازنشســته ها 
به اتمام می رســد و باید دید امروز و فردا 
برای این فدراســیون ها چــه تصمیمی 

گرفته می شود.
قانون منع به کارگیری بازنشسته ها، 
۲4 شهریورماه از ســوی اریجانی برای 
اجــرا، به رییــس جمهوری اباغ شــد 
و اکنــون دو ماه گذشــته و تا فردا همه 
بازنشسته ها باید پست های خود را ترک 
کرده باشــند، این موضوع در ورزش هم 
وجود دارد و اگر قــرار به اجرای صد در 
صــد قانون بدون اتکا به اســتدال هایی 
مثل دخالت خارجی ها و ... باشد، حداقل 
تغییر  دیگر دســتخوش  فدراســیون   ۵

می شوند.
البته تاکنون فهرست رسمی روسای 

بازنشسته فدراســیون های ورزشی اعام 
نشده اما در پاســخ های مکرر مسووان 
ورزش مشــخص شــده که حداقل ۱۲ 
رییس فدراســیون مشــمول اجرای این 
قانون می شــوند. پس از اعام این عدد، 
برخی از روســای فدراسیون ها نسبت به 
اجرای این قانون رســما ابــراز مخالفت 
کردند اما عــده ای دیگر جــای خود را 
به سرپرســتانی دادند تــا آنها مقدمات 
برگزاری مجمع انتخاباتی بعدی را فراهم 

کنند.
از یک  فوتبال  فدراســیون  مدیران 
طرف با اعام اطاعــت محض از تکلیف 
قانونــی، مصاحبه هایــی را درباره دایل 
استعفای شان مطرح کردند. مهدی  عدم 
تــاج رییس فدراســیون فوتبال و هیات 
رییســه این فدراســیون به دیدار رییس 

و هیات رییســه مجلس شورای اسامی 
رفتند و خواســتار تعیین تکلیف موضوع 
شــدند اما به رغم اتمــام حجت رییس 
مجلس هنوز هــم زمزمه هایی از مدیران 
فوتبــال برای عدم اجــرای این قانون به 

گوش می رسد.
احمــد ضیایی رییس فدراســیون 
والیبال هم یکی دیگر از افرادی است که 
هنوز تن به اجرای این قانون نداده است 
و به صراحت گفته که اســتعفا نمی دهد. 
البتــه او در اظهارنظــری اعــام کرده 
که تکلیــف کواکوویچ را تــا پایان آذر 
مشــخص می کند، که این حرف مصداق 
بارز تصمیم او به منظور ادامه اصرار برای 

بقا است.
در لیستی که از سوی رسانه ها اعام 
شــد و مسووان وزارت ورزش هیچ وقت 
به طور صد در صــد آن را تایید نکردند، 
مشخص شــد که روسای فدراسیون های 
چوگان،  ناشــنوایان،  هاکــی،  قایقرانی، 
سه گانه، هندبال، جودو، والیبال، فوتبال، 
کاراته، ورزش های همگانی و ورزش های 
رزمی مشــمول قانون منــع به کارگیری 
بازنشسته ها هستند. در هفته های گذشته 
با توجه به اســتعفای برخی از روسا و یا 
قطعی شــدن بازنشستگی شــان، تکلیف 
7 فدراســیون از ۱۲ فدراسیون مشخص 
شــد اما تاکنون وضعیت پنج فدراسیون 

همچنان در هاله ای از ابهام است.
هاکــی،  قایقرانــی،  فدراســیون 
و  هندبال  ناشنوایان، چوگان، ســه گانه، 

جودو، رشــته هایی هســتند که روسای 
بازنشسته شــان کنار رفته انــد اما هنوز 
تکلیف روسای فدراســیون های والیبال، 
فوتبــال، کاراته، ورزش هــای همگانی و 
ورزش های رزمی رســما مشخص نشده 
و ایــن باتکلیفی اجرای قانون در ورزش 
را دو چندان سخت کرده است. البته در 
ارتباط با فدراســیون همگانی، مسووان 
نیست  بازنشسته  وزارت گفته  اند مجدآرا 
اما به نظر می رســد، ماجرا چیز دیگری 
است و او با اســتناد به نظامی بودن، به 

دنبال عبور از این قانون است.
از بیــن فدراســیون هایی که هنوز 
تکلیف شــان مشــخص نشــده، به نظر 
می رســد کار وزارت ورزش بــا فوتبــال 
و والیبال ســخت تر از بقیه باشــد چون 
اظهارنظرهایی که مطرح شــده، متفاوت 
اســت. ضیایی به صراحت اعام کرده که 
ورزش شــامل حال این قانون نمی شود 
و تاج هم بعد از اینکــه دید موضوع باا 
بردن درصد جانبــازی نتیجه نمی دهد، 
به واســطه دوســتانش در فدراسیون از 
نگرانی هایــی برای جلوگیــری از تعلیق 

فدراسیون فوتبال می گوید.
با ایــن وضعیت باید دیــد تا پایان 
ایــن هفته چــه اتفاقی بــرای این چند 
فدراســیون باقیمانــده می افتــد و آیا با 
اســتدال هایی عجیب ماندنی می شوند 
یــا همه آنهایی که برای خدمت آمده اند، 
تصمیم می گیرند به قانون احترام بگذارند 

و جای خود را به فرد جدیدتری بدهند.

5 فدراسیون به دنبال بهانه برای بقا
مهلت بازنشسته ها رو به اتمام است
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لیســت بیســت نفــره اردوی تیم 
انتخابی  رقابت های  برای  بسکتبال  ملی 
جام جهانی اعام شــد. لیســت بیست 
نفره ای که برخی اســامی را به صورت 
تزیینی در خود جای داده و جای خالی 
برخی اســامی هم در آن دیده می شود. 
از حضور نام حــدادی و نیکخواه دور از 
شرایط مسابقه گرفته تا آرون گرامی پور 
و همچنین نبود نام هایی نظیر ارســان 
کاظمی و فرید از نکات جالب و عجیب 

این لیست به حساب می آید.
تیم ملی بسکتبال از شنبه بیست و 
ششم آبان تمرین هایش را برای حضور 
در پنجره پنجم انتخابی جام جهانی آغاز 

می کند و کادرفنــی تیم ملی برای این 
اردو از بیســت بازیکن دعوت کرده که 
نکتــه جالب توجه نبودن نام ارســان 
کاظمی در لیست است اما همانطور که 
پیش بینی می شد آرون گرامی پور دعوت 

شده است.
ارغوان،  روزبه  آذری،  امیرحســین 
محمدرضــا بهــرام زاد، محمــد ترابی، 
 محمد جمشیدی، حامد حدادی، محمد 
حســن زاده، حامــد حســین زاده، آرن 
داودی، نوید رضایی فــر، کیوان رباعی، 
گرامی پور، ســجاد  آرون  امیر صدیقی، 
مشایخی، رسول مظفری، ساار منجی، 
نیکخواه بهرامی،  میرزایی، صمــد  میثم 
بهنام یخچالی و محمد یوسف وند نفرات 
دعوت شده به اردوی تیم ملی هستند.

ارســان کاظمی که گفته می شود 
مصدوم است جایی در این لیست ندارد. 
همچنیــن فرید اصانی هــم همچنان 
در لیســت بازیکنان مــورد نظر مهران 
شاهین طبع وجود ندارد و آرمان زنگنه 
هم با وجود بهبود مصدومیت و بازی در 
لیگ، از تیم ملی دور اســت. همچنین 
حضور آرون گرامی پور نیز در این لیست 
جالب اســت. بازیکنی که نمی تواند به 
ایران بیاید و در لیگ کرواســی مشغول 
است اما با توجه به شرایط حساس تیم 
ایــران در راه صعود بــه جام جهانی، به 

اردو دعوت شده است.
همچنین نام حامد حدادی و صمد 
نیکخواه هم در حالی در لیست تیم ملی 
قرار دارد که تقریبا هیچ کدام شانســی 

برای بازی ندارند. 
حامد حدادی که درگیر مصدومیت 
اســت و تیمی ندارد. صمد نیکخواه هم 
اگرچه مصدوم نیســت اما در آمریکا به 
ســر می برد و نتوانسته با هیچ تیمی به 
تفاهم برســد و دور از شــرایط مسابقه 
اســت. با این حال باید دیــد آیا برای 
بازی با استرالیا و قطر به تیم ملی اضافه 

می شود یا خیر.
تیــم ملی ایــران قبل از ســفر به 
اســترالیا در دوحه دو دیدار دوســتانه 
خواهد داشــت و ســپس برای بازی با 
اســترالیا به ملبورن می رود و دوازدهم 
نیــز در مانیل با فیلیپیــن بازی خواهد 
کــرد. تیم ایــران پیــش از رقابت های 
پنجره پنجم، با شــش بــرد و دو باخت 
در رده دوم گروه خود قرار دارد و برای 
صعود مســتقیم به جام جهانی ۲۰۱9 
چین، باید در میان ســه تیم برتر گروه 
خود قرار بگیرد. البته در صورت چهارم 
شــدن هم تیم ایران این شانس را دارد 
تا در صورت شرایط بهتر نسبت به تیم 
چهارم گروه دیگر انتخابی آســیا، راهی 

جام جهانی چین شود.

با حکمی از سوی شهردار ارومیه پیمان 
رضایــی به عنــوان مدیرعامل جدید باشــگاه 
والیبال شــهرداری ارومیه معرفی شد. پس از 
آنکه تیم والیبال شــهرداری ارومیه در فصل 
جاری لیگ برتر نتوانســت نتایج قابل قبولی 
کســب کند شــهردار ارومیه پس از گذشت 
شــش هفته نخســتین تصمیم را برای بهتر 
شدن وضعیت این باشگاه گرفت و در نخستین 
اقدام پیمان رضایی مدیرعامل جوان و پیشین 
این باشــگاه را دوباره به سمتش بازگرداند تا 

جایگزین علی وقاری شود.
پیمان رضایــی قرار بود که در این فصل 
نیز مدیرعامل شــهرداری ارومیه باشــد اما با 

توجــه به اتفاقات مربوط بــه انحال این تیم 
پیش از آغاز فصل او از ســمتش کناره گیری 
کرده بود. با این حال باید دید آیا مشکاتی که 
رضایی را از این تیم فراری داد برطرف شده یا 
بازگشت او تنها اقدامی است برای ایجاد تغییر 

در این تیم.
ارومیه ای ها امسال را با بمب های خبری 
و جذب موســوی، محمــودی و بهروز عطایی 
آغاز کردند اما در ادامه با بروز مشکات مالی، 
تا مرز انحال هم رفتند اما در ادامه با ترکیب 
و کادری بومی وارد لیگ برتر شدند. شرایطی 
که بــه طور طبیعی اجــازه نتیجه گیری قابل 

توجهی را به این تیم نمی دهد.

تیــم ملی بســکتبال نوجوانــان ایران 
در کیــش اردو خواهد زد امــا طبق اعام 
فدراسیون بازیکنان باید خود هزینه سفر به 
جزیره را پرداخت کنند. گویا مشکات مالی 
فدراســیون به حدی رســیده که بسکتبال 
حتی توانایی پرداخت هزینه های روزانه خود 
را نیز ندارد و به نظر نمی رســد کســی هم 
به فکر حل این ماجرا باشــد. در جدیدترین 
اتفاق قرار اســت اردوی تیم ملی نوجوانان 
ایران با هماهنگی مســووان ورزشی کیش 
در این جزیره برگزار شود اما بازیکنان دعوت 
شــده باید خود هزینه بلیت شان را پرداخت 

کنند و راهی کیش شوند.
بــا توجه بــه افزایش زیاد نــرخ پروازها 
بسکتبالیست های نوجوان باید مبلغ زیادی را 
برای رفت و آمد بــه جزیره بپردازند که البته 
فدراســیون اعام کــرده در آینده این پول به 

بازیکنان پرداخت می شود!
این ماجرا را می توان یکی از کم نظیرترین 
اتفاق های ورزشی عنوان کرد چرا که همیشه 
فدراســیون ها خــود هزینه اردوهــای ملی را 
پرداخت می کنند اما حاا بســکتبال تصمیم 

دارد در آینده پول بلیت بازیکنان را بپردازد.
مسعود عماری دبیر فدراسیون بسکتبال 

نیــز در این بــاره گفت: »ما همــه چیز را در 
نظــر گرفته ایم و حواســمان به ملی پوشــان 
هســت. مگر در گذشــته اردویی در تهران یا 
مشهد برگزار می شــده بازیکن خودش هزینه 
نمی کرده و به آن شهر نمی رفته  است؟ اکنون 

نیز همین اتفاق می افتد.«
او در پاسخ به این سوال که آیا فدراسیون 
تصمیــم دارد در آینده این پول را به بازیکنان 
پرداخت کند؟ نیز گفت: »بله. شــخصا پیگیر 
خواهم بود که تمام پول هزینه شــده توسط 
بازیکنان به آنها پرداخت شــود و از این بابت 

قول می دهم که مشکلی پیش نیاید.«

نکات جالب و عجیب لیست جدید تیم ملی بسکتبال

مدیرعامل باشگاه شهرداری ارومیه برکنار شد

وقتی هزینه بلیت هم روی دوش بازیکنان می افتد

وصال روحاني
Vesal Rohani
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از کشتی ایران تا کشتی تایتانیک

حــال این روزهای کشــتی ایران پر اســت از 
تضادها و شــباهت ها با داســتان فیلم تایتانیک. از 
طرفی همان طور که تایتانیک شــاهکار مهندسی آن 
دوره بود و بســیاری از رکوردها و افتخارات را تا ابد 
به نام خود ثبت کرد، کشــتی ایران نیز مجموعه ای 
عظیم و پرشکوه است که تمامی افتخارات، بزرگی ها 
و ســربلندی های دنیــای کشــتی را در خود جای 

داده و هرچنــد ایــن روزها تحت مدیریت اشــتباه 
پیر و نحیف شــده اما فرزندانــی دارد که اگر اجازه 
غرش داشــته باشــند باز هم غبار ناکامی چند سال 
گذشته را از کلکسیون افتخارات می زدایند و باز هم 
مدال پشــت مدال. طرف بد این مقایسه، تضادهای 
آن اســت؛ از یک طرف کا پیتان انگلیســی تایتانیک 
با آنکه تقصیری در غرق شــدن نداشت ولی خود را 
مسوول کل کشــتی می دانست و تا لحظه آخر ماند، 
کار کرد، روحیه داد و بعد همراه کشــتی به زیر آب 
رفت؛ کاری که در کشتی ایران انجام نشد و افسوس 

که رییس فدراســیون کشتی ایران در نقش کاپیتان 
وقتی از غرق شــدن کشــتی مطمئن شد در کمال 
ترس و وحشــت فرار را بر قرار ترجیح داد و بی آنکه 
به سرنوشت سایر مســافران اهمیت دهد، نخستین 
نفری بود که بر قایق اســتعفا ســوار شد و از گرداب 
خودســاخته فرار کرد. آن هم در شــرایطی که تیم 
زیر 23ســاله ها باید به مســابقات جهانی رومانی به 
میدان می رفت؛ تیمی که زیر ســایه نتایج فاجعه بار 
بزرگساان و البته استعفای رسول خادم به فراموشی 
سپرده شده و تقریبا مسابقات را از پیش باخته شروع 

کرد. اینکه چه شد به اینجا رسیدیم که بدترین نتایج 
تاریخ کشــتی قسمت ما شد جای بحث فراوان دارد، 
اما نکته ای که مغفول مانده، جوانان آینده ساز کشتی 
ملی هستند که زیر غرض ورزی ها، عنادها، لجبازی ها 

و ندانم کاری ها آینده خود را از دست رفته می بینند.
اینکه ســال ۹2 چگونه خادم بر مسند ریاست 
نشســت، اینکه خادم چرا در اسفند ۹۶ استعفا کرد، 
اینکه بعدا ثابت شد مساله اسراییل تنها بهانه ای بود 
برای پوشش نتایج فاجعه بار مسابقات 2۰۱۷ و صدها 
نقطه خاکستری دیگر بماند برای بعد از مسابقات زیر 
23سال، اما سیاه ترین نقطه کارنامه شش ساله رسول 

خادم قطعا استعفای دوم اوست.
گویی افزایش ســن و سال شــجاعت او را در 
هــم کوبیده و ترس و رخــوت را جایگزینش کرده؛ 
همــان  تــرس و رخوتی که در شــروع  مســابقات 
امســال بوداپست و پیش از شروع کشتی یزدانی در 
چهره خادم موج مــی زد. دقیقا در زمانی که محمد 
طایــی با آرامش، تمامی زحمــات تیم را به دوش 
می کشــید، خادم به حدی مضطرب بود که در سالن 
گرمکن مات و مبهــوت منتظر آوار دیوار کجی بود 
کــه خود بنا نهاده بود. مهم ترین ســوالی که اکنون 
در افکار عمومی مطرح شــده این اســت که رییس 
مســتعفی فدراسیون کشــتی که داعیه دار مدیریت 
علمی بود به چه علت درســت چنــد روز مانده به 
شروع مســابقات کشــتی بین المللی زیر 23سال و 
دقیقا زمانی که تیم نیازمند آرامش و  پشــتوانه بود، 
استعفا داد و این جوانان را نگران و مضطرب به حال 
خود رها کرد؟ مگر غیر از این اســت که تمام نتایج 
تیم زیر 23سال در بوداپست به کارنامه خادم اضافه 
می شود، خواه  قهرمانی باشد، خواه تکرار مقام نهمی 
و ششمی بزرگســاان. این استعفای بی موقع دقیقا 
ثابت می کند که خــادم مصلحت فردی را بر منافع 
جمع ترجیح داده و بی تفاوت به سرنوشــت امیدها 
از زیر بار مســوولیت شــانه خالی کرده است. افکار 
عمومی خواهان پاسخ هستند که آیا نتایج فاجعه بار 
2۰۱۷ برای استعفا کافی نبود؟ چرا از ماه ها قبل که 
کارشناسان راجع به این تیم هشدار می دادند کسی 

توجه نکرد؟

استعفای دوم
 
 بدترین اتفاق
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کشتی زنان بدون اردو و سرمربی 
در آستانه مسابقات جهانی
همهبرگشتنبهجز
نایبرییسبانوان

 یک مــاه دیگر مســابقات جهانی 
کشتی کاســیک زنان آغاز می شود اما 
تیم ملی ایران نه اردو دارد، نه ســرمربی 
و نه نایب رییس. مسابقات جهانی کشتی 
کاســیک زنــان ۱5 و ۱۶ آذر امســال 
برگزار می شود اما در فاصله 2۰ روز مانده 
به این مســابقات، این تیــم نه اردو دارد 
و نه ســرمربی و مشخص نیست که چه 

اتفاقی برای این تیم رخ می  دهد.
بعــد از اســتعفای خــادم، رییس 
فدراسیون کشــتی، همه همکاران او در 
فدراسیون اســتعفا دادند. از نایب رییس 
مردان و بانوان گرفته تا دبیر فدراســیون 
و رییس کمیته لیگ و اعضای شــورای 
فنی کشــتی آزاد و فرنگــی و کادر فنی 
تیم ملی، اما بعــد از مدتی برخی از این 
افراد بدون اینکه وضعیت اســتعفای آنها 
مشخص باشد به محل کار خود برگشتند 
و در این بین فقــط مریم منظمی نایب 
رییس زنان فدراسیون است که هنوز بعد 
از اســتعفای خود برنگشــته تا تیم ملی 
کشتی کاســیک زنان در آستانه رویداد 
مهمی چون مســابقات جهانی باتکلیف 

باشد.
کمتر از یک ماه به شــروع مسابقات 
زمان باقی مانده امــا بی ثباتی مدیریتی 
در فدراســیون باعث شده کشتی گیران، 
اردوی ملــی نداشــته باشــند و البتــه 
وضعیت آنا واســلینکو سرمربی این تیم 
هم مشــخص نیســت. هنوز مشــخص 
نیست چرا افرادی که استعفا داده بودند 
دوباره برگشــتند؟ یکی از افراد مستعفی 
یعنی حمید بنی تمیم به عنوان سرپرست 
فدراسیون کشــتی هم انتخاب شده اما 

مریم منظمی برنگشته است.
 اگر با اســتعفای او موافقت شده که 
باید پرسید چه کسی موافقت کرده و چرا 
با اســتعفای دیگران موافقت نشده است. 
برنامه های  باعث شده  برنگشتن منظمی 
تیم ملی بانوان  به تعویق بیفتد و در حال 
حاضر سرمربی اوکراینی این تیم هم در 

باتکلیفی به سر می برد.
در  روزهــا  ایــن  ملی پوشــان 
استان های شــان تمریــن می کننــد اما 
به خاطر نداشــتن نایب رییــس، اردوها 
شروع نشده و به طور دقیق هم مشخص 
نیســت تا چه زمانی بایــد این وضعیت 
ادامه داشــته باشد. کشــتی بانوان یکی 
از کارهای خوب رســول خادم بود که با 
صرف هزینه و وقت بسیار زیاد راه اندازی 
شد اما هنوز مشخص نیست که در آینده 

چه اتفاقی برای آن قرار است رخ بدهد.

گزارش

اینکهسال۹۲
چگونهخادمبر
مسندریاست
نشست،اینکه
خادمچرادر
اسفند۹۶
استعفاکرد،

اینکهبعداثابت
شدمساله

اسراییلتنها
بهانهایبود
برایپوشش
نتایجفاجعهبار
مسابقات۲۰۱۷
وصدهانقطه

خاکستریدیگر
بماندبرایبعد
ازمسابقات
زیر۲۳سال،
اماسیاهترین
نقطهکارنامه

ششسالهرسول
خادمقطعا

استعفایدوم
اوست.

2 هفته قبل از مسابقات عضله کتفم پاره شد
بیرالوند:آسیبدیدهنبودموزنههای

بهتریمیزدم
دارنــده مدال  طــای دوضرب و برنــز مجموع مســابقات وزنه برداری 
قهرمانی 2۰۱8 جهان تاکید دارد که قبل از اعزام به ترکمنستان در تمرینات 
۱۹۰ کیلوگرم یکضــرب و 225 کیلوگرم در دوضرب را مهار کرده بود، ولی 

آسیب دیدگی مانع ثبت رکوردهای بااتر شده بود.
رضــا بیرالوند  درباره کســب مدال های طای دوضــرب و برنز مجموع 
مســابقات وزنه برداری قهرمانی جهان می گوید: »مســابقات جهانی 2۰۱8 
ترکمنســتان نخســتین حضور رســمی ام در رده سنی بزرگســاان بود اما 
خوشــحالم که موفق به کسب 2 مدال ارزشمند از دل این مسابقات شدم و 

دست خالی از این رقابت ها برنگشتم.«
بیرالوند ادامه می دهد: »متاســفانه 2 هفته قبل از مسابقات عضله کتفم 
پاره شــد و زیر وزنه ها لق می زد اما با وجود تمام دردها و آسیب  دیدگی هایی 
که داشتم تاش کردم بهترین وزنه ها را بزنم.«

دارنــده مدال برنز مســابقات وزنه برداری 
قهرمانی جهان معتقد اســت: »البته در حرکت 
یکضرب کمی عقب افتادم چرا که در تمرینات 
وزنــه ۱۹۰ کیلوگــرم را هــم زده بــودم اما 
خوشــبختانه در دوضرب جبران کردم و عاوه 
بر طای دوضرب، برنــز مجموع را هم گرفتم. 
واقعــا حس خوبی بود چون هم من طا گرفتم 

و هم علی هاشمی.«
بیرالوند در پاســخ به این سوال که بعد از 
اینکه در نخســتین حرکت دوضرب وزنه 2۰۷ 
کیلوگرمی را نتوانست مهار کند چطور دوباره به رقابت بازگشت تاکید دارد: 
»رقابت واقعا حساس بود؛ من هم در یک اتفاق عجیب وزنه 2۰۷ کیلوگرمی 
را به خاطر ســبکی زیاد و البته کم تجربگی از دســت دادم اما زود به خودم 
آمــدم و وزنــه 2۰8 کیلوگرمی را به راحتی مهار کــردم تا به کورس رقابت 

برگردم.«
بیرالونــد درباره افزایــش ۱۰ کیلوگرمی وزنه اش و اینکــه آیا با وجود 
مصدومیتش این موضوع برایش خطرآفرین نبود اعتقاد دارد: »می دانســتم 
ایــن وزنه را می زنــم؛ از طرفی مجبور بودم چون اگر می خواســتم به مدال 
برســم بایــد این وزنه را مــی زدم. مربیان هم به من اعتماد داشــتند و این 
وزنــه را انتخاب کردند. البته در تمرینــات ۱۹۰ کیلوگرم یک ضرب و 225 
کیلوگــرم در دوضرب زده بودم و اگر آســیب دیده نبــودم حتما مدال های 

بهتری می گرفتم.«
دارنده مدال برنز مسابقات وزنه برداری قهرمانی جهان درباره برنامه اش 
برای المپیک و اینکه دســته ۱۰2 کیلو المپیکی نیست، تاکید دارد: »در این 
مســابقات با وجود وزنه زدن در دسته ۱۰2 کیلوگرم زیر وزن قانونی بودم و 
۹8 کیلوگرم وزن داشــتم در حقیقت من وزنه بردار دسته ۹۶ کیلو بودم که 
در یک وزن بااتر وزنه زدم. برای المپیک امیدوارم به یک وزن بااتر و دسته 

۱۰۹ کیلوگرم بروم تا بتوانم در المپیک هم افتخارآفرینی کنم.«

غامرضا نوروزی:
براریتازمانبهبودیتحتنظرما

درمانمیشود
غامرضا نوروزی رییس فدراســیون پزشکی ورزشــی از پیگیری روند 
درمان محمدرضا براری ملی پوش وزنه برداری توســط این فدراســیون خبر 

می دهد.
دکتــر غامرضا نوروزی در مورد روند درمانــی ملی پوش ۱۰۹ کیلویی 
وزنه برداری ایران تاکید دارد: »محمدرضا براری ملی پوش وزنه برداری که در 
جریان رقابت های جهانی از ناحیه گوش دچار آســیب دیدگی شده بود، روز 
گذشــته با حضور در درمانگاه فدراســیون پزشکی ورزشی تحت معاینه قرار 
گرفت و مقرر شــد پروسه درمان این ورزشکار توسط متخصص گوش، حلق 

و بینی پیگیری شود.«
نوروزی ادامه می دهد: »طبیعی اســت فدراســیون پزشــکی ورزشی 
همچون همیشــه هیچ ورزشکار آسیب دیده ای به ویژه ملی پوشان را به حال 
خــود رها نمی کند. بنابرایــن ما درمان این ملی پوش وزنه بــرداری را نیز تا 

بهبودی کامل پیگیری می کنیم.«

پوادسرد

مسافران جام جهانی تکواندو مشخص شدند
خدابخشیومیرحسینیدرراهامارات

با اعام ســازمان تیم هــای ملی فدراســیون تکواندو کشــورمان، 
هوگوپوشــان اعزامی به مســابقات قهرمانی تیمی جهان در سال 2۰۱8 
مشــخص و معرفی شدند. بیست و دومین دوره مسابقات تکواندو قهرمانی 
تیمی جهان در ســال 2۰۱8، سوم و چهارم آذرماه به میزبانی »فجیره« 
امارات برگزار می شود. فدراسیون جهانی تکواندو از 8 تیم در گروه مردان 
و 8 تیم در گروه زنان برای شــرکت در این رقابت ها دعوت کرده اســت 

که تیم ایــران نیز به واســطه قهرمانی دوره 
گذشته به عنوان نخستین تیم برای حضور در 
رقابت های قهرمانی تیمی جهان دعوت شده 

است.
 روســیه، کره جنوبی، چین، ساحل عاج، 
ازبکســتان، امــارات و تیم منتخــب کمیته 
ارزیابی دیگر کشورهای شرکت کننده در این 
رویداد هســتند. در دوره گذشته، فدراسیون 
مســابقات لیگ را برای نخستین بار به شیوه 
جــام جهانی برگزار کرد و دانشــگاه آزاد که 
عنوان قهرمانی را در این رقابت ها کسب کرده 

بــود به عنوان نماینده ایران به جام جهانی اعزام شــد و توانســت عنوان 
قهرمانی را کسب کند.

 در این دوره نیز تیم شــهرداری ورامین که در شــانزدهمین دوره 
رقابت های لیگ برتر بر سکوی قهرمانی ایستاد به عنوان نماینده کشورمان 
راهی امارات می شود. سروش احمدی، میرهاشم حسینی، سینا بهرامی، 
امیرحســین امیدی و مهدی خدابخشی به عنوان نمایندگان ایران در این 
رقابت ها به مصــاف رقبای خود می روند. هدایت ایــن تیم برعهده پیام 
خانلرخانی به عنوان سرمربی و هاشم زنگنه به عنوان مربی است. مسابقات 
قهرمانــی تیمی جهــان دارای گرید تیمی ≫G می باشــد و به ترتیب به 
تیم هــای اول 2۰ امتیاز، دوم ۱2 امتیاز، ســوم ۷/2 امتیاز و پنجم 4/32 

امتیاز تعلق می گیرد.

سجادگنجزاده:ازعملکردمدرجهانی
اسپانیاراضیهستم

دارنده نشــان طای مســابقات جهانی اســپانیا تاکیــد دارد همه 
ملی پوشــان حاضر در تیم ملی کاراته به درســتی و مو به مــو برنامه های 
تمرینــی خود را تحت هدایــت کادر فنی انجام دادند تــا در رقابت های 
جهانی اسپانیا با کســب عنوان نایب قهرمانی جهان اتفاقی تاریخی برای 

این رشته رقم بخورد.
سجاد گنج زاده، یکی از موفق ترین چهره های کاراته ایران درخصوص 
نتیجه ای که تیم ملی کاراته در رقابت های جهانی 2۰۱8 اســپانیا کسب 
کرد معتقد است: »مسابقات جهانی از نامش مشخص است که یک رویداد 
بسیار بزرگ است. در این دوره از مسابقات، شرکت کنندگان زیادی حضور 

داشتند و حضور آنها بی سابقه بود. 
دقیقــا حضور ذهــن ندارم که چــه تعدادی شــرکت کننده در این 
رقابت ها حضور داشــتند اما مطمئن هستم آمار نفرات حاضر و کشورهای 
شرکت کننده در این رقابت ها بســیار باا بود. به دلیل حضور بهترین های 
دنیا در آوردگاه جهانی، ســطح فنی مســابقات هم بســیار باا بود. با هر 
کاراته کایی که در این رقابت ها مبارزه کردم مدعی کسب خوشرنگ ترین 
مدال بود و خدا را شاکرم در بخش انفرادی در روز اول توانستم با شکست 

حریفانم به فینال برسم.«
سجاد گنج زاده ادامه می دهد:»من نخســتین نفری بودم که در روز 
نخست مســابقات جهانی به روی تاتامی رفتم و با شکست همه حریفان 
پرقدرتی که داشتم موفق شــدم به فینال مسابقات جهانی راه پیدا کنم. 
موفقیت من در روز نخست روحیه مضاعفی را به تیم ملی تزریق کرد. واقعا 
از مبارزاتی که مقابل حریفانم داشتم شخصا لذت بردم. همه آنها از لحاظ 
فنی در شرایط بســیار خوبی قرار داشتند. به خاطر تعداد زیاد مبارزاتم از 
نظر بدنی یک مقدار خسته بودم، در واقع بدنم با ذهنم همکاری نمی کرد، 
هرچند مسابقه بدی را در فینال به نمایش نگذاشتم اما یک لحظه غافلگیر 
شــدم و بازی را واگذار کردم. در فینال حریفم واقعا خیلی کومیته خوبی 
را به نمایش گذاشت و خوب مبارزه کرد. خیلی دوست داشتم در انفرادی 

هم طا بگیرم که اینطور نشد.«

با اعام ســازمان لیــگ تیم های ملی 
تکواندو، شهرداری ورامین نماینده ایران در 

جام جهانی تکواندو است.
مســابقات  دوره  دومیــن  و  بیســت 
تکوانــدوی قهرمانی تیمی جهان در ســال 
2۰۱8، ســوم و چهارم آذرمــاه به میزبانی 

»فجیره« امارات برگزار می شود.
فدراســیون جهانی تکوانــدو از 8 تیم 
در گــروه مردان و 8 تیم در گروه زنان برای 
شــرکت در این رقابت ها دعوت کرده است 
که تیم ایران نیز به واســطه قهرمانی دوره 
گذشــته به عنوان نخستین تیم برای حضور 
در رقابت هــای قهرمانی تیمی جهان دعوت 
شده است. روسیه، کره جنوبی، چین، ساحل 
عاج، ازبکستان، امارات و تیم منتخب کمیته 
ارزیابی دیگر کشــورهای شرکت کننده در 

این رویداد هستند.
در دوره گذشــته، فدراسیون مسابقات 
لیــگ را برای نخســتین بار به شــیوه جام 
جهانی برگزار کرد و دانشگاه آزاد که عنوان 

قهرمانی را در این رقابت ها کسب کرده بود 
به عنــوان نماینده ایران به جام جهانی اعزام 
شد و توانست عنوان قهرمانی را کسب کند؛ 
در این دوره نیز تیم شــهرداری ورامین که 
در شــانزدهمین دوره رقابت های لیگ برتر 
بر ســکوی قهرمانی ایستاد به عنوان نماینده 

کشورمان راهی امارات می شود.
میرهاشم حسینی،  احمدی،  ســروش 
سینا بهرامی، امیرحســین امیدی و مهدی 
خدابخشی به عنوان نمایندگان ایران در این 

رقابت ها به مصاف رقبای خود می روند.
هدایت این تیم برعهده پیام خانلرخانی 
به عنوان ســرمربی و هاشــم زنگنه به عنوان 
مربی اســت. سیدحســن میر نیز به عنوان 

سرپرست در کنار تیم حضور دارد.
گفتنی است؛ مسابقات قهرمانی تیمی 
جهــان دارای گرید تیمی ≫G اســت و به 
ترتیب به تیم هــای اول 2۰ امتیاز، دوم ۱2 
امتیاز، سوم ۷/2 امتیاز و پنجم 4/32 امتیاز 

تعلق می گیرد.

غامرضا دباغیان ســرمربی سابق تیم 
ملی کاراته ایران معتقد اســت، پایه و اساس 
همین تیم کاراته ای که می بینید را حبیب ا... 
ناظریان گذاشت و مطمئنا اگر این تیم کنار 
برود پشتوانه ای برای رده بزرگساان نداریم!

خصــوص  در  دباغیــان  غامرضــا 
نخســتین نایب قهرمانــی تیم ملــی کاراته 
ایران در مســابقات قهرمانی جهان می گوید: 
»بــه هر حال انتظارها از ایــن تیم به دلیل 
قهرمانی هــای دو دوره گذشــته در بخش 
کومیته تیمی بســیار باا بود و اگر بخواهیم 
حق مطلــب را ادا کنیم، باید گفت در دوره 
نخســت ریاســت محمدصــادق فرجی در 
فدراســیون کاراته پایه و اســاس این تیم را 
حبیب ا... ناظریان گذاشــت ولی جا دارد از 
شــهرام هروی ســرمربی توانمند تیم ملی 
تشــکر کنیم چرا که نشــان داده می تواند 
بهترین هــا را برای این رشــته در ایران به 

دست آورد.« دباغیان همچنین در خصوص 
مدال هــای طا و نقره کاراته کاهای ایران در 
مســابقات جهانی اســپانیا توضیح می دهد: 
»کســب این مدال ها حاصــل تاش جمع 
کثیری از افراد در فدراســیون است. از پیک 
موتوری فدراسیون گرفته تا بااترین فرد اگر 
اندکی در کار خود کم کاری کنند، مســلما 
نتیجه ای که به دســت خواهد آمد، چندان 
درخشان نیست.« ســرمربی سابق تیم ملی 
کاراته در خصــوص حذف امیر مهدی زاده و 
عدم کســب مدال او در این رقابت ها معتقد 
اســت: »بحث در مورد مهدی زاده فلســفه 
کامــا جداگانه ای دارد چرا کــه او یکی از 
کامل تریــن ملی پوشــان کاراته اســت. در 
حال حاضر نیز بااتریــن مدال را در کاراته 
مهدی زاده به نام خود ثبــت کرده اما برای 
این مســابقات آرامش فکری و روحیه او را 

به هم ریختند.«

 معرفی نماینده ایران 
در جام جهانی تکواندو

کاراته ایران پشتوانه ندارد!
سرمربی سابق تیم ملی:

رزمی

منصور برزگر نســبت به انتخاب سرمربی تیم ملی کشتی آزاد واکنش 
نشــان داد و اعام کــرد بهتر بود که بعــد از برگزاری انتخابات ریاســت 
فدراســیون این تصمیم گرفته می شــد. منصور برزگر که عضو شورای فنی 
تیم ملی کشــتی آزاد هم هســت در پاســخ به این ســوال که آیا شورا در 
جریــان انتخاب غامرضا محمدی به عنوان ســرمربی تیــم ملی بود یا نه؟ 
گفت: »جلســه ای برگزار نشــد و البته در این خصوص با من صحبت هایی 
شــد. سرپرست فدراسیون برای تعیین تکلیف تیم ملی این انتخاب را انجام 
داد در حالی که بهتر بود ابتدا تکلیف رییس فدراسیون مشخص شود. پس 

از برگزاری انتخابات، رییس آینده می تواند در خصوص ســرمربی تیم ملی 
تصمیم نهایــی را بگیرد.« دارنده مدال طــای رقابت های قهرمانی جهان 
ســال ۱۹۷3 در خصوص انتقاداتی که نسبت به عملکرد رسول خادم انجام 
می شود، ادامه داد: »عملکرد رییس فدراسیون و یا یک سرمربی را نباید در 
یک یا دو سال خاصه کرد بلکه باید عملکرد خادم طی ۶ سال گذشته و دو 
دوره بازی های المپیک در همه رده های ســنی و سپس بزرگساان بررسی 
شود.« سرمربی تیم ملی کشتی آزاد ایران در چهار دوره بازی های المپیک 
با اشاره به اینکه چه کسی باید رییس فدراسیون شود، ادامه داد: »امیدوارم 

رییس بعدی فدراســیون از خانواده کشتی باشــد و بهتر است با گروهی از 
کارشناسان نقاط ضعف و قوت کشتی را به صورت جدی مورد کنکاش قرار 
دهند. اگر رییس جدید فدراسیون برای کسب تجربه و در پی تغییر و تحول 
آمده باشــد، دوباره به اول خط باز می گردیــم.« دارنده مدال نقره وزن ۷4 
کیلوگرم بازی های المپیک ۱۹۷۶ مونترال کانادا همچنین گفت: »کشــتی 
ایران قدمتی طوانی دارد که تجربیات زیادی در آن نهفته شــده و می توان 
با بررسی ســال هایی که موفق بودیم و دورانی که عملکرد خوبی نداشتیم، 

برای دوره جدید برنامه ریزی کرد.«

برزگر: سرمربی تیم ملی باید پس از انتخاب رییس مشخص می شد

 رســولخادماستعفاکرد،درحالیکهشماهمواره
یکیازمنتقداناصلیشخصرسولخادمدرسالهای

اخیربودید.
 در باره اســتعفای رســول خــادم در هفته هــای اخیر 
صحبت های فراوانی شــده و من هم حرف هــای زیادی در این 
باره زده ام. بارها گفته ام با مدیریت و ریاســت رســول خادم در 
فدراســیون کشــتی هیچ گاه مشکلی نداشــتم و هنوز هم او را 
به عنوان یــک مدیر ایق و توانا قبــول دارم. تنها مخالفت من 
با رسول خادم، مســاله مربیگری و سرمربیگری او در تیم ملی 
کشتی آزاد ایران است و این را من از روز اول سرمربیگری او در 

تیم ملی در این چند سال گذشته بارها گفته ام.
 دلیلمخالفتشــمابامربیگرییاســرمربیگری
رسولخادمدرتیمملیایرانچهبوددرحالیکهاورااز
نظراخاقیوفنیهمچنانیکیازبهترینکشتیگیران

سالهایگذشتهایرانوجهانمیدانید؟
 رسول خادم یکی از بهترین قهرمانان کشتی آزاد ایران و 
جهان اســت و البته قهرمانانی مثل او در ایران کم نداریم. برای 
این با سرمربیگری رسول خادم مخالف بودم که او پس از خاتمه 
دوران قهرمانــی خود هیچ گاه کار مربیگری نکرده بود، حتی در 
یک باشــگاه کوچک. کسی که ســرمربی تیم ملی کشتی ایران 
می شود باید سلسله مراتب کار مربیگری را طی کند. در ابتدا در 
یک باشگاه و سپس عضویت در کادر فنی تیم های ملی رده های 
سنی پایه مثل نوجوانان و جوانان و بعد به عنوان مربی وارد کادر 
فنی تیم ملی بزرگساان شود تا اینکه بعدها به سرمربیگری تیم 
ملی بزرگساان ایران برسد. در حالی که رسول خادم این مسیر 
را هرگز طی نکرد و ســال ها پس از خاتمه دوران قهرمانی خود، 
به عنوان سرمربی تیم ملی بزرگساان ایران انتخاب شد. در واقع 
ماجرای مربیگری منصور برزگر در مســابقه های جهانی ســال 
۱۹۷8 مکزیکوسیتی تکرار شــد. برزگر در مسابقه های جهانی 
ســال ۱۹۷۷ لوزان سوییس که به مدال نقره وزن ۷4 کیلوگرم 
رسید، از تیم ملی کنار رفت و بافاصله سال بعد یکی از مربیان 
تیم ملی ایران شــد در حالی که اصــا دوره مربیگری را ندیده 

بود، رسول خادم در این خصوص از منصور برزگر پیروی کرد.
 بههــرحالشــرایطموجوددرورزشکشــتی
بهگونهایاستکهبسیاریازقهرمانانکشتیراپساز
پایاندورانقهرمانیواردحرفهمربیگریمیکندواین

طبیعیبهنظرمیرسد.
 باید شــرایط برای مربیگری کشــتی طوری بشــود که 
کشــتی گیران هماننــد فوتبالیســت ها که می خواهند شــغل 
مربیگــری را انتخاب کنند، در کاس هــای داخلی مربیگری و 
ســپس کاس های بین المللی مربیگری در کشورهای خارجی 
شــرکت کنند و دوره های ازم مربیگری را ببینند. متاسفانه در 
کشتی این شرایط کمتر وجود دارد. اکثر قهرمانان کشتی بدون 
شــرکت در کاس های مربیگری وارد عرصه مربیگری کشــتی 
می شوند. حاا اگر در اینگونه کاس ها شرکت نمی کنند، حداقل 
کار مربیگری را از باشگاه ها و از رده های سنی پایه )نوجوانان و 
جوانان( شــروع کنند تا به مربیگری و سپس سرمربیگری تیم 

ملی بزرگساان ایران برسند.
شرایطبرایحرفهمربیگریشماپسازپایاندوران

قهرمانیچگونهفراهمشد؟
 من ســال های طوانی است که در شهر خودم کرمانشاه 
در باشــگاه ها به کار سازندگی نوجوانان و جوانان اشتغال دارم و 
کار مربیگری را از نقطه صفر شــروع کردم و قهرمانان زیادی را 
تحویل تیم های ملی داده ام. من پس از مربیگری در تیم جوانان 
ایران به ســرمربیگری تیم ملی بزرگســاان ایران رسیدم. اان 
هم هیچ ادعایی برای اینکه روزی سرمربی تیم ملی بزرگساان 
ایران شــوم، ندارم. در حالی که رسول خادم با حمایت اعضای 
شــورای فنی و از جمله »منصور برزگر«، خود را بهترین مربی 
و ســرمربی تیم ملی کشــتی آزاد ایران می دانســت و به هیچ 
مربی دیگری میدان و فرصت نمی داد. رســول می گفت من باید 
همه کاره کشتی ایران باشم چون من از همه بهتر هستم و همه 
افراد باید در فدراســیون کشتی و سرمربیگری من در کادر فنی 
تیــم ملی کاما مطیع و فرمانبر من باشــند. این اصا به صاح 
کشــتی کشــور نبود و ما نتیجه آن را در مســابقه های جهانی 
بوداپست مجارستان دیدیم. در واقع رسول خادم، تمامیت خواه 
بود و در تیم ملی به هیچ کس فرصت نداد و از همه فرصت ها به 
نفع خودش استفاده کرد. افرادی با دیدگاه رسول خادم همیشه 
فکــر می کنند دیگران می خواهند جای آنها را بگیرند، در حالی 
که خود آنها جای دیگران را قبضه کرده اند. من همیشه با چنین 
دیدگاه هایی مخالف هســتم، می خواهد رسول خادم باشد و یا 

هر کس دیگر.
 نتیجــهایکهتیمملــیکشــتیآزادایراندر
مسابقههایقهرمانی۲۰۱8جهاندربوداپستمجارستان
گرفت،تاچهاندازهبهمســالهسرمربیگریرسولخادم

مربوطمیشود؟
 خیلی زیاد. به نظر شــما اگر افرادی مثل محســن کاوه، 
اکبر فاح و غامرضا محمدی، ســرمربی تیم ملی کشــتی آزاد 
ایران در مســابقه های جهانی بوداپست مجارســتان بودند، ما 
نمی توانستیم همین 3 مدال برنز را به دست آوریم؟ رسول خادم 
در تیم ملی کاری صورت نداد. او در شــورای فنی تیم های ملی 

کشتی آزاد کاما مورد حمایت بود.
اگرروزیازمحمدحســنمحبیخواســتهشود
سرمربیگریتیمملیکشتیآزادایرانراقبولکند،این

مسوولیترامیپذیرید؟
 من قبول نمی کنم. زمانی که باید از من استفاده می شد، 
نشد. خوشبختانه اکنون در شــهر کرمانشاه به کار مربیگری و 
سازندگی مشغول هستم و نیازی به سرمربیگری تیم ملی ایران 
در خود نمی بینم و خدا را هم شــاکرم. از ســوی دیگر من آدم 
صادق و شفافی هستم و تحت هر شرایطی حاضر به همکاری با 

هر فدراسیونی نیستم.
 ولیشمادرمسابقههایجهانیسال۲۰۰۲تهران،
مسوولیتسرمربیگریتیمملیکشــتیآزادایرانرا

پذیرفتید؟
 آن یک مورد استثنایی بود. من یک سال قبل از آن و در 
ســال ۱۹۹۹ که مرحوم »حاج محمود معزی پور« سرمربی تیم 
ملی کشتی آزاد بزرگســاان ایران بود، به عنوان مربی در کنار 
ایشــان در مسابقه های جام جهانی ۱۹۹۹ در اسپوکن آمریکا و 
مســابقه های قهرمانی آسیا در تاشکند ازبکستان حضور داشتم. 
در ســال 2۰۰۰ ســرمربی تیم جوانان ایران در مســابقه های 
آســیایی دهلی نو هندوســتان و جهانی نانت فرانسه بودم. آن 
زمان »امیررضا خادم« رییس فدراســیون کشــتی بود و برای 
مســابقه های جهانی 2۰۰2 تهران از من خواســت که سرمربی 
تیم ملی بزرگســاان ایران شــوم که در ابتــدا قبول نکردم اما 
امیررضا خادم به من گفت: »اگر من )امیر خادم( و تو )حســن 
محبــی( و هزاران نفر مثل من و تو، خود را فدای این مملکت و 
مردم کنیم آیا کار زیــادی کرده ایم؟« این حرف او خیلی روی 
من تاثیر گذاشــت و من بافاصله قرارداد سرمربیگری تیم ملی 

کشتی آزاد ایران را امضا کردم و هیچ حرفی نزدم.

حسن محبی: کشتی بدون رسول هم می توانست در جهانی 3 برنز بگیرد!

از روز اول با سرمربیگری رسول خادم مخالف بودم
درسالهاییکهرسولخادمبهعنوانمرداولکشتی
ایران،مسوولیتهایاجراییوفنیکشتیمملکترا
برعهدهداشت،محمدحسنمحبی،ازقهرمانانسرشناس
سابقتیمملیکشتیآزادایرانکهمربیگریاینتیم
رادرپیکارهایجهانیسال۲۰۰۲تهرانبرعهدهداشت
وتوانستتیمملیایرانرابرایچهارمینباربهمقام
قهرمانیدنیابرساند،ازمنتقدانشاخصرسولخادمبود.
محمدحسنمحبیگرچهرسولخادمراهمچونبرادرش
امیررضاخادم،الگویبسیارمناسبیبرایکشتیگیران
کشورماندرهر۲بعدفنیواخاقیمیدانستوازطرفی
هماورابهعنوانمدیریتواناوشایستهبرایریاست
فدراسیونکشتیقبولداشت،امااصلیترینایراداوبه
رسولخادماینبودکهاونبایدسرمربیتیمملیکشتی
آزادباشد،تنهابهایندلیلکهرسولخادمدرعمر
خودهرگزکارمربیگرینکردهاست.محمدحسنمحبی
میگوید:»تیمملیکشتیآزادایرانبدونحضوررسول
خادمبهعنوانسرمربیهممیتوانستدرمسابقههای
جهانی۲۰۱8بوداپستمجارستانحداقلبه۳مدالبرنز
برسد.«

ناصر انصافی مقدم
Naser Ensai Moghaddam

امیر حسین زندی
Amirhossein Zandi
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»برای موزه« تیتر روزنامه 
مادریدی »مارکا« بود 
که نوشت، مسی برای 
پنجمین بار جایزه پی چی چی 
را گرفت. ستاره بارسا 
همچنین برای ششمین 
بار جایزه »آلفردو دی 
استفانو« را به عنوان 
بهترین بازیکن فصل الیگا 
دریافت کرد. هر دو جایزه 
را روزنامه مارکا اهدا 
می کند.

»سواری تا 2020« 
تیتر اصلی روزنامه 
مادریدی »آ. اس« 
بود که گزارش کرد، 
سواری با 4 برد و 
زدن 15 گل، بهترین 
شروعی را که یک مربی 
در تاریخ رئال مادرید 
داشته، به نام خود ثبت 
کرد و به این ترتیب، 
رئال با او قرارداد 
دایمی خواهد بست.

»مسی برای رکورد پله 
می رود« تیتر درشت 
روزنامه »موندو دپورتیوو« 
چاپ بارسلونا بود. مسی 
از نظر رکورد گل زده 
برای فقط یک باشگاه، تنها 
از پله پایین تر است که 
می خواهد به او برسد. 
او با 2 گلی که به بتیس 
زد، در این زمینه از گرد 
مولر، اسطوره بایرن مونیخ 
جلو زد.

روزنامه تورینی »توتو 
اسپورت« عکس 
آلگری را روی جلد 
رفت و نوشت، او 
بعد از بردن چهارمین 
»نیمکت طا« )مربی 
سال ایتالیا( فقط 
قهرمانی در لیگ 
قهرمانان را کم 
دارد. یووه هم در 
تاش است تا تیمی 
ایتالیایی تر بسازد.

روزنامه رمی »کوریره دلو 
اسپورت« مصاحبه آنچلوتی 
را به عنوان سوژه اصلی 
انتخاب کرد. مربی ناپولی 
گفت، اگر تماشاگران 
شروع به توهین کردند، 
باید بازی متوقف شود و به 
این ترتیب، امیدوار است 
تغییر اساسی در فرهنگ 
ورزشگاه ها ایجاد شود.
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پیشخوان

مارک اوت مهاجم شــالکه نمی تواند 
در دو بازی پیش روی تیم ملی آلمان برابر 
روســیه و هلند به میدان برود، همچنین 
پاری سن ژرمن  هافبک  دراکســلر  جولین 
بازی دوســتانه پنجشــنبه با روســیه را 
به خاطر مســاله ای خانوادگی از دســت 
می دهد. معلوم نیست او به بازی حساس 
دوشــنبه برابــر هلند در گلزن کرشــن 

می رسد یا نه.
اوت که نخســتین بــازی ملی اش را 

در باخــت 3 بر صفر آلمــان مقابل هلند 
تجربه کرد، در جریان شکســت 3 بر صفر 
تیمش برابر آینتراخت فرانکفورت در بازی 
یکشــنبه دچار مصدومیت همسترینگ و 
تاندون شــد. یواخیم لوو کسی را به جای 
او دعوت نکرده است. لوو بعد از آنکه تیم 
در ایپزیگ مستقر شد، گفت: »برنامه ای 
بــرای جایگزینی نداریم. مــا 20 بازیکن 
درون زمین و ســه دروازه بــان داریم، در 

حال حاضر کافی است.«

تیم  دوشنبه نخستین جلسه تمرین 
ملی هلند برگزار شد و یاوایرو دیلروسون 
در مرکــز توجه هــا قرار داشــت. مهاجم 
هرتابرلین برای نخســتین بار به تیم ملی 
هلند دعوت شده که دو بازی بسیار سخت 
و حســاس برابر فرانسه و آلمان دارد. این 
بازیکن 20 ســاله به خاطر فرم خوبش در 
بوندس لیگا این فرصت را به دست آورده، 
او در 9 بازی این فصل 2 گل زده و ســه 
پــاس گل داده. رونالد کومان مربی هلند 
گفت: »در تیم زیر 21 ســال حس خیلی 

مثبتی نســبت به او وجود دارد. حاا که 
آرنــوت گروئنفلد مصدوم اســت، نیاز به 
یــک راه حل داشــتیم. در چنــد هفته 
اخیر دیلروســون را زیر نظر داشــتیم و 
توجهمان جلب شــد. مقابــل ایپزیگ و 
بوروســیادورتموند ثابــت کرد اســتعداد 
زیادی دارد.« هلنــد جمعه در روتردام با 
فرانسه روبه رو می شود و دوشنبه در گلزن 
کرشــن به مصاف آلمان مــی رود، برای 
صعود بــه نیمه نهایی لیگ ملت های اروپا، 

هلند باید هر دو بازی را ببرد.

مارســلو، فیلیپه کوتینیو و کاسمیرو 
نمی توانند در اردوی برزیل برای دیدارهای 
دوســتانه مقابل اروگوئه و کامرون حضور 
پیدا کنند.  این ســه نفر در دو باشــگاه 
رئال مادرید و بارســلونا مصدوم شده اند و 
جای آنها در برزیل به الکس ساندرو، رناتو 

آگوستو و رافینیا داده شده است.
ال کاسیکو  در  مارســلو  مصدومیت 
اتفــاق افتاد و او نتوانســت به موقع آماده 
شود تا به اردوی برزیل در انگلیس برسد.  
به این ترتیب الکس ســاندرو می تواند از 
غیبت او اســتفاده کند و در پست مدافع 

چپ خود را اثبات کند.
کوتینیــو هــم بــه دلیل مشــکل 
برزیل  اردوی  نمی تواند در  همســترینگ 
حاضر باشــد.  رناتو آگوســتو به جای او 
دعوت شــده و او فرصت دارد که در خط 

میانی برزیل بازیسازی کند.
کاسمیرو هم امیدوار بود که بتواند به 
مشــکات آمادگی جسمانی اش غلبه کند 
اما او هم نتوانست به تیم برسد.  رافینیا به 

جای او دعوت شده است.
برزیل جمعه با اروگوئه و سه شنبه با 

کامرون بازی دارد.

اوت و دراکسلر کنار کشیدند

دیلروسون، ستاره جدید هلند

سه مصدوم مهم در تیم برزیل

هیجان رونی از آخرین بازی ملی
وین رونی خیلی خوشــحال است که می خواهد آخرین بازی را برای 
تیم ملی انگلیس انجام دهد و از گرت ســاوت گیت مربی »سه شیر« که 
تصمیم گرفته دیدار دوســتانه پنج شــنبه با آمریکا بازی خداحافظی او 

باشد، تشکر می کند.
ستاره سابق منچستریونایتد در یک پیام ویدئویی که از سوی باشگاه 
آمریکایی اش، دی سی یونایتد منتشر شده، هیجانش از یکصد و بیستمین 

بازی ملی که در ورزشگاه ویمبلی برگزار می شود را ابراز کرد.
رونــی گفت: »بازی در این تیم و دیدن هم تیمی های قدیمی، دیدن 
گــرت و کادر مربیگری و البته بــازی در ویمبلی برای آخرین بار 
حس فوق العاده ای دارد. همچنیــن دیدن دوباره هواداران. 
عالی اســت که می خواهم دوباره پیراهن انگلیس را به تن 
کنم و از هوادارانی که در طول این ســال ها از من حمایت 

کردند، تشکر کنم.«
بهتریــن گلزن تاریخ تیم ملــی انگلیس تیرماه به 
لیگ آمریکا )MLS( رفت و دی ســی یونایتد را 
از قعر جدول به مرحلــه پلی آف آورد هرچند 
تیمش نتوانست از نخستین مانع عبور کند و 
با قبول شکســت مقابل کلمبوس کرو حذف 

شد.
اتحادیــه فوتبال انگلیــس این بازی را 
ترتیب داد تا هــم از زحمات رونی قدردانی 
شــود و هم منابــع مالی خوبــی در اختیار 
ســازمان های خیریه کودکان و جوانان قرار 
گیرد. رونی ادامه داد: »افتخار بزرگی اســت 
که اتحادیــه فوتبال این بــازی را برای من 
ترتیب داده. البته بازی مهمی است. پول هم 
برای خیریه ها جمع می شــود که فکر می کنم 

خیلی مهم است.«
رونی 33 ســاله در 119 بازی ملی خود 53 
گل زده. او نخســتین بار در فوریه 2003 برای تیم 
ملی انگلیس به میدان رفت و بعد از برد 3 بر صفر 
برابر اســکاتلند در ویمبلی در 20 آبان دو سال 
قبل برای این تیم بازی نکرده اســت: 
»نمی دانم قرار اســت چنــد دقیقه 
بازی کنم، این را هــم نمی دانم که 
از ابتدا در زمین هستم یا دقایق آخر 
به میدان مــی روم. هر تصمیمی که 
گرت بگیرد خوب اســت. همین که 
بازی کنم، خوشــحالم  قرار اســت 

می کند.«

گزارش
آنچلوتی: در ایتالیا فوتبال 

را جنگ می دانند
کارلو آنچلوتی مربــی ناپولی با گله از 
رفتار جســورانه و توهین آمیز هواداران در 
اســتادیوم های ایتالیا گفت آنها مسابقات را 
جنگ می بینند نه یک رقابت ورزشی. مربی 
59 ســاله بعد از 9 ســال دوری از کشور و 
مربیگری در انگلیس، اســپانیا، فرانســه و 
آلمان به ســری A برگشته و روی نیمکت 

ناپولی نشسته است.
آنچلوتــی گفــت: »در ایتالیــا از نظر 
فرهنگی از بقیه عقب هستیم. فکر می کنیم 
مســابقه فوتبال یک جنگ است در حالی 
که در حقیقت یک رقابت ورزشی است که 
نباید هیچ جایی برای بی حیایی و جسارت 
باشد. خیلی بعید اســت که در انگلیس به 
شما توهین شــود. در فرانســه از عشق و 
تعصبی که در اســپانیا و ایتالیا وجود دارد، 
خبری نیســت... در اســپانیا رقابتی قوی 
بین بارســلونا و رئال مادرید وجود دارد اما 
بدون بی پروایی که در استادیوم های ایتالیا 

فراوان است.«
منچســتریونایتد  مربی  مورینیو  ژوزه 
مدعی شــد کــه در تمام بــازی تیمش با 
یوونتوس کــه به برد 2 بر یک شــیاطین 
ســرخ انجامید، از سوی هواداران حاضر در 
ورزشگاه یوونتوس مورد توهین قرار گرفته. 
البته مربی پرتغالــی در پایان بازی به این 
توهین ها پاســخ داد و با گرفتن دســتش 
پشت گوش به هواداران گفت صدایشان را 
نمی شــنود. آنچلوتی پیشنهاد کرد بازی ها 
تعطیل شــود اگر توهین هــا از حد خارج 
شــود: »همانطور که به خاطر باران بیش از 
حد می توانند مســابقه را متوقف کنند، اگر 
توهین ها هم زیاده از حد شد، امکان توقف 

بازی وجود دارد.«

مصاحبه

ولبک دیگر برای 
آرسنال بازی 

نمی کند؟
دنــی ولبــک بــرای درمان 
شکستگی استخوان قوزک پایش 
بــرای دومیــن بار تحــت عمل 
جراحــی قرار گرفــت و احتمال 
به  برای آرســنال  بتواند  اینکــه 
میادیــن برگردد کمرنگ شــده 

است. 
او دوشنبه شب برای دومین 
بار قوزک پایش را به تیغ جراحان 
ســپرد. گفته می شــد که بعد از 
درمان  روند  اول،  عمل جراحــی 
مهاجم آرســنال کامل نشده و او 
نیــاز به یک عمــل جراحی دیگر 
پیدا می کند و این اتفاق رخ داده 

است. 
باشــگاه آرســنال هم قرار 

اســت گزارشی درباره وضعیت 
درمــان و زمــان ازم بــرای 

ریکاوری بازیکن انگلیسی اش را 
ظرف 48 ساعت آینده اعام کند. 
ولبک در پایان هفته گذشته 
زیر تیغ رفت تا قوزکی که در بازی 
پنج شــنبه شــب تیمش در لیگ 
اروپا آســیب دید را درمان کند، 
اتفاقی که در بازی اســپورتینگ 

لیسبون رخ داد. 
عمل جراحــی دوم قرار بود 
برای ترمیم مفصل صورت بگیرد. 
هستند  مطمئن  آرسنال  پزشکان 
که ولبــک ریکاوری کامل خواهد 
داشت اما با توجه به اینکه قرارداد 
او در پایان فصل تمام می شــود، 
آیا  اینکه  در خصوص  تردیدهایی 
او دوباره خواهد توانست با پیراهن 

آرسنال بازی کند، وجود دارد.

هرچه زودتر بفهمد برای همه بهتر است

دشان: رفتار دمبله حرفه ای نیست

دیدیه دشــان مربی تیم ملی فرانسه 
می گویــد عثمــان دمبله بایــد رفتاری 
حرفه ای تر از خود بروز دهد اگر می خواهد 
در ســطح اول فوتبال باقی بماند. بازیکن 
بارسلونا این هفته مورد توجه رسانه ها قرار 
گرفت به خاطر رفتارهــای غیرحرفه ای. 
هافبک 21 ســاله پنجشــنبه سر تمرین 
بارســلونا حاضر نشــد و 90 دقیقه طول 
کشید تا کارکنان باشگاه او را در خانه اش 
پیدا کنند در حالی که می گفت دل درد 
دارد. او جمعــه تنهایی تمرین کرد و بعد 
از آنکه مشــخص شــد در بازی با بتیس 
جایی در ترکیب ندارد دیر وارد استادیوم 
شد با وجود آنکه ارنستو والورده گفته بود 

جریمه اش نکرده.
دشان در کنفرانس خبری در پاسخ 
به ســوالی درباره وضعیت این بازیکن در 
نوکمپ گفــت: »عثمان مدتی با ما بوده، 
گاهــی دیر می آید هرچنــد مطمئنم در 
دفاع از خودش می گوید من تنها کســی 
نیســتم که دیــر می آیم اما در باشــگاه 

بزرگی مثل بارســلونا یا تیم ملی فرانسه 
یا هر جای دیگر بایــد به جزییات توجه 
کند. این بخشی از زندگی و الزامات یک 
فوتبالیســت حرفه ای اســت. باید اصاح 
شــود تا حس منفی به وجود نیاید. این 
اتفاق تکرار شــده و هر چه زودتر بفهمد 

برای همه بهتر است.«
بارســلونا تابســتان ســال قبــل با 
145 میلیــون دار ایــن بازیکــن را از 
بوروســیادورتموند خریده و با وجود آنکه 
تا به حال نتوانســته انتظارات را برآورده 
کنــد امــا همچنــان حامی او اســت و 
می خواهد پیشرفت کند، نگرانی باشگاه از 
وضعیــت تغذیه او در فصل قبل که چهار 
مــاه به دلیل مصدومیت بــازی نکرد نیز 

وجود داشت.
بازیکن تیم ملی فرانسه این فصل را 
خوب شروع کرده و در شش بازی اولش 
پنج گل زده اما یک ماه و نیم اســت که 
در لیگ در ترکیــب اصلی قرار نگرفته و 
جای خود را به آرتور ملو داده اســت. او 

در بازگشــت بارســلونا مقابل رایووایکانو 
گل مهمــی زد در حالــی کــه به عنوان 
بازیکن جانشین به میدان آمده بود و در 
بازی سه شنبه گذشــته با اینتر در لیگ 
قهرمانان در ترکیب اصلی قرار داشت اما 

پنجشنبه در تمرین حاضر نشد.
اما فرانسه در آســتانه بازی با هلند 
در لیگ ملت های اروپا و دیدار دوســتانه 
با اروگوئه دچار بحران مصدومیت شده و 
مسووان فوتبال این کشور اعام کرده اند 
پل پوگبا، آنتونی مارســیال، الکســاندر 
اکازت و بنژامین مندی به این دو بازی 

نمی رسند.
پوگبــا کــه شکســت 3 بــر یک 
منچسترسیتی  زمین  در  منچستریونایتد 
را از دســت داد بــه همراه مارســیال به 
تمرین های فرانســه در کلرفونتن ملحق 
شــد اما دکتر تیم آنهــا را مرخص کرد. 
اکازت دعوت شــد تا جای مارسیال را 
بگیرد اما بعــد از گفت  و گوی دکتر تیم 
فرانسه با کادر پزشــکی باشگاه آرسنال 

حضور او هم منتفی شد.
مندی، مدافع چپ منچسترســیتی 
هم به دلیل مصدومیت زانو جای خود را 
به مدافع لیون، فران مندی داد. آاسانه 
پله  آ مهاجم بوروسیامونشــن گادباخ که 
اگرچه ســابقه بازی ملی ندارد اما در برد 
این هفته برابر وردربرمن هت تریک کرد، 
جای اکازت را گرفت و موسی سیسوکو 

هافبک تاتنهام جانشین پوگبا شد.
مارســیال 90 دقیقه مقابل ســیتی 
بــازی کرد و تنها گل تیمــش را از روی 
نقطه پنالتی زد. او که در پنج بازی آخرش 
در لیگ برتر شــش گل برای یونایتد زده 
بود، به ســختی توانســته بود جایگاهش 
در تیم ملی را پس بگیرد. فرانســه جمعه 
در روتردام با هلند روبه رو می شــود و با 
پیــروزی از صعــود بــه نیمه نهایی لیگ 
ملت ها مطمئن می شــود، قهرمان جهان 
سه شــنبه میزبان اروگوئه خواهد بود در 
دیداری که تکــرار یک چهارم نهایی جام 

جهانی است.

اوتامندی، یکی از سه 
غایب آرژانتین

مدافــع  اوتامنــدی،  نیکــواس 
منچسترســیتی از اردوی تیم ملی آرژانتین 
کنار رفتــه و در دو دیداری که این تیم برابر 
مکزیــک برگزار خواهد کــرد حضور نخواهد 

داشت.
این بازیکن 30 ساله از اکتبر نتوانسته در 
لیگ برتر به میدان برود و به دلیل مشکلی که 
فاش نشده، دیدارهای اخیر تیمش برابر فوام 
در جام اتحادیه و ساوتهمپتون در لیگ برتر را 

هم از دست داد.
او برای دیدار با شــاختار دونتســک به 
فهرست تیم برگشت اما به بازی فرستاده نشد 

و در دیدار با منچستریونایتد هم غایب بود.
اوتامنــدی به این ترتیــب آمادگی ازم 
بــرای حضــور در دو دیدار دوســتانه مقابل 
مکزیــک را نــدارد.  این دو بــازی جمعه و 

سه شنبه برگزار خواهد شد.
مقامات آرژانتینی اعام کرده اند که این 
بازیکن ســابق پورتو و والنسیا در حال حاضر 
از ناحیه تاندون آشــیل مشکل دارد و به این 
ترتیب نمی تواند فعا تعداد بازی های ملی اش 

را از عدد 59 بیشتر کند.
ادواردو ســالویو، بال بنفیــکا و ماتیاس 
ساراچو، هافبک راســینگ � که برای اولین 
بار به تیم ملی دعوت شده بود � هم به دلیل 
مشکاتی از ناحیه مچ پا و زانو بازی نخواهند 

کرد.
هنوز نام هیچ بازیکنی به عنوان جانشین 

این سه نفر اعام نشده است.
لیونل اسکالونی، مربی تیم ملی آرژانتین 
همچنین لیونل مســی، سرخیو آگوئرو، آنخل 
دی ماریا و گونسالو ایگواین را هم به تیم ملی 
دعوت نکرده اســت.  این بازیکنان بعد از جام 
جهانی دیگر برای آرژانتین به میدان نرفته اند.
مکزیک هم هیروینــگ لوزانو، بال خود 
را به دلیل مصدومیت همسترینگ در اختیار 

ندارد.

روبرتو مانچینی اســتعداد هافبک 18 ساله، 
ساندرو تونالی را ســتود بعد از آنکه این بازیکن 
برای نخســتین بار با تیم ملی بزرگساان ایتالیا 
تمریــن کرد. تونالی با فــرم فوق العاده خوبی که 
در ســری B ایتالیا با تیم برشــا نشان داده همه 
را شــگفت زده کرده و برای دو دیدار آتی ایتالیا 
مقابل پرتغــال در لیگ ملت هــای اروپا و بازی 
دوســتانه با آمریکا به تیم ملی کشــورش دعوت 

شده است.
او که لقــب »آنــدره آ پیرلوی آینــده« را 
بــه خود اختصــاص داده، در جلســه تمرین در 
فلورانس خیلی آرام و راحت به نظر می رســید و 
وقتی در کنفرانس خبری از مربی ایتالیا ســوال 
شد، او گفت: »می خواهم یک بار دیگر تاکید کنم 
او فوق العاده بااســتعداد است و جای زیادی برای 
رشــد دارد. تکنیک و کیفیــت باایی دارد. هنوز 
نمی دانــم هافبک بهتر بازی می کند یا بازیســاز. 
در چند روز آینده شــناخت بهتری از او به دست 
می آورم.« تونالی شاخص ترین چهره برشا در این 
فصل بوده و در هر 11 بازی تیمش در دسته دوم 
فوتبال ایتالیا بازی کــرده که با یک گل و چهار 
پــاس گل همراه بوده و ممکن اســت در صعود 
تیمش به دســته اول نقش پررنگی داشته باشد. 
اگر موفق شــوند، احتماا بایــد منتظر رویارویی 
با ســتاره خود باشــند چون طبیعتا مورد توجه 
تیم های بزرگ تر قرار می گیــرد و از همین حاا 
یوونتوس به جذب ایــن بازیکن ابراز عاقه کرده 
اســت اما آینده باشگاهی آخرین چیزی است که 
در حال حاضــر ذهن او را مشــغول کرده چون 
می خواهد با تیم کشــورش موفقیتی به دســت 
آورد. آتــزوری شــنبه با پرتغال بــازی دارد و با 
توجه به پیروزی برابر لهســتان در آخرین دیدار 
لیگ اروپا امیدوار است به مرحله نیمه نهایی لیگ 
ملت های اروپا صعود کند که تنها با شکست دادن 

پرتغال امکان دارد.
مانچینــی کــه تیمــش سه شــنبه بازی 

دوســتانه ای با آمریــکا برگزار می کنــد، گفت: 
»می خواهیم مثل بازی با لهستان باشیم. در چند 
اما می توانیم  بازی گذشته پیشرفت هایی دیده ام 
از خیلــی جهات پیشــرفت کنیــم بخصوص در 
فرصت طلبــی مقابــل دروازه حریفــان. ما برای 
اولــی می جنگیم، امیدواریم جو سن ســیرو به ما 
کمک کند ضمــن اینکه امیدوار بــه پیروزی یا 
تســاوی لهستان هســتیم. باید پیروزی همیشه 
هدف ما باشــد، هیچ کس مستثنی نیست. هنوز 
برای ســاختن یک تیم وقت ازم داریم. هر کس 
خودش را ثابت کند، می تواند نقشی داشته باشد. 
باید ســعی کنیم فوتبال خوب بازی کنیم و دل 
هــواداران را دوباره به دســت آوریم، مــا ایتالیا 
هســتیم.« وینچنزو گریفو و استفانو سنسی هم 
برای نخســتین بار دعوت شــده اند: »گریفو در 
تیم زیر 19 و زیر 21 ســال هم بــوده، آلبریگو 
اوانی بــه من گفت بازیکن باکیفیتی اســت و با 
شایستگی دعوت شــده. سنسی هم در رده های 
ســنی متفاوت برای ایتالیا بــازی کرده و لیاقت 
این فرصت را دارد.« اســتفان الشعراوی و آندره آ 
بلوتی در فهرست بازیکنان ایتالیا جایی نداشتند، 
از مانچینی درباره ماریو بالوتلی هم سوال شد و او 

جواب داد: »اگر الشعراوی همینطور خوب بماند 
و مثــل بقیه تاش کند، او هم دعوت می شــود. 
بلوتــی هم باید بیشــتر زحمت بکشــد. ما هیچ 
بازیکنــی را رد نکرده ایم، مدتی تا جام ملت های 
اروپا باقی مانده و هر کســی که خوب باشــد را 

دعوت می کنیم.«
باشگاهی  مسائل  درباره  مانچینی همچنین 
حرف زد: »دلیل اســتعفای جامپیــرو ونتورا از 
مربیگری کیوو را نمی دانــم، امیدوار بودم بعد از 
تیم ملی بتواند با نگه داشــتن کیوو روحیه ازم 
را به دست آورد. آلگری همیشه اسکودتو می برد 
و طبیعی اســت که جایزه نیمکــت طایی به او 
برســد، خود من هم بــه او رای دادم. یوونتوس 
می تواند لیگ قهرمانان را ببرد اما باید دید تیم ها 
در ماه هــای فوریه و مارس چــه وضعیتی دارند. 
فکر می کنم کریســتیانو رونالدو شایستگی بردن 

ششمین توپ طا را هم دارد.«
او در آخــر بــه اظهــارات گایه آمیز کارلو 
آنچلوتــی پرداخت: »جو اســتادیوم های خارجی 
متفاوت است. از نظر توهین ها باید اصاح شویم 
و شــاید متوقف کردن بازی هــا یکی از راهکارها 

باشد.«

پیرلوی جدید ایتالیا

 مانچینی: تونالی استعداد فوق العاده ای دارد

امتیازخوردهزدهباختتساويبردبازيتیمرتبه
36532-12102منچسترسیتي 1
23530-1293لیورپول 2
27828-1284چلسي3
3201027-129تاتنهام 4
12732261524آرسنال5
12624211620بورن موث 6
12624171420واتفورد 7
12624202120منچستریونایتد8
12543191519اورتون 9
12525171617لسترسیتي 10
12444121316ولورهمپتون 11
12426131814برایتون12
12336141812وستهم 13
122379159نیوکاسل 14
1223712259برنلی15
122288178کریستال پااس16
121568218ساوتهمپتون17
1222811258کاردیف 18
121476227هادرسفیلد 19
1212911315فوام20

لیگ برتر

8 گل: آگوئرو )منچسترسیتی(
7 گل: آزار )چلسی(، اوبامیانگ )آرسنال(

6 گل: اســترلینگ )ســیتی(، کین )تاتنهــام(، مانه و صاح )لیورپول(، مارســیال 
)منچستریونایتد(، ماری )برایتون(، ویلسون )بورنموث(، ریچارلیسون )اورتون(

9 گل: مسی و سوارس )بارسلونا( 
8 گل: استوانی )خیرونا(، آسپاس )سلتا(

7 گل: ایگلسیاس )اسپانیول(، سیلوا )سویا(
6 گل: بن یدر )سویا(، گومز )سلتا(، مارتی )لوانته(

9 گل: پیاتک )جنوا(
8 گل: رونالدو )یوونتوس(، ایموبیله )اتزیو(

7 گل: ایکاردی )اینتر(، اینسینیه و مرتنز )ناپولی(
6 گل: پاوولتی )کالیاری(، دفرل )سمپدوریا(، کاپوتو )امپولی(

9 گل: یوویچ )آینتراخت(
8 گل: آلکاسر و رویس )دورتموند(، هالر )آینتراخت(، پله آ )گادباخ(
7 گل: لواندوفسکي )بایرن(، آزار )گادباخ(، فینبوگاسون )آگزبورگ(

6 گل: دودا )هرتابرلین(، نلسون )هوفنهایم(، ورنر و پولسن )ایپزیگ(

11 گل: امباپه )پاری سن ژرمن(، ساا )نانت(
10 گل: نیمار )پاری سن ژرمن(

8 گل: کاوانی )پاری سن ژرمن(، پپه )لیل(
7 گل: توون )مارسی(، بامبا )لیل(، کامانو )بوردو(، موتیبا )استراسبورگ(

امتیازخوردهزدهباختتساويبردبازيتیمرتبه
12732341824بارسلونا 1
12723241423سویا 2
1265116823اتلتیکومادرید3
12723171223آاوس 4
12633161021اسپانیول5
12624201620رئال مادرید 6
124539917وایادولید 7
12525181917لوانته 8
12453131417خیرونا9
12444151416رئال سوسیداد10
12444111016ختافه 11
12444121516رئال بتیس 12
12435121815ایبار13
12354222014سلتاویگو14
122828914والنسیا15
12255111311ویارئال 16
12174131910اتلتیك بیلبائو17
1224691610لگانس 18
1214714257رایووایکانو 19
1213810256اوئسکا20

الیگا
امتیازخوردهزدهباختتساويبردبازيتیمرتبه

26834-12111یوونتوس 1
12912261328ناپولي 2
12813221025اینتر3
12714181422اتزیو 4
12633211621میان5
12543221519رم 6
12543201719ساسولو 7
12534231418آتاانتا 8
12453181017فیورنتینا9
12453171517تورینو10
12525121517پارما 11
12435161515سمپدوریا12
12354121614کالیاری 13
12426172614جنوا14
12417111913اسپال15
12246111810بولونیا 16
1223711189اودینزه17
1223712219امپولی18
1214710257فروزینونه19
-391030-12کیوو20

امتیازخوردهزدهباختتساويبردبازيتیمرتبه
45739--1313پاري سن ژرمن1
13823211026لیل 2
1374220825مون پولیه3
13733231624لیون 4
13652191723سنت اتین 5
13715242122مارسي6
13625101420نیس 7
13463201618استراسبورگ 8
1345481217ریم9
13445201816نانت10
13445141516بوردو 11
13445161916رن 12
13436171915آنژه 13
13355182014نیم 14
13355112114تولوز15
13418132113امی ین 16
13265111612کائن17
13328122311دیژون18
1314812227موناکو19
131489287گنگان20

A سری
امتیازخوردهزدهباختتساويبردبازيتیمرتبه

331227-1183بوروسیادورتموند 1
11722261323مونشن گادباخ 2
1164122922ایپزیگ 3
11623261320آینتراخت4
11623201420بایرن مونیخ5
11614241519هوفنهایم 6
11524191917وردربرمن7
11443161716هرتابرلین8
11434101215ماینتس 9
11344191813آگزبورگ10
11344151913فرایبورگ 11
11335151712ولفسبورگ12
11326162411بایرلورکوزن13
1131781510شالکه 14
11245112410نورنبرگ15
1123614229هانوفر16
1122710258فورتونادوسلدورف 17
112278248اشتوتگارت18

لیگ یک فرانسهبوندس لیگا

*کیوو به دلیل مشکات مالی با کسر سه امتیاز مواجه شده است.  



7 ورزش جهــــان

لیونل مســی، ســتاره مراسم اهدای 
جوایــز مــارکا بــود. او جایــزه آلفــردو 
دی استفانو را به عنوان بهترین بازیکن سال 
الیگا کســب کرد و جایزه پی چی چی را 
هم به عنوان بهتریــن گل زن این رقابت ها 

گرفت.
از او پرســیدند از 34 گلــی کــه در 
فصل گذشــته الیگا به ثمر رساند، کدام را 
بیشتر دوست داشت و او گفت: »نمی دانم. 
راســتش را بگویم یادم هم نیســت و باید 

فکر کنم تا یــادم بیاید اما گل های مهمی 
که زدم را ترجیــح می دهم، چون اهمیت 
آنها بیشتر از گل هایی بوده که زیباتر زده 

شده اند.«
درباره سطح مســابقات الیگا  مسی 
در این فصل گفت: »خوب اســت که لیگ 
فشرده تر از همیشــه دنبال می شود. دیگر 
هیچ بازی آســانی وجود ندارد. هر تیمی 
می تواند هر تیم دیگری را ببرد و این برای 
تماشــاگران خوب اســت. امیدوارم اوضاع 

همینطور باقی بماند.«
این بازیکن آرژانتینی همچنین گفت 
که هنگام بازگشــت به میادین در دیدار با 
رئال بتیس چه حســی داشته است. او در 
شکست 4 بر 3 تیمش دو گل به ثمر رساند. 
مسی گفت: »در زمین حس خوبی داشتم. 
ابتدا کمی می ترســیدم کــه مصدومیتم 
عود کند اما این اتفــاق نیفتاد. من هرچه 
پیدا می کردم.  بهتری  می گذشت احساس 
من بی صبرانه منتظر بازگشــت به میادین 

بودم.« مسی با این حال که دوست داشت 
در میدان حاضر باشــد، از تماشــای بازی 
بارسا به همراه پســرش، تیاگو در نوکمپ 
هم لذت می بــرد. او گفت: »این تجربه ای 
منحصربه فرد بود. من از تماشــای بازی ها 
با او خیلی خوشم آمد. من از این غافلگیر 
شــدم کــه او جنبه های زیــادی از بازی 
فوتبال را درک می کند و این نخستین باری 
بود که می توانستم چنین چیزهایی را با او 

به اشتراک بگذارم.«

گل- زاتــان ابراهیموویچ شــروع عالــی در لس آنجلس 
گلکســی داشــت و در 27 بازی برای این تیم 22 گل زد و 
10 پاس گل فرســتاد تا با شکســت دادن وین رونی، جایزه 
بهترین تــازه وارد لیگ آمریــکا را ببرد. زاتان با کســب 
تاریخ گلکســی شد  بازیکن  36/36 درصد آرا نخســتین 
که ایــن جایزه را می گیرد. رونی از دی ســی یونایتد25/32 
درصد آرا را گرفــت. این جایزه با رای گیــری از بازیکنان، 
رسانه ها و مربیان و مســووان فنی مسابقات داده می شود.

مارکا- کیلور نابــاس با اســتفاده از وقفه بازی های ملــی تصمیم گرفت 
زانویش را عمل ســبک کند و با اســتفاده از ســلول های بنیادی، وضعیت 
غضــروف آن را بهتر کند تــا مانع از مصدومیت زانویش شــود. این روش 
پیشــگیری از مصدومیت بین ورزشــکاران بــزرگ رواج یافته اســت.

دیلی میل- در مســابقات فینال آخر فصل تنیس که بــا حضور 8 نفر برتر 
دنیا برگزار می شــود، نواک جوکوویچ 6-4، 6-3 بر جان ایســنر غلبه کرد. 

دیلی  میل- 
رونالدو که بازی 
جوکوویچ را از 
نزدیک تماشا 
می کرد، در یک 
صحنه توپی که به 
میان تماشاگران 
رفته بود را گرفت 
تا سرعت واکنش 
او، توجه رسانه ها 
را جلب کند.

مارکا- در مراســم اهدای جوایز بهترین های فصل قبــل الیگا که روزنامه 
مــارکا آن را برگــزار می کند، جدا از مســی که جایزه بهتریــن بازیکن و 
همچنیــن بهترین گلزن را گرفت، یان اوباک از اتلتیکو جایزه »ســامورا« 
را به عنــوان بهتریــن دروازه بان گرفــت. او فصل قبــل در 37 بازی 22 
کلین شــیت داشــت و در مجموع 22 گل خورد. اوباک برای سومین سال 
پیاپی است که جایزه ســامورا را به دســت می آورد. جایزه »ساررا« که به 
بهترین گلزن اســپانیایی تعلق می گیرد به ایاگو اســپاس از سلتا رسید که 
به دلیل حضور در اردوی اســپانیا در این مراســم غایب بود. جایزه »میگل 
مونیــوس« برای بهترین مربیگری نیز به مارســلینو از والنســیا رســید.

امباپه: فوتبالی که 
در آن پول حرف 

اول را می زند 
دوست ندارم

ســتاره  امباپــه،  کیلیــان 
از  یکــی  پاری ســن ژرمن 
حال  بازیکنــان  پردرآمدتریــن 
حاضــر دنیای فوتبال اســت اما 
او می گویــد از رقم معاماتی که 
این روزها در دنیای فوتبال برای 
خرید و فروش و پرداخت حقوق 
بازیکنان به ثبت می رسد، ناراضی 
است چون فکر می کند که باعث 
شده وضعیتی شرم آور در فوتبال 
شــکل بگیرد. مهاجم 19 ســاله 
PSG کــه بعــد از هم تیمی اش 

گران قیمت  بازیکن  دومین  نیمار 
تاریخ اســت )با ارزشــی معادل 
180 میلیــون یــورو( در همان 
ســالی به قهرمان فرانسه ملحق 
شــد که نیمار با قــرارداد 222 
میلیــون یورویی از بارســلونا به 
پــارک دپرنس رفــت. ولخرجی 
پاری ســن ژرمن،  قطری  مالکان 
ســبب باا رفتن قیمت بازیکنان 
شــد و بعــد از آن 4 قــرارداد 
بــاای 100 میلیــون یــوروی 
دیگــر در فوتبال اروپــا به ثبت 
رســید. در همین حال در برخی 
گزارش های افشــاگرانه که منشا 
اســت،  بوده  لیکس  فوتبال  آنها 
مشخص شــده امباپه زمانی که 
به پاری ســن ژرمن ملحق شد از 
قراردادی  درخواست  باشگاه  این 
5 ســاله با حقوقی نزدیک به 55 
پایان  تا  میلیون یوروی خالــص 
امباپه  اســت.  داشته  قراردادش 
اما می گوید که بــا این ارقام باا 
مخالف است. او به RTS   گفت: 
»این بــرای من واقعاً شــرم آور 
اســت، بخصوص که من در یک 
بزرگ شده ام.  متوســط  خانواده 
با این حال درســت است که این 
وضعیت شرم آور است اما وضعیت 
بازار همین اســت. دنیای فوتبال 
اینطــور کار می کند. من هم قرار 
نیست فوتبال را متحول کنم. من 
هم بخشی از این سیستم هستم. 
شما باید بدانید که چطور به این 

سیستم احترام بگذارید.«
 
 

!!!!!!

  آلوز: اگر نیمار برای 
گواردیوا بازی می کرد 

اان بهترین بود
دنی آلوز مدافع برزیلی پاری ســن ژرمن 
می گویــد اگر هموطنش نیمــار فرصت بازی 
کــردن زیر نظر پپ گواردیوا را پیدا می کرد، 
اان می توانســت بهترین بازیکن دنیا باشد و 
توپ طا را هم برده بود. نیمار ســال 2013 
از سانتوس به بارســلونا پیوست اما یک سال 
قبل از آن پپ گواردیوا از بارســلونا رفته بود 
و دوران 4 ســاله مربیگری او در نوکمپ که با 
14 قهرمانی همراه بود به پایان رســیده بود. 
گواردیوا یک سال استراحت کرد و بعد از آن 
سه سال سرمربی بایرن مونیخ بود و در نهایت 
هدایــت منچسترســیتی را برعهــده گرفت. 
در ایــن مدت نیمــار دو بار جزو ســه نامزد 
نهایی کســب توپ طا قرار گرفت اما هرگز 
نتوانست آن را ببرد. دنی آلوز در آستانه اکران 
مستندی درباره بارسلونای گواردیوا با عنوان 
»تــوپ را بگیر، توپ را پاس بده« به ســایت 
گل گفــت: »هم نیمار هم بارســلونا موفق تر 
می شــدند اگر او در تیمی کــه پپ گواردیوا 
هدایتش را برعهده داشت بازی می کرد و من 
شک ندارم. چنین اتفاقی به نفع هر دو طرف 
می شد. درســت مانند وضعیت من و بارسلونا 
می شــد؛ یک همکاری بی عیــب و نقص. من 
باور دارم که اگر نیمار زیر نظر گواردیوا بازی 
می کرد، او حتی دســتاوردهای بزرگتری هم 
کسب می کرد. بدون شک او اان می توانست 
بهترین بازیکن دنیا باشــد. من مطلقاً در این 
باره شــکی ندارم.« برخاف نیمار، دنی آلوز 
یکی از مهره های کلیدی بارســایی بود که در 
فاصله ســال های 2008 تا 2012 بر فوتبال 
اروپا ســلطه داشــت. او ادامه داد: »بافاصله 
وقتی ســویا را به مقصد بارسلونا ترک کردم 
و ما با هــم ماقات کردیم، این احســاس را 
داشــتم که می توانیم موفق باشــیم. تیم در 
آن زمان در آســتانه خلق چیزی خاص بود. 
گواردیوا هدایت تیم را به دســت گرفت و به 
تدریج هر چیزی را در جای خودش قرار داد. 
بعد از نخستین ماقات، تمام بازیکنان همان 
طرز تفکری را داشــتند که من داشتم و این 
چیزی باورنکردنی بود که داشــت رخ می داد. 
صمیمیت، شــفافیت و همچنین شیوه ای که 

بازیکنان متقاعد می شدند، فوق العاده بود.«

 آنتونیو کونته سرمربی سابق چلسی 
که در پایان فصل گذشــته اخراج شــد، 
می گویــد که می خواهد تــا پایان فصل و 
تــا ماه ژوئــن منتظر بمانــد بلکه فرصت 
کاری جدیدی به او پیشــنهاد شود. کونته 
49 ســاله بعــد از اخراج خولــن لوپتگی 
پیشــنهاد کار در رئال مادرید را از رییس 
این باشــگاه دریافت کرد اما شروطی برای 
رفتن به ســانتیاگو برنابئو مطرح کرد که 
مورد موافقت فلورنتینو پرس قرار نگرفت. 
او از ابتدای تابســتان بیکار بوده است و به 
نظر می رسد انتظارش برای پیدا کردن تیم 
جدید تا ماه ژوئــن ادامه پیدا خواهد کرد 
بخصوص که رئال مادرید هم قرارداد مربی 
موقتش ســانتیاگو سواری را قطعی کرده 
است. کونته در گفت  و  گو با شبکه اسکای 
اسپورتس درباره شــایعه رفتنش به رئال 

مادرید مستقیماً به دریافت پیشنهاد از این 
باشگاه اشاره نکرد اما اعتراف کرد که چند 
باشــگاه طراز اول به او پیشنهاد داده اند و 
ترجیح می دهد تا پایــان فصل صبر کند. 
او گفت: »رئال مادرید؟ با شرایطی که من 
می بینم، بهتر است تا پایان فصل صبر کنم 
تا اینکه اان سوار قطاری در حال حرکت 
شــوم. می خواهم تا ژوئن صبر کنم و یک 
پروژه جدید را شروع کنم. در سه ماه آینده 
ممکن است نظرم عوض شود و همه چیز 
را تکذیب کنم اما من همیشه به این شکل 
به وضعیتم فکر کرده ام.« کونته در پاســخ 
به این ســوال که آیا حسرت می خورد که 
در ســال های مربیگــری اش در یوونتوس 
نتوانست با کریســتیانو رونالدو کار کند و 
احتمال دارد دوباره به این تیم برگردد هم 
گفت: »نه، به چنین چیزی فکر نمی کنم.«

سانتیاگو سواری،  و  پرس  فلورنتینو 
پس از دو هفتــه دیوانه وار، ســرانجام به 
ماقــات هم می روند. حــاا که تعطیات 
دیدارهای ملی از راه رسیده، زمان آن است 
کــه رییس و مربی جدید تیم نظراتشــان 
درباره دیدارهای اخیــر را با هم در میان 
بگذارند و بگویند که چه مسائلی در باشگاه 
و در کادر فنــی در جریان اســت. رییس 
رئال مادرید از واکنشی که سواری پس از 
هدایت رئال مادرید نشان داد راضی است 
و به او قراردادی تا تابســتان 2020 ارائه 
خواهد کرد. به این ترتیب قرارداد سواری 
یک ســال و نیم اعتبار خواهد داشت و او 
حمایت کافی را از رییس دریافت می کند 
تا به مصاف چالش های پیش روی مادرید 
برود. رئال با وجــود بحران اخیر، می تواند 
در چهــار رقابــت قهرمان شــود: الیگا، 
لیگ قهرمانــان، جام حذفی و جام جهانی 
را  قرارداد سواری  باشگاه ها. سفیدپوشان 
به فدراسیون فوتبال اســپانیا فرستاده اند 
و بــه این ترتیب او دیگــر نه مربی موقت 
رئال مادرید اســت و نه مربــی تیم رئال 
مادریــد کاســتیا. ســواری از این پس 
مربی دایم رئال خواهد بود. جلســه بین او 

و رییس نخســتین جلســه این دو در این 
فصــل خواهد بود. هنگامی که ســواری 
مربــی تیم کاســتیا بود، بیــن او و پرس 
رابطه  خوبی وجود داشــت ولی آنها زیاد 
با هم حــرف نمی زدند. اما حاا رابطه این 
دو عالی اســت، به ویژه که سواری هرگز 
صدایش را بلند نکرده و درخواســت پول 
بیشتر به عنوان دستمزد نداشته است. رئال 
او را کارگــری خســتگی ناپذیر می بیند و 
به همین دلیل بود که او جانشــین خولن 
لوپتگی شــد. حاا توپ در زمین سواری 
اســت. او یک سال و نیم فرصت دارد تا با 
بزرگترین چالش دوران ورزشی اش روبه رو 
شــود. او می داند که یک فصل بدون جام 
می تواند باعث شود در پایان فصل اخراج 
شــود اما این احتمال وجــود دارد که او 
زین الدین زیدان جدید باشــگاه شود. در 
حال حاضر اوضاع سواری در رئال از این 
بهتر نمی تواند باشد. آنها چهار بازی انجام 
داده و هــر چهار دیدار را برده اند، 15 گل 
زده اند و تنهــا 2 گل دریافت کرده اند. به 
این ترتیب، رئال از بحران خارج شــده و 
اعتماد به نفــس ازم را تا پایان فصل به 

دست آورده است.

یوونتوس  مربی  آلگری،  ماسیمیلیانو 
گفته که می خواهد بــرای مدتی طوانی 
در این باشــگاه بماند. این مربی 51ساله 
برای دومین ســال پیاپی به عنوان بهترین 
مربی ایتالیایی ســال شناخته شد. او یووه 
را به هفتمین قهرمانی پیاپی در سری »آ« 
رساند و آنها را برای سیزدهمین بار قهرمان 
جام حذفی ایتالیا کــرد. رقیبان او در راه 
کســب جایزه نیمکت طایی، مائوریتسیو 
ساری، مربی چلسی و سیمونه اینتزاگی، 
مربی اتزیو بودند. آلگری پس از دریافت 

جایزه گفت: »از کادر فنی تشــکر می کنم 
که فشــار زیادی را از روی من برداشتند 
و اجازه دادند روند پیر شــدن من کندتر 
شــود. امیدوارم کــه اینجا بــرای مدت 
طوانــی بمانم. حاا من بیشــتر واکنش 
نشــان می دهم. ســال ها تجربه مربیگری 
در سری »آ« باعث شده رشد کنم. هدف 
من این است که هشتمین اسکودتو خود 
را کســب و بعد لیگ قهرمانان را هم فتح 
کنیــم. باید ببینیم آیا شــانس بــا ما یار 
خواهد بود یا نه. سطح مسابقات باا رفته 

و ما باید کیفیت ازم را داشته باشیم تا با 
تیم های دیگر رقابت کنیم.

اما بــرای اســکودتو هــم توجه ما 
معطوف ناپولی و اینتر است.«

آلگــری پیش تر و بعــد از برد مقابل 
میان گفته بود که دوست دارد مربیگری 
در خــارج از ایتالیا را هم تجربه کند. این 
مربی ســابق ساســولو، کالیاری و میان 
هنوز در خــارج از ایتالیا مربیگری نکرده 
اســت. او تاکنون مربی هفت تیم بوده که 

همه ایتالیایی بوده اند.

 آلگری مربی سال ایتالیا شد

کادر فنی یووه کمک کرد، دیرتر پیر شوم

@iranvarzeshi

برد بزرگ بوروسیا دورتموند 
مقابل بایرن مونیخ

یکــی از ماجراهــای اصلــی بایرن 
در ایــن فصل این بوده کــه زمان برای 
بازیکنان این تیم دیگر ســپری شــده 

است.
 آنها بازیکنان کهنه کار پرشــماری 
دارند که بســیاری از آنها از اوج فاصله 
گرفته انــد و یک مربــی بی تجربه مانند 
نیکو کواچ هــم نمی تواند آنها را کنترل 
کند. جوان گرایی در باشگاه هم به صورت 

مناسب انجام نشده است.
بایــرن مقابل دورتمونــد برای 45 
دقیقه منتقدان را خاموش کرد. بازیکنان 
پیر این تیم همچنان می درخشیدند. از 
11 بازیکن ترکیب اصلی، هشت نفر در 
دوران پپ گواردیوا هم بازی می کردند 
و پنج نفر حتی پیــش از گواردیوا هم 
بازیکن بایــرن بودند. با ایــن حال آنها 
کیفیت و شــخصیت خــود را در بازی 
مقابــل دورتموند به رخ کشــیدند. آنها 
فشــار تیم مقابل را جذب کردند، هنگام 
مقتضــی ضربه زدند و در طول نیمه اول 

کنترل بازی را در دست داشتند.
امــا این ماجرا تا نیمــه اول بود. در 
نیمه دوم، تمامی اشتباهاتی که بایرن در 
طول فصل مرتکب شــده بود تکرار شد 
و بوروســیا دورتموند به پیروزی 3 بر 2 

دست یافت.
ژروم بواتنگ نمی توانست جای گیری 
خوبی داشته باشد. متس هوملس سرعت 
مناســبی نداشــت و بازی خوانی اش هم 

برابر جیدون ســانچو خوب  دســت کم 
نبــود. توماس مولر باز هم نشــان داد از 
نظــر تکنیکی محدودیــت دارد. مانوئل 
نویر دست  کم سه اشتباه فاجعه بار انجام 
داد. روبرت لواندوفســکی دو گل زد اما 
به نظر می رســید. فرانک ریبری  بی قرار 
هم که تا انتهای فصل 36ساله می شود، 
تاش می کرد در کناره ها مقابل بازیکنان 
جوانی بدرخشــد که سن شان در حدی 

بود که جای بچه او باشند.
نهایت کاری که کواچ می توانســت 
انجام بدهد این بود که ســاندرو واگنر و 
رناتو سانچس را به زمین بفرستد. همین 
نشــان می دهد که اوضــاع بایرن از چه 
قرار است. البته بی تردید عواملی در این 
موضوع دخیــل بودند، مانند مصدومیت 
کورنتان تولیسو، تیاگو آلکانتارا، کینگزلی 

کومان و آرین روبن اما بایرن در نیمه دوم 
واقعا ضعیف کار کرد و نتیجه می توانست 
چیز دیگری باشــد. آنها یکشنبه شب به 
رده پنجم جدول سقوط کردند، در حالی 
که هفت امتیاز با دورتموند صدرنشــین 

فاصله دارند.
درباره بوروســیا هم پیش تر نوشته 
شده که لوســین فاوره توانسته ترکیب 
فوق العــاده جوانی و تجربــه را به نتیجه 
برساند و دورتموند را یکی از جذاب ترین 
تیم های اروپا کند. در حال حاضر باید به 
زمان یورگن کلوپ بازگشت تا دورتموند 
را چنین جذاب یافت. تفاوت تیم ســال 
2018 با آن تیم این است که دورتموند 
فعلی می توانــد هنگام لزوم، عمل گرایانه 

هم بازی کند و جذابیت را کنار بگذارد.
 

کار مهم یوونتوس در میان
یوونتوس در خانه میان 2 بر صفر 
پیروز شــد و مانند اکثر دیدارهای این 
فصلش در ســری »آ« بــازی کرد. آنها 
بیشــتر منســجم بودند تا تماشایی و با 

حداقل تاش سه امتیاز را گرفتند.
در ظاهــر، این بازی می توانســت 
دشــوار باشــد. میان در چهــار بازی 
قبلــی، 10 امتیاز کســب کــرده بود، 
گونســالو ایگواین بســیار باانگیزه بود و 
می خواست خود را اثبات کند و یووه هم 
در بازی قبلی اش در لیگ قهرمانان برابر 

منچستریونایتد شکست خورده بود.
سیستم 2-4-4 رینو گتوزو که در 
آن سامو کاستیه خو پشت سر ایگواین و 
سوسو بازی می کرد و هاکان چالهان اوغلو 
به کنــار میدان برده شــده بود، جذاب 
به نظر می رســید اما در خط میانی این 
تیم، خاقیت ازم وجود نداشت. طبیعی 
اســت زمانی که به تیموئــه باکایوکو و 
فرانک کسیه در کنار هم بازی می دهید 
خبری از خاقیت نباشد اما میان بارها 
توپ را از دســت داد و توپ چندانی به 
آرژانتینی  بازیکن  این  نرســید.  ایگواین 
هم در این بازی اعصاب مناسبی نداشت؛ 
پنالتی او به تیر خــورد و او هم به دلیل 
اعتراض به داور از زمین اخراج شد. از او 
بابت شــوری که به خرج داد باید تقدیر 

کرد اما همین و بس.
از گتوزو هم می توان ســتایش کرد 
که راه حل های غیرمعمول را به کار بست 
اما در نهایت این سیستم او جواب نداد. 
مقابل این یووه، کمتر سیســتمی جواب 

می دهد.
ESPN :منبع

مدیرفنی  حمیدزیچ،  صالح  حســن 
تیم فوتبال بایرن مونیــخ خبر درگیری 
لفظــی و فیزیکی فرانــک ریبری با یک 
خبرنــگار در پایان بازی بــا دورتموند را 

تأیید کرد.
 بــه گــزارش بیلد، ریبــری پس از 
باخت 3 بر 2 بایرن مونیخ مقابل بوروسیا 
دورتموند، در مسیر رختکن های ورزشگاه 
ســیگنال ایدونا پارک به خبرنگار شبکه 
BeIN Sports بــا نام پاتریک گیو که 

اتفاقاً هموطــن او هم بوده، توهین کرده 
و به او ســیلی زده است و این اتفاق پس 
از آن رخ داده کــه گیــو او را در دو گل 
از گل هایی که بایرن مونیخ خورد، مقصر 

دانست.
صالــح حمیدزیــچ در این خصوص 
گفت: »فرانک ریبری درباره درگیری اش 

با یک خبرنگار به نــام پاتریک گیو با ما 
صحبت کرده، کســی که از چند ســال 

پیش او را می شناســد. ما با پاتریک گیو 
توافق کردیم که در آینده ای نزدیک یک 

جلسه خصوصی بگذاریم و ببینیم چطور 
می شود این موضوع را حل و فصل کرد.«
بایرن  اولی هوینس رییس باشــگاه 
مونیخ اخیــراً گفته که این باشــگاه در 
پنجره نقل و انتقاات ژانویه هیچ فعالیتی 
نخواهد داشــت امــا حمیدزیچ گفت اگر 
گزینه مناسبی پیدا شــود، بایرن مونیخ 
برای خرید او اقدام می کند. او ادامه داد: 
»اگر ما امکان خرید بازیکن داشته باشیم 
و به نظرمــان گزینه ای منطقی باشــد، 
بــه خرید آن فکر می کنیم. چشــمان ما 
همیشه باز اســت تا ببینیم چه اقداماتی 
می توان انجام داد تا باعث پیشــرفت هر 
یک از پست های تیم شود.« بازی بعدی 
تیم تحت هدایت نیکو کواچ پس از وقفه 
بازی های ملی، یــک مصاف خانگی برابر 

فورتونا دوسلدورف است.

در 2 دیدار مهم این هفته اروپا چه گذشت؟

از بایرن پیر تا راه حل های عجیب گتوزو

بایرن مونیخ تایید کرد

درگیری ریبری با یک خبرنگار 

گابریله مارکوتی
Gabriele Marcotti

 مسی پس از کسب دو جایزه مارکا:

دیگر در الیگا بازی آسان وجود ندارد

کونته: رئال مادرید؟ ترجیح 
می دهم تا آخر فصل صبر کنم

یک سال و نیم فرصت به سواری

مصاحبهعکس نوشت

سال بیست و  دوم |  چهار شنبه  23  آبان 1397 | 6  ربیع ااول 14Nov 2018  | 1440 |  شماره 6067



8پوســــــــــتر سال بیست و دوم | چهارشنبه 23 آبان 1397 |  6 ربیع ااول  14Nov 2018  | 1440 |  شماره 6067

دیگو گودین )اتلتیکو مادرید(



9 سال بیست و  دوم |  چهارشنبه  23  آبان 1397 | 6  ربیع ااول 14Nov 2018  | 1440 |  شماره iranvarzeshi6067@فوتبـــال ایـــران

ســرمربی  دایی  علی 
ســایپا معتقد است تیمش 
انسجام  و  آمادگی  به  هنوز 
ازم نرســیده. دایی درباره 
دوازدهــم  هفتــه  بــازی 
ماشین ســازی  مقابــل 
تبریز می گویــد: »هنوز به 
نرســیده ایم  ازم  آمادگی 
یک  هم  مــا سه شــنبه  و 
بازی خیلی ســخت داریم. 
تیم  یــک  بــا  سه شــنبه 

سختکوش بازی داریم که این تیم به هیچ عنوان 
در بازی هــای داخل و خــارج از خانه اش به هیچ 
تیمی باج نداده. ماشین ســازی تیم خوبی است و 
ما باید مقابل آنها از امتیاز میزبانی مان اســتفاده 
کنیم و ان شــاءا... بتوانیم سه امتیاز بازی را از آن 

خود کنیم.« 
ســرمربی در مورد اینکه قرار اســت تیمش 
را تقویــت کند یا نه، ادامــه می دهد: »برای تیم 
فکرهای زیادی داریم اما ما یک مشــکل اساسی 
داریم و آن هم پول است. در حال حاضر به هیچ 

بازیکن  نمی توانیم  عنــوان 
داخلی جــذب کنیم چون 
تیم  خــوب  نفــرات  همه 
دارند. مــا باید بــه دنبال 
بازیکن خارجی باشــیم که 
آن هم با این نوسانات دار 
خارجی  بازیکن  نمی توانیم 

خوب جذب کنیم.«
دایی در رابطه با اینکه 
ســاخت خانه هــای جدید 
کرمانشاه  زلزله زدگان  برای 
بــه کجا رســید، می گویــد: »من دربــاره زلزله 
کرمانشــاه فقط وظیفه ام را انجام دادم. یک کار 
دلی بود که با کمک دوستان و مردم انجام دادیم 
و از اینجــا به بعد هم انجام خواهیم داد. در حال 
حاضر ســاخت خانه های یکی از روستاها را تمام 
کردیم و در یکی، دو ماه دیگر هم برای ســاخت 
خانه های روســتای بعدی اقــدام خواهیم کرد. 
تــا آنجا که بتوانیم ســعی خواهیم کرد با کمک 
دوســتانم تعداد بیشــتری خانه در این روستاها 

اضافه کنیم.«

سرمربی  مهاجری  رضا 
ماشین سازی تبریز تا به حال 
به سایپا نباخته. مهاجری که 
تیمش را بــرای بازی هفته 
دوازدهم مقابل نارنجی پوشان 
تهرانی آماده می کند، درباره 
این بازی حســاس می گوید: 
تهران  در  ســختی  »بــازی 
با ســایپا داریم. بــا توجه به 
شرایط جوی و شرایط سایپا، 
امیدواریــم بــازی خوبی را 

برگزار کنیم. متأسفانه طبق روال هفته های گذشته 
مصدومــان زیادی داریــم ولی با وجــود تعداد کم 
بازیکنان مان کیفیــت باایی داریم و این کیفیت به 
ما انگیزه می دهد. بچه هــا در تمرینات خیلی خوب 
کار می کنند و حاصل آن هم این بوده که تا اان در 

میانه های جدول قرار بگیریم.«
ســرمربی ماشین سازی امیدوار است با این تیم 
نتایج بهتری هم کســب کند: »ما باید این شرایط را 
تا نیم  فصل ادامه دهیم تا ان شاءا... در نیم  فصل دوم 
با تغییرات تیم، برای شروعی بزرگ آماده شویم. در 

نیــم  فصــل دوم ان شــاءا... 
نتایجی بگیریــم که در خور 
و ماشین سازی  تبریز  فوتبال 

باشد.«
امید  مهاجــری  رضــا 
زیادی به کسب امتیاز مقابل 
ســایپا دارد: »چهارشنبه هم 
تمام تاش مــان را می کنیم. 
ســایپا تیم شایسته ای است 
و مهره های باارزشی دارد. ما 
در این بازی کنعانی زادگان را 
بــه علت حضور در اردوی تیم ملی به همراه نداریم، 
از این موضوع هم خوشــحالیم که ماشین سازی بعد 
از مدت هــا نماینــده ای در تیم ملــی دارد و خیلی 
ارزشــمند اســت. از طرفی هم غیبــت این بازیکن 
در کار ما تأثیر می گــذارد ولی بچه ها برای پیروزی 
مقابل ســایپا هم قسم شــدند. بازی با تیم های علی 
دایی همیشه ســخت بوده. نباختن یک بحث است 
و بردن هــم بحث دیگر. ما نمی بازیم اما در کنار آن 
باید تاش کنیم تا دو، ســه برد هم به دست بیاوریم 

و در جدول وضعیت بهتری پیدا کنیم.«

مهاجری: بازیکنانم برای پیروزی مقابل سایپا هم قسم شدند دایی: برای جذب بازیکن فکر کرده ایم اما پول نداریم

استقال خوزستان شروع خوبی در لیگ 
برتر داشــت اما در ادامه نتوانست به پیروزی 
برسد. آبی پوشــان اهوازی که در ابتدا گزینه 
اول ســقوط به حســاب می آمدنــد با نتایج 
خوبی که می گرفتند، داشــتند ذهنیت ها را 
تغییر می دادند که ناگهــان همه چیز تغییر 
کرد. این تیم در هفته های اخیر شکست های 
سنگینی خورد که جای تعجب داشت. البته 
عوامل زیادی در این شکست ها دخیل بود. از 
بی پولی، بی تجربگی بازیکنان تا بحث کســر 
6 امتیــاز از این تیم به دلیل بدهی به دیوید 
ســارکونی که تمرکز بازیکنــان را به هم زد. 
در هر صورت، اســتقال خوزســتان که در 
میانه های میدان جــا گرفته بود به رده های 
پایین رســید تا باز هم بحث سقوط این تیم 
پیش بیاید. شرایط استقال خوزستان آنقدر 
بد است که چاره ای جز تغییر کادرفنی وجود 
نداشــت. این مساله قرار بود در جلسه هیات 
مدیره باشگاه اســتقال خوزستان )که البته 
چندی پیش دچار تغییر شــده بود( مطرح 
شــود اما 2 عضــو هیات مدیره در جلســه 
شــرکت نکردند. نعمتی و جمال پور 2 عضو 
هیات مدیره باشگاه استقال خوزستان بودند 
که در جلســه حضور پیــدا نکردند. در ابتدا 
به نظر می رســید هر کدام مشکلی داشتند 
که به این جلســه نیامدند اما طولی نکشید 
که خبر رســید هیات مدیره باشگاه استقال 
خوزســتان دچار یکسری اختافات شده که 

همین مساله باعث غیبت 2 عضو آن شده.
 نکته جالب تر این اســت که محمداسد 
مســجدی مدیرعامــل باشــگاه اســتقال 
خوزســتان در مصاحبه ای اعــام کرده بود 
هیات مدیره باشگاه به این نتیجه رسیده که 
او برود بهتر اســت و اگر چنین بود تا ساعت 
10 صبح سه شــنبه )22 آبان( این مساله را 
اعــام می کنند اما خبری از اعام نشــد. در 
حالی که همــه منتظر اعام مســجدی در 
رابطه با تکلیف ســرمربی تیم بودند، محمد 
رحیمی عضو هیات مدیره باشــگاه استقال 
خوزســتان در مصاحبه ای اعــام کرده بود 
رفتن داریوش یزدی از این تیم قطعی شــده 
و سرمربی جدید تا امروز )23 آبان( مشخص 

خواهد شد.

با قطعی شدن جدایی داریوش یزدی از 
استقال خوزستان که البته رسمی هم اعام 
نشــده و مدیرعامل در رابطه با آن ســکوت 
کرده، حــاا بحث گزینه های ســرمربیگری 
آبی پوشــان به ســوژه داغی تبدیل شــده. 
در ابتدا شــاید خیلی ها ذهن شــان به سوی 
عبدا... ویســی سرمربی پیشین این تیم برود 
اما او ظاهرا شــرایط را برای حضور در کنار 
آبی پوشان اهوازی مســاعد نمی داند: »هیچ 
صحبتی با من در مورد اســتقال خوزستان 
نشــده. البته این تیم شرایط خاصی دارد که 
فکر نمی کنم هر مربی بپذیرد آنجا کار کند. 
استقال خوزســتان به لحاظ بازیکن مشکل 
دارد و به لحاظ مالی هم که شرایطش خیلی 
ســخت و متفاوت اســت. در واقع مشکات 
مالی به صورتی اســت که به نظر نمی رســد 
بتــوان در نیم فصل بازیکن گرفت. به همین 
دلیل کار ســخت اســت. البته مــن باز هم 
می گویم هیچ صحبتــی با من درباره حضور 

در این تیم نشده.«
با توجــه به اینکه احتمــال دارد هفته 
آینده به دلیل پرداخت نشدن مطالبات دیوید 
سارکونی 6 امتیاز از استقال خوزستان کسر 
شــود، هیچ مربی ظاهرا نمی خواهد ریسک 
کند و حضور در استقال خوزستان را بپذیرد، 

مگر اینکه از سوی باشــگاه این اطمینان را 
پیدا کنــد که می تواند با خیال راحت کارش 
را پیش ببرد و هم بازیکن بگیرد و هم اینکه 
دغدغه مالی نداشــته باشد. در ابتدای فصل 
صمــد مرفاوی یکی از گزینه های اســتقال 
خوزســتان بود که حتی قــرارداد هم امضا 
کــرد اما در نهایت به دلیل مشــکات، کنار 
رفت. حاا شاید خیلی ها او را گزینه آبی های 
اهــوازی بدانند امــا ظاهرا چنین نیســت: 
»تــا اان هیچ مذاکره ای از ســوی باشــگاه 
استقال خوزستان با من صورت نگرفته. این 
تیم بازیکن می خواهد. اگر بشــود نیم فصل 
بازیکن گرفت شــاید بتوان کاری کرد اما با 
توجه به اینکه گفته می شــود 6 امتیاز از تیم 
کسر خواهد شد، شرایط سخت تر می شود. به 
هر حال من مربی نیســتم که با من مذاکره 
نشــده باشد و بگویم مذاکره شده. نه، تا اان 

هیچ مذاکره ای با من نشده.«
یکی دیگر از نفراتی که شــاید بتوان 
از او به عنوان گزینه ســرمربیگری استقال 
خوزســتان نام برد، ســیروس پورموسوی 
اســت. پورموسوی که ســابقه چند فصل 
مربیگــری و ســرمربیگری در اســتقال 
خوزســتان را دارد، ایــن روزهــا بــدون 
تیم اســت. ظاهــرا مذاکراتی  بــه صورت 

غیرمستقیم با پورموسوی صورت گرفته اما 
او این مذاکرات را جــدی نمی گیرد: »بله، 
هفته گذشته با من به صورت غیرمستقیم 
صحبت شــده بود اما تــا چیزی به صورت 
رسمی انجام نشــود، نمی توان در مورد آن 
نظر داد. به هر حال باید مذاکرات به صورت 
رو در رو انجام شــود تا دید شرایط چطور 

است و آیا می توان همکاری کرد یا نه.«
تا اان به نظر نمی رسد مسووان باشگاه 
اســتقال خوزستان شانســی برای انتخاب 
یک مربی بومی و نســبتا کارنامه دار داشــته 
باشند. بر این اســاس هیچ بعید نیست آنها 
به ســراغ مربیان بومی دیگــری بروند که تا 
به حال ســرمربیگری را تجربه نکرده باشند. 
مثا سیروس نعمتی نژاد که در ابتدای فصل 
هم از او به عنوان ســرمربی جدید اســتقال 
خوزستان یاد می شد اما در نهایت توافق ازم 
صورت نگرفت. به هر حال این روزها شرایط 
استقال خوزســتان خوب نیست و وضعیت 
ســرمربی تیم در باتکلیفی قرار دارد. حاا 
باید منتظر ماند و دید فردایی که مدیرعامل و 
عضو هیات مدیره باشگاه استقال خوزستان 
از آن صحبت می کردند چه زمانی می رســد 
و چه روزی ســرمربی جدید تیم مشخص و 

معرفی خواهد شد.

ویسی، پورموسوی و مرفاوی، تکذیب پشت تکذیب!
جانشین یزدی هنوز مشخص نیست

ویسی: بهتر بود 
کی روش برای فینال به 

آزادی می رفت
عبدا... ویســی ســرمربی پیشین 
نفت مسجدســلیمان این روزها بدون 
تیم اســت. ویســی که عاقه چندانی 
به حضــور در لیــگ یک نــدارد، در 
مــورد دوری اش از فوتبــال می گوید: 
»مربیگری شغل من است و به این کار 
عشق می ورزم. طبیعتاً دوری از فوتبال 
سخت است ولی این هم درست نیست 
که به هر قیمتی در یک تیم مربیگری 
کنم. در این مدت هم استراحت کردم 
و هــر وقت شــرایط مهیا بــود دوباره 

مربیگری خواهم کرد.«
 سرمربی سابق استقال خوزستان 
در رابطه با اینکه آیا با مسووان باشگاه 
فواد خوزســتان مذاکره کــرده بود یا 
خیر، ادامه می دهد: »بعد از اینکه آقای 
پورموسوی از فواد جدا شد، مسووان 
باشگاه با من صحبت کردند ولی دیگر 
خبری از آنها نشــد. چند پیشــنهاد از 
لیگ دســته اول هم داشــتم اما پاسخ 
منفی دادم چون دوست ندارم در لیگ 

یک مربیگری کنم.«
عبدا... ویســی در مورد بازی های 
لیگ برتــر و اینکه کدام تیم شــانس 
اول قهرمانــی اســت، می گوید: »لیگ 
امسال از فصل گذشــته پویاتر است و 
رقابت در باای جدول برای قهرمانی و 
کسب سهمیه بسیار فشرده و غیرقابل 
پیش بینی اســت. نمی توان پیش بینی 
کرد چه تیمی قهرمان می شود ولی در 
پایین جدول تقریباً همه چیز روشــن 

است.«
 ویسی با اشــاره به نایب قهرمانی 
پرسپولیس در لیگ قهرمانان آسیا هم 
توضیح می دهد: »چشم انداز پرسپولیس 
از چند سال پیش روشن بود و بازیکنان 
و کادر فنی این تیم زحمت کشــیدند. 
بازیکنان پرسپولیس چند سال کنار هم 
بازی کردند و مقام نایب قهرمانی آسیا 

هم برای این تیم مقام خوبی بود.«
 سرمربی سابق استقال خوزستان 
در مــورد اینکه کارلــوس کی روش در 
روز بازی فینال لیگ قهرمانان آسیا در 
ورزشــگاه آزادی حضور نداشت و مورد 
انتقاد قــرار گرفت، می گوید: »بهتر بود 
سرمربی تیم ملی هم برای این بازی به 
ورزشگاه می رفت و این موضوع انگیزه 
بازیکنــان پرســپولیس را هم بیشــتر 
فینال  روز  کــی روش  شــاید  می کرد. 
گرفتار بود که در ورزشگاه حاضر نشد.«

مصاحبه

  نظری عازم اندونزی شد
مصطفی نظری دروازه بان ســابق تیم 
فوتسال ایران که قراردادش را با تیم واموس 
اندونــزی به مدت یک فصــل دیگر تمدید 
کرده، بامداد سه شــنبه جهــت حضور در 
تمرین هــای پیش فصل واموس به اندونزی 

سفر کرد.
وامــوس از 1۸ آذر در لیــگ برتــر 
اندونزی حاضر خواهد شــد و چنانچه این 
تیــم همچون فصل پیش، به فینال راه پیدا 
کنــد، 2۷ فروردین آخرین بازی آن خواهد 
بود. نظری با انحال تیم تاسیسات دریایی 
تهــران و پایین آمــدن قراردادهای لیگ، 

ترجیح داد لژیونر شود.

اردوی تیم زیر ۲۰ سال، 
۱۸ روز قبل از شروع 

بازی آسیایی!
 تیم فوتســال زیر 20 ســال ایران، 1۸ 
روز قبــل از آغاز مســابقات مرحله مقدماتی 
آســیا تمریناتش را شروع کرد! بعد از کش و 
قوس انتخاب کادر فنی تیم فوتســال زیر 20 
سال برای حضور در مرحله مقدماتی انتخابی 
قهرمانی آســیا، ســرانجام حمید شــاندیزی 
هدایت این تیم را بــر عهده گرفت. تمرینات 
تیم زیر 20 ســال فوتســال ایران در حالی از 
22 آبان آغاز شــده که این تیم باید 10 آذر 
نخســتین بازی خــود را در مرحله مقدماتی 
آسیا برگزار کند. هرچند که با وجود میزبانی 
ایــران در مرحله نهایی، نتیجه گیری ایران در 
مرحلــه مقدماتی چندان جدی نیســت ولی 
اعتبار ایــن تیم که عنوان قهرمانی آســیا را 
یدک می کشــد، نباید حضور ایران را در این 
مرحله صوری جلوه بدهد. اســامی بازیکنان 
دعوت شــده به این شرح است: ساار آقاپور، 
حســین فروتن، مهدی مهدی خانی، مسعود 
یوســف، مهدی علیزاده، علیرضا بیات، سجاد 
عادلی پور، مهدی دهقان نژاد،  سرباز، ســجاد 
محمدعلــی نیکنــام، محمــد مدح فریمانی، 
امید رســتمی، سیدبهداد شیخ احمدی، متین 
محمدی، محمدجعفر گل، سهند رضاپور، رضا 
قنبری، عرفان حسین زاده، مهدی زرچینی و 
بال اســماعیلی. تیم زیر 20 سال کشورمان 
در گروه A مرحله مقدماتی منطقه آســیای 
مرکزی با تیم های افغانســتان و ترکمنستان 
همگروه است. ازبکستان میزبان این مسابقات 
است. مرحله نهایی مســابقات قهرمانی آسیا 
هم به میزبانی تبریز در ایران برگزار می شود.

برنامه مسابقات به شرح زیر است:
شنبه 97/9/10

قرقیزستان........................................ ازبکستان
ترکمنستان.............................................. ایران

یکشنبه 97/9/11
تاجیکستان.................................... قرقیزستان
افغانستان...................................... ترکمنستان

دوشنبه 97/9/12
ازبکستان...................................... تاجیکستان
ایران.................................................. افغانستان

ادامه تیره روزی های پاس 
این بار اموال باشگاه 

توقیف شد
پاس وقتی به همدان منتقل شــد، 
دیگــر روز خوب به خــود ندید. این تیم 
ابتــدا به لیگ یک ســقوط کرد و بعد از 
آن هم به لیگ 2 اما این پایان ناکامی ها 
و روزهــای تلخ پاس نبــود، چراکه حاا 
بحث توقیف اموال این تیم هم به گوش 
می رســد. محمــد مظهــری مدیرعامل 
باشگاه پاس همدان درباره توقیف اموال 
این باشگاه که هفته گذشته اتفاق افتاد، 
می گویــد: »فردی که اموال باشــگاه را 
توقیف کرد از کارمندان ســابق باشــگاه 
بود و به علــت عدم دریافت حقوقش در 
سال های گذشــته این کار را انجام داد. 
این فرد مبلــغ 10 میلیون تومان طلب 
داشــت که 2 بار به صورت مفصل با این 
فرد برای پرداخت ۷ تا ۷/5 میلیون تومان 
از بدهی هایش صحبت کردیم و توانستیم 
رضایت این فــرد را بگیریم.« مظهری با 
اشــاره به اینکه فرد طلبکار بعد از قبول 
مبلغ پیشــنهادی، چنــد روز بعد دوباره 
پشیمان می شود، ادامه می دهد: »در روز 
بازی با تیم فومن این فرد طلبکار همراه 
با نیروی انتظامی آمدند و اموال باشگاه را 
توقیــف کردند.« مدیرعامل پاس همدان 
با بیان اینکه چندیــن کارمند دیگر هم 
هســتند که حقوق شــان را در این چند 
ســاله نگرفته اند، می گوید: »بدهی هایی 
به بازیکنان ســابق، کارمندان باشگاه و 
مشاغل آزاد وجود دارد.«  مظهری درباره 
آینده پاس توضیح می دهد: »اگر مسائل 
مالی مشکل ســاز نشود، تیم پاس روند و 
شکل خوبی پیدا می کند و می تواند جزو 

تیم های باای جدولی باشد.«

فوتسال

اختاف در 

هیات مدیره 
و باتکلیفی 

سرمربی

 استقال خوزستان این روزها شــرایط خوبی ندارد. این تیم از 12 بازی تنها 10 امتیاز به دست آورده و در رده چهاردهم جدول قرار گرفته. نتایج 
هفته های اخیر آبی پوشان اهوازی که با شکست های سنگین همراه بود، باعث شد مسووان باشگاه به دنبال تغییر در کادرفنی باشند تا بلکه به تیم 
شوک وارد کنند. به نظر می رسید با رفتن داریوش یزدی از استقال خوزستان، عبدا... ویسی، سیروس پورموسوی و صمد مرفاوی گزینه های اصلی 
این تیم برای جانشــینی یزدی باشند اما هر 3 مربی اعام کردند تا به حال هیچ مذاکره ای با آنها صورت نگرفته و البته با شرایطی که وجود دارد، 
تمایل چندانی هم برای کار با این تیم ندارند. حاا باید منتظر ماند و دید در نهایت کدام سرمربی هدایت آبی پوشان اهوازی را به عهده خواهد گرفت.

محمود فکری به فکر صعودی دیگر
رقابت های لیگ دسته اول هفته دوازدهم خود را پشت سر گذاشت و 

تا حدودی ترکیب تیم های باا و پایین جدول مشخص شد.
 محمود فکری کاپیتان ســابق استقال که چند سالی است به جرگه 
مربیان پیوسته، از مربیان موفق چند فصل اخیر در لیگ دسته اول بوده. 
فکری فصل گذشــته موفق شــد با تیم نفت مسجدسلیمان به لیگ برتر 

صعــود کند امــا بعد از آن با مســووان این 
تیم برای ادامه همکاری به توافق نرســید و از 

مسجدسلیمانی ها جدا شد.
فکــری از ابتدای فصل هدایت شــاهین 
بوشهر را بر عهده گرفت و بدون رفتن به سراغ 
جذب ســتاره ها و ریخت و پاش های معمول 
فوتبال، تیمی منسجم را روانه مسابقات کرد و 
با کسب نتایجی قابل توجه این تیم را در بین 
سه تیم باای جدول قرار داده. شاهین بوشهر 
با 5 پیروزی، 5 مساوی و تنها یک شکست و 
کســب 20 امتیاز بعد از دو تیم مس کرمان 
و گل گهر ســیرجان که با 22 و 21 امتیاز در 

رده های اول و دوم جدول قرار دارند، با شایستگی در رده سوم قرار گرفته 
و چهره یک تیم مدعی را به خود گرفته.

ایــن تیم با تنهــا ۷ گل خورده بعد از فجرسپاســی که بهترین خط 
دفاعی را در اختیار دارد به همراه آلومینیوم اراک و اکســین البرز دارای 
دومین خط دفاعی قوی این مســابقات است. شاهین بوشهر نشان داده با 
محمود فکری می تواند یکی از تیم های دارای شــانس صعود به لیگ برتر 

باشد.

هفته سیزدهم
شنبه 97/8/26

ملوان بندر انزلی................................................................. مس کرمان
ساعت 14:30، ورزشگاه تختی انزلی

پرسپولیس پاکدشت.............................................. شهرداری ماهشهر
ساعت 14:30، ورزشگاه پاس قوامین تهران

کارون اروند خرمشهر......................................................... نود ارومیه
ساعت 15:45، ورزشگاه نفت و گاز اروندان خرمشهر

یکشنبه 97/8/27
مس رفسنجان............................................................ آلومینیوم اراک

ساعت 14:30، ورزشگاه شهدای رفسنجان
قشقایی شیراز.............................................. شاهین شهرداری بوشهر

ساعت 14:30، ورزشگاه پارس شیراز
شهرداری تبریز......................................................... گل گهر سیرجان

ساعت 14:30، ورزشگاه اختصاصی  شهرداری تبریز
بادران تهران.......................................................... فجرسپاسی شیراز

ساعت 14:30، ورزشگاه نفت )تهرانسر( تهران

لیگ یک

کارون اروند خرمشــهر اگرچه لیگ را 
خوب شروع کرد اما در هفته های اخیر نتایج 
خوبی نگرفت که همین مساله باعث جدایی 
اکبر میثاقیان از این تیم شد. به این ترتیب 
مرتضی بچــاری به عنوان مربی فعا هدایت 
تیم را به عهده دارد. بچاری که باز هم شاهد 
شکست کارون اروند خرمشهر بود، مشکات 
زیادی از جمله اشتباهات داوری را در باخت 
بــه آلومینیوم اراک دخیــل می داند: »داور 
یــک پنالتی به ضرر تیم ما گرفت و گل اول 
آلومینیوم به ثمر رســید. این پنالتی خیلی 
جای بحث دارد. یکــی دیگر از صحنه های 
مشــکوک این بازی بعــد از گل اول تیم ما 
رخ داد کــه روی جــواد محمدی در هجده 
قدم حریف خطا شد اما داور تمارض بازیکن 

ما را اعام کــرد. داور، بازی را از آب و تاب 
می انداخت. ما در جریان بازی عقب بودیم و 
برای جبران نتیجه می خواستیم روی دروازه 
حریف حماتی را پی ریزی کنیم اما داور به 
دایل مختلف بــازی را متوقف می کرد و ما 
نتوانستیم کار خود را به صورت کامل انجام 
دهیم. این ســه مورد اعتراض ما به داوری 

است.«
مربــی کارون ارونــد خرمشــهر درباره 
تغییرات در کادرفنی هــم می گوید: »بعد از 
رفتــن اکبر میثاقیان، برخی از دســتیاران و 
بازیکنان هــم رفتند و ما نمی دانیم آنها طبق 
چه قانون و مقرراتی از باشگاه رفتند. با اینکه 
با باشگاه قرارداد دارند به صورت خودسرانه از 

باشگاه رفتند.«

تیم اکســین البرز بعد از مدت ها 
ناکامــی بااخره موفق شــد در هفته 
دوازدهم لیگ دســته یــک مقابل تیم 
خونه به خونــه به برتری یــک بر صفر 

برسد. 
در این مدت  و بعد از جنجال های 
پیــش آمده، اکســین البرز توانســت 
شــرایط خود را بهبود ببخشد. بعد از 
استعفای فراز کمالوند که بعد از باخت 
به قشــقایی صورت گرفــت، مجتبی 
معرفی  تیم  به عنوان سرمربی  حسینی 
شــد و محمد نصرتی بــه کار خود در 
اکســین البرز به عنوان مربی ادامه داد. 
نصرتی که در ابتدا به عنوان ســرمربی 
موقت به اکســین البرز آمــد، درباره 

تغییــرات پیــش آمــده در کادرفنی 
می گوید: »ما با آقای حسینی سرمربی 
تیم اکسین البرز صحبت کردیم و قرار 
شــد تمام تاش خــود را انجام دهیم 
کــه بتوانیم به تیم کمــک کنیم. من 
خودم بچه کرج هســتم و دوست دارم 
تیمم در سطح اول فوتبال ایران باشد. 
در اینجا شــرایط ســخت افزاری برای 
پیشــرفت وجود دارد. ما ورزشــگاه و 
شرایط خوب برای تمرین کردن داریم. 
این تیم شــرایط حضــور در لیگ  برتر 
را دارد. امیــدوارم بــا تاش های آقای 
همینطور  و  باشگاه  مدیرعامل  حمزه لو 
تاش های مجتبی حســینی سرمربی 

تیم، شرایط رو به بهبود قرار گیرد.«

اکسین شرایط صعود به لیگ برتر را دارد بچاری: دستیاران میثاقیان، خودسر رفتند
داور، بازی را از آب و تاب می انداخت نصرتی: دوست دارم تیم شهرم در سطح اول فوتبال باشد

حســین ابراهیمی هافبــک تهاجمی 
ســپیدرود رشــت هفته گذشــته در بازی 
مقابل فواد خوزســتان خیلی خوب نشان 
داد و یــک گل 3 امتیازی به ثمر رســاند. 
ابراهیمــی کــه بــرای گل زدن مقابل تیم 
ســابقش انگیزه باایی داشــت، درباره این 
پیروزی مهم می گوید: »بازی را خوب شروع 
کردیم و در ادامه همین بازی خوب به گل 
رسیدیم. فواد را به خوبی آنالیز کرده بودیم 
و می دانســتیم چطور باید برابر این حریف 
در خانه اش بازی کنیم. عملکرد ما در طول 
بازی بر اساس آنالیز ها و برنامه های از پیش 
تعیین شــده بود و روی همین برنامه ها به 

گل رســیدیم. به جز تک بــه تکی که گل 
کــردم، یک بار دیگر بــا حریف تک به تک 
شدیم که فوادی ها مجبور به خطای پنالتی 
شــدند و متاسفانه ما نتوانســتیم پنالتی را 
تبدیــل به گل کنیم. واقعــا حق ما در این 
بازی بیش از یک گل بــود. اگر گل دوم را 
به ثمر رسانده بودیم با توجه به اینکه فواد 
هم 10 نفره شــده بود شرایط بهتر از اینها 
می شــد.«  ابراهیمی در مورد گلی که زد، 
ادامه می دهد: »همه ســعی من این بود که 
در بازی تاثیرگذار باشــم. آنقدر که پیروزی 
برابر فواد در یــک بازی خارج از خانه من 
را خوشحال کرد، این گل خوشحالم نکرد.«

مهدی شــیری مدافع پیــکان که در 
بــازی با پارس جنوبی جــم از بازی اخراج 
شد، درباره شکست سنگین 3 بر صفر برابر 
شــاگردان تارتار می گوید: »ما در این بازی 
مستحق شکست نبودیم چراکه خیلی خوب 
بــازی کردیم اما گل خوردیــم و زمانی که 
می خواســتیم این گل را جبران کنیم یک 
گل دیگر هم خوردیم و کار سخت شد. واقعاً 
فکر نمی کردیم که ایــن نتیجه رقم بخورد 
چون مــا برای برد و گرفتن ســه امتیاز به 
شــهر جم رفتیم و تاش خودمــان را هم 
کردیم اما اتفاقی نیفتاد. با این همه باز هم 
تاش می کنیم تا دوباره نتایج خوبی بگیریم 

چراکه امســال به دنبال کســب ســهمیه 
آســیایی هستیم.« شــیری در مورد اینکه 
نتایج پیکان در فصل جاری نسبت به زمان 
مشابه در فصل گذشــته روند خیلی خوبی 
نداشــته، ادامه می دهد: »مــا چند بازیکن 
جدیــد گرفتیم و طبعاً نیــاز به زمان داریم 
تا بازیکنان جدید با سایر بازیکنان هماهنگ 
شــوند از طرفی باید بگویم تعطیات لیگ 
برتر به ما ضربه زد چراکه ما شرایط ایده آلی 
داشتیم و از سه بازی دو برد و یک مساوی 
کســب کرده بودیم اما تعطیلی لیگ به ما 
ضربه زد و باید تیم را جمع کنیم تا بتوانیم 

در نیم فصل در رتبه خوبی قرار بگیریم.«

باشــگاه صنعت نفت آبادان با انتشــار 
مطلبی نسبت به واکنش عادل فردوسی پور 
بعد از کارشناســی داوری بــازی این تیم 
مقابــل نفت مسجدســلیمان انتقــاد کرد. 
اگرچــه بــازی صنعت نفت آبــادان و نفت 
مسجدســلیمان با تساوی به پایان رسید و 
دیگر نتیجه آن تغییر نمی کند اما آبادانی ها 
نسبت به واکنش های فردوسی پور در رابطه 
با صحنه هــای مشــکوک داوری در بازی، 
معترض هستند: »در برنامه نود این هفته، 
واکنشــی  در  برنامه  مجری  فردوســی پور 
عجیب نسبت به یکی از صحنه های داوری 

بازی نفــت مسجدســلیمان و صنعت نفت 
آبادان چند بــار متوالی با بیــان اینکه به 
»جان خودم پــا رو زد.« بــه دنبال تغییر 
نظر کارشــناس داوری به ضرر صنعت نفت 
آبادان بود! ابتدا به ساکن ما هواداران نفت 
هم »به جان خودمان« قسم می خوریم که 
همانند کارشــناس داوری شــما معتقدیم 
که وفا هخامنــش توپ مدافع حریف را رد 
کرد و در حالت محال حتی اگر غیر از این 
هم باشد، شــما به عنوان مجری یک برنامه 
پربیننــده چرا در مقام قاضــی خودنمایی 
می کنیــد )؟!( اگــر منوال اینگونه اســت، 

چرا کارشناســی برای بررســی صحنه های 
داوری به برنامه دعوت می شــود؟! خود نود 
کار بررسی عملکرد داورها را انجام بدهد و 
به جان خودش قســم بخورد که با پخش 
کلیپی در خصوص کرار جاســم تاثیری بر 
ذهنیت داوران لیگ برتر نداشــته اســت؛ 
نمونــه بارز آن، پنالتی کــه در روز بازی با 
نفت مسجدسلیمان شکل گرفت و سوخت. 
خودتان باشــید و به جان تان قسم بخورید 
که در روزی که 3 پنالتی مسلم صنعت نفت 
آبادان در روز مســابقه با پیکان دیده نشد؛ 
فقط عذرخواهی آبادانی ها ازم بود و بس!«

بــه دلیل برخــی مشــکات این 
احتمال وجود دارد که تیم پدیده مشهد 
بازی هــای خانگــی خود را به اســتان 
خراسان شــمالی برده و در ورزشگاهی 
در بجنــورد میزبان رقبایش باشــد. از 
باشگاه پدیده برای استفاده از ورزشگاه 
امام رضا )ع( پول خواســته شده و این 
در حالی اســت که باشــگاه پدیده این 
روزها برای هزینه های جاری باشگاهش 
هم دچار مشــکات عدیده مالی است 
و توانایی پرداخت پــول برای برگزاری 
بازی های خانگــی اش را ندارد. از طرف 

دیگــر ورزشــگاه ثامن مشــهد آماده 
میزبانی از مســابقات نیست و ورزشگاه 
تختی این شهر هم زیرساخت های ازم 

را ندارد. 
از باشــگاه پدیده بــرای تمرین در 
ورزشــگاه امــام رضــا )ع( 20 میلیون 
تومان، برای برگزاری بازی های دوستانه 
30 میلیــون تومان و بــرای برگزاری 
بازی های رســمی 50 میلیــون تومان 
پول طلب شــده و مسووان این باشگاه 
اعــام کرده اند که قادر به پرداخت این 
هزینه ها نیســتند و به همین دلیل این 

احتمال وجود دارد که بازی های خانگی 
این تیم به اســتان خراســان شــمالی 
البته این بحث ها معموا  منتقل شوند. 
در مورد تیم های مختلفی در لیگ ایران 
بــه وجود آمده اما در نهایت 2 طرف به 
توافق می رسند که کار خود را به همان 
روال قبل ادامه دهند. حاا باید منتظر 
ماند و دید در مشــهد هم توافق صورت 
می گیــرد یا نه. اگر ایــن توافق صورت 
نگیرد، پدیده مجبور اســت به خراسان 
شــمالی نقل مکان کند کــه این نقل 

مکان هم هزینه بر خواهد بود.

 ابراهیمی: باید به فواد بیش از یک گل می زدیم

شیری: امیدوار به کسب سهمیه آسیایی هستیم

انتقاد شدید صنعت نفت آبادان به واکنش فردوسی پور

 احتمال انتقال بازی های پدیده از مشهد به بجنورد

بارندگی هــای چنــد روز اخیــر 
در تهــران، باعث شــد زمین شــهید 
دســتگردی شــرایط خوبی نداشــته 
باشد. این مساله باعث شد سایپایی ها 
درخواســت لغــو بــازی را بدهند اما 

ماشین سازان با آن مخالفت کردند.
باشــگاه  مدیرعامل  درویش  رضا 
سایپا درباره شــرایط زمین می گوید: 
»به دلیل بــارش بــاران در روزهای 
گذشته و ادامه بارندگی ها در روز آینده 
در تهران احتمال دارد این مسابقه به 
تعویق بیفتد. ما این مساله را با سعید 
فتاحــی رییس کمیته مســابقات هم 
در میان گذاشــتیم و به او گفتیم که 

شــرایط زمین بسیار نامناسب است و 
خود ما هم نتوانســتیم در آن تمرین 
کنیم. ســازمان لیگ هم این مساله را 
به ماشین سازی اعام کرده که ممکن 
است در صورت نامناسب بودن شرایط 
جــوی و زمین این بازی لغو شــود. با 
این حــال منتظریم ببینیم که داوران 
در روز بازی چه تصمیمی می گیرند.«

در حالی که ســایپایی ها منتظر 
لغــو بازی بودند، هوشــنگ نصیرزاده 
تبریز  ماشین سازی  باشگاه  مدیرعامل 
مخالفــت خود با این مســاله را اعام 
کرد: »ســازمان لیگ موضوع را به ما 
اطاع رســانی کرد و مــا هم مخالفت 

خــود را بــا آن اعــام کردیم چون 
صحبت هایــی که عنوان شــده بهانه 
اســت. طی ســاعت های گذشته در 
تبریز هم شرایط بارندگی شبیه تهران 
و حتی شــاید هم بدتر و شدیدتر بود. 
مگر می شــود به خاطر اینگونه مسائل 
درخواست لغو بازی را داد؟ سایپا برای 
بازی چهارشــنبه مهــدی ترابی و ما 
کنعانی زادگان را بــه دلیل حضور در 
اردوی تیم ملی در اختیار نداریم. اگر 
در تهران بارش باران بوده در تبریز هم 
همین شــرایط وجود داشته. بنابراین 
هیچ فرقی میان ما و ســایپا نیســت. 
درخواســتی که برای لغو بازی مطرح 

شده هم بیشتر شبیه شوخی است.«
 با مخالفت هایی که صورت گرفته 
حــاا همه چیز به روز بــازی موکول 
شد. باید دید شرایط زمین دستگردی 
تهران به صورتی است که در آن بازی 

برگزار شود یا نه. 
اگر تیم داوری شــرایط را مساعد 
ندانــد، می توانــد تصمیم بــه لغو آن 
بگیرد اما بعید اســت بــه دلیل بارش 

باران، این اتفاق بیفتد. 
حاا باید منتظــر ماند و دید در 
نهایت چه تصمیمی گرفته می شــود 
و البتــه اگر بــازی برگزار شــد، چه 

نتیجه ای رقم خواهد خورد.

سایپا درخواست لغو بازی داد، ماشین سازی مخالفت کرد
بارش باران و دردسرهای برگزاری بازی هفته دوازدهم
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در  جوانــان  و  ورزش  وزیــر 
مصاحبه ای به واگذاری سرخابی ها تا 
پایان ســال جاری اشاره کرده است. 
طرحی که قرار بود ابتدای شروع کار 
دولت روحانی به ســرانجام برسد اما 
برخــی موانع مانع از واگذاری قطعی 

این دو تیم شد.
 با نزدیک شــدن به ســال های 
پایانی دولت روحانی اما دوباره پروژه 
واگذاری این دو باشگاه در دستورکار 
قرار گرفتــه و به نظر می رســد که 
اتفاقات مهمی برای این دو باشــگاه 

رخ دهد.
 در این میان شــاید پرسپولیس 
به دلیل برخورداری از شرایط با ثبات 
و نتایج مطلوبی که در سال های اخیر 
آورده چندان دستخوش  به دســت 
تغییرات نشــود. حتی ممکن اســت 
حمیدرضــا گرشاســبی، مدیرعامل 
این باشــگاه بــا وجود واگــذاری به 
شــرکت های خواهان این دو باشگاه 
به دلیل عملکــرد مطلوب همچنان 
بر مسند کار باقی بماند تا ثبات این 

باشگاه برهم نخورد.
 دربــاره برانکــو ایوانکوویچ هم 
ااقــل تــا دو فصل دیگر می شــود 
به تــداوم حضورش در این باشــگاه 
مطمئن بود، مگــر اینکه برانکو خود 
شخصا به دایلی حاضر به ادامه کار 
در این باشــگاه نباشد و قصد جدایی 
کند. اگر هم تغییری در دســتور کار 
این باشــگاه باشد در شیوه اداره امور 
اقتصادی باشــگاه خواهد بود و بعید 
اســت که در این دو بخش تحوات 
بــه دلیــل موفقیت های  آنچنانــی 

سال های اخیر رخ دهد.
 

 درباره باشگاه استقال اما ماجرا 
باشــگاه  این  اســت.  متفاوت  کاما 
بــه رغم هزینه های بســیاری که در 
ســال های اخیر انجام داده اما هیچ 
موفقیتــی را در عرصــه رقابت های 
لیگ برتر به دست نیاورده و چنانچه 
باشگاه، به شرکتی واگذار شود بدون 

شــک تغییرات مدیریتــی و فنی در 
قرار خواهد گرفت. گرچه  دستورکار 
هنوز مشخص نیست که چه شرکتی 
استقال را می خرد و وزارت ورزش با 
ســپردن این باشگاه مردمی به کدام 
شــرکت تجاری موافقت می کند اما 
قطــع به یقین اســتقال با تحوات 
بزرگــی در عرصــه مدیریتی و فنی 
خود مواجــه می شــود و هیچ بعید 
نیست که مدیران جدید در راس کار 
قرار بگیرنــد و حتی به جای وینفرد 
شــفر که در فصل هجدهم نتوانسته 
نتایــج مطلوبی را رقــم بزند، گزینه 

دیگری به استخدام درآید.
 بدون شک اگر استقال با همین 
فرمــان جلو برود، حتــی در صورت 
واگذار نشــدن این باشگاه به بخش 
خصوصی بروز تغییرات در فصل آتی 
بسیار محتمل است چرا که استقال 
از فصــل دوازدهم تا کنون حتی یک 
عنوان قهرمانی در لیگ را به دســت 
نیاورده و همــواره در تکرار قهرمانی 
خــود در فصل دوازدهــم لیگ برتر 
ناکام بوده اســت. شــاید با تغییرات 
آتــی اســتقال بــه آنچه مــد نظر 
هوادارانش اســت برسد اما باید دید 
که آن تغییرات چگونه انجام خواهد 
شــد و آیا وزارت ورزش و جوانان که 
تاثیرگذار اســت  در تصمیم گیری ها 
افراد باتجربه تری را در این باشــگاه 

بر مسند کار قرار خواهد داد یاخیر.
واقعیــت غیرقابــل انــکار این 
اســت که نتایج متوســط سال های 
اخیر اســتقال هرگز هــواداران این 
باشــگاه را راضی نکرده و آنها عمیقا 
قهرمانی در لیگ برتر و موفقیت های 
رقابت هــای  در  را  چشــمگیرتری 
برون مرزی طلــب کرده اند که هیچ 
یک محقق نشــد و استقال هم در 
بازی های لیگ برتر از فصل دوازدهم 
تا کنون در تکرار عنوان قهرمانی خود 
ناکام بوده و هم در لیگ قهرمانان به 
پرسپولیس  اخیرا  نظیرآنچه  توفیقی 

دست یافت، دست نیافته است.

تغییرات بزرگ در انتظار استقال
 بعد از واگذاری

دین محمدی: شفر خارجی ها را کنار بگذارد
 مدیران استقال ابتدای فصل

 عملکرد خوبی نداشتند
سیروس دین محمدی، یکی از پیشکسوتان باشگاه استقال اوضاع 
و احوال این تیم در رقابت های فصل هجدهم را هرگز مناسب نمی داند.
 دین محمدی می گوید: »اســتقال وضعیت خوبی ندارد و نتایج 
این فصل اســتقال این موضوع را نشــان می دهد. شفر باید تیمش را 
آنالیز کند و پاسخگوی این نتایج باشد. شان استقال رده هفتم جدول 

نیست.«
دیــن محمدی از عملکرد مدیران اســتقال هم به شــدت انتقاد 
می کند: »در ابتدای فصل و رفتن بازیکنان کلیدی اســتقال، مدیریت 
خــوب عمل نکرد و در ادامه نیز شــفر خریدهــای خارجی نه چندان 

مناسبی داشت که باید درباره آنها پاسخ بدهد.
 طارق بازیکن بدی نیســت اما نویمایر و گرو به هیچ وجه عملکرد 
خوبی نداشــتند و کادرفنی باید ببیند اگر 
آنها به درد نمی خورند، از فهرست کنارشان 
بگذارد. آنها تا اینجا هیچ کمکی به استقال 
نکرده انــد و شایســته حضــور در این تیم 

نبوده اند.«
دین محمدی درباره شایعه بازگشت تیام 
و جباروف به استقال گفت: »اگر مدیران و 
مربیان اســتقال بتوانند این دو بازیکن را 
برگردانند، خیلی خوب می شود. تیام فصل 
پیــش گل های زیادی برای اســتقال زد و 
جباروف هم در وســط زمیــن هرکاری که 
می خواســت، انجام می داد و یکی از بهترین بازیکن های استقال بود. 
جذب این دو بازیکن به همراه یکی دو وینگر کمک می کند تا استقال 

با قدرت نیم فصل دوم را شروع کند.«
استقال باید در چه پســت هایی بازیکن بگیرد؟ دین محمدی به 
این سوال پاسخ داد: »در خط دفاع بازیکنان خوبی داریم و هافبک های 
ما نیز بد نیســتند اما اســتقال مشــکل وینگر و مهاجم دارد. به جز 
تبریزی اســتقال وینگر خوب دیگری ندارد و حتما باید در این پست 

یکی دو بازیکن جذب کند.
 کناره های اســتقال فعال نیســت و حمات زهرداری از کناره ها 
صورت نمی گیرد. شــفر باید فکری به حال این پســت بکند. همچنین 
به یک دفاع چپ هم نیازمندیم و شــفر هم باید تغییراتی در چیدمان 
بدهد. مثا زکی پور و وریا غفوری جلوتر از دفاع های کناری بازی کنند 

و خسرو حیدری نیز به پست خود برگردد.«
دین محمدی برخــاف خیلی ها از زوج قائــدی و اللهیار چندان 
راضی نیست: »ترکیب قائدی و صیادمنش مثبت نبوده است. در تیمی 
مثل اســتقال شــفر نباید از ابتدا به جوانان بازی دهد و تجربه کسب 
کردن آنها باید برای15،10 دقیقه پایانی بازی هایی باشد که از پیروزی 

در آنها تا حدودی مطمئن شدیم.
 به طور مثال در بازی این هفته منچسترسیتی و منچستریونایتد، 
گواردیــوا زمانی که تیمش گل ســوم را به ثمر رســاند و خیالش از 
پیروزی راحت شــد، به دو بازیکن جوان خود در 10 دقیقه پایانی این 
دیــدار، بازی داد. به نظر من شــفر هم باید چنیــن رویکردی را پیش 

بگیرد.«
دین محمدی از برخورد انضباطی با چشمی و اسماعیلی هم دفاع 
می کند: »من نمی دانم چه کاری در تمرین صورت گرفته اســت اما اگر 
واقعا بی انضباطی کرده اند، شــفر کار درستی انجام داده که آنها را فعا 
بیرون گذاشــته است. من سال ها برای استقال بازی کرده ام و همیشه 
این بازیکنان بوده اند که احترام باشــگاه را رعایت کرده اند. اســتقال 
جایی نیســت که یک بازیکن دلش بخواهد هر کاری بکند و باید تابع 

باشگاه و مربی اش باشد.«
دین محمدی از اســتقال به کلی قطع امید کرده است: »اگر قرار 
باشد استقال با همین روند پیش برود، ما نه سهمیه ای می گیریم و نه 

به جامی دست پیدا می کنیم.
 جام حذفی از دست رفته و حاا استقال باید زودتر خود را جمع 

و جور کند تا دو جام دیگر را از دست ندهد.« 

به خواست مدیرعامل، اسماعیلی از حضور در تمرین ها محروم شد

از بریدن سر فرشید تا خطر بزرگ نبودنش
 آقای مدیرعامل محکم بر ســر مواضع خود 
ایستاده، هر جنجال و حاشیه ای را به جان خریده 
و اعام کرده که توضیحات اســماعیلی را شنیده 
اما هنــوز درباره اش تصمیمی نگرفتــه و تا زمانی 
که باشــگاه درباره او تصمیم نگیرد، این بازیکن از 

حضور در تمرین ها محروم خواهد بود.
این در حالی است که مدیرعامل استقال بعد 
از انتشــار خبر بحث و درگیری خود با اسماعیلی 
و چشــمی در تمرین، این موضوع را تکذیب کرده 
و گفته بود: »اینها فرزندان اســتقال و ســرمایه 
باشگاه هستند. هیچ وقت سرمایه خودمان را اخراج 
نمی کنیم. ممکن اســت در هر خانواده ای فرزندان 
اشتباه کنند. آیا پدر آن خانواده فرزندش را بیرون 
یا اخراج می کند؟ به طور حتم پاســخ منفی است. 
بنا به تصمیم ســرمربی اســتقال این 2 بازیکن 
برای دیدار مقابل ماشــین سازی تبریز در خدمت 
تیم نیســتند اما بعد از این مسابقه به تمرین ها بر 

خواهند گشت.«
ماجــرا هم از ایــن قرار بود که بعــد از بازی 
استقال - سایپا زمزمه هایی درباره امتناع چشمی 
از زدن پنالتــی و خراب شــدن ضربه اســماعیلی 
به گوش می رســید و بعــد از آن خبرهایی درباره 
درگیــری ایــن دو بازیکن با امیرحســین فتحی، 
مدیرعامل باشگاه منتشر شد. در نهایت هم باشگاه 
تصمیــم گرفت به دلیل انضباطــی، آن دو را برای 

بازی با ماشین سازی به تبریز نبرد.
 برگزاری جلســه کمیته انضباطی باشــگاه و 
عذرخواهی رســمی فرشید اســماعیلی از باشگاه، 
از دید خیلی ها پایان این حواشــی بــود تا اینکه 
محرومیت اسماعیلی از حضور در تمرین ها تمدید 
شد تا به گفته مدیرعامل باشگاه در انتظار تصمیم 

باشگاه بماند.
تصمیــم مدیرعامل باشــگاه اســتقال برای 
ادامه محرومیت فرشــید اســماعیلی از حضور در 
تمرین هــا اما با واکنش های متفاوتی همراه شــده 
اســت. عده ای معتقدند بیرون ماندن اسماعیلی از 

تمرین ها در شــرایط فعلی به ضرر استقال خواهد 
بود. در شــرایطی که ملی پوشان استقال در اردوی 
تیم ملی هســتند و شــفر دو هفتــه طایی را برای 
آماده ســازی بازیکنان پیــش رو دارد، تمرین نکردن 
فرشید اسماعیلی می تواند یک خودزنی برای باشگاه 
به حســاب بیاید. حتی جریان هایی به راه افتاده که 
محرومیت اســماعیلی را خطر بزرگی برای استقال 
می داند! محرومیت فرشــید اســماعیلی شاید فصل 
پیش، خطر بزرگی برای اســتقال به حساب می آمد 
اما عملکرد اســماعیلی در این فصل با فصول گذشته 

قابل مقایسه نیست و او نتوانسته مثل قبل انتظارات 
را برآورده کند. درســت است که جدایی چند مهره 
اثرگذار استقال روی عملکرد او و سایر بازیکنان هم 
تأثیر گذاشــته است اما نمی توان منکر شد که بعد از 
رد درخواستش برای پیوستن به تیم قطری از سوی 
مسووان باشگاه اســتقال، فرشید دیگر آن فرشید 
سابق نشــد. حاا هم شاید نبودنش در شرایط فعلی 
به استقال ضربه بزند اما مبارزه با آن می تواند مبارزه 
با آفت بازیکن ســااری باشد، آن هم در تیمی چون 
استقال که این نگاه طرفداران خاص خودش را دارد. 

طرفدارانی چون حسن روشن که کمی تندروی را هم 
چاشنی کار می کنند و می گویند که »سر بازیکنی که 

به مدیرعامل بی حرمتی می کند را باید برید.«
فتحــی هم مســیر دوم را در پیش گرفته و در 
همین برهــه حســاس، تصمیم گرفتــه که جلوی 
بازیکــن ســااری را در تیمش بگیــرد و اینطور که 
به نظر می رســد حاضر اســت بابت این تصمیم هر 
بهایی را بپردازد. حتی اگر آن، کنار گذاشتن فرشید 
اسماعیلی باشد و به جان خریدن تبعات این تصمیم 

برای تیم. 

حسن روشن، مهاجم سابق استقال معتقد است 
که حضور فتحی در تمرین اســتقال یک روز پس از 

شکست تصمیم درستی نبوده است.
 مشــاجره فتحــی با روزبه چشــمی و فرشــید 
اســماعیلی باعث شد تا این دو بازیکن از تیم استقال 

کنار گذاشته شوند.
روشــن در این باره گفت: »من یکســری چیزها 
شنیدم. اوا که معتقدم فتحی نباید به تمرین استقال 

می رفت یا حداقل اگر می رفت باید با 4 مشاور مشورت 
می کرد. او مدیرعامل استقال است و باید حواسش به 
خیلی چیزها باشــد اما سِر بازیکنی که به مدیرعامل و 

مجموعه تیم بی حرمتی می کند را باید برید!«
روشــن اضافه کرد: »بازیکن بایــد جایگاهش را 
بداند و فقط عذر خواهی برای او کم نیســت. زمانی به 
کاس های مربیگری می رفتم که حرف های 40 ســال 
پیش رایکوف را در آنجا می زدند. رایکوف می گفت اگر 

یک بازی را باختید یا بردید تا فردای بازی در موردش 
حرف نزنید چون هر چه بگویید احساسی است. 

حاا بازیکن بازی را باخته و خواســته حرفی بزند 
ولی جایگاهش یادش رفته اســت. اگــر بی ادبی کرده 
باید ســرش را برید ولی در کل کاش فتحی به تمرین 
نمی رفت. او ابتدا باید با 4 نفر مشورت کند و بعد ببیند 
رفتنش به تمرین خوب اســت یا بــد. رفتن به تمرین 

هم زمان دارد.«

روشن:  ای کاش 
فتحی به تمرین 
نمی رفت

شجاع ملی لقب 
دروازه بان استقال

سایت باشگاه اســتقال درباره سوابق 
یکی از مردان تاریخ خود این گونه نوشــته 
اســت: »منصور رشــیدی نهم تیرماه سال 
1329 در مسجدســلیمان دیــده به جهان 
گشــود و الفبای رســمی فوتبال را از تیم 
شاهین خرمشهر آموخت و مامور محافظت 

از قفسه توری این تیم شد.
وی ســپس به تــاج آبــادان رفت و 
ســرانجام بــه آبی هــای پایتخــت آمد تا 
سنگربان اســتقال شود و افتخار پوشیدن 
پیراهن شــماره یک تیم ملی را هم داشته 
باشــد. بی گمان رشــیدی را باید در صف 
کشــورمان  ســنگربان های  پرافتخارترین 
دانســت که به همراه زنده یاد ناصر حجازی 
ویترینی از توفیق های شــامخ را نصیب تیم 
ملی و باشگاه اســتقال کردند و مایه فخر 

شدند.
رشــیدی مصمم و بی بــاک بود و در 
گرفتــن مهار پنالتی ها ید طوایی داشــت 
به طــوری که یکبــار در ورزشــگاه آزادی 
پنالتــی مهاجم کره شــمالی را با داوری 
تمام مهار کرد. کره شــمالی در آن زمان به 
توفان زرد شهره بود و پس از برتری مقابل 
ایتالیا در جام جهانی 1966 مورد تحسین 

جهانیان قرار گرفته بود.
تیم ایران در ایــن بازی تاریخی 2بر1 
از سد کره شــمالی گذشت و سپس بلیت 
حضــور در بازی هــای المپیــک 1972 را 
دریافت کرد که رشــیدی در این موفقیت 
نقش بی بدیلی بازی کــرد، به طوری که به 
»شــجاع ملی«  ملقب شد. از اینها گذشته 
وی در سال 1976 و در جام ملت های آسیا 
رکوردی جالب از خود به  یادگار گذاشت و 
بــدون حتی یک گل خورده، تیم ملی ما را 
به مقام قهرمانی این مسابقات معتبر رساند. 
رشــیدی در این رقابت ها سنگربان شماره 
یک تیم ملی بود و با هوشمندی و شجاعت 
کم نظیر دروازه تیم ملــی فوتبال ایران را 
از هر گزندی مصون نگه داشــت تا به این 
شکل همای سعادت بر روی شانه تیم ملی 
ما بنشیند. رشــیدی همچنین سابقه بازی 
در تیم های رســتاخیز خرمشــهر، دارایی، 
بوتــان و نفت تهران را دارد اما درخشــش 
او در اســتقال در دهه 50 اوج قدرتنمایی 
رشــیدی به شــمار می رود که همــراه با 

حجازی، افتخارات بی مانندی را رقم زد.
 قهرمانی با تاج در لیگ تخت جمشید 
در ســال 1353 و جام میلز هندوســتان و 
حضور در بازی های المپیک 1972 مونیخ از 
دیگر موفقیت های ماندگار منصور رشیدی 
ســنگربان خوزستانی باشــگاه استقال به 
شمار می رود.« رشیدی سال ها نیز به عنوان 
مربــی دروازه بان هــای اســتقال فعالیت 

می کرد.

 مذاکره با خارجی ها 
فقط از طریق باشگاه

باشگاه استقال در خصوص شایعاتی 
که این روزها پیرامون نقل و انتقاات این 
باشــگاه به راه افتاده اطاعیه ای را صادر 
کــرد. در این اطاعیه آمده: »در روزهای 
گذشــته شــایعات مختلفی در خصوص 
مذاکره باشــگاه اســتقال بــا بازیکنان 
خارجی جدیــد در فضای مجازی مطرح 
شــده اســت. در همین خصوص باشگاه 
استقال به اطاع کلیه هواداران می رساند 
که در راستای حضور قدرتمندانه در ادامه 
مســابقات و با هماهنگی کاملی که میان 
ســرمربی محترم و باشــگاه وجود دارد، 
انجام هرگونه مذاکــره با بازیکنان جدید 
خارجی صرفا از طریق خود باشگاه انجام 
خواهد شــد.« ظاهراً همه این جنجال ها 
از زمانی به راه افتاده که شــخصی که در 
ایران فعالیت نمی کند با انتشار عکسی در 
صفحات مجازی اعام کرد که با جباروف 
مذاکرات خوبی داشته و باشگاه استقال 
هم در خصــوص این شــایعات اقدام به 

صدور اطاعیه کرده است.
 

ملی پوشان امید 
همچنان در تمرینات

اللهیــار صیادمنش و مهدی قائدی 
دو ســتاره تهاجمی استقال هستند که 
قرار بود از دوشــنبه شب به اردوی تیم 
امید ملحق شــوند و تمرینــات خود را 
در زمین الیــاف زیر نظر زاتکو کرانچار 
پیگیری کنند. با این حال این دو بازیکن 
در تمرین سه شــنبه هم با نظر شفر در 
تمرین استقال حاضر شدند و تمرینات 
خود را در این تیــم پیگیری کردند. به 
احتمال فراوان صیادمنــش و قائدی از 
چهارشــنبه در اردوی تیم امید شرکت 
می کننــد و بعد از چنــد روز دوباره به 

تمرینات استقال اضافه خواهند شد.

غیبت رحمتی در 
تمرین سه شنبه

 تمرین زیر بارش باران روز دوشــنبه 
کار دســت آبی های تهرانــی داد تا مهدی 
رحمتی دروازه بان استقالی ها تمرین روز 
سه شــنبه را از دســت بدهد. آبی پوشان 
تهرانی روز سه شــنبه نیز زیر بارش باران 
تمرین خود را در شرایطی انجام دادند که 
کاپیتان آبی پوشان در این جلسه تمرینی 
حضور نداشــت و به دلیل سرما خوردگی 
نتوانسته بود خود را به محل تمرین برساند. 
در کنار رحمتی، بازیکنان ملی پوش و چند 
بازیکن دعوت شده به اردوی تیم امید نیز 
در این تمرین حضور نداشــتند تا شــفر و 
استقالی ها زیر بارش باران تمرینات خود 

را با تعداد کمتری برگزار کنند.

نقل قول گزارش

خبر

واکنش ها 
به تصمیم 

فتحی

 برگزاری 
جلسه کمیته 

انضباطی 
باشگاه و 

عذرخواهی 
رسمی فرشید 
اسماعیلی از 

باشگاه، از دید 
خیلی ها پایان 
این حواشی 
بود تا اینکه 
محرومیت 
اسماعیلی 
از حضور 

در تمرین ها 
تمدید شد 
تا به گفته 
مدیرعامل 
باشگاه در 

انتظار تصمیم 
باشگاه بماند.

شــعار هواداران علیــه بازیکنان در 
بازی هــای اخیر اســتقال، حــاا برای 
باشگاه از دو جهت دردسرساز شده است. 
استقالی ها از یک طرف از هواداران شان 
ناسزا شنیده اند و از طرف دیگر باید بابت 
این ناســزاها به کمیته انضباطی پاسخگو 
باشــند. واقعیت این اســت که استقال 
در هفته های اخیــر، انتظارات را برآورده 
نکرده و نتایج دلخواه هواداران را نگرفته و 
همین مساله باعث اعتراض هواداران این 
تیم شده اســت. این اعتراض ها تا جایی 

ادامــه پیدا کرد که آنها پس از حذف این 
تیم از جام حذفی مقابل ســایپا در جام 
حذفی شــعار »بی غیرت« علیه بازیکنان 
سر دادند. در این شرایط کمیته انضباطی 
فدراسیون فوتبال نامه ای عجیب به باشگاه 
اســتقال ارســال کرده و از این باشگاه 
خواسته درباره شــعار هوادارانش توضیح 
دهد. جالب تر اینکه باشــگاه استقال هم 
بدون هیچ اعتراضــی، توضیحاتی درباره 
شــعار هواداران تهیه کــرده و به کمیته 

انضباطی ارائه داده است.

پس از ابراز عاقه ســرور جباروف، 
به  بازگشــت  برای  ازبکســتانی  هافبک 
و  مدیربرنامه ها  از  بســیاری  اســتقال، 
داان به ایــن بازیکن پیــام دادند که 
واســطه حضور در جمع شــاگردان شفر 
باشند. با اینکه این تمایل از سوی هیأت 
مدیره باشگاه استقال هم وجود دارد اما 
مدیران این باشگاه معتقدند که عده ای از 
داان درحالــی بحث حضور جباروف را 
داغ می کنند که تنها به فکر سود شخصی 
از این قضیه هستند و دلیلی ندارد که در 

راستای اهداف آنها اقدامی بکنند. یکی از 
این افراد، شخصی است که قرار بود 136 
هزار دار برای بدهی استقال به جباروف 
دهد اما تنها 13 هزار دار به این بازیکن 
داد. هجوم این مدیربرنامه ها باعث شــده 
تا شــانس بازگشت هافبک بازیساز فصل 
قبل استقال به این تیم کمتر شود چرا 
که استقالی ها اگر بخواهند این بازیکن 
را جذب کننــد، از طریق این افراد اقدام 
به مذاکره نخواهند کرد و بدون واسطه با 

خود جباروف مذاکره می کنند.

یکــی از بحث هــای اصلــی این 
روزهای باشگاه اســتقال، حضور یک 
دستیار جدید در کادر فنی وینفرد شفر 
است. سانیاک مربی اهل چک استقال 
به دلیل آنچه که بیماری مادرش عنوان 
کرد، از اســتقال جدا شد و شفر بدون 
حضور او فصل جدید مســابقات را آغاز 
کرد. با گذشت زمان و با توجه به نتایج 
زیادی  بحث هــای  اســتقال،  ضعیف 
در رابطه با حضور یک دســتیار جدید 

در کادر فنی مطرح شــده، کســی که 
بتواند به لحاظ فنی به سرمربی آلمانی 

استقال کمک کند.
اگــر چــه نام هایی چــون فرهاد 
مجیدی، مجتبی جباری، مجید صالح، 
مجید نامجومطلق و ... مطرح شــد اما 
شــفر هیچ تصمیمی نگرفــت و تا این 
لحظه نظری نداده اســت. کمیته فنی 
باشگاه اســتقال اعتقاد دارد که شفر 
بــه لحاظ فنــی باید تقویت شــود اما 

ســرمربی آلمانی آبی پوشــان واکنشی 
نشــان نمی دهد. نام های زیادی مطرح 
می شــوند و کمیته فنی نیــز با برخی 
افــراد مختلف جداگانه صحبت کرده تا 
در صورت توافق با او، ســراغ شفر رفته 
و با ســرمربی آلمانی صحبت کنند. در 
واقع تا این لحظه سیاست کمیته فنی 
باشگاه استقال حضور یک دستیار در 
کادر فنی بوده اما شــفر موافقت نکرده 

است.

مدتی قبل ورزشــگاه امام رضا)ع( 
در جنوب شهر تهران از سوی شهرداری 
به باشــگاه استقال واگذار شد تا آبی ها 
از این ورزشــگاه بنا به فراخور نیازشان 

استفاده کنند.
از آنجایی که این ورزشگاه بخصوص 
در بخش زمین چمن شــرایط مناسبی 
نداشــت، هرگز تمرینات آبی ها در این 
ورزشگاه صورت نگرفت تا ورزشگاه امام 
رضا)ع( به حالت نیمه تعطیل در آمده و 

هر از گاهی مورد استفاده تیم های پایه 
استقال قرار گیرد.

با آغاز مدیریــت محمد مومنی در 
آکادمی اســتقال و بــا تعاملی که او با 
شهرداری  بخصوص  تهران  شــهرداری 
منطقه 1۸ دارد، این ورزشــگاه در حال 
تجهیز شدن اســت تا به طور کامل در 
اختیار آکادمی باشــگاه اســتقال قرار 

گیرد.
چمن جدید این ورزشــگاه نیز به 

زودی و پــس از انجام زیرســازی های 
ازم نصــب می شــود تا تیم هــای پایه 
باشگاه اســتقال با خیالی آسوده از آن 
احداث خوابگاه مجهز  کنند.  اســتفاده 
و بازســازی جایگاه تماشاگران از دیگر 
اقداماتی هســت که باشگاه استقال با 
کمک شــهرداری منطقــه 1۸ در این 
ورزشــگاه انجام می دهد. قرار است تیم 
فوتبال پایه اســتقال در این ورزشگاه 

تمرین کند.

 رمزگشایی عجیب از شعار »بی غیرت«

ورود داان به پرونده بازگشت جباروف

  نخستین اختاف نظرهای کمیته فنی و شفر

از خوابگاه های مجهز برای آبی ها تا جایگاه تماشاگران

ماجرای جنجالی درگیری فرشید اسماعیلی با مدیرعامل باشگاه استقال، برای او تمام نشده است. آن جلسه کمیته انضباطی و عذرخواهی رسمی هم نه دردی از او دوا کرد و نه دلخوری ها را 
از بین برد. امیرحسین فتحی، کوتاه بیا نیست و می خواهد هرطور شده تنبیهات ازم را تمام و کمال برای اسماعیلی به جا بیاورد. به خاطر همین حتی بعد از عذرخواهی اسماعیلی گفته 
که او تا اطاع ثانوی از حضور در تمرین ها محروم است تا باشگاه درباره اش تصمیم بگیرد. این تصمیم فتحی اما واکنش های موافق و مخالفی را در پی داشته که می تواند در روزهای آینده 
به حواشی مختلفی برای باشگاه استقال منجر شود. مبارزه با بازیکن سااری یا شروع یک جنجال جدید؟ وقتی باشگاه استقال بعد از تنبیه انضباطی فرشید اسماعیلی و شنیدن 
توضیحات او در جلسه کمیته انضباطی باز هم اسماعیلی را از حضور در تمرین ها منع می کند، یعنی امیرحسین فتحی در این مبارزه خود را برای هر حاشیه و مشکلی آماده کرده است.

چشمی به باشگاه استقال چه گفت؟

 نامداری: در عمرم چنین ضربه ای نخورده بودم

 تاکید فتحی به استخدام دستیارجدید

وضعیــت روزبه چشــمی در نیم فصل 
ابهام آمیز اســت و حتی صحبــت از جدایی 
او می شــود. این بازیکن که رضایت کادرفنی 
اســتقال را جلب نکرده و مســائل انضباطی 
هم داشته احتمال دارد که در هفته های آتی 
به تیم دیگــری برود. این وضعیت را درحالی 
شاهدیم که چشــمی ابتدای فصل نیز تاش 

بسیاری برای جدایی از استقال داشت و سعی 
می کرد این تیم را به مقصد تیم های خارجی 
ترک کند اما او موفق به جدایی نشــد. حاا 
چشمی بعد از پشت سرگذاشتن حاشیه های 
بازی با ســایپا در جــام حذفــی نامه ای به 
باشــگاه استقال نوشته و از مسووان باشگاه 
بابــت رفتارهایی کــه در آن بازی و پیامدش 
در تمرین اســتقال داشت عذرخواهی کرده 
اســت. این عذرخواهی تا چه اندازه دلی و از 
ته قلب اســت خدا می داند اما گفته می شود 
این بازیکن در نامه به سران باشگاه استقال 
اعام کــرده هر تصمیمی دربــاره آینده اش 
بگیرند می پذیرد. چشمی درحالی این جمله 
را در نامه اش نوشــته که برخی در باشــگاه 
اســتقال با ماندن او در ترکیب استقال در 
نیم فصل دوم چندان موافق نیستند و تمایل 
دارند که این بازیکن اســتقال را ترک کند. 
البته شــفر هنوز هیچ واکنش رسمی نسبت 
به این ماجرا نداشته است و باید دید سرمربی 
استقال درباره چشمی چه تصمیمی درآینده 
می گیرد. مصدومیت های چشمی نیز به شدت 
باشگاه استقال را در ماه های اخیر آزار داده.

اشــکان نامداری، مربــی دروازه بان های 
استقال درباره وضعیت این تیم در تعطیات 
پیــش رو حرف هایی دارد: »تمرینات خوب و 
منظمی را ســپری می کنیم. روز گذشته دو 
جلسه تمرین کردیم و در روزهای آتی هم این 

برنامه پیاده خواهد شــد. با توجه به تعطیلی 
لیگ، فرصــت خوبی داریم تا شــرایط بدنی 
بازیکنــان را بهتر کنیم. قصــد داریم کم کم 
به شــرایط ایده آل برسیم تا گذشته را جبران 
کنیم.« مربی تیم فوتبال اســتقال همچنین 
در واکنش به بحث هایی که برای حضور یک 
دســتیار در کادر فنی مطرح می شود، گفت: 
»ما به وینفرد شفر اطمینان کامل داریم و به 
شایعات توجهی نداریم. هر تصمیمی که شفر 
بگیرد، برای ما قابل اجراست.« چند روز پیش 
مصدومیت شدیدی برای نامداری در تمرین 
استقال به وجود آمد که مربی دروازه بان های 
استقال در این باره توضیحاتی می دهد: »در 
یک صحنه مــن و مرتضی تبریزی برای زدن 
توپ پیش رفتیم که تبریزی زودتر رســید و 
ضربه ای زد که این تــوپ به صورتم برخورد 
کــرد. در عمر فوتبالی ام چنیــن ضربه ای به 
صورتــم نخورده بود. هوا هم ســرد بود و آن 
موقع شرایط سخت شد اما بعد از آن مشکلی 

پیش نیامد.« 

در ماجرای انتخــاب مربی جدید برای 
کادرفنی اســتقال ظاهرا اتفــاق نظر میان 
سرپرست موقت باشگاه اســتقال و وینفرد 
شفر وجود ندارد. در حالی که شفر در ماه های 
اخیر و پس از جدایی ساناک تمایلی به جذب 
دســتیار جدید از خود نشــان نداده و بارها 
اعام کرده نیــازی به همکار جدید ندارد اما 
امیرحسین فتحی در تازه ترین اظهارات خود 
به انتخاب دســتیار آن هم از نوع خارجی اش 
در نیم فصل اشاره کرده است. چنانچه وعده 
انتخاب دســتیار خارجی صحت داشته باشد 
بدون شــک خود شــفر باید حقــوق همکار 
جدیدش را پرداخــت کند. طبق توافق هایی 
که میان باشگاه استقال و وینفرد شفر شده، 

در قرارداد فی مابین نوشــته شده که حقوق 
دستیاران جدید از قرارداد وینفرد شفر کسر 
می شــود. حال باید دید که این اختاف آیا 
چالش تازه ای را در باشــگاه استقال ایجاد 
خواهد کرد یا اینکه ســرمربی اســتقال در 
نهایت خواســته امیرحسین فتحی را اجابت 
خواهد کرد و رای بــه انتخاب همکار جدید 
خواهد داد؟! در حــال حاضر کولی، نامداری 
و طاهری در کادرفنی اســتقال قرار دارند و 
باید یک گزینه دیگر به این کادر اضافه شود. 
یکی از دایلی که مسووان باشگاه استقال 
را به ســمت استخدام یک مربی جدید برده، 
وضعیت نامناســب این تیــم در فصل جاری 

است.
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برای همه چیز پول هست، غیر از بازیکنان و کادر فنی

احمدی: باید مواظب باشیم نخستین 
قربانی بحران ذوب آهن نشویم

شروع  قبل تر  کمی  از  است  بهتر 
کنیم، چه شــد که بعد از چند هفته 
تیمت  دروازه  بــه  نشــینی  نیمکت 

رسیدی؟ 
 خب این نظر سرمربی بود، واقعیتش 
من خیلی پیش از بازی با سپیدرود آماده 
بازی بودم اما بــا احترام به نظر کادر فنی 
حرفی نزدم تا تیم بتواند به شرایط بهتری 
برســد. در هر حال همانطور که گفتم این 
نظر سرمربی بود و البته آمادگی بازیکنان 
از نظــر روحی و جســمی هــم تاثیرگذار 
است. خدا را شــکر از شرایط بسیار خوبی 
برخوردار هستم و خوشبختانه در دو بازی 
گذشــته هم نشان دادم که آماده هستم تا 

از دروازه تیمم دفاع کنم.
را دیدم، خیلی  با سپیدرود  بازی 
تیمت  با شکست  البته  و  بودی  خوب 

به پایان رسید؟ 
 بــازی با ســپیدرود خیلی متفاوت 
بود، واقعا بایــد بگویم که این تیم با توجه 
به بضاعتش بازی بسیار خوبی را به نمایش 

گذاشت، واقعیت این است که سپیدرود به 
دنبال جمع کردن امتیاز اســت به همین 
خاطر وقتی به گل می رسد واقعا گل زدن 
و جبران ســخت می شود. به هر حال شما 
لطف دارید و من هم تاش کردم بیشــتر 

دروازه تیمم باز نشود.
برد مقابل پیــکان، اوضاع را در 
پارس بهتر کرده است، اینطور نیست؟ 
 بله خوشبختانه در دومین بازی که 
حضور داشتم توانستیم با سه گل حریف را 
شکست دهیم و این برای ما خیلی باارزش 
بــود. بازی با پیکان تیمی که چند فصل از 
وجود یک مربی بهره می برد، سخت است 
و آنها خوب بازی کردند. زدن ســه گل به 
تیم پیکان نشان می دهد پارس جنوبی جم 
حتی از سال گذشته هم بهتر است. منتها 
مسائلی اســت که اجازه نمی دهد این تیم 

تمرکز کافی داشته باشد.
را می گویی،  مالی  حتمًا مشکات 

درست است؟ 
 بله متاسفانه بازیکنان ما حیا دارند 
و حرف نمی زنند. شما در این مدت ندیدید 
که بازیکنان ما علیه باشگاه مصاحبه کنند یا 
دست به اعتراض بزنیم و حاشیه ای درست 

کنیم. ما با اشــتیاق فراوان کار می کنیم و 
کادر فنی هم زحمت می کشــد. انتظار ما 
این است که مسووان هم مشکات مالی 
را برطرف کنند. اگر مشــکات حل شود و 
تیم به خوبی حمایت شود قطعاً می توانیم 

نتایج بهتری در مسابقات امسال بگیریم.
انگار دل پری داری؟ 

 بلــه متاســفانه در حالــی که باید 
تمرکزمــان روی بازی هــا باشــد، گرفتار 
امروز و فردا کردن های مسووان هستیم. 
من از شــما می پرســم این همه زحمت و 
تاش بازیکنان در تیم برای چیست؟ باید 
بــه خانواده هایمان چه بگوییم؟ چه جوابی 
مســووان دارند، ما که هوا نمی خوریم. با 
این هزینه های سرســام آور، مسووان تیم 

مدام امروز و فردا می کنند.
دریافت  چقــدر  فصــل  اول  از 

کردید؟ 
 بــه بازیکنان 15 درصــد پرداخت 
شــده اما تا جایی که من می دانم به کادر 
فنی حتی این هم پرداخت نشــده اســت. 
جالب است که برای همه چیز پول هست 
اما برای بازیکنان نیست. اگر قصد و غرضی 
دارند، لطف کنند زودتر تکلیف بازیکنان را 

مشخص کنند. اینطوری زحمت همه تیم 
به باد می رود، خدا را شــکر تیم در شرایط 
خوبی است حیف است که با این کارها به 

حاشیه برود.
هفته آینده هــم باید به اصفهان 
بروید، برای شــما که اصفهان غریب 

نیست؟ 
 خاطرات و روزهای بسیار خوبی در 
اصفهان داشتم. واقعا خوشحالم که یک بار 
دیگر مردم اصفهان را خواهم دید. بازی با 
ذوب آهن قطعاً سخت خواهد بود. این تیم 
تاکنــون نتیجه مورد انتظار را نگرفته و در 
این بازی خانگی به دنبال سه امتیاز خواهد 
بــود. ما هم به دنبال ادامــه روند خوبمان 
هستیم. کار مشــکلی داریم اما امیدوار به 

کسب سه امتیاز هستیم.
مقابل  که  باختی  با  آهن  اما ذوب 
تراکتورسازی داشت تقریبًا در بحران 
قرار دارد؟ این به شــما کمک خواهد 

کرد. 
 اتفاقــاً برعکــس، ذوب آهن با این 
شرایط خیلی خطرناک است و باید خیلی 
مواظب باشیم که نخســتین قربانی برای 

خروج ذوب آهن از بحران نباشیم.

 رحمان احمدی همچنان روزهای 
خوبی را در هفته های گذشته از 
لیگ برتر فوتبال سپری نکرده 
است، او با پیوستن به پارس 
جنوبی جم بافاصله با مصدومیت 
روبه رو شد و چند هفته را به 
همین خاطر از دست داد. احمدی 
خیلی زودتر از اینها به جمع 
شاگردان تارتار برگشت اما نظر 
سرمربی به تغییر در درون دروازه 
این تیم نبود. این در حالی بود که 
دروازه این تیم همیشه متزلزل 
نشان داده بود و با وجود به ثمر 
رساندن گل توسط مهاجمان پارس 
جنوبی، این تیم برنده از زمین 
خارج نمی شد. ادامه این روند، 
باعث شد تا تارتار در تفکراتش 
تجدیدنظر کند و احمدی را به 
دروازه تیمش بازگرداند.

فرشید طالبی بازیکن پیشین ذوب آهن 
اصفهان معتقد است این تیم به لحاظ بدنی 
مشــکل دارد: »من در این فصل چند بازی 
از ذوب آهــن را دیــدم. بــازی ذوب آهن و 
تراکتورسازی را هم مشاهده کردم چون به 
هر دو تیم عاقه دارم. متاســفم که بگویم 
ذوب  آهن از نظر بدنی در این فصل مشــکل 
دارد. بازیکنان این تیم در نیمه دوم به هیچ 
عنوان تمرکــز ازم را هم ندارند. وقتی هم 
فشــار روی تیم می آید امــکان خوردن هر 
گلی وجود دارد دوســت نداشتم این حرف 
را بزنم اما واقعیت این اســت که ذوب آهن 
از نظر بدنی دچار مشــکل اســت و به هیچ 
وجــه صابت و قدرت فصل گذشــته را در 

ذوب آهن نمی بینیم.«

طالبی: ذوب آهن از نظر بدنی 
مشکل دارد

رضــا نــوروزی مهاجم پیشــین تیم های 
پرسپولیس و فواد خوزستان شاید فوتبالش را 
در تیم دســته اولی پرسپولیس پاکدشت ادامه 
دهد. رضا نوروزی مهاجم پیشــین پرسپولیس 
در آســتانه توافق با باشگاه استقال خوزستان 
قرار داشــت امــا به دلیل مشــکات مالی این 
باشــگاه، در نهایت انتقال این بازیکن به جمع 
آبی پوشان خوزســتان منتفی شد. نوروزی که 
همچنان بدون تیم اســت در چند روز اخیر در 
اولی پرسپولیس پاکدشت  تمرینات تیم دسته 
حضور دارد کــه گفته می شــود احتماا او به 
زودی رسما شــاگرد فرهاد کاظمی می شود و 
فوتبالش را در لیگ دســته اول ادامه می دهد. 
پرسپولیس پاکدشت یکی از مدعیان صعود به 

لیگ برتر است.

 رضا نوروزی در تمرینات
 تیم کاظمی

حجت حق وردی مدافع مستحکم پیکان 
گزینه خرید پرســپولیس در زمســتان است. 
پرســپولیس که مشکات زیادی از نظر نفری 
دارد و با جدایــی و مصدومیت تعداد زیادی 
از بازیکنانش روبه رو شــده، در نقل و انتقاات 
نیم فصل قصد دارد عاوه بر شیری، شریفی، 
رفیعــی و ترابی که تا کنون به خدمت گرفته، 
نفــرات دیگری هم جذب کند تــا با تمام قوا 
راهی نیم فصل دوم شود. پس از اینکه محمد 
انصاری در بازی با کاشیما مصدوم و مشخص 
شــد از ناحیه رباط صلیبی دچار پارگی شده، 
حجت حق وردی، مدافع پیــکان مورد توجه 
برانکو قــرار گرفته کــه باید دیــد می تواند 
نظــر جالی را برای جدایــی جلب کند و به 

پرسپولیس برود یا نه.

حق وردی گزینه خرید 
پرسپولیس در نیم فصل

پــس از بازی ســپاهان در جام حذفی، 
محمد ایرانپوریان مدافع راســت زردپوشان 
در تمریــن دچار آســیب دیدگی ســختی 
شــد تا امیــر قلعه نویی یکــی از مهم ترین 
بازیکنــان خود را از دســت بدهــد؛ البته 
حضور حســن جعفری سبب شد قلعه نویی 
غیبت این بازیکن را چندان احساس نکند. 
با این حال محمد ایرانپوریان از سه شــنبه 
در تمرین های گروهی تیم شــرکت کرد تا 
امیدوار به بازگشت به ترکیب سپاهان باشد. 
میاد سرلک دیگر بازیکن مصدوم سپاهان 
هم طی روزهای آینده با نظر عباس ربیعی 
پزشــک باشگاه، به ســایر نفرات تیم اضافه 
خواهد شــد تا دســت امیر قلعه نویی برای 

انتخاب 11 بازیکن اصلی اش بازتر شود.

ایرانپوریان به تمرین های 
گروهی سپاهان برگشت

هنوز پیر نشدم و می توانم بازی کنم
حدادی فر: 

نایب قهرمانی خیلی زود 
فراموش می شود

پرســپولیس هم مثــل ذوب آهن و 
ســپاهان قهرمانی را تقدیم شــرق آسیا 
کرد تا مشــخص شــود هنوز هم فوتبال 

غرب آسیا با شرق آسیا فاصله دارد.
 البتــه این فقــط تیم هــای ایرانی 
نبودند که جام ها را تقدیم تیم های شرق 
آســیا کردند بلکه تیم هــای عربی هم با 
هزینه های خیلی بــاا مغلوب فوتبال با 
 برنامه شرقی ها شده اند. قاسم حدادی فر 
کــه طعم حضور در فینال لیگ قهرمانان 
آسیا را چشیده، درباره حضور پرسپولیس 
در فینــال می گوید: »بلــه، من فینال را 
دیدم و دوباره حســرت خــوردم که چرا 
جام را به شــرقی ها دادیم. پرســپولیس 
خیلی زحمت کشــید و تــاش کرد که 
متاســفانه مصدومیت بازیکنان و بســته 
بودن دســت کادر فنی باعث شد نتوانند 
بر کاشیما غلبه کنند. پرسپولیس جام را 
نیمه دوم بازی رفت از دست داد. این تیم 
در بازی رفت، نیمه اول را خوب کار کرد 
ولی نیمه دوم اصا کار خاصی نکرد و دو 
گل دریافت کرد تا بازی برگشــت نتواند 
جبران کند. بازی برگشت هم پرسپولیس 
تاش خودش را کرد اما حریفش خیلی 
با برنامه بود و بــه جز یکی، دو موقعیت 
نصف و نیمه دیگــر موقعیت آنچنانی به 

پرسپولیس نداد.«
حدادی فر درباره اینکه چرا فینالیست 
شدن ذوب آهن و حتی سپاهان تا این حد 
بزرگ نمایی نشد، ادامه می دهد: »تیم ما 
یک تیم کوچک شهرستانی بود که کسی 
به آن توجه نمی کرد. ما مظلومانه رفتیم 
ژاپن و غریبانه برگشتیم اصفهان که هنوز 

هم از یادم نرفته.«
کاپیتان ذوب آهن در رابطه با اینکه 
با مدال نقره چه کــرده، می گوید: »کار 
خاصــی نکــردم و اان در منزل خاک 
می خورد! بهترین تیم تاریخ ذوب آهن را 
داشتیم که دیگر تکرار نمی شود. یکدست 

و بدون کمترین مشکل بودیم.«
حدادی فــر در مــورد شــرایط این 
روزهــای ذوب آهــن توضیــح می دهد: 
»یکســری مشــکات وجود دارد که به 
نظرم بایــد درون خود تیم حل شــود. 
اینکــه من مشــکات را علنی کنم اصا 
درســت نیســت.« کاپیتان ذوب آهن در 
رابطه با اینکه آیا فکر می کند باید نمازی 
حفظ شــود یا نه، می گوید: »به هرحال 
باید حمایت شــود ولی مشکات را ابتدا 
باید حل کنند. اگر مشــکات حل نشود 
به سرنوشت فصل گذشته سپاهان دچار 
می شویم و بایی که بر سر این تیم آمد 

سر ذوب آهن هم خواهد آمد.«
چرا  اینکه  درباره  قاســم حدادی فر 
بــازی نمی کند و اینکــه تصمیمی برای 
خداحافظــی دارد یا نه، توضیح می دهد: 
»من که پنج، شــش هفته ای است بازی 
نمی کنم و حرف خاصــی هم نمی توانم 

بزنم. 
من تابع تصمیم کادر فنی هســتم 
و کار خودم را انجــام می دهم. هنوز پیر 
نشــده ام و می توانم بــازی کنم. حال در 
مورد من چه فکــر می کنند خبر ندارم. 
هیچ مشکل فنی ندارم و آماده هستم. هر 

موقع بخواهند بازی می کنم.«

مصاحبه

 زاهدی: برویم کارگری بهتر از بازی 
در ماشین سازی است

گســترش فواد تبریز این فصــل با تغییر نامش به ماشین ســازی پا به 
لیگ برتر گذاشــته و در هفته های اخیر بــه جز بازی حذفی با داماش گیان، 
توانســت به نتایج خوبی در لیگ دســت یابد. با این حال بی توجهی به مسائل 
مالی بازیکنان باعث شده آنها اان در آستانه نیم فصل به گایه از این وضعیت 
بپردازند. مســیح زاهدی مدافع موفــق این فصل ماشین ســازی در این  باره 
می گوید: »شرایط تیم اصا خوب نیست و برخاف چیزی که از بیرون به نظر 
می رسد و تیم خوب بازی می کند و خوب نتیجه می گیرد، اوضاع تیم از داخل 
خیلی بد اســت. در حال حاضر 4، 5 بازیکن تیم به دلیل مصدومیت نیستند و 
حتی جلوی استقال هم چند نفر از جمله خود من با مصدومیت بازی کردیم 
و حاا در این شــرایط کنعانی زادگان هم به تیم ملی دعوت شــده و بنده خدا 
مهاجری نمی داند جلوی ســایپا چطور 11 نفر را به زمین بفرستد.« زاهدی در 
مورد مســائل مالی باشگاه ماشین ســازی هم توضیح می دهد: »شاید باورتان 

نشــود هنوز برخی از ما 50، 60 درصد از فصل 
گذشــته طلبکاریم و هر چه صحبت می کنیم، 
می گویند می دهیم ولی خبری نمی شود. از بس 
با نصیرزاده جلســه گذاشتیم و صحبت کردیم 
زبان مــان مو در آورد. آقای زنوزی همیشــه از 
افراد خوش حســاب بوده و شــنیده ام برخی از 
بازیکنــان زمان مدیریت ســمندر 130 درصد 
دریافتی داشتند ولی اان به زنوزی نمی گویند 
وضعیت از چه قرار است و وقتی از مدیر باشگاه 
می پرســد، می گوید همــه چیز عالی اســت. 
مطمئنم زنوزی هرچقدر تعهد داشــته پرداخت 

کرده ولی به دســت بازیکن نمی رســد. باور کنید کل بودجه ماشین سازی 5 
میلیــارد هم نمی شــود که این برای آقای زنوزی پول خرد اســت و اگر بداند 
طلبکاریــم، پرداخت می کند ولی موفق نشــدیم بــا او صحبت کنیم. در حال 
حاضر فقط دروغ های قشــنگ از مدیریت باشگاه و آقای نصیرزاده می شنویم 
و فقــط منتظرند حرف بزنیم و بگویند جریمه می شــوی. در قرارداد ما بندی 
آورده اند که اگر علیه مدیریت صحبت کنید 20 درصد جریمه می شوید. منتظر 
اســت به جای شــما بگوییم تو و او هم بگوید با من بد صحبت کردی و آنقدر 
جریمه می شوی. قراردادهای ما 4 نسخه 10 صفحه ای است که 4 بند آن برای 
بازیکن اســت و همه صفحه هایش برای باشــگاه است که این کار را نکن و آن 
کار را نکن. دیگر برایم مهم نیست و از خدایم است که بگویند برو. کارگری هم 
بکنم بهتر از این شرایط است.« مدافع ماشین سازی در رابطه با پیشنهادهایی 
که دریافت کرده می گوید: »من اول فصل از چند تیم پیشــنهاد داشتم ولی به 
باشگاه ها نامه می زنند و تهدید می کنند اگر فان بازیکن را جذب کنی شکایت 
می کنیم. نســاجی من را می خواســت و با این تهدید ها پا پس کشــید. چند 
بازیکن ما را با این شیوه اجازه ندادند جدا شوند ولی از اان می گویم برای نیم 
فصل رضایتنامه می خواهم. اگر تــا اان مانده ایم و صحبتی نکرده ایم فقط به 
خاطر رضا مهاجری اســت. هرچند نمی گذارند صدای ما به جایی برسد. یکی 
از بازیکنــان ما مصاحبه و کلی انتقــاد کرد ولی صحبت هایش را حذف کردند 
و فقط تعریف و تمجید هایش را منتشــر کردند. اگر قرار باشد اینطوری هوای 
همدیگر را داشــته باشــند صدای بازیکن به جایی نمی رسد. اگر این وضعیت 

ادامه داشته باشد مصاحبه می کنم و خیلی از مسائل را می گویم.«

 شروع تمرین های تراکتورسازی 
زیر نظر پیروانی

تمرین های تراکتورســازی بعد از چند روز تعطیلی زیر نظر امیرحســین 
پیروانی آغاز شــد. تمرین های تراکتورســازی بعد از بازی مقابل ذوب آهن به 
دلیل تعطیات لیگ برتر چند روزی تعطیل شــد. سرخپوشان کار خود را برای 
ادامه حضور در لیگ برتر از سه شــنبه شــروع کردند. محمد تقوی ســرمربی 
تراکتورسازی که به انگلیس سفر کرده قرار است پنجشنبه به ایران برگردد و تا 
آن روز تمرین ها زیر نظر امیرحسین پیروانی دنبال خواهد شد. همچنین طبق 
اعام مســووان باشگاه تراکتورسازی، بازیکنان خارجی تیم یک روز بیشتر از 
سایرین اســتراحت می کنند و چهارشنبه به ایران برمی گردند. در این تمرین، 
6 بازیکــن تراکتــور به دلیل حضور در تیم ملی بزرگســاان و امید هم غایب 
خواهند بود که با این روند، به نظر می رســد تعداد بازیکنان حاضر در تمرین 

به 11 نفر هم نرسد.

بازیکنان 
 حیا

 می کنند

محمد شادکام: 
سیف اللهی از پنالتی 
زدن من ناراحت نشد

پارس  مهاجــم  محمد شــادکام 
جنوبی جم کــه در بازی با پیکان گل 
سوم تیمش را زد، درباره این پیروزی 
پــرگل و ارزشــمندی که به دســت 
آوردند، می گوید: »بازی با پیکان یکی 
از بازی های ســخت بود و نتیجه این 
بازی برای ما اهمیت زیادی داشت. از 
این رو با همه قوا بــه میدان رفتیم و 
اســتفاده  موقعیت ها  از  کردیم  تاش 
کرده و خودمان را تا رده پنجم جدول 

باا بکشیم.«
شادکام با اشاره به دو پنالتی که 
داور به نفــع پارس جنوبی اعام کرد، 
ادامه می دهد: »هر دو پنالتی که برای 
ما گرفتند صددرصد درســت بود. در 
هفته هــای اخیر داوری ها بســیار به 
ضرر ما بود، اگــر این دو پنالتی کاما 
واضح هم برای ما گرفته نمی شد، دیگر 
خیلــی بد بود. بازیکن حریف من را از 
پشــت شــارژ کرد و پنالتی دوم روی 
من اعام شــد. خیلی دوست داشتم 
ایــن پنالتی را من بزنــم و تارتار هم 
موافقت کرد. با گل کردن این پنالتی 
موفق شــدم در پیروزی تیمم ســهم 
داشته باشــم. می دانم پنالتی زن دوم 
ما روح ا... ســیف اللهی اســت اما بین 
بازیکنان ما این حرف ها نیست و وقتی 
تارتــار موافقت کرد من پنالتی را بزنم 

او ناراحت نشد.«
 مهاجــم پارس جنوبــی جم به 
وضعیــت تیمــش اشــاره می کند و 
می گوید: »شــرایط روز بــه روز بهتر 
می شــود و تنها مشــکل این اســت 
که مســووان بــه وضعیــت تیم ما 
رسیدگی نمی کنند. 12 هفته از لیگ 
برتر گذشــته و ما فقــط 15 درصد از 
قراردادهای مــان را گرفتیم. از پاداش 
و ایــن چیز ها هم که خبری نیســت. 
واقعا شــرایط تیم خوب است ولی از 
نظــر مالی اصا اوضاع خوب نیســت. 
هیــچ فردی نیســت که بــه وضعیت 
تیم رســیدگی کند. ما هــم به امید 
قــراردادی که می بندیــم آینده ای را 
برای خود ترسیم می کنیم. بزرگتر های 
تیــم چندین بار پــا در میانی کرده و 
حــرف بازیکنان را منتقــل کردند اما 
اتفاقی نمی افتد. در حال حاضر بیشتر 
بازیکنان پارس جنوبی بر اساس غیرت 
و تعصب خودشــان اســت کــه بازی 
می کنند. وقتی پول نباشــد بازیکن از 
نظــر روحی به هم می ریــزد و انگیزه 

برای کار باید وجود داشته باشد.«

نقل قول

 ورزشــگاه اختصاصــی باشــگاه فــواد 
خوزستان با نام »فواد آره نا« با حضور معاون 
اول رییس جمهور افتتاح شــد. در دومین روز 
سفر اســحاق جهانگیری به استان خوزستان، 
ورزشــگاه 2۷ هزار نفری فواد آره نا افتتاح و 
آماده بهره برداری و میزبانی از بازی های خانگی 
فواد خوزستان شــد. از ویژگی های ورزشگاه 
اختصاصــی فــواد می توان به مســقف بودن 
ورزشــگاه و بهره مندی از چمن خارجی اشاره 
کرد. تکنولوژی ســاخت این ورزشگاه از کشور 
آلمان گرفته شــده و 2۷ هزار صندلی در دل 
خود جا می دهد. این ورزشگاه که در بااترین 
سطح استانداردهای تایید شده فیفا طراحی و 
اجرا شده، می تواند به راحتی میزبان بازی های 
تنها ورزشــگاهی  باشــد چراکه  بین المللــی 
اســت که دو هزار و 500 لوکــس نور را برای 

مســابقات فوتبال تامین می کند. زمین چمن 
آن زیرسازی بسیار مناسبی داشته و گرمایش 
از کف، نور مصنوعی مناســب و آبیاری تحت 
کنترل اتوماتیک دارد. فاصله نزدیک ســکوها 
به زمین چمن با توجه به نبود پیســت تارتان 
از ویژگی های بارز ورزشــگاه اختصاصی فواد 
اســت. عاوه بر این، نورافکن های ورزشــگاه 
هم دور تا دور سقف ورزشــگاه قرار گرفته اند 
و زیبایی خاصی به آن می دهند. این ورزشگاه 
عاوه بر دارا بودن دو سالن رختکن فوق مدرن 
بزرگ که دارای ســونای خشک و تر، جکوزی 
و دوش به تعداد بازیکنان و دو سالن رختکن، 
آموزشی، دو سالن رختکن دیگر برای تیم های 
سوم و چهارم است. ورزشگاه فواد یک گام به 
سمت حرفه ای شدن و الگویی برای سایر تیم ها 
و ورزشگاه هاســت. با بهره برداری از نخستین 

ورزشگاه اختصاصی یک باشگاه ورزشی شاهد 
تغییرات بزرگی در فوتبال کشور خواهیم بود. 
عملیات احداث این ورزشــگاه از سال 13۸۷ 
آغاز و پس از گذشــت حدود 10 سال افتتاح 
شــد. این مجموعه بزرگ فرهنگی ورزشی که 
در شمال شــرقی اهواز و در محل اختصاصی 
باشگاه فواد خوزستان قرار گرفته، در زمینی 
به مســاحت 22 هکتار و با هزینــه ای بالغ بر 
150 میلیارد تومان )بدون احتساب پارکینگ 
اختصاصی و جاده های دسترســی، اســتخر، 
زمین های تمرین و ســالن تکنیک( بنا شــده. 
سعید فتاحی مسوول برگزاری مسابقات لیگ 
برتر که در مراســم افتتاح ورزشگاه فواد آره نا 
حضور داشــت، گفت: »این  ورزشــگاه با بازی 
پرسپولیس و فواد خوزستان از هفته هفدهم 

لیگ  برتر مورد بهره برداری قرار می گیرد. «

 ورزشگاه اختصاصی فواد با حضور معاون اول رییس جمهور افتتاح شد
فواد- پرسپولیس نخستین بازی  در فواد آره نا

تیم فوتبال بانوان ایران با کســب نتیجه تســاوی برابر تیم هنگ کنگ به عنوان تیم ســرگروه به مرحله بعد مسابقات 
انتخابــی المپیک 2020 صعود کرد. تیم بانوان ایــران در دومین بازی خود از رقابت های انتخابی المپیک 2020 به مصاف 
هنگ کنگ رفت و به تساوی یک بر یک رضایت داد. مریم نامی، فاطمه امینه  برازجانی، فاطمه سهرابی، زهرا سربالی، زهرا 
قنبری، الهام فرهمند، ســمانه چهکندی، بهناز طاهرخانی، مونا حمودی، ســارا ظهرابی نیا و هاجر دباغی ترکیب تیم ایران 
را در این بازی تشــکیل دادند. این بازی با گلزنی تیم هنگ کنگ در دقیقه 15 آغاز شــد. ملی پوشــان کشورمان در فاصله 
کوتاهی بعد از دریافت گل، از نقطه کرنر گل خود را وارد دروازه حریف کردند اما این گل مردود اعام شــد. نیمه دوم این 
بازی در شــرایطی آغاز شــد که دقیقه 46 هاجر دباغی برای ایران گل زد و نتیجه بازی را به تســاوی کشاند. تیم فوتبال 
بانوان ایران باتوجه به پیروزی برابر تیم لبنان و تساوی برابر هنگ کنگ به عنوان سرگروه به مرحله بعد مسابقات صعود کرد.

رشید مظاهری دروازه بان ذوب آهن که در آستانه جدایی از این تیم قرار دارد، مورد توجه تراکتورسازی است. مظاهری 
در بازی با تراکتورسازی 4 بار دروازه اش باز شد و این اتفاقی بود که کمتر از سوی او و ذوب آهن به یاد داریم و عملکرد او 
هم به عنوان دروازه بان جای انتقاد زیادی داشت به طوری که پس از پایان بازی شاهد مصاحبه نمازی و آذری در این مورد 
بودیم. با توجه به صحبت های انجام شــده و البته مصاحبه مظاهری بعــد از آن که اعام کرد با مصاحبه آذری جدایی اش 
از ذوب آهن کلید خورده، باید قطع همکاری طرفین را در زمســتان تقریباً قطعی دانست. مظاهری در چند مقطع به عنوان 
گزینه مورد نظر پرســپولیس معرفی شــده بود ولی در حال حاضر به نظر می رسد جدایی بیرانوند و رفتنش به لیگ ترکیه 
حداقل تا پایان فصل منتفی شــده و دیگر صحبتی از پرسپولیسی  شدن مظاهری نیست که این مساله مسیر او را به تبریز 

تغییر خواهد داد چراکه گفته می شود تراکتور روی او نظر دارد.

مظاهری در راه تراکتورسازیصعود فوتبال بانوان به عنوان سرگروه
خبرکوتاه

هفته نهم
دوشنبه 97/8/28 

پرسپولیس.....................................................................................................  پیکان
ورزشگاه آزادی، ساعت 16:15

هفته یازدهم
پرسپولیس..................................................................................  ذوب آهن اصفهان

ورزشگاه آزادی تهران، )بازی به تعویق افتاد(

هفته دوازدهم
چهارشنبه 97/8/23

.......................................................................................  ماشین سازی تبریز سایپا
ورزشگاه دستگردی تهران، ساعت: 15:00

 جمعه 97/9/2
سپاهان.................................................................................................  پرسپولیس

ورزشگاه نقش جهان اصفهان، ساعت: 15:00
 هفته سیزدهم

جمعه 97/9/2
پیکان............................................................................................  فواد خوزستان

ورزشگاه شهدای شهر قدس، ساعت: 15:00
...................................................................................  سپاهان ماشین سازی تبریز

ورزشگاه بنیان دیزل تبریز، ساعت: 15:00
....................................................................  نفت مسجدسلیمان سپیدرود رشت

ورزشگاه سردار جنگل رشت، ساعت: 15:00
صنعت نفت آبادان.....................................................................  نساجی مازندران

ورزشگاه تختی آبادان، ساعت: 16:40
شنبه 97/9/3

...................................................................  پارس جنوبی جم ذوب آهن اصفهان
ورزشگاه فوادشهر، ساعت: 15:15

یکشنبه 97/9/4
پرسپولیس.............................................................................  تراکتورسازی تبریز

ورزشگاه آزادی تهران، ساعت: 15:00
پدیده مشهد..................................................................................................  سایپا

ورزشگاه امام رضا )ع( مشهد، ساعت: 15:45
استقال خوزستان..................................................................................  استقال

ورزشگاه غدیر اهواز، ساعت: 1۷:35

برنامه

جام ملت هاي آسیا
دوشنبه 97/10/17

.................................................  یمن ایران
 ساعت 20:30

شنبه 97/10/22
..............................................  ویتنام ایران

 ساعت 15:30
سه شنبه 97/10/25

................................................  عراق ایران
 ساعت 20:30

بازي هاي تیم هاي همگروه ایران 
در جام ملت هاي آسیا

 سه شنبه 97/10/18
................................................ ویتنام عراق

ساعت 1۸:00
شنبه 97/10/22

يمن........................................  عراق
 ساعت 18:00

سه شنبه 97/10/25
................................................. ویتنام یمن

 ساعت 20:30

جام حذفی
مرحله یک هشتم

......................................  سپیدرود  پرسپولیس
)روز بازی متعاقبا اعام می شود(

مرحله یک چهارم پایانی
صنعت نفت آبادان..........................  سایپا

)روز بازی متعاقبا اعام می شود(
پدیده.....  برنده پرسپولیس و سپیدرود 

)روز بازی متعاقبا اعام می شود(

برنامه بازي ها 

جدول لیگ برتر 97-98
امتيازتفاضلخوردهزدهباختمساويبردبازيتيمردیف
118211651126پدیده1
2491525-1174سپاهان2
126422112922تراکتورسازی3
93617-945پرسپوليس4
124441511416پارسجنوبی5
11443129316پيکان6
1136296315استقال7
215-114341113سایپا8
312-121921114صنعتنفت9
111-11182910ماشينسازی10
411-112541115ذوبآهن11
411-122551014نساجیمازندران12
711-12255714فواد13
1010-12246818استقالخوزستان14
139-12237518سپيدرودرشت15
78-12156613نفتم.سليمان16

گلزنان برتر
 9 گل.............................................................................................................  کی روش استنلی سوارز )سپاهان(
۸ گل..................................................................................................................  آنتونی استوکس )تراکتورسازی(
5 گل...........................  وحید خشتان )استقال خوزستان(، امین قاسمی نژاد، یونس شاکری )پدیده(
4 گل..........  لی هری اروین )تراکتورسازی(، علی دشتی )سایپا(، رضا خالقی فر )ماشین سازی تبریز(
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دنیس اکــرت، مهاجم ایرانی- آلمانی ســلتاویگو 
بــرای دومین هفتــه متوالی جایی در فهرســت 

بازیکنان این تیم در الیگا نداشت. 
اکرت که این فصل 7 بار برای ســلتا بازی کرده و 
روی هم 193 دقیقه در زمین حضور داشــته، از 
تیم اصلی به تیم دوم رفته و در سطح سوم فوتبال 

اسپانیا حضور دارد. 
اکرت در حالی که سلتاویگو در ورزشگاه باایدوس 
مقابل رئال مادرید قرار گرفت، در لیگ 3 برای تیم 
دوم بازی کرد و البته آنجا هم از ابتدا روی نیمکت 
نشست و در دقیقه 64 جانشــین ایبان سالوادور 
شــد. این بازی را تیم دوم ســلتا بــا نتیجه 3 بر 
یک به ناوال کارنــرو باخت تا وضعیتش در جدول 

رده بندی خطرناک شود.
با تغییر ســرمربی روی نیمکت تیم اصلی ســلتا، 
آنتونیو ماتیجوویچ رفت تا یک آرژانتینی 50 ساله 
به نام گوستاوو آلبرتو لما جای او را بگیرد. دستیار 
ســابق ماتیجوویچ که حاا هدایــت این تیم را بر 

عهده گرفته است. 
با حضور لما، دوران دوری اکرت از تیم اصلی ادامه 
پیدا کرد تا این مهاجم 21 ساله روزهای تلخی را 

در اسپانیا سپری کند.
سلتاویگو بعد از شکست 4 بر 2 مقابل رئال مادرید 
در هفته دوازدهــم، 14 امتیازی ماند تا همچنان 
رده چهاردهــم جــدول رده بنــدی را بــه خود 
اختصاص بدهد. با توجه به نیمکت نشــینی اکرت، 
حتی در تیم دوم سلتا، بعید نیست این مهاجم از 
باایدوس جدا شود و در نقل و انتقاات زمستانی 
پیراهن تیم جدیدی را بپوشد. تیمی که شاید در 

دسته های پایین تر فوتبال اسپانیا یا آلمان باشد.

 مهدی تــاج در نامه ای خطاب به دکتر ســلطانی فر 
نوشــته که اســتعفا نخواهد داد و منتظر نشســته 
تــا وزارت ورزش تکلیفــش را روشــن کند. موضع 
وزارت ورزش اما از همان ابتدا هم روشــن بود؛ همه 
بازنشسته ها باید بروند. با این حال رییس فدراسیون 
توپ را بــه زمیــن وزارت ورزش انداخته. آن هم در 
حالی که شــنبه 26 آبان ماه، مهلت بازنشسته ها برای 
خروج از مناصب دولتی به پایان می رســد و آنها در 
این چهار روز باقی مانده، یا باید اســتعفا بدهند و یا 
بمانند تا وزارت ورزش که به نظر می رســد همچنان 
بر مواضع قبلی خود در مورد اجرای قانون ایســتاده 
اســت، بر اســاس قانون آنها را برکنــار کند. نتیجه 
این برکناری هم روشــن اســت؛ تعلیق فوتبال ایران 
کــه چون برای بار دوم اتفــاق می افتد، به لغو امتیاز 

فدراسیون منجر خواهد شد.
سکوت این روزهای رییس فدراسیون فوتبال را جدی 
نگیرید. جدی تر از آن، خطری است که ما با خوشبینی 
»تعلیق« می خوانیمش اما خیلی وحشتناک تر به نظر 
می رسد. چیزی شبیه به لغو امتیاز فدراسیون فوتبال 
ایران از ســوی فیفا. فوتبال ایران اگر تعلیق شــود، 
دنیایی متفــاوت از قبل را تجربه خواهد کرد چرا که 
فدراســیون جهانی تعلیق و تشکیل کمیته انتقالی را 

برای اخطار دوم کافی نمی داند.
گذشته از آن، داستان تعلیق قبلی فوتبال ایران کاما 
متفــاوت بود از امروز. ایرادی که فیفا از فدراســیون 
فوتبــال ایــران گرفــت و تعلیقش کرد، نداشــتن 
اساســنامه بود و دخالت سیاست در فوتبال ایران را 
هم ضعف و فقدان اساسنامه دانسته بودند. این بار اما 
همه چیز فرق می کند و با وجود اساســنامه، احتماا 
باید منتظر یک فاجعه برای فوتبال و شاید هم ورزش 

ایران باشیم.
آغاز این داســتان اما کجا بود که حاا ما را رســانده 
بــه تعلیق و تحریم و لغو امتیــاز؟ بیایید برگردیم به 
فصل اول. به اردیبهشــت همین امســال که مجلس 
شــورای اســامی ایحه ای ارائه و دو ماه بعد از آن 
یعنــی در تیرمــاه، طرحی را تصویب کــرد مبنی بر 
عدم به کارگیری تمام بازنشســته ها در تمام مناصب 
دولتی. بر اســاس این حکم، همه  بازنشسته هایی که 
در مناصب دولتی هســتند، باید اســتعفا بدهند و از 

پست هایشان کنار بروند.
مثــل همه طرح های پیش از آن، این طرح هم وقتی 

قابلیت اجرایی پیدا کرد که از شورای نگهبان تاییدیه 
گرفت. ُمهر تایید شــورای نگهبــان در واقع مصوبه 
مجلس را قطعیت بخشــید و برای مانــدن مدیران 
بازنشســته  هیچ شانسی نگذاشــت. آن موقع نام 17 
رییس فدراسیون ورزشی و مدیر در وزارت ورزش را 
به عنوان بازنشســته شنیدیم اما فهرست بازنشسته ها 

در نهایت به 35 نفر رسید.
معنــی اش این بود که از فدراســیون فوتبال نه فقط 
مهدی تــاج، بلکه علــی کفاشــیان )نایب رییس( و 
محمدرضا ساکت )دبیرکل( هم رفتنی اند. هر سه اما 
همچنان روی صندلی هایشــان نشسته اند و تکیه گاه  
آنهــا هم این جمله بند اول اساســنامه فدراســیون 
فوتبال اســت که »فدراســیون فوتبــال جمهوری 

اسامی ایران نهادی است غیردولتی.«
همین اساســنامه بر خاف آنچه علی کریمی در 
اعتراضش به غیرقانونی بودن فدراســیون به زبان 
آورده بود، این طور که تاج و کفاشیان ادعا کرده اند 
به تصویب هیات دولت رسیده است اما این خیلی 
هم اهمیت ندارد. فدراسیون فوتبال چه در هیات 
دولت تایید شــده باشد و چه نشــده باشد، فیفا 
تاییدش کرده و این یعنی که فدراســیون جهانی 
فوتبال، فدراسیون ایران را یک نهاد دولتی یا حتی 

نیمه دولتی نمی داند.
کار امــا وقتی گــره خورد که مهدی تــاج اوایل 
مهرماه به سوییس سفر کرد. سفری که بر خاف 
همه کارهــا و برنامه های فدراســیون درباره اش 
خبررسانی نشــد و حتی دیدار رییس فدراسیون 
با جیانی اینفانتینو هم از چشم رسانه ها دور ماند. 
این دیدار وقتی لو رفت که عکس تاج و اینفانتینو 
منتشر شد و تازه آن موقع همه از هم می پرسیدند 
تاج کی و به چه دلیل به دیدار رییس فیفا رفته؟ 
تنها واکنش فدراســیون فوتبال به لو رفتن چنین 
خبری این بود که با پیش کشــیدن بحث تمدید 
قرارداد کارلوس کی روش، حواس ها را به ســمتی 

دیگر متمرکز کنند و موفق هم شدند اتفاقا.
آقای رییس رفتــه بود تا همین برکنــاری اش را به 
گوش فیفا برســاند و بگوید دولت ایران برای استعفا 
به او فشــار آورده که معنی  خیلــی واضح و دقیقش 
می  شود همان دخالت سیاست در ورزش و نتیجه اش 
تعلیق اســت. چیزی که تاج و دو بازنشســته دیگر 
فدراسیون فوتبال به خوبی از آن آگاهند و این را هم 
می دانند که اگــر اتفاقی برای فوتبال ایران بیفتد آن 
اتفاق نه تعلیق، بلکه تحریم و لغو امتیاز فدراســیون 

خواهد بود.

درســت مثل همان اتفاقی که کویت تجربه اش کرد. 
آنها هم ابتدا به دلیل دخالت سیاســت در ورزش از 
سوی فیفا تهدید و سپس تعلیق شدند اما از فرصتی 
که فدراســیون جهانی برای تشکیل کمیته انتقالی و 
تغییر شرایط به آنها داده بود، استفاده نکردند و فیفا 
هم به کل امتیاز فدراســیون فوتبال کویت را گرفت. 
حاا ما باید بترســیم و البته تا اان آگاه شده باشیم 
کــه فیفا اهل فرصت دادن های مدام نیســت و برای 
اخطار دوم، می رود ســراغ لغو امتیاز فدراســیون تا 

اطاع ثانوی.
خطر بزرگتری هم البته هست که شاید کسی به آن 
توجه نکرده اما می تواند از فدراســیون فوتبال فراتر 
بــرود و کل ورزش ایران را تحت تاثیــر قرار بدهد. 
خطری کــه از آن حرف می زنیم، این اســت که در 
صــورت تعلیق و یا لغو امتیاز فوتبــال ایران، ممکن 
است اتفاق تلخی را که برای کویت افتاد، برای ما هم 
تکرار شــود و کار را به ورزش های دیگری بکشاند که 
ماجرای بازنشسته ها را با وام گرفتن از قوانین داخلی 
کشور و فرصت دادن به زنان و مدیران جوان، توجیه 

کرده است.
تاج و بازنشســته های فدراســیون فوتبــال اما بدون 
توجه به شــرایط خاص ورزش کشور، بر ماندن اصرار 
می ورزند و ابــد نمی دانند که اگر کمیته بین المللی 
المپیــک به ماجرا ورود و احســاس کند که در همه 
فدراســیون ها همین وضع حاکم اســت، کل ورزش 
ایران تعلیق خواهد شــد. همانطور که پیش تر کویت 
را تعلیق کردند و دیدیم که ورزشــکاران این کشور 
در المپیــک ریو زیر پرچم کمیته بین المللی المپیک 

مسابقه می دادند.
کل داســتان این اســت کــه بر اســاس قانون منع 
به کارگیری بازنشســته ها، مهدی تاج، علی کفاشیان 
و محمدرضا ســاکت باید استعفا بدهند اما هیچکدام 
حاضر به این کار نیســتند. بدتر اینکه پیش از ســفر 
اینفانتینو به تهران برای تماشای فینال لیگ قهرمانان 
آســیا، فاطما ســامورا دبیرکل فیفا در نامه ای فوری 
خطاب به دبیرکل فدراسیون فوتبال ایران )محمدرضا 
ساکت( نوشته فدراسیون جهانی از طریق رسانه های 
ایران مطلع شــده که دولت در کار فدراسیون فوتبال 
دخالت کرده و به مدیرانش فشار آورده که باید کنار 
برونــد. این را هم یادآوری کرده که با توجه به قانون 
فیفا مبنی بر اینکه همه فدراســیون ها باید استقال 
کامل داشته باشند، از دبیرکل فدراسیون خواسته که 

فیفا را در جریان ریز ماجرا قرار بدهد.
همین تاکید بر آگاهی از ماجرا از طریق رســانه های 

ایران که در ابتدای نامه ســامورا دو بار تکرار شــده، 
ما را متوجــه اتفاقی می کند کــه در حال رخ دادن 
است و این عامت سوال را هم در ذهن مان می نشاند 
که اگر مرجع اطاعاتی فیفا رســانه های داخلی ایران 
باشــند، فدراســیون فوتبال چطور نگران نیست که 
گزینشــی بودن حضور زنان در ورزشگاه و اینکه در 
آینده درهای ورزشــگاه همچنان به روی آنها بســته 

خواهد بود، لو نرود؟
جالب تر اینکه به جای پاســخگویی بــه نامه دبیرکل 
فیفا، بازنشســته های فدراســیون فوتبال با همراهی 
اعضای هیات رییسه به دیدار رییس مجلس می روند 
تا شــاید راهی پیدا کنند برای ماندن. علی اریجانی 
اما با دو جملــه تکلیف آنها را روشــن می کند. اول 
اینکه قانون منع به کارگیری بازنشســته ها فدراسیون 
فوتبال را هم شــامل می شود و مورد دوم که مهمتر 
اســت، اینکه خود مدیران فدراســیون فوتبال مثل 
فدراسیون های والیبال و کشتی قانون رسمی ایران را 
برای فیفا توضیح بدهند تا بعد از رفتن شــان مشکلی 

پیش نیاید.
بازنشســته ها اما باز هــم کاری را انجام می دهند که 
دلخواه خودشــان است. مهدی تاج در نامه ای خطاب 
به دکتر ســلطانی فر می نویسد که اســتعفا نخواهد 
داد و منتظر نشســته تــا وزارت ورزش تکلیف او را 
روشــن کند. موضع وزارت ورزش البته از همان ابتدا 
هم روشن بود؛ همه بازنشســته ها باید بروند. رییس 
فدراسیون اما فیفا را اهرمی برای تهدید قرار داده و با 
اعام اینکه: »خودتان موضوع را به گوش فدراسیون 
جهانــی برســانید.« توپ را به زمیــن وزارت ورزش 

انداخته است.
آن هم در حالی که روز شــنبه 26 آبان ماه، مهلت 
بازنشسته ها برای خروج از مناصب دولتی به پایان 
می رسد و آنها در این چهار روز باقی مانده، یا باید 
اســتعفا بدهند و یا می ماننــد و وزارت ورزش که 
به نظر می رســد همچنان بر مواضع قبلی خود در 
مورد اجرای قانون ایستاده است، موظف می شود 
بر اســاس قانون آنها را برکنار کنــد. نتیجه این 
برکناری هم روشن است؛ تعلیق فوتبال ایران که 
چــون برای بار دوم اتفاق می افتــد، به لغو امتیاز 

فدراسیون منجر خواهد شد.
اما آیا تاج و دو بازنشســته دیگر فدراســیون فوتبال 
حاضرند به خاطر منافع شــخصی خودشــان نه فقط 
فرصت موفقیت تیم  ملــی در جام  ملت های پیش رو، 
بلکه تمام داشته های فوتبال ایران را بسوزانند و تنها 

دلخوشی یک ملت را از آن بگیرند؟

هری فورســتر، یکی از ستاره هایی بود که ابتدای 
فصل و با اصرار جان توشاک پیراهن تراکتورسازی 
را پوشید تا برای این تیم در لیگ برتر بازی کند. 
فورســتر فوتبال خود را در برنتفورد انگلیس آغاز 
کرد و ســپس پیراهن تیم هایی چون کلیمارناک 
اسکاتلند، دانکستر روورز انگلیس، رنجرز اسکاتلند 
و سپس ویمبلدون در لیگ یک جزیره را پوشید. 
فورســتر در آخرین تجربه خود، قبل از حضور در 
ایران، 36 بازی برای ویمبلدون انجام داد و 3 گل 

برای این تیم قدیمی به ثمر رساند.
فورســتر بافاصله بعــد از حضــور در ایران، در 

ترکیب تراکتورسازی قرار گرفت. او 2 بازی برای 
این تیم انجام داد. ابتدا مقابل نســاجی  قائمشهر 
و ســپس استقال در ورزشــگاه آزادی. ماحصل 
حضور او در تراکتورســازی، فقط انجام همین 2 
بازی بــود و البته 104 دقیقــه حضور در زمین. 
او بــه قدری ضعیف کار کرد کــه خیلی زود نظر 
مدیران تراکتورســازی تغییر کرد و او مجبور شد 
با انتقالی قرضی پیراهن ماشین ســازی را بپوشد. 
باشــگاهی که تقریبا زیرمجموعه تراکتورســازی 
اســت و بازیکنان مازاد تیم نخست فوتبال تبریز 

را جذب می کند.

فورســتر از وقتی پیراهن ماشین سازی را پوشیده 
هرگز بــرای این تیم بازی نکــرده. او در یکی از 
تمرینات، از ناحیه مچ پا آسیب دید. مصدومیتی 
که در ایران درمان نشد و فورستر به انگلیس رفت 
تا هم پای آســیب دیده خود را به پزشکان نشان 

بدهد و هم مراسم ازدواج خود را برگزار کند.
از آخرین حضور فورســتر در ایران، حدود 3 ماه 
و 3 روز می گذرد. گفته می شــود او قصدی برای 
بازگشــت به ماشین سازی ندارد و به همین دلیل 
بهترین بهانه برای او، مراســم ازدواجی است که 
البته مدت ها از برگزاری آن گذشته و دیگر برای 

مدیران باشگاه ماشین ســازی چنین عذری قابل 
قبول نیست.

ماشین ســازی برای فــرار از پرداخت مبلغ باای 
قرارداد فورســتر، ســعی در فســخ قرارداد این 
هافبک- مهاجم انگلیسی و 27 ساله دارد. بازیکنی 
که مشخص هم نشــد چرا به تراکتورسازی آمد، 
چرا جدا شــد و به چه دلیل پیراهن ماشین سازی 
را پوشید؟ فقط مبلغ فراوانی برای جذب فورستر 
هزینه شده که البته سودی هم برای باشگاه های 
تراکتورسازی و ماشین سازی - حداقل در زمین- 

نداشته است.

در مراسم ساانه بهترین های فوتبال اسپانیا، جایزه بهترین بازیکن تیم ملی اسپانیا در فصل گذشته را به ایسکو آارکن، هافبک تیم فوتبال رئال مادرید اهدا کردند. 
اگرچه سال 2018 برای فوتبال اسپانیا در رده ملی سال خوش یمنی نبود و اخراج شوکه کننده سرمربی سابق ماتادورها )خولن لوپتگی( در آستانه آغاز جام جهانی 
2018، ضربه مهلکی به پیکر این تیم زد و در نهایت باعث حذف زودهنگام آن شد اما باز هم در میان بازیکنان این تیم ایسکو به عنوان بهترین بازیکن انتخاب شد. 
او یکی از تأثیرگذارترین بازیکنان تیم ملی این کشور در مسیر صعود مقتدرانه به جام جهانی بود بخصوص در مصاف خانگی این تیم و ایتالیا که با پیروزی 3 بر صفر 
ماتادورهای میزبان خاتمه یافت. او در فصل گذشته 12 بازی ملی انجام داد که در آنها 6 گل زد و در بسیاری از گل های دیگر تیمش نقش داشت. او در روسیه هم 
بهترین بازیکن تیم ملی اســپانیا بود هرچند عملکرد ضعیف هم تیمی هایش مانع از صعود ماتادورها به مراحل پایانی شــد و این تیم در مرحله یک هشتم نهایی در 
ضربات پنالتی به روسیه باخت و حذف شد. ایسکو پس از دریافت جایزه اش گفت: »من بسیار خوشحالم و قدردان این جایزه هستم. دریافت چنین جوایزی همیشه 

مایه افتخار است و من امیدوارم که باز هم چنین جوایزی کسب کنم.«

اصرارهای تاج برای ماندن به اینجا می رسد: 
لغو امتیاز فدراسیون فوتبال

بازیکن انگلیسی به تبریز برنمی گردد؟ 
ماجراهای فورستر و ماشین سازی: 3 ماه برای یک جشن عروسی

ایسکو بازیکن سال اسپانیا
اکرت، از رئال مادرید تا 
نیمکت نشینی در تیم دوم

گزارش یک

تایم اوت

قاب روز

طنزیم

کامنت

بیانیه  ای اف سی
ملت شــریف ایران! جاتون خالی هفته قبل دو روز 
چتر شدیم تهران، خیلی خوش  گذشت. هرچی دم 
دستشون بود دادن افتتاح کردیم، شام و ناهار هم 
تپل! فقط ایــن خواننده در پیتا چی بود آوردین ؟ 
بهتر مهتر نداشتین؟ همون دی جی فسنقری مگه 
چش بود؟ از روز اولی که آقای کفاشیان کلیپ های 
این بابارو نشــون داد تا همین امروز مشتری پروپا 
قرصش هســتیم و همیشــه تو کمیته مسابقات و 
جلسات مهم، اول چند تا کلیپ ازش می بینیم بعد 
دستور جلسه رو شــروع می کنیم. همین دبیر کل 
هندی ما عاشــق اون آهنگ »بازم شراره همه رو 
دیوونه کرده، موهاشو عروسکی شونه کرده« شده 
و زنگ موبایلش هم همینــه. جدا و عمیقا از این 

بابت سرخورده شدیم.
اما اصل مطلب. آقای تاج و کفاشیان از ما خواستن 
کــه به اطاع شــما برســونیم در صورتی که این 
دو تا عزیــز دل رو بخواین به بهانه بازنشســتگی 
بذارین کنار، ما اوفتــون می کنیم. ما هم تصمیم 
گرفتیم این تیر هوایی اول رو در کنیم. اگر دوست 
جوونیای ما رو به خاطر بازنشستگی بذارین کنار، 
اوفتون می کنیم. ما تو تهران تا خرخره چلو مرغ و 
گوشفیل و دوغ خوردیم. اان زیر نمک دوستانیم. 
انصاف بدین بعد اون همه غذای چرب، نمی تونیم 
اجازه بدیم شما دوست جوونیای مارو کنار بذارین. 

انصاف نیست.
البته بدمون نمیاد اگر راه دســتتون هست دوباره 
دعوتمون کنید بیایم تهران چند روزی چتر بشیم 
مذاکــره کنیم. البتــه طبیعتا تاثیــری تو نظر ما 
نمی ذاره و ما قدردان زحمات و بریونی های عزیزان 
هستیم ولی گفتیم فرصتیه که بیایم غذای وایت 
نفر بعدی رو هم آزمایش کنیم ببینیم چه مزه ایه.

خاصه ایــن بیانیه رو صــادر کردیم کــه بهتون 
هشــدارهای ازم رو بدیــم. اگر بــه زبون خوش 
دوست جوونیای مارو ســر پستشون نگه داشتین 
که ممنون می شــیم و مهمونی و پارتی بود میایم. 
اگر دوســتای ما رو اذیت کردیــن، میایم اوفتون 
می کنیم و تعلیق می شــین. جام ملت های آســیا 
هــم نمیرین. ببینین تو همین چند ماه چقدر مایه 
ریختین تو حســاب کارلوس؟ چقدر باهاش دعوا 
داشتین؟ دیدین چطوری نیومد فینال بغل دست 
ما بشــینه تخمه بشــکنه؟ واقعا دلتون نمی خواد 
زودتر برین جام ملت ها و از شرش خاص بشین؟ 
یه دو ســه ماه این رفقیای ما رو ســر جیگرتون 
تحمل کنین. اگر تو جام ملت ها نتیجه نگرفتین ما 
خودمون تعلیقتون می کنیم که بعدش برین با هر 
کی می خواین قرارداد ببندین ولی تا جام ملت های 
آســیا دوماه دیگه مونده. تحمل کنین بعدش یه 

خاکی تو سرمون می ریزیم.
دیجی فسنقری وی او یو!

نتیجه اخاقی: دو روز تهران سرچه چیزی مشغول 
مذاکره بودید که تهش به این بیانیه رسید؟

هومن جعفري
Houman Jafari

قیل و قال

 چطور قانون بازنشستگان 
به جام ملت ها وصل می شود؟ 

 بحث بازنشســتگان شاغل در فدراســیون های ورزشی با 
نزدیک شدن به روز اجرایی شدن این قانون هر روز داغ تر 
می شود و هر دم هم از این باغ بری می رسد. عده ای مخالف 
دولتی بودن فدراسیون فوتبال هستند و عده ای مستنداتی 
بــرای غیردولتی بودن این فدراســیون ارائه می کنند. در 
حالی که این قانون مشــمول همه فدراسیون های ورزشی 
شده اســت و تقریباً بسیاری از مدیران ورزشی در تدارک 
ترک پست های شان هستند، مسووان فدراسیون فوتبال 
همچنان با تمســک به هر طنابی ســعی در تبرئه کردن 
خودشــان از این قانون مصوب مجلس دارند. همانطور که 
در گزارش های پیشین نوشتیم، موضوعاتی از قبیل جانباز 
بودن، تعلیق احتمالی فدراسیون و... از روز اول مطرح شد 
و در نهایت بحث مســتثنی بودن فدراسیون فوتبال پیش 
کشیده شد اما حاا حرف های دیگری هم شنیده می شود.
همگان از شرایط تیم ملی آگاه هستند، کارلوس کی روش 
بعــد از حضور قریب به 8 ســال در تیم ملی نشــان داده 
اســت که تغییرات مدیریتی چنــدان تاثیری روی تیم و 
عملکــردش ندارد و همچنان با همان وضعیت قبلی پیش 
می رود و چــه بســا از جابجایی مدیران در فدراســیون 
فوتبــال بهترین بهره را هم برای آماده ســازی بهتر تیم 
ملی می برد اما جالب اســت که اکنون که به زمان اجرایی 
شــدن این قانون نزدیک می شویم، در بوق و کرنا می شود 
که چه لزومی دارد در شرایطی که چند ماه بیشتر به جام 
ملت ها نمانده اســت، در راس مدیریت فدراسیون فوتبال 
تغییرات به وجود بیاید. همانطور که ذکر شد اوا الزاماً این 
تغییرات با وجود فــردی مثل کی روش در راس کادرفنی 
تیم ملی، نه تنها به زیان این تیم نخواهد بود، چه بسا یک 
مدیریت جدید، کمک بیشــتر و بهتری هم برای تیم ملی 
باشــد و در ثانی اگر اینگونه باشــد به نظر می رسد زمانی 
برای جابه جایی مدیران در این فدراســیون نخواهد بود و 
با مشــغله ای که تیم ملی دارد، همــواره بهانه هایی برای 

اینگونه تغییرات خواهد بود.
اما پرواضح است که قانون مصوب مجلس شورای اسامی 
با دایل و مســتندات متقن شامل فدراسیون فوتبال هم 
می شــود و بهانه هایی مثل جام ملت ها و تعلیق احتمالی 
فدراســیون فوتبال قطعاً بهانه هایی برای حضور شــرایط 
کنونی مدیریتی این فدراســیون خواهد بود. جالب است 
که مدیران فدراســیون فوتبال بــرای دریافت بودجه های 

میلیاردی از دولت هم تیم ملی را بهانه می کنند.

 هزینه سنگین فرمول یک
 برای برزیلی ها

قرارداد فعلی پیســت »اینتراگوس« برزیل با مســووان 
رقابت های اتومبیلرانی فرمول یک قهرمانی جهان در سال 
2020 به پایان می رســد ولی برزیلی ها اعام کرده اند که 
بهبود و ارتقا ســطح کیفی و جو پیست اینتراگوس برای 
آنها هزینه زیادی دارد. برونو کوواس، شهردار سائوپائولو در 
این مورد می گوید: با وجود هزینه های زیادی که میزبانی 
مســابقات فرمول یک و نگهداری پیســت برای ما دارد، 
می خواهیم این گرندپری را حفظ کنیم چون برای شــهر 
سائوپائولو اهمیت زیادی دارد. گرندپری برزیل، تنها رقابت 
فرمول یک در آمریکای جنوبی اســت امــا برزیل بعد از 
»فیلیپه ماسا« که در سال 2008 از مسابقات کناره گیری 
˺ F نداشــته است. هولدینگ رسانه ای  کرد، راننده ای در 
»لیبرتی مدیا« آمریکا به عنــوان مالک رقابت های فرمول 
یــک، قصد دارد با اضافه کردن گرندپری ویتنام و افزایش 
˺ F  را گســترش دهد. از  میزبانی های آمریکا، رقابت های 
طرفی مدیران فرمول یک نیز تعصب زیادی به حفظ روح 
ورزشی مســابقات دارند ولی گریزی از فعالیت اقتصادی 
برای آنها متصور نیســت. مســووان برگزاری مســابقات 
˺ F  است  فرمول یک می گویند: برزیل کشور مهمی برای 
ولی عجله ای برای تمدید قرارداد اینتراگوس وجود ندارد.

تعابیر و واژگان مختلف را بین ورزش های متعدد »ُســر« دادن و برای همه 
رشته های ورزشی یک نسخه مشابه پیچیدن، راهکار ارائه نمی دهد بلکه گره 

مشکات را کورتر می کند.
برای کشــف راه حل هر پدیده ای ابتدا باید وسعت و ابعاد آن شناخته شود 
و با کاربســت اندیشــه ها از زوایای مختلف، مسأله مورد نظر را بررسی کرد، 

سپس شیوه برون رفت از مشکل را بر پایه مفروضات درست به دست آورد.
در روزهای اخیر ملی پوشــان بسکتبال در جلســات تیمی خود با مسووان 
از جمله رییس فدراسیون بســکتبال مسائلی را به شور گذاشتند تا راه حل  
اساســی پیدا کنند. دو پنجره رقابت های انتخابی جام جهانی بســکتبال در 
پیش اســت و تیم ملی شرایط سختی را ســپری می کند و بالطبع بازیکنان 
ملی پوش بهترین نفراتی هستند که می توانند شرایط درون تیمی را با مسائل 

و مشکاتی که دارد بازگو کنند.

در کوچک ترین تا بهترین تیم های دنیا برگزاری جلسات تیمی اتفاقی طبیعی 
اســت اما ظاهرا تاش هایی صــورت می گیرد تا حضــور تعدادی ملی پوش 
بســکتبال در اتاق آقای رییس را غیرطبیعی و زاییده پدیده بازیکن سااری 

تعبیر کند.
 ملی پوشــان بســکتبال بــرای بســیاری از مربیــان و کارشناســان حتی 
دست اندرکاران ورزش، از جمله نجیب ترین ورزشکاران به شمار می روند که 
استفاده از ترکیب نامانوس بازیکن سااری در قبال فعالیت های صورت گرفته 

مانند یک شوخی است.
فدراســیون بسکتبال باید خوشحال باشــد حرف ها و درددل های بی واسطه 
و مســتقیم در جلسات رودررو زده می شــود و درک حرفه ای ملی پوشانش 
بااســت که مســائل را بیرون نمی برنــد، جار نمی زنند و جنجال درســت 

نمی کنند. 
واکنش های ملی پوشان در یک اتمسفر مثبت و حقیقت گویی ارزیابی می شود 

که شایسته یک گروه در فرهنگ سالم گروهی است.
با توجه به ســن و تجربه ملی پوشــان، پاســخ واکنش ها را باید با بررســی 
مجموعه ای پیدا کرد که در آن ارزش موضوع همبســتگی حفظ شــود. در 
این بین افراد روی اشــتباه هایی که داشتند فکر و برطرف شان کنند. روحیه 
همبســتگی در نشــان دادن نقصان های افراد تا پنجره بعدی مثبت است و 

نباید آن را با چوب »بازیکن سااری« تخطئه کرد.

امــروز تنها یک بازی والیبال میهمان آنتن تلویزیون خواهد بود. از ســری رقابت های لیگ 
برتر والیبال بازی شــهرداری تبریز - شــهرداری ارومیه ساعت 16 به صورت زنده از شبکه 

ورزش پخش خواهد شد.

یک ســال پیش در چنین روزی جلد ایران ورزشــی به ماجرای کمک ستاره های ورزش به 
زلزله  زده های کرمانشــاه اختصاص داشت و با تیتر »پهلوانان کجایند؟« به آن پرداخت. در 
این مطلب می خوانیم: کمک های مردمی و انســانی از همه جای کشور به سوی غرب ایران 
ســرازیر شده تا در ســوز سرمای پاییزی و ســوز دل های زخمی، مرهمی باشد برای ادامه 
زندگی بازمانده ها. در این میان اما رفتار ســتاره های ورزش حیرت انگیزتر از این ســربازان 
مجازی اســت. آنها که با این موج بیهوده همراه شــده اند و به جای اقدام عملی و عاجل، به 
لشکرکشی مجازی بسنده کرده اند. آنها که محبوبیت، مکنت و جایگاه امروزی را از مردمی 
وام گرفته اند که بخشــی از آنها امروز در کردستان به خاک سیاه نشسته اند و کمترین توقع 
این اســت که حاا به یاری آنها بشــتابند و صادقانه و بی آایش و بی منت چند روزی از 
زندگی اکچری بریده و دل به دریا بزنند؛ دریایی که تنها در آن کمک بی قید و شرط حرف 

اول است. ستاره هایی که حاا باید حاشیه را رها کرده و به متن بازگردند.

کــی فان دیک قطر پاســور هلندی فصل 
پیش تیــم والیبال پیکان پــس از پایان 
قــراردادش با این تیم بــه ایتالیا رفت و 
توانســت در کنار دیگر شــاگردان خوان 
˻ A برسد  سیچلو به عنوان قهرمانی سری 
˺ A کند.  و تیم »مولفتا« را راهی ســری 
او بــا این حال ترجیح داد راهی آمریکای 
جنوبی شــود و برای »لیبرتــاد بورگی« 

آرژانتین بازی کند.
 به هــر حال بــا حضــور بازیکنی مثل 
»فرنانــدو هرناندس« کوبایی، او شــانس 

زیادی برای بازی کردن نداشت.
فان دیک در مورد لیگ آرژانتین می گوید: 
»تیم لیبرتاد به ســختی تاش می کند تا 
جایــی در بین تیم های برتــر لیگ برای 
خود دســت و پــا کند. رییس باشــگاه 
ایده های بســیار بزرگی در ســر دارد و با 
وجــود کمبودهایی که وجود دارد، تاش 
می کند تــا تیمش در بیــن بهترین های 
 ،UPCN لیگ باشــد. تیم های بولیوار و
قدرت های لیگ هســتند و ما می خواهیم 

از آنها امتیاز بگیریم.«
او ادامــه داد: »من همیشــه تیم هایی را 
انتخــاب می کنم که برای ســایرین یک 
چالش به حســاب بیایند تا پیشرفت کنم 
و فصلی به یاد ماندنی داشــته باشم. من 
فصل گذشــته در ایران بــودم. هواداران 
آنجا دیوانه والیبال هســتند. ســپس به 
˻ A ایتالیا رفتم و قهرمان شدیم.  ســری 
من با هدفی مشــابه به آرژانتین آمدم و 

می خواهم سطح بازی ام را ارتقا دهم.

بازیکن سااری در بسکتبال یک شوخی است

لیگ برتر والیبال

»پهلوانان 
کجایند؟«

گزارش دو

روی آنتن

در چنین روزی
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هواداران ایرانی، دیوانه والیبال هستند سیاه و سفید
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