
حميدرضا عرب 
Hamidreza Arab

اجرای طرح واگذاری ســرخابی ها به بخش خصوصی نیازمند ایجاد مقدماتی است 
که باید از همین حاا کلید بخورد و دو باشگاه بزرگ پایتخت در مسیر درست انتقال به 
بخش خصوصی قرار بگیرند. اگر منظور تصمیم گیران این دو باشگاه از واگذاری، سپردن 
مســوولیت های مالی این دو باشگاه به شرکت یا ارگانی خاص است که اساسا نمی شود 
اســمش را خصوصی سازی گذاشــت اما اگر به واقع متولیان این دو باشگاه برای انتقال 
امتیاز اســتقال و پرســپولیس به بخش خصوصی مصرند باید زیرساخت های واگذاری 

را فراهم کنند.
پیــش از اینکه دوباره وزیر ورزش و جوانان درباره واگذاری امتیاز ســرخابی ها به 
بخش خصوصی حرف بزند، به یاد می آوریم که 4 سال پیش نیز وزیر وقت در این راستا 
کمیته ای را معرفی کرد و امیررضا خادم مســوول انتقال امتیاز این دو باشگاه به بخش 
خصوصی لقب گرفت اما پروژه خیلی زود به بن بســت خورد؛ به این دلیل که اساســا 
استقال و پرسپولیس نمی توانستند سودی برای مالکان آتی خود داشته باشند و شاید 
تصمیم گیران وقت نیز به ســبب همین فراهم نبودن زیرساخت ها و ترس از ورشکسته 
شــدن مالکان آتی این دو باشگاه بود که قید واگذاری را زدند و اعام کردند که این دو 
باشــگاه با حمایت شرکت های ارتباطات و البته زیر نظر وزارت ورزش به راه خود ادامه 

می دهند.
یکی از عمده دایلی که باعث برهم خوردن پروژه واگذاری شــده، سود ده نبودن 
این دو باشــگاه بود. وضعیتی که امروز هم تداوم دارد. تکرار مکررات است اما تا زمانی 
که این دو باشــگاه حق پخش تلویزیونی خود را به صورت تمام و کمال دریافت نکنند 
هیچ شــرکت یا شــخصی حاضر به خرید امتیاز ســرخابی ها نخواهد بود. مضاف بر آن 
کارشناســان اقتصادی در بار اول که ماجرای واگــذاری کلید خورد، بارها اعام کردند 
که این دو باشگاه ابتدا باید وارد فرابورس و بعد بورس شوند و تراز مالی شان برای همه 
روشن شود تا اگر شخص یا شرکت و ارگانی برای خرید این دو باشگاه اقدام کرد از سود 

ده بودن آن اطمینان حاصل کند.
عاوه بر آن، چنانچه امتیاز اســتقال و پرسپولیس به عنوان سهامی عام در بورس 
عرضه شود آنگاه پای مشــارکت مردمی نیز به میان خواهد آمد و بسیاری از ابهام های 
مالی این دو باشــگاه برطرف خواهد شــد اما تا به امروز هیچ اقدام عملی در این راستا 
انجام نشــده و در عین حال شــاهدیم که متولیان ورزش ایران از عزم جزم خود برای 
واگذاری دو باشــگاه پرده برمی دارند. بدون شــک مادامی که این زیرســاخت ها فراهم 
نباشــد استقال و پرســپولیس هرگز خصوصی نخواهند شد و نباید واگذاری بخشی از 
امتیاز این دو باشگاه به شرکت یا ارگانی خاص را در نفس عمل، خصوصی سازی دانست 
چراکه تعریف خصوصی سازی در نگاه کلی انتقال بی قید و شرط و مهم تر از آن سوددهی 

باشگاه ها است که هم استقال و هم پرسپولیس از این ویژگی بزرگ محرومند.

واگذاریسرخابیهابهبخشخصوصی،مگرمیشود؟!
استقال و پرسپولیس در تونل وحشت سرمقاله

چراییغیبتسهبارهساماندراردویداخلیتیمملی
قــدوس سربــاز اســـت

 به سامان گفتند ایران نیا

 خبر 

چراییغیبتسهبارهساماندراردویداخلیتیمملی
قدوس سرباز است، به سامان گفتند ایران نیا

ســامان قدوس و غیبت او در اردوی تیم ملی ایــران، حرف و حدیث های 
فراوانی به وجود آورد. اینکه چرا ســامان از پاریس به تهران نیامد و قرار است در 
دوحه به تیم ملی اضافه شود، پرسشی اســت که با کمی جست و جو می توان به 
پاســخ آن رسید. سامان نخســتین بازی خود را برای تیم ملی، در تاریخ 5 اکتبر 
2017 - 16 بهمن 1396- مقابل توگو و در ورزشــگاه آزادی انجام داد. دیداری 
که با نتیجه 2 بر صفر به ســود ایران به پایان رسید و سامان هم در نخستین بازی 

ملی خود، نمایشی مناسب ارائه داد.
قدوس از آن روز بــه بعد، تنها یک بار در ایران برای تیم ملی بازی کرده و در 
باقی اردوها غیبت داشته است. او بعد از توگو، مقابل روسیه در کازان بازی کرد و 
سپس برابر پاناما در ورزشــگاه مرکور آره نا به میدان رفت. بازی مقابل ونزوئا در 
نایمخن، دیگر دیداری بود کــه قدوس برای تیم ملی انجام داد اما روز 17 مارس 
2018 - اواخر اسفند 96- ســامان غایب بزرگ تیم ملی در ورزشگاه آزادی بود. 
بازی مقابل ســیرالئون که ایران در غیاب قدوس توانست حریف خود را با نتیجه 

4 بر صفر شکست بدهد.
شکست مقابل تونس و پیروزی برابر الجزایر در حضور قدوس رقم خورد اما 
در روز خداحافظی تیم ملی با هواداران که در ورزشــگاه آزادی انجام شد، باز هم 
نامی از سامان میان اسامی بازیکنان ایران ندیدیم. او دوباره در یک بازی خانگی 
غیبت کرد و نتوانســت مقابل ازبکستان در تهران بازی کند. دیداری که با نتیجه 
یک بر صفر به ســود تیم ملی تمام شد. تیم ملی بعد از ازبکستان، راهی استانبول 
شد و در ورزشــگاه فاتح تریم مقابل تیم ملی ترکیه بازی کرد. این بار چون بازی 
خارج از ایران برگزار می شــد، قدوس هم توانست خود را به اردو برساند و مقابل 
این تیم اروپایی بازی کند. بازی با نتیجه 2 بر یک به ســود ترکیه به پایان رسید و 
البته ســامان عملکرد قابل قبولی به نمایش گذاشت. بازی با لیتوانی در مسکو و 
تنها چند روز قبل از آغاز جام جهانی، باز هم با حضور ســامان قدوس برگزار شد. 

دیداری که با نتیجه یک بر صفر به سود ایران تمام شد.
در 3 بازی جام جهانی روسیه، سامان همراه تیم ملی بود، هر چند به عنوان 
بازیکــن تعویضی به زمین رفت و هرگز در ترکیب ثابــت قرار نگرفت. بعد از جام 
جهانی، نخســتین بازی تیم ملی مقابل ازبکستان برگزار شد. قدوس به تاشکند 
رفــت و برای تیم ملی بازی کرد. او البته برای بازی مقابل بولیوی نیز به ایران آمد 
و در ترکیــب ثابت تیم ملی قرار گرفت. یک بازی نــه چندان مهم که با برد ایران 

به پایان رسید.
قدوس از وقتی ایران را انتخاب کرده، تنها 2 بار در تهران آفتابی شده و باقی 
اوقات با هماهنگی کارلوس کی روش در کشــوری دیگر به تیم ملی ملحق شده. 
نمونــه اش همین بازی مقابل ونزوئا که قرار اســت قدوس در دوحه به ترکیب 
تیم ملی اضافه شود. موضوع مهم درباره قدوس، مشکل خدمت سربازی اوست. 
به همین دلیل است که ســامان برای بازی مقابل ازبکستان، سیرالئون و حتی 
ترینیــداد و توباگو به تهران نیامد و حضور در ایــن بازی های تدارکاتی را از 
دست داد. قدوس در سال، یک یا دو بار می تواند به ایران سفر کند. اگر تعداد 
سفرهای او بیشتر شود، به دلیل مشمولیت و انجام ندادن خدمت سربازی 
نمی تواند از ایران خارج شــود. به همین دلیل و بــا هماهنگی هایی که 
میان او و کی روش صورت گرفته، سامان برای اردوهای داخلی به ایران 
نمی آید و ســعی می کند در کشوری دیگر، وارد ترکیب تیم ملی شود. 
بازی با ترینیداد و توباگو، نمونه بارز این مساله است. به قدوس گفتند 
ایران نیا تا مشــکلی از بابت خدمت ســربازی متوجه این بازیکن 

توانا نشود.
سامان، یکی مثل اشکان دژاگه و رضا قوچان نژاد است. 
زمانی مشکل خدمت سربازی اشــکان و گوچی، با خرید آن 
حل شد اما حاا قدوس نمی داند چه سرنوشتی در انتظارش 
است. اان قانون سخت تر شــده و البته فقط کی روش پشتیبان قدوس است. 
شــاید اگر اعتقاد کی روش به قدوس نبود، او بعد از غیبت در اردوهای داخلی، 

نمی توانست به ترکیب تیم ملی برسد و برای ایران بازی هم کند.
قدوس از حضور در اردوگاه تیم های ملی و تمرین کنار ســایر بازیکنان 
و البته فعالیت زیر نظر کارلوس کی روش لذت می برد اما چه ســود که مشــکل 
خدمت ســربازی مانع از حضور او در ایران می شود. سامان چاره ای جز این ندارد 
و البته فدراســیون فوتبال هم باید دســت به کار شود و مشــکل قدوس را برای 
همیشــه حل کند. آن وقت می توانیم امیدوار به حضور یک قدوس آماده، حتی 
در اردوهای داخلی تیم ملی باشیم. بازیکنی که اگر مشکل روحی روانی نداشته 
باشــد، می تواند بخش زیادی از مشکات تیم ملی ایران در فاز تهاجمی را حل 

کند و در جام ملت های آسیا بدرخشد.

رهبرانقابخطاببهمدالآورانبازیهایپاراآسیایی:
 انگیزه ای که ورزشکاران جانباز و معلول به جامعه می دهند

دو برابر بیشتر از سایر قهرمانان ورزشی است

رهبر انقاب خطاب به مدال آوران 
بازی های پاراآسیایی:

انگیزه ای که شما به جامعه 
می دهید دو برابر بیشتر از 
سایر قهرمانان ورزشی است

اصلمهموفراموششدهفوتبال
وقتی تیم ملی مدیریت و هدایت نمی شود

مــدال آوران و قهرمانان کاروان ورزشــی 
جمهوری اسامی ایران در بازی های پاراآسیایی 
اندونزی، چهارشنبه با حضرت آیت ا... خامنه ای، 

رهبر انقاب اسامی دیدار کردند.
 حضــرت آیــت ا... خامنه ای بــا تجلیل از 
افتخارآفرینــی قهرمانان جانبــاز و معلول، این 
قهرمانــی را نشــان دهنده عزم راســخ و به کار 
انداختن ظرفیت های پنهان دانستند و خطاب به 
آنان گفتند: »کار با ارزش شــما این بود که نشان 
دادید اگر ظرفیت های مغفول در وجود انســان و 
یا در کشــور به کار انداخته شود، قطعاً زمینه ساز 
پیشرفت و موفقیت های بزرگ خواهد بود.« رهبر 
انقاب اســامی با تأکید بر اینکه کاروان ورزشی 
جانبــازان و معلوان در بازی های پاراآســیایی، 
ملت ایران را روســفید کــرد، افزودند: »ورزش 
قهرمانی برای هر کشوری یک ارزش افزوده است، 
به گونه ای که برخی کشورها برای کسب عناوین 
قهرمانی، حتی با وجود شــعار غیرسیاسی بودن 
ورزش، مســائل سیاســی را در چارچوب فضای 
مربوط به ورزش های قهرمانــی قرار می دهند و 
در ورزش قهرمانی نیز کسب مقام به وسیله افراد 
جانبــاز یا معلول، بیانگر یک ارزش و عزم راســِخ 

مضاعف است.«
حضرت آیت ا... خامنه ای بــا تقدیر از اقدام 
مدال آوران بازی های پاراآســیایی در شــکر این 
نعمت و لطف الهی، خاطرنشــان کردند: »مشکل 
اصلی انسان های طغیانگر، غافل شدن از خداست 
و اینکه قهرمانان کاروان ایران بعد از کسب مدال، 
برای شکرگزاری این افتخار دست به آسمان بلند 
و یا ســجده می کردند، اقدام ارزشمندی بود که 
قطعاً زمینه ساز موفقیت های بیشتر خواهد شد.«

ایشــان اعتمــاد به نفــس ورزشــکاراِن 
جانبــاز و معلول به ویــژه بانوان ورزشــکار را در 
دفاع از ارزش هــای دینی و ملی خــود، اقدامی 
بسیار برجســته و ســتودنی خواندند و گفتند: 
»پرچمداری کاروان ورزشــی ایران به وسیله یک 
بانــوی دارای حجاب چادر و یا اقامه نماز جماعت 
و حضــور در نماز جمعــه، به معنای ایســتادن 
یک تنه در مقابــل تهاجم بی بندوباری و ولنگاری 
روزافزون دنیــا و کم نیاوردن در مقابل این هجوم 

است.«
رهبر انقاب اسامی افزودند: »در شرایطی 
که برخــی در میادین جهانــی توانایی مقاومت 
در مقابل هجــوم توقعات بی پایــان جبهه کفر و 
استکبار را ندارند و عقب نشــینی می کنند، شما 
ایستادگی، و با »قدرت نمایی فرهنگی« از حجاب 
و عفاف و لبــاس ملی و دینی خود دفاع کردید که 
من به همین دلیل صمیمانــه و عمیقاً از اعضای 
کاروان ورزشی جمهوری اســامی ایران تشکر 

می کنم.«
حضرت آیت ا... خامنــه ای جنگ کنونی در 
دنیا را »جنگ اراده هــا« خواندند و تأکید کردند: 
»شــما با حرکت ارزشمند خود نشان دادید که از 
اقتدار و اســتقال فرهنگی و اراده قوی برخوردار 

هستید.«
ایشــان یکی از نکات درس آموز در قهرمانی 
ورزشــکاران جانبــاز و معلــول را، به کارگیری 
ظرفیت های پنهان در وجود انســان برشمردند 
و تأکید کردند: »یکی از مشــکات بزرگ کشور 
در شرایط کنونی، استفاده نکردن از ظرفیت های 
فراوان ملی همچون ظرفیت هــای جغرافیایی، 
فرهنگی، انسانی، منابع زیرزمینی، تجاری و رفت 

و آمدهای بین المللی است.«
رهبر انقاب اســامی خاطرنشان کردند: 
»اگر از این ظرفیت ها به درســتی استفاده شود، 
قطعاً بسیاری از مشــکات کنونی اقتصاد کشور 

حل خواهد شد.«

حضرت آیت ا... خامنــه ای افزودند: »همه 
مــا به ویژه جوانــان باید از قهرمانــی جانبازان و 
معلوان درس بگیریــم و از ظرفیت های پنهان 
خود اســتفاده کنیم تــا بتوانیم به پیشــرفت و 

سعادت دنیا و آخرت دست بیابیم.«
ایشان، کســب شــش مدال در رشته شنا 
به وسیله یکی از ورزشکاران معلول را الهام بخش 
و نمونه بارز به کار انداختــن ظرفیت های درونی 

دانستند.«
رهبر انقاب اسامی همچنین ضمن تشکر 
از صرفه جویی های انجام شده در کاروان ورزشی 
جانبازان و معلــوان، ورزش قهرمانی را همچون 
یک قلــه و انگیزه بخش برای ترویــج ورزش در 
عموم مردم دانســتند و گفتنــد: »انگیزه ای که 
ورزشــکاران جانباز و معلول به جامعه می دهند، 

دو برابر بیشتر از سایر قهرمانان ورزشی است.«
حضرت آیت ا... خامنه ای در پایان با اشاره به 
سخنان و درخواست های قهرمانان، از وزیر ورزش 
و جوانان خواســتند این مطالبات را با جدیت در 

دولت پیگیری کند و به سرانجام برساند.«
در این دیدار، آقای مهــدی علیزاده جانباز 
و آزاده دوران دفــاع مقدس و دارنده مدال طای 
بازی های پاراآسیایی و خانم ها ساره جوانمردی، 
الناز دارابیان و عشــرت کردستانی از مدال آوران 
بازی های پاراآســیایی جاکارتا بــه بیان نکاتی 

پرداختند.«
بازی هــای  در  ایــران  ورزشــی  کاروان 
پاراآسیایی اندونزی توانست با کسب 136 مدال 
)51 طا، 42 نقره و 43 برنــز( با یک رتبه صعود 
نســبت به دوره قبلی، به مقام سوم این رقابت ها 

دست یابد.

کارلوس کــی روش به ســبب طراحی و پیاده کــردن مؤثر 
تاکتیک های تدافعی در تیم ملی فوتبال ایران شایسته تقدیر است 
امــا او در رعایت و اجرای برخی ماحظــات انضباطی و اجتماعی 
و احتــرام به همکارانــش و به واقع مربیان شــاغل در لیگ و افراد 
دارای افکاری متفاوت لغزش هایی داشــته است. مشکل اضافه ای 
که اخیراً در ارتباط با مســأله دوم بروز کرده، این اســت که برخی 
دســتیاران او هم وارد بازی نه چندان دلپذیر فوق شده و نسبت به 
ارکان و نمادهای آشــنای فوتبال ایــران کم لطفی کرده اند. بعد از 
آنچه میک مک درموت درباره حمید استیلی گفت، نوبت به مربی 
دروازه بان های تیم ملی رسیده است که بعد از شکست پرسپولیس 
مقابل کاشــیما مشــت گره کند و این شــائبه را تقویت نماید که 
آبشــخور تمام اعضای خارجی کادر فنی فعلی تیم ملی مخالف با 
پرسپولیس و سرمربی کروات آن است و حتی اگر حس منفی فوق 
به همان میزانی نباشــد که به نظر می رسد، کارهایی از این دست 

گمان فوق را تشدید و از شأن و اعتبار مربیان ملی می کاهد.
ازماستکهبرماست

حقیقت امر این است که سران فدراسیون فوتبال ایران طی 
7 سال و نیم زمامداری کی روش هیچ گاه او و برخی اطرافیان نا آرام 
وی را به درســتی مدیریت و در مسیری صحیح به پیش نرانده اند 
و مشــکل بیش از آنکه از مربیان فوق باشــد )که هست( از ماست 

که بســیاری از امور و نیازهای مهم را رهــا کرده و رعایت خطوط 
حرفه ای را الزامی نساخته ایم. 

فاکتورهایناکامی
گاهی کمبودهای مالی و گرانی ارز ســبب شده که نهادهای 
مذکــور نتوانند ابــزار و ملزوماتی را به تیم ملــی تزریق کنند که 
ســرمربی پرتغالــی این تیــم می خواســته اســت و گاهی هم 
خواســته های این مربی از مربیان و مدیران باشــگاهی به حدی 
بوده که آنها صاح ندیده اند با کی روش همسو شوند.  جواب منفی 
آنها به کی روش نشــانه عدم میهن دوستی شــان نبوده، زیرا اگر 
می پذیرفتند، به تمامیت و موجودیت باشگاه های خودشان لطمه 
وارد می شد و مشکل از آنجا به وجود آمد و ادامه یافت که کی روش 
به زبــان بی زبانی گفت همگان باید در راســتای خواســته های 
او حرکت کنند و چون واکنش نفی کننده ای را از ســوی ســران 
فدراسیون ندید، دســتیاران وی نیز جری و به سوی برخی اهالی 
شــاخص فوتبال کلمات و کارهایی را روا داشتند که منصفانه و در 

شرح وظایف شان نبوده است.
یکمیدانمهم

با توجه به اینکه فرصت باقی مانده تا شروع جام ملت های 
آسیا 2019 پیوســته کمتر و زمان تنگ و تنگ تر می شود، جا 
دارد فدراســیون با پرهیز از سیاســت گوشه نشینی و تماشای 
صرف مجادات کی روش با برخی افراد و بعضی باشــگاه ها روال 
کار تیم ملی را نظام مند و دور و بر این تیم را مدیریت و اشخاص 
مختلف و منجمله دستیاران این مربی را وادار به رعایت مسائل 

و مصالح موجــود کند. برخی می گویند کی روش بیشــتر 
به ســبب دغدغه های مالی اش و اینکــه احتمال متضرر 
شــدنش در دریافت حقوق مقرر وجود داشت، در بستن 
قرارداد رســمی اش تأخیر انداخت و شروط چهارگانه 
وی فقط مواردی جنبی پشت دلیل اصلی فوق بوده اند 
اما با چنین نگاهــی نیز همگان باید فهمیده باشــند 
که اواً جام ملت های آســیا میدان کوچکی نیســت و 

دوماً فراتر از نیاز به برقراری صلح و همراهی وســیع بین 
کی روش و مربیان باشگاهی نیاز است که برای هر دو سوی 
ماجرا خطوط کاری به شــکلی دقیق ترسیم و از تداخل امور 

جلوگیری شود و هر کسی حد و حدود خود را بشناسد. 
زخمیکهدایمسربازمیکند

در روزهایی که اهالی فوتبال ما دایماً بابت کار اخیر دستیار 
کی روش در پایان دیدار پرســپولیس - کاشــیما ابــراز حیرت و 
نارضایتی می کنند، مثل معمول ســکوتی معنادار در فدراســیون 
احســاس می شود و توجه ســران این نهاد بیشــتر حول و حوش 
مسایلی برخاســته از لزوم کناره گیری بازنشستگان از پست های 
مدیریتی فدراســیون و الزام ها و تبعات و احتمال های مرتبط با آن 
اســت و تاج در مرکز این فرآیند از برخی نکات و الزام ها دور مانده و 
مثل معمول به فاکتور مرور زمان برای حل مشــکات مذکور امید 
بســته است. عاملی که فقط یک تســکین دهنده موقتی است و به 
شهادت تاریخ، مشکات به زودی زود از نو و به شکلی بیشتر و کمتر 

رجعت خواهند کرد و زخم موجود، سر باز  خواهد کرد.
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امير اسدی
Amir Asadi

رضایت وزیر ورزش از بازی مقابل ترینیداد و توباگو
قبل از برگــزاری بازی تیم ملی انتقادهای زیادی بــه چرایی بازی با ترینیداد و 
توباگو وجود داشت اما به نظر می رسد متولیان فوتبال ایران از این بازی راضی هستند. 
حتــی وزیــر ورزش و جوانان هم از تقابل ایران با تیم ملــی فوتبال ترینیداد و توباگو 
ناراضی نیســت. مسعود سلطانی فر که خود تماشاگر این بازی بود و بازی را از نزدیک 
نظاره کرد، درباره برگزار شــدن چنین دیداری حرف کوتاهی به زبان آورد که ناشــی 
از رضایتمندی او بود: »بازی خوبی در راه آماده ســازی تیم ملی برای حضور در جام 
ملت ها را شــاهد بودیم.« این جمله کوتاه نشــان می دهد تیم ملی برای آماده سازی 

جهت حضور در رقابت های جام ملت های آسیا به چنین بازی هایی ادامه خواهد داد.
 

اشتباه بزرگ ای اف سی: مهدوی کیا در دفاع چپ
ســایت کنفدراسیون فوتبال آســیا از یک ماه پیش با کمک کاربران خود اقدام 
به انتخاب تیم منتخب همه ادوار جام ملت های آســیا کرد که در این انتخاب چهار 
بازیکن ایرانی در تیم منتخب قرار گرفته اند. کاربران ایرانی که فعالیت چشــمگیری 
در قیاس با دیگر کشورها در این نظرسنجی داشتند درنهایت با آرای چشمگیر خود 
سبب شدند بازیکنانی همچون ناصرحجازی، مهدی مهدوی کیا، علی کریمی و علی 
دایی درتیم منتخب قرار بگیرند. تیم انتخاب شــده اما با یک اشتباه فاحش رو به رو 
اســت. در این تیم مهدی مهدوی کیا در دفاع 3 نفره به عنوان دفاع چپ قرار گرفته 
درحالی که پســت بازی مهدوی کیا همواره در دفاع و هافبک راســت بوده. آن هایی 
که در ســایت کنفدراسیون فوتبال آسیا این نظرســنجی را ترتیب دادند، کمترین 
اطاعاتی از پست بازی مهدوی کیا نداشتند و به اشتباه او را در دفاع 3 نفره به عنوان 
دفاع چپ قرار داده اند. درتصویری که از این تیم منتخب در ســایت کنفدراســیون 

فوتبال آسیا منتشر شده محل استقرار مهدوی کیا کاما مشخص است.

وصال روحانی
Vesal Rohani
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۸۱ پیروزی و ۴ جام در ۱۴۵ بازی
دستاوردهای برانکو برای پرسپولیس: 

ضایعات روحی تیم برانکو شدیدتر از ویرانی های فیزیکی آنها است

تمامی سختی های یک بازگشت

 
اندوخته اندک انسانی قرمزها بعد از مصدومیت 
تازه و سختی که گریبانگیر محمد انصاری شده، باز 
هم کم و کمتر شــده و وضعیت آنها را به لحاظ نفر 
و نیرو که پیش تر هم تیره بود نا امیدانه تر ســاخته 
اســت و دلخوشــی آنها برای حل این مشــکل به 
نفراتی اســت که از تابســتان برای چنین روزهایی 
خریداری کردند تــا پس از اتمام محرومیت اعمال 
شده توسط فیفا به خدمت گیرند. آنها مهدی ترابی، 
مهدی شریفی، مهدی شیری و البته سروش رفیعی 
هســتند. در این که در این برهوت بی بازیکنی این 
نفرات به کار سرخ ها می آیند، تردیدی وجود ندارد 
اما زمان قابل توجهی باید ســپری شــود تا آنها به 
لحــاظ فنی و تاکتیکی با پرســپولیس هماهنگ و 
در بازی گروهی این تیم حل شــوند و نفرات قبلی 
که باید در راه ایجاد این هماهنگی بکوشند، آنقدر 
خســته و ویران اند که ارائه کمکی شایان توجه به 

اعضای تازه تیم برایشان بسیار سخت خواهد بود.
 

بدتر از هر چیزی
بدتر از هر چیزی نــه درهم کوبندگی فیزیکی 
بلکه شــکنندگی روحی قرمزها است که محصول از 
دست دادن جام قهرمانی آسیا در واپسین مرحله از 
مسابقات اســت. اگر باخت در مراحل قبل از فینال 
یک فایده داشــته باشد، پرهیز از ضربه خوردن های 
روحی مهلک در پی ناکامی های بزرگ تر و پرتأثیرتر 
در فینال ها اســت و اگر شــکوه حضور در فینال و 
همه بســاط و روالی که روز شنبه به چشم دیدیم، 
یک عامل شهرت و اعتبار برای پرسپولیس و موجب 
ارتقای درجات ما از منظر فیفا و ای اف ســی باشد، 
ناکامی در گام آخر هم به شــکل و روالی که گفتیم 

تــا مدت ها بعد قرمزهــا را آزار خواهــد داد و روح و 
روان شان را معذب خواهد کرد. با این اوصاف کار مهم 
و وظیفه اصلی برانکــو ایوانکوویچ در حال حاضر جدا 
کردن شاگردانش از بختک روحی این ناکامی است و 
این بسیار مهم تر از چیدن تاکتیک ها و تنظیم مجدد 

روش کار تیم برای دیدارهای بعدی است.
 

فرار رقبا در صدر جدول
مشــغول  پرســپولیس  کــه  هفته هایــی  در 
افسانه سرایی های آسیایی خود بود، پدیده و سپاهان 

دست به فراری بزرگ در صدر جدول لیگ برتر زده اند 
و حتی تراکتورســازی هم که فصل را بسیار بد شروع 
کرد، به گونه ای احیا شده و به جمع مدعیان پیوسته 
است. سرخ ها در شرایطی به لیگ رجعت می کنند که 
9 امتیــاز کمتر از تیم یحیــی گل محمدی و 8 پوئن 
کمتر از تیم تحــت هدایت امیر قلعه نویی دارند و دو 
دیــدار اول آنها در لیگ پس از بازگشــت که مقابل 
ســپاهان در اصفهان و تراکتوری ها در تهران اســت، 
به تنهایی گوشــزد می کنند که کار آنان در شــروع 
مجددشان در لیگ تا چه حد سخت و نفسگیر است.

 

خسته از معجزه گری!
پیــروزی مجدد ســرخ ها و نزدیک تر شدن شــان 
به صدر جدول غیر ممکن نیســت امــا به فکری آهنین 
و جســم هایی بازسازی شــده برای رسیدن به این مهم 
نیاز اســت و این پروسه آنقدر زمانبر است که نتوانیم از 
سرمربی کروات پرسپولیس درخواست یک معجزه دیگر 
را پــس از کارهای اعجاز وارش در لیگ قهرمانان آســیا 
داشته باشیم. حتی برانکو هم به رغم تمامی حرف های 
امیدسازش و روحیه ای که شاداب است و از ایرادگیری 

ابا دارد، از این همه معجزه گری خسته شده است.

صبح جمعه نخســتین تمرین پرسپولیس بعد از 
فینال لیگ قهرمانان آســیا به منظور کســب آمادگی 
برای بازی معوقه با پیکان تهران برگزار شــد. تمرینی 
که در غیاب برانکو ایوانکوویچ و دستیارانش تحت نظر 
کریم باقری دنبال شد و نکات جالبی به همراه داشت.

عاوه بر ســفر برانکو و دستیارانش به کرواسی، 
رادوشــویچ هم برای دیــدار با خانواده بــه خارج از 
ایــران رفته و کمــال کامیابی نیا با کســب اجازه از 
کادرفنی در تمرین حضور نداشت. بشار رسن، احمد 

نوراللهی و علیرضا بیرانونــد هم به ترتیب به اردوی 
تیم ملی عراق و ایران دعوت شــده اند و جزو غایبان 
تمرین پرســپولیس بودند. از طرفی دیگر حمیدرضا 
طاهرخانی، شــاهین عباسیان و احسان حسینی سه 
بازیکن پرســپولیس در تیم امید هســتند و در حال 
حاضــر زیر نظر کرانچار کار می کنند. به همین دلیل 
تنها ۱۵ بازیکن در تمرین پرسپولیس حضور داشتند 
که دو تن از آنها ســروش رفیعی و مهدی شــریفی 
بودنــد که تا نیــم فصل دوم اجازه بــازی با پیراهن 

پرسپولیس را نخواهند داشت.
عجیب تریــن نکته تمرین این بــود که به علت 
کمبود بازیکن، ماســاژور پرسپولیسی ها درون دروازه 
قرار گرفت تا آیتم های تمرینی به خوبی اجرا شود. با 
توجه به غیبت رادوشویچ و حضور بیرانوند در اردوی 
تیــم ملی تنها ابوالفضل درویش وند در تمرین حضور 
داشت و به همین دلیل با تصمیم مربیان پرسپولیس 
به عنوان یار کمکی به جمع بازیکنان اضافه شــد تا 

بازی درون تیمی انجام شود.

ماساژور 
 پرسپولیس
 درون دروازه

غیبت بیرانوند و رادو 
دردسرساز شد

ایوانکوویچ هم چنین اتفاقی را 
نمی پسندد

 تشویق برانکو
 ضربه به تیم ملی

مطمئنا تا به اان اکثر هواداران فوتبال 
در ایران ویدیوی منتشــر شــده از ورزشگاه 
آزادی کــه بــه برخــورد دســتیار کارلوس 
کی روش یعنی اوســیانو کروز با یک خبرنگار 
مربوط می شود را دیده اند. ویدیویی که در آن 
مشخص اســت کروز از سوال خبرنگار درباره 
خوشــحالی مربی دروازه بان های تیم ملی بعد 
از قهرمانی کاشیما ناراحت شده و قصد دارد 
تلفــن همراه او را بگیرد. بدون توجه به اینکه 
جایی که این اتفاق افتاد میکس زون بود یا نه، 
کار خبرنگار درســت بود یا نه، بدون شک بر 
هیچ کس پوشیده نیست که رفتار کروز جایی 
برای دفــاع ندارد. همانطــور که برهیچ کس 
پوشــیده نیســت در ایــن مقطــع از زمان 
کی روش و البته دستیارانش باید خوب درک 
کننــد تیم ملی در چه شــرایطی قرار گرفته. 
درســت در فاصله ۵0 روز تا آغاز جام ملت ها 
چنیــن اتفاقاتی پیرامون تیم ملی رخ می دهد 
و هرروز دوگانگی ها بیشتر می شود. اتفاق های 
تلخ بازی مقابل ترینیداد و توباگو اما فقط در 
رفتار بعد از مســابقه کروز خاصه نمی شود. 
در جریان بازی بخشی از طرفداران که برای 
تماشای بازی تیم ملی به ورزشگاه رفته بودند 
در حمایت از برانکو ایوانکوویچ شعار دادند تا 
او را بیــش از پیش مقابل ســرمربی تیم ملی 

قرار بدهند.
ایــن اتفاق ها بــدون شــک کمکی به 
تیم ملــی نخواهد کرد. البته که چنین اتفاقی 
حتی می تواند فضای اردوی پرســپولیس را 
هــم ملتهب کند چراکه قرمزها هم در مقطع 
سختی از فصل قرار گرفته اند. از طرفی شاید 
کسی نتواند بگوید که خود برانکو ایوانکوویچ 
راضی به تشــویق شــدن در یک بازی ملی 
است. برانکویی که همه می شناسند هیچ وقت 
خــودش را از ایــن طریق محبــوب ندیده و 
نکرده. کسی که خودش هم ماموریت قهرمان 
کردن ایران در جام ملت ها روی دوشش بوده 
و خــوب می داند وضعیــت تیم ملی در حال 

حاضر چه وضعیت حساسی است.
بی شــک تشــویق برانکو در بازی ملی 
ضربــه زدن به کی روش نیســت بلکه حمله 
به تیــم ملی اســت. قطعا برخورد بــا رفتار 
ناپسند همکاران کی روش همانطور که رییس 
فدراسیون هم به آن تاکید داشته در بازگشت 
آرامش به فوتبــال ملی ایران کمک می کند، 
همانطــور که عبور از این رنگ بندی ها کمک 
می کند تــا تیم ملی در آســتانه بزرگ ترین 
شــانس اش برای قهرمانی در آسیا، روزهایش 
را مفت از دســت ندهد. اتفاقی که می توانیم 
به وقوع آن دلخوش باشــیم و یک تیم ملی 
آماده- فارغ از تمام حواشی و رنگ بندی ها- را 

در جام ملت ها ببینیم.

سوال و جواب گزارش

 کم و
 کمتر

بدتر از هر 
چیزی نه 

درهم کوبندگی 
فیزیکی بلکه 
شکنندگی 

روحی قرمزها 
است که 

محصول از 
دست دادن 

جام قهرمانی 
آسیا در 

واپسین مرحله 
از مسابقات 

است.

 ســخت تر از پذیرش ناکامی تلخ در مقابل کاشیما آنتلرز ژاپن، ورود مجدد به صحنه مسابقات داخلی ایران برای سرخ های تهرانی است. صحنه ای که آنها باید 
برای جبران عقب ماندگی های زمانی خود به طور متوســط هر چهار روز یک بار به میدان بیایند و نتیجه بگیرند و کیفیت و نتایج دیدارهای اخیرشان به صراحت 
گوشزد کرده که چنین توانی را ندارند. پرسپولیس که 2 تا 3 بازی کمتر از سایر تیم های لیگ انجام داده، در جام حذفی هم باید ابتدا روبه روی سپیدرود بایستد 
و در صورت عبور از این سد با پدیده هم مواجه شود تا به همان نقطه ای برسد که سپاهان هم رسیده و سایپا و صنعت نفت هم در تدارک رسیدن به آن هستند.

پیش از آغاز بازی ایران و ترینیداد و 
توباگو به احترام جی لوید ساموئل بازیکن 
اهل ترینیداد و توباگو که سابقه حضور در 
استقال را هم داشت توسط بازیکنان دو 
تیم یک دقیقه ســکوت شد. حتی همسر 
ایرانی ساموئل هم در ورزشگاه حاضر شد 
و در جایگاه ویژه نشســت اما در این بین 
عکس مرحوم هادی نوروزی نیز در دستان 
کاپیتان تیم ملی قرار داشت که دلیل این 
موضوع برای کســی مشخص نشد. ماجرا 
از این قرار است که هنگامی که مقرر شد 

مراسمی برای یادبود ساموئل در ورزشگاه 
آزادی برگــزار شــود، کارلوس کی روش 
پیشــنهاد کرد چــون ســاموئل بازیکن 
سابق اســتقال بوده در کنار مراسم وی، 
یــاد و خاطره هادی نــوروزی هم که در 
پرســپولیس حضور داشته گرامی داشته 
شود. به این ترتیب فدراسیون هم ترتیب 
مراســم پیش از بازی را داد. نوروزی در 
زمان مربیگری کی روش در تیم ملی، در 
چند مقطع مورد توجه این مربی پرتغالی 

قرار گرفت و بازی هم کرد.

است  امیدوار  حســینی  سیدجال 
در پایان فصــل هفتمیــن قهرمانی در 
لیگ برتر را جشن بگیرد. حسینی یکی 
از با ثبات ترین بازیکنــان تاریخ فوتبال 
ایران بوده که حاا عنوان پرافتخارترین 
فوتبالیست را هم یدک می کشد و امیدوار 
است رکورد خود را بهبود ببخشد و کاری 
کند که تا ســال های سال، این عنوان را 
در اختیار داشته باشد. او نخستین بار در 
لیگ ششم با ســایپا قهرمان لیگ شد، 
همان فصلــی که علی دایی از اواســط 
مسابقات، جانشــین ورنر لورانت آلمانی 

شد و توانســت به عنوان بازیکن- مربی 
افتخار جدیدی را کســب کند. حسینی 
مهره ای کلیدی از آن تیم قهرمان بود و 

بازی های کم نقصی انجام داد.
لیگ های  در  جال حسینی سپس 
نهم، دهم و یازدهم با سپاهان این عنوان 
را کســب کرد. روزهایی کــه مربیگری 
ســپاهان برعهده امیــر قلعه نویی بود و 
او با انبوهی از ســتاره کــه یکی از آنها 
حسینی بود توانست سپاهان را به قطب 
اصلی فوتبال ایــران تبدیل کند. بعد از 
ســپاهان، نوبت به قهرمانی سیدجال با 

پرسپولیس رســید. کاپیتان سرخ ها در 
دوره دوم حضــورش در ایــن تیم موفق 
شد 2 بار جام قهرمانی لیگ برتر را باای 
ســر ببرد که در هر دو، نقش پررنگی در 
البته سیدجال  داشت.  تیمش  موفقیت 
بــه جــز 6 قهرمانی لیــگ، 2 قهرمانی 
و  آســیا  نایب قهرمانی  ســوپرجام، یک 
جام حذفی را هــم در ویترین افتخارات 
می بیند. او همچنین 6 بار برترین مدافع 

سال فوتبال ایران شده است.
تمریــن  نخســتین  در  حســینی 
پرســپولیس پــس از کســب عنــوان 
نایب قهرمانــی لیگ قهرمانان آســیا، با 
پیراهن شماره ۱0 که به مهدی شریفی 
اختصــاص دارد تمرین کــرد و در 36 
سالگی خیز بلندی برای کسب قهرمانی 
هفتم در لیگ و هت تریک با پرسپولیس 
برداشته است. حســینی 36 ساله نشان 
داده که سن و سال در عملکردش تاثیر 
زیــادی ندارد و همگام بــا جوان ترها در 
تمرین پرســپولیس حضور دارد و پا به 
پای آنها تمرین می کند. حسینی یک بار 
با ســپاهان موفق شد سه فصل پی در پی 
قهرمان لیگ شــود و حاا اگر بتواند در 
لیگ هجدهم با پرســپولیس قهرمانی را 
به دســت بیاورد، بار دیگــر به آن رکورد 

تاریخی دست خواهد یافت.

قبل از شــروع بــازی تیم ملی 
ایران مقابل ترینیــداد و توباگو، همه 
بازیکنان ایــران برای گرم کردن وارد 

زمین شدند.
 در این لحظات، بوقچی هایی که 
به  اقدام  بودند،  پرسپولیســی  عمدتا 

تشویق تک  تک بازیکنان کردند.
 در این هنــگام، وحید امیری و 
صادق محرمی نه از ســوی بوقچی ها 
مــورد تشــویق قــرار گرفتنــد و نه 

تماشاگران حاضر در ورزشگاه تمایلی 
به تشویق آن ها نشان دادند.

 امیــری و محرمی ابتدای فصل، 
پرســپولیس را ترک کردند تا لژیونر 

شوند.
 حاا محرمــی در دینامو زاگرب 
توپ می زند و امیری نیز برای ترابزون 
اسپور بازی می کند که البته او شانس  
چندانی برای حضور در ترکیب اصلی 
نداشــته است. جدا از این دو بازیکن، 

مهــدی طارمی هم مدت هاســت که 
پرســپولیس  هــواداران  توجه  مورد 
قرار نمی گیرد و توســط آنها تشویق 
نمی شــود. البته شــانس با او یار بود 
که هــواداران کمــی در ورزشــگاه 
حضور داشــتند، وگرنه مشخص نبود 
پرسپولیســی ها چه بر ســر طارمی 
می آوردند. بخصوص حاا که به دلیل 
کمبود بازیکن، قهرمانی آسیا از هم از 

دست داده اند.

یادبود نوروزی، با تصمیم کی روش

حسینی با شماره 10، به دنبال هفتمین قهرمانی

بی محلی پرسپولیسی ها: امیری و محرمی تشویق نشدند

عکس نوشت

شــوخی های شــجاع خلیل زاده، حتــی کاپیتــان و آقای گل 
پرســپولیس را هم ســر ذوق آورده اســت. کمتر پیش می آمد 
کــه ســیدجال و علیپور هــم در شــوخی ها و کری خوانی  با 
بقیــه بازیکنان همراه شــوند اما ایــن بار رفتارهای شــجاع 
و روحیه دادن هایــش آنهــا را تحــت تاثیر قرار داده اســت.

بزرگ تریــن نگرانی مان بعــد از فینال این بود که پرســپولیس 
روحیــه اش را هــم مثل جام قهرمانی آســیا از دســت بدهد 
اما این عکســی کــه خوشــبینانه  آن را واقعیِت امــروِز تیم 
برانکــو می دانیــم و انگیزه بازیکنــان را به زیباترین شــکل 
ممکــن تصویر کشــیده اســت، خیال مان را راحــت می کند.

 کمبود بازیکن در پرسپولیس این شانس را به کریم باقری داده که 
هیچ وقت دلش برای فوتبال بازی کردن تنگ نشود. او حتی در روزی 
که هیچ یک از اعضــای کادر فنی کنارش نبودند و باید به تنهایی 
تیم را تمرین می داد، یکی از بازیکنان تمرینی پرســپولیس بود.

سروش رفیعی شاید 
فعا نتواند برای 

پرسپولیس بازی کند 
اما جور مصدومان را که 

می تواند بکشد، البته 
فقط در تمرینات. تاثیر 
چشمگیرتِر بازگشت او 
اما کری خوانی هایش با 

رفیق صمیمی اش شجاع 
خلیل زاده است که هوای 

تیم را تازه کرده و هیجان 
را به اردوی پرسپولیس 

آورده است.

آقایان مسوول دراستقال دنبال چه می گردند؟ 
برانکو نمی خواهد به تیم  ملی برود

ذهن مان پر از سوال است و چه بهتر که پاسخ مان را از مدیرعامل 
بگیریم. از حمیدرضا گرشاســبی که این روزها بدون توجه به شایعه 
جدایی اش باشــگاه پرســپولیس را مدیریت می کند و هیچ کدام از 

سوال های پیش رویش را بی پاسخ رها نکرده است.
  

ســوپرجام را بااخره تحویل گرفتید اما اگر قرار بود اینقدر بی  
سر و صدا جام به پرســپولیس ارائه شود، چرا زودتر آن را به باشگاه 

ندادند؟
 قــرار بود جام قهرمانی به موقع به ما اهدا شــود اما با طوانی شــدن 
زمــان آن بــه محرم و صفر برخورد کردیم. بعد از آن هم باشــگاه اســتقال 
شــکایت کرد و هواداران ما نگران شــدند که چرا سوپرجام را به ما نمی دهند. 
از طرفی ما درگیر لیگ قهرمانان بودیم اما به خواســت هواداران پیگیر گرفتن 
سوپرجام شدیم و در نهایت روز چهارشنبه جام 

را از سازمان لیگ گرفتیم.
همینطور خشک و خالی و بدون جشن؟

 قــرار اســت در مراســمی کــه آن را با 
ســازمان لیگ هماهنگ می کنیم، در یک بازی 
خانگی مراسم دریافت جام قهرمانی را با حضور 
هواداران جشن بگیریم. این جشن را برای تشکر 
از همه کســانی که در این مــدت از ما حمایت 
کردند، برگزار خواهیم کرد و نایب قهرمانی آسیا 
را هم در یک مراسم باشکوه در یکی از تاارهای 

تهران جشن می گیریم.
باشگاه  سرپرست  که  شنیده اید  حتما 
استقال تحویل جام به پرسپولیس را بی تدبیری سازمان لیگ دانسته.

 من نمی دانم آقایان دنبال چه هســتند و سازمان لیگ باید پاسخ آنها را 
بدهد. پاســخ من به آنها این است که ما با اینکه از جذب بازیکن محروم بودیم 
و کمبودهایی داشتیم، آماده بودیم در موعد مقرر در سوپرجام به میدان برویم 
اما آنها حتی ایران هم نبودند و درخواســت لغو بــازی و برگزاری آن در زمان 
دیگری را داشتند که از سوی مسووان برگزارکننده پذیرفته نشد. یعنی ما هم 
که درخواست مان برای تعویق بازی با پیکان را نپذیرفتند، نباید به زمین برویم؟

اما باشگاه استقال شکایت کرده.
 اگر شــکایت کرده اند کــه دیگر مصاحبه کردن نــدارد. منتظر جواب 
شکایت شان باشند. اگر شکایت آنها به حق بود که پیگیری کنند تا به حقشان 
برســند و اگر هم شکایتشان ناحق باشــد که اعام خواهد شد اما با مصاحبه 
کاری نمی شود کرد. به نظرم فدراسیون و سازمان لیگ باید پاسخ آنها را بدهند 
اما چیزی که مثل روز روشــن است، این اســت که کمیته انضباطی و کمیته 
استیناف به عنوان مراجع قانونی رأی به 3 بر صفر شدن بازی سوپرجام به سود 

پرسپولیس داشته و ما کاما قانونی قهرمان شدیم.
شما یکی از بازنشسته هایی هســتید که گفته بودند باید بروید. 

بااخره تکلیف تان چه می شود؟
 هنوز چیزی مشخص نیست و هیچ پالسی در این باره داده نشده است. 
من منتظر تصمیم وزارت ورزش و جوانان هســتم و تا روزی که باشم، با همه 

توان در پرسپولیس کار خواهم کرد.
شایعه حذف نام انصاری و ماهینی از فهرست پرسپولیس صحت 

دارد؟
 نیازی به این کار نیســت چرا که همین حاا هم 9 ســهمیه داریم و 

می توانیم 9 بازیکن بگیریم اما همه چیز منوط به نظر آقای برانکو است.
آقای حاجی بیگی عضو هیأت مدیره باشــگاه از حضور برانکو در 

تیم  ملی ابراز نگرانی کرده. چه اتفاق تازه ای در راه است؟
  درباره برانکو و تیم  ملی هیچ بحثی نشده و آقای حاجی بیگی هم فقط 

نگرانی اش را اعام کرده است.
اگر چنین پیشنهادی به برانکو بشود، اجازه جدایی به او می دهید؟

 همانطور که گفتم هیچ بحثی در این خصوص نشده. برانکو هم راغب به 
حضور در تیم  ملی نیست و دوست ندارد از پرسپولیس جدا شود.

شایعه شده مدیر برنامه بازیکنان سابق پرسپولیس برای بازگشت 
آنها خواستار دیدار با شما شده و شما مخالفت کرده اید. درست است؟
 کذب محض اســت. هیچ کس با من در این باره صحبت نکرده و کسی 

هم به دفتر باشگاه نیامده که او را راه ندهیم.

تا پایان فروردین ســال 94 تنها یک 
هفته فاصله داشــتیم که برانکو ایوانکوویچ 
به تهران برگشــت. ایــن بار البتــه برای 
پرســپولیس؛ همان تیمی که در سیاه ترین 
روزهــای عمــرش بــرای ســقوط نکردن 
می جنگید و جایگاه امروزش را شــاید جز 
خــود برانکو، هیچکس در تصور نداشــت. 
از آن روز، 3 ســال و ۷ مــاه می گــذرد و 
پرسپولیســی که از لیگ برتــر آویزان بود، 
حاا در قامت نایب قهرمان آســیا حســرت 
می خورد که چرا دســتش از جام قهرمانی 

قاره کهن کوتاه مانده است.
کــه  تفاوت هاســت  همیــن  اتفاقــا 
تشــویق مان کرده به بازخوانی اتفاقاتی که 
در ۱320 روز حضــور برانکو ایوانکوویچ در 
پرسپولیس بر این تیم گذشته. از هفته 2۵ 
لیگ چهاردهم شــروع می کنیم. چند روز 
پیش از این بازی بود که پروفســور کروات 
با پرســپولیس قرارداد بســت اما نخستین 
نیمکت نشــینی اش در این تیم را در هفته 
26 و بازی با ســپاهان تجربه کرد. در بازی 
قبل از آن هم دستیاران برانکو روی نیمکت 
نشستند و با تســاوی یک - یک از بازی با 

استقال اهواز برگشتند.
در نخســتین بــازی بــا برانکــو اما 
پرسپولیس به ســپاهان باخت و فصل را با 
36 امتیــاز به عنوان تیم هشــتم جدول به 
پایان رســاند. ایوانکوویچ سومین سرمربی 
قرمزها در آن فصل بود که در 6 بازی لیگ 
چهاردهــم 2 برد، 2 تســاوی و 2 باخت به 
دست آورد. آن تیم در لیگ قهرمانان آسیا 
هم موفقیتی نداشت. پرسپولیس برانکو در 
4 دیدار آســیایی به میدان رفت که حاصل 
آن 2 بــرد و 2 باخت و در نهایت حذف در 

مرحله  یک هشتم نهایی بود.
لیگ پانزدهم را برانکو با پرسپولیســی 
آغــاز کرد که خودش آن را بســته بود اما 
نتایجــی که آنهــا در هفته هــای ابتدایی 
رقم زدنــد، مایوس کننده بــود. قرمزها اما 
رفته رفته و درســت بعد از شوکی که فوت 
ناگهانی زنده یاد هادی نوروزی به تیم داده 
بود، به تیمی شکست ناپذیر تبدیل شدند و 
قهرمان نشدن در آن فصل را باید به حساب 
بدشانسی شان بگذاریم. آنها جام را به خاطر 

قانون منسوخ شــده  تفاضل گل از دســت 
دادند در حالــی که در طول فصل ۱6 برد، 

9 تساوی و ۵ باخت را تجربه کرده بودند.
شــاگردان برانکــو که بــه دلیل رده 
هشــتمی فصل گذشــته این بار در لیگ 
قهرمانــان آســیا حضور نداشــتند، بعد از 
پیروزی مقابل ملــوان و پیکان، در مرحله 
یک چهــارم نهایی جــام حذفی بــا قبول 
شکســت مقابل ذوب آهن از این تورنمنت 
حذف شــدند. این ناکامــی و همچنین از 
دســت رفتن جام قهرمانی اما پلی ساخت 
برای رساندن پرسپولیس به موفقیت. این را 
از عملکــرد خیره کننده تیم برانکو در لیگ 

شانزدهم می شد فهمید.
قرمزها این بار نه فقط قهرمان شدند، 
بلکه قهرمانی شــان را سه هفته پیش از به 
صدا درآمدن ســوت پایان جشن گرفتند و 

تلخی های آخرین بازی فصل گذشته مقابل 
راه آهن در تبریز را با برپایی جشن قهرمانی 
در هفته بیست و هفتم مقابل ماشین سازی 
به خاطرات سپردند. پرسپولیس فصل را با 
20 برد، 6 تســاوی، 4 باخت و کســب 66 
امتیاز به پایان رســاند امــا در جام حذفی 
بــاز هم نــاکام بود. این تیــم در روزی که 
ملی پوشانش را در اختیار نداشت، در همان 
گام نخست مقابل تیم قشقایی شیراز، بازی 
را در ضربــات پنالتی واگــذار کرد و حذف 

شد.
در آسیا اما همه چیز فرق می کرد. آنها 
با اینکه کسی باورشان نداشت و حضور در 
گروه مرگ هم سختی هایشان را دوچندان 
کرده بود، تا مرحله نیمه نهایی پیش رفتند. 

6 تســاوی، 4 برد و 2 باخــت حاصل کار 
شــاگردان برانکو تا مرحله نیمه نهایی لیگ 
قهرمانــان 20۱۷ بــود. همــان جایی که 
پرســپولیس با خیریت طارمی و محرومیت 

او، در مسقط باخت و به خانه بازگشت.
لیگ هفدهــم را پرســپولیس با جام 
آغــاز کرد و با جام به پایان رســاند. آنها با 
پیروزی مقابل نفت تهران در ابتدای فصل، 
سوپرجام را باای سر بردند و برای دومین 
فصل متوالی، این بار بعد از شکســت دادن 
پدیده در مشهد قهرمانی زودهنگام شان را 
جشن گرفتند. ۱9 برد، ۷ تساوی، 4 باخت 
و کسب 64 امتیاز نتیجه تاش آنها در این 
فصل بــود. اگر چه عادت بدشــان در جام 
حذفی را باز هم ترک نکردند. پرســپولیس 
بعد از پیــروزی مقابل تیم های نفت تهران 
و بــادران، باز هم در ضربات پنالتی بازی را 
واگذار کرد و حذف شد. این بار اما حریفش 
تیم لیــگ برتری صنعت نفت آبادان بود، نه 

قشقایی دسته  سومی.
در ایــن فصــل از لیــگ قهرمانــان 
آســیا که بازی هایش تا همیــن چند روز 
پیش ادامه داشــت، پرســپولیس با وجود 
یک ســال محرومیت از نقــل و انتقاات و 
جدایی ســتاره هایش، تا فینال پیش رفت 
و نایب قهرمان شــد. ۷ بــرد، 4 باخت و 3 
تســاوی، مدال نقره را بر ســینه شاگردان 
برانکو نشــاند تا آنها نشــان دهنــد که با 
دست های بســته هم می شود روی سکوی 
موفقیت ایســتاد. هر چند خودشــان این 

نایب قهرمانی را شکست می دانند.
لیگ هجدهم را هم پرســپولیس اگر 
چه بــا ۱3 بازیکن آغاز کــرد اما همچنان 
بی شکست اســت و از 9 دیداری که انجام 
داد، ۵ تا را برد و 4 تساوی به دست آورده. 
قرمزها ســوپرجام را هم دوباره بردند و در 
نخســتین مرحله از جام حذفــی تیم نود 
ارومیــه را شکســت داده انــد. در مجموع، 
برانکــو ایوانکوویچ از زمــان حضورش در 
پرسپولیس در ۱4۵ بازی که رسما سرمربی 
بوده 8۱ برد، 34 تساوی و 26 باخت کسب 
کرده. دو قهرمانــی و یک نایب قهرمانی در 
لیگ برتر، دو قهرمانی در ســوپرجام، یک 
حضور در نیمه نهایــی و یک نایب قهرمانی 
در لیگ قهرمانان آســیا هــم دیگر حاصِل 
فعالیت 3 ســال و ۷ ماهه او در پرسپولیس 
اســت. پرسپولیسی که آخرین قهرمانی اش 
پیش از برانکو به 3 ســال و 9 ماه پیش از 
حضور مرد کروات بازمی گشت که با هدایت 
علی دایی قهرمان جام حذفی شد. آخرین 
قهرمانی لیگ برتــر را هم قرمزها در لیگ 
هفتم با افشین قطبی تجربه کرده بودند اما 
در چهار ســال اخیر، دو بار قهرمان شده اند 

و یک بار نایب قهرمان.
موفقیــت برانکــو وقتی چشــمگیرتر 
می شود که به یاد بیاوریم پرسپولیس لیگ 
یازدهــم را با رتبه دوازدهم تمام کرده بود، 
لیگ دوازدهم در رده هفتم ایســتاد و لیگ 

سیزدهم هم در رده دوم.

 تیمی که در سیاه ترین روزهای عمرش 
برای سقوط نکردن می جنگید و جایگاه 

امروزش را شاید جز خود برانکو، 
هیچکس در تصور نداشت. از آن روز، 

3 سال و 7 ماه می گذرد و پرسپولیسی 
که از لیگ برتر آویزان بود، حاا 

در قامت نایب قهرمان آسیا حسرت 
می خورد که چرا دستش از جام 

قهرمانی قاره کهن کوتاه مانده است.

وصال روحاني
Vesal Rohani
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فقط 52 روز به نخســتین بازی تیم ملی 
در جام ملت ها فاصله اداریم اما هر چقدر به این 
تورنمنت بزرگ و مهم برای فوتبال ملی نزدیک 
می شــویم تیم ملی مان تنها و تنهاتر می شود. 
شاید کســی نمی دانست اما بازی با ترینیداد و 
توباگــو آخرین بازی تدارکاتــی خانگی قبل از 
رفتن به جام ملت هــا بود. در واقع این آخرین 
باری بود که مردم می توانستند تیم ملی شان را 
از نزدیک ببینند اما جنگ سردی که از مدت ها 
قبل شــروع شــده لطماتش را به این تیم زد. 
جنگی که از خود تیم ملی شروع شد و هر روز 

ابعاد تازه ای از آن باز می شود.
هوای پایتخت ســرد کــرده و نزدیک به 
یــک هفته بارانی بود اما با وجود این شــرایط 
جوی چه کســی می توانســت باور کند قبل از 
ســوت شــروع بازی تیم ملی کمتر از هزار نفر 
در ورزشــگاه باشند. نگویید که قبل از بازی در 
نقشــه دنبال ترینیداد و توباگو می گشتید که 
باور نمی کنیم حتی اگر تیم بزرگتری به تهران 
می آمد قید تبعات این جنگ ســرد و کشــدار 
را می زدید و آوازه حریف به ســوی ورزشگاه و 

حمایت از تیم ملی هل تان می داد.

جنگ ســرد مدت هاســت آغاز شده و 
هر بار که اردوی تیم ملی شــروع می شــود و 
مسابقه ای در جریان است آثار این کشمکش 
را می توانید در فضای ورزشگاه و تمرین و اردو 

پیدا کنید.
فدراسیون فوتبال برای مربیان و مدیران 
لیــگ برتری دعوتنامــه می دهــد و به نوعی 
می خواهد فاصله ایجاد شــده بین کی روش با 
مربیــان ایرانی را قبل از جــام ملت ها کم کند 
اما شدت اختاف آنقدر زیاد است که 15 مربی 
لیگ و 16 مدیر باشــگاه قید تماشای تیم ملی 
را می زنند و فقط یکی به ورزشــگاه می رود تا 
تصاویر وی آی پی خالی بیشتر از همیشه توی 

ذوق بزند.
با نیشخندی تلخ مستتر در اخبار مکتوب 
همان ابتدای بازی می شــنویم تعداد عکاسان 
و خبرنــگاران حاضــر در ورزشــگاه از تعداد 
تماشاگران بیشتر است. ساعتی بعد رسانه ها با 
خوشحالی در شــروع نیمه دوم اعام می کنند 
نســبت به دقایق ابتدایی بازی تعداد بیشتری 
از تماشــاگران در ورزشــگاه حضــور دارنــد، 
برخــی به عدد 5 هزار نفر هم اشــاره کرده اند 
امــا گروهی دیگــر می گویند فقــط حدود دو 
هزار نفر در ورزشــگاه حضــور دارند. 2 هزار از 
هشــتاد هزار صندلی. باور کنید اگر تیم امید 

هم زیرمجموعه فدراســیون فوتبــال نبود به 
ورزشگاه نمی رفت کما اینکه مربیان همین تیم 
از ترس ســرماخوردگی بازیکنان جوان شان که 
لباس های گرم جالبی ندارند در پایان نیمه اول 

دستور به ترک ورزشگاه می دهند.
در ورزشگاه همه چیز و همه کس تشویق 
می شــود اا تیم ملی. رنگ ووزاهای کرکننده 
و گوشخراش یا آبی اســت یا قرمز، انگار هنوز 
شــیپوری به رنــگ پرچم مان تولید نشــده یا 
حداقل اینکه در دسترس نیست. جدا از اینکه 
بدنه پوســت پوست شده سازه ورزشگاه دوباره 
زشتی اش را عیان کرده. سکوهای خالی، چمن 
ناهموار و به هم ریخته و البته جو مسابقه همه 
چیزهایی اســت که ذهن را به چالش می کشد 
و آخر این چالش چیزی جز عذاب و افســوس 
نیست. متاسفیم بگوییم تیم ملی هوادارانش را 
از خود رانده تا جایی که جو آخرین مســابقه 
خانگی علیه تیم ملی و کادر فنی تیمی اســت 
که قرار اســت بعد از چهار دهه خوشبختی را 
برای فوتبال ملی به ارمغان بیاورد. شــاید باور 
نکنید اما ماه قبل کــه با بولیوی بازی کردیم، 
گل که خوردیم سیدجال حسینی تشویق شد 
و حــاا وقتی که گل زده و جلــو افتاده بودیم 
درســت از پشت ســر کی روش صدای تشویق 
برانکو به گوش می رســید. البته که نمی شــد 

نتایج و روند بازی را چندان به این تشویق های 
اعتراضی ارتباط داد امــا آنچه نگران کننده و 
دردناک به نظر می رسید فاصله ای بود که میان 
هوادار جماعت و تیم ملی کشورش افتاده بود. 
در همین ارتباط ســکانس تلخ دیگری درست 
بعد از پایان نیمه نخســت رقم خورد. درســت 
وقتی که کی روش به ســمت رختکن می رفت 
و هوادار پرسپولیســی پرچم تیم محبوبش را 
جلوی چشــم او آورد تا نمای دیگری از جنگ 
ســرد در ورزشــگاه بارانی و پیر تهران جلوی 

چشم رسانه ها نقش ببندد.
گفتیم رســانه ها و یادمان آمــد در این 
جنگ ســرد چه اتفاقی برای رســانه ها افتاده 
است. شاید باورتان نشود اما حتی اگر رسانه ها 
هم بخواهند مســووان، تیم ملی کشورشان را 
جدی نمی گیرند. شــاید این روایتی تلخ است 
که ا به ای حواشــی مســابقه عصر پنج شنبه 
گم شــده باشــد اما دوســتان می گویند فقط 
یک کپی از فهرســت بازیکنــان دو تیم حاضر 
در میدان وجود داشته و در جایگاه خبرنگاران 
می گفتند هر کس لیســت را می خواهد باید از 
آن عکــس بگیرد! این کوتاهی در حق رســانه 
آخر بازی به شکل زشــت تر و قبیح تری اتفاق 
می افتد و بدتــر اینکه عامل اتفاق نزدیک ترین 
فرد بــه کــی روش و از بدنه تیم ملی اســت. 

درست بعد از سرشاخ شــدن دیگر عضو کادر 
فنی تیم ملی با حمید استیلی به عنوان بخشی 
از جامعــه فوتبال، در روزهایی که بســیاری از 
رســانه ها ســعی در نزدیک کردن تیم ملی به 
هــواداران و جامعه فوتبال دارند کادر فنی تیم 
ملی مدام گل به خودی می زند و آتش به هیزم 
این جنگ ســرد می ریزد. رسانه ها می خواهند 
ماجرای مشــت های گره کرده لوپز را باز کنند 
و تکذیبیــه ای صریح از ســمت او می تواند به 
تلطیــف جو موجود کمک کند اما وااســفا که 
همکار شــناخته تر و مهم تر لوپز به خبرنگاری 
حمله می کند و اتفاقاتی می افتد که دون شان 

تیم ملی است.
کنار اینها ماجــرای مصاحبه نکردن های 
هماهنــگ اعضای تیــم ملــی و بی احترامی 
دامنــه دار آنها بــه رســانه ها را می گذاریم و 
محکم تر از ســطور ابتدایی این مطلب، به این 
نتیجه می رســیم که آنچه امروز باعث شده تا 
در فاصلــه کوتاه 4 ماهه از خاطرات شــیرین 
جام جهانــی، این همه فاصله بیــن تیم ملی 
و مــردم بیفتد، از خود تیم ملی و فدراســیون 
فوتبال سرچشــمه می گیرد و متاســفانه باید 
امیدوار باشــیم تا شروع جام ملت ها این حجم 
از حاشیه سازی و حاشیه پروری، رویاهایمان را 

بر باد ندهد.

دومین اشتباه بعد از ماجرای 
حسینی و محمدی

بازوبند کاپیتانی تیم 
ملی با شکل و شمایلی 
C به جای K :جدید

تیم ملــی در روزی که باران 
می بارید و هوای تهران، ســردتر 
از همیشــه بود، بــا پیراهن هایی 
و  به زمین گذاشت  پا  تابســتانی 
مقابل ترینیداد و توباگو بازی کرد. نه 
خبری از پیراهن زمستانی با آستین 
بلند بود و نه پوششــی یک دست 
در زمین. گروهــی از بازیکنان به 
تیم  پیراهن  زیر  از  ســرما،  دلیل 
ملی، پیراهــن دیگری بر تن کرده 
بودند و برخی دیگر از بازیکنان، با 
همان پیراهن تابستانی پا به زمین 
گذاشتند. اتفاقی که شاید دلیل آن، 
فراهم نشدن پیراهن های زمستانی 

برای تیم ملی و بازیکنان بود.
 این تنهــا اتفاق عجیب بازی 
ایران مقابل ترینیداد و توباگو نبود. 
در دقیقــه 59 و در لحظــه ای که 
تابلوی تعویض به نشانه ورود اشکان 
دژاگه به جای مسعود شجاعی باا 
به  آرام  آرام  بود، شــجاعی  رفته 
ســمت دژاگه رفت تا جایش را به 
این بازیکن بدهــد و البته بازوبند 
هم تیمی  بازوی  بر  هم  را  کاپیتانی 

باشگاهی اش ببندد.
روی بازوبنــد تیم ملی حرف 
K نوشته شده بود و این در حالی 
بازوبندهای  روی  همیشه  که  است 
کاپیتانی حرف C به نشــانه واژه 
اتین کاپیتان وجــود دارد. بنا به 
ادعای مسووان فدراسیون، البسه 
آدیداس  تولیدی  همگی  ملی  تیم 
هســتند اما چنین اشــتباهی از 
معروف ترین برند البســه ورزشی 
بعید اســت و باید دیــد توضیح 
مسووان در این باره چه خواهد بود. 
با این اتفاق، معنی کاپیتان در تیم 
 CAPITAN ملی تغییر کــرد؛ از
از  هم  ایــن   .KAPITAN بــه 
اشتباه هایی اســت که کم در تیم 
نمی رود  یادمان  نمی دهد.  رخ  ملی 
همین امسال، در جام جهانی و نیمه 
دوم بازی ایران مقابل پرتغال، مجید 
حســینی با پیراهنی بازی کرد که 
نام میاد محمدی پشت آن نوشته 
شده بود. یعنی ایران در نیمه دوم 
بازی مقابل پرتغال، آن هم در جام 
جهانی، 2 میاد محمدی در ترکیب 
خود داشــت. یکی با شماره 23 و 

دیگری 19.
بروز چنین اتفاق هایی در تیم 
زیاد  و  ایران معمولی اســت  ملی 
نباید به آن خرده گرفت. وقتی نام 
بازیکنان اشــتباه نوشته می شود، 
دیگر چه انتظاری است که دو حرف 
جابه جا  بازوبند  روی  انگلیســی، 

نوشته نشود.

ایران یک- ترینیداد و توباگو صفر
 سرد، بارانی، خشن

 و پرحاشیه
تیم ملی در بازی تدارکاتی پنجشنبه عصر 
خود و در هوای سرد و بارانی تهران در شرایطی 
که کمتر از دو هزار نفر در ورزشگاه آزادی حضور 
داشتند مقابل ترینیداد و توباگو با تک گل نیمه 

دوم کریم انصاری فرد به پیروزی رسید.
کی روش برای این بــازی ترکیب متفاوتی 
انتخــاب کرده بود و ترجیح داده بود از بازیکنان 
کم تجربه تر اســتفاده کند. یکــی از آنها احمد 
نوراللهی، هافبک پرســپولیس بود که نخستین 
بازی ملی اش را تجربه می کرد. در این شــرایط 
کمی طول کشــید تا تیم ملی بتواند مقابل تیم 
جنگنده و خشــن ترینیداد بــازی را در اختیار 
بگیرد. نخســتین صحنه خطرناک را میهمان در 
شــروع بازی خلق کرد که سانتر جونز با برخورد 
به تیر افقی از دروازه حســینی دور شد. جواب 
این حمله شــوت دقیقــه 5 انصاری فرد بود که 

دروازه بان حریف مهار کرد.
تســلط تیم ملی بر بازی به مرور بیشــتر 
شــد و روی یکی از حرکات ترکیبی ترابی پشت 
دفاع حریف به توپ رســید کــه با خطا متوقف 
شــد. انصاری فرد پشــت پنالتی قرار گرفت که 
ضربــه اش را دروازه بــان ترینیــداد دفع کرد و 
مهاجم ناتینگهام توپ برگشــتی را هم به بیرون 
زد. ترینیــداد در اواخر نیمه اول یک بار دیگر از 
ســمت چپ حمله سریعی داشت و سانتر خوب 
مهاجم این تیم را همبازی اش با بی دقتی بیرون 
زد. در شــروع نیمه دوم قرمزپوشــان ایران به 
گل رســیدند. در دقیقــه 5۰ حرکت خوب وریا 
غفوری و پاس این بازیکن انصاری فرد را صاحب 
توپ کــرد و این بازیکن هم با یک شــوت زیبا 
گل اول را به ثمر رســاند. بعــد از این گل تیم 
ملی می توانست به گل بعدی برسد، ولی ضربات 
دژاگه و کاوه رضایی با فاصله کمی بیرون رفت. 
آخرین فرصــت تیم ملی را در دقیقه 9۰ رامین 
رضاییان از دســت داد تا یک برد خفیف به نام 
تیم کی روش ثبت شود. بازی بعدی تیم ملی در 

دوحه مقابل ونزوئا خواهد بود.
ایــران: سیدحســین حســینی، وریــا 
روزبــه  رضاییــان(،  رامیــن   -۷6( غفــوری 
چشمی، محمدحســین کنعانی زادگان، احسان 
نوراللهی، مســعود شجاعی  احمد  حاجی صفی، 
)5۸- اشــکان دژاگه(، وحید امیری )5۸- امید 
ابراهیمی(، مهدی ترابی )5۸- صادق محرمی(، 
کاوه رضایــی، کریــم انصاری فــرد )۷6- علی 

قلی زاده(
سرمربی: کارلوس کی روش
ترینیداد و توباگو: فیلیپ ماروین، آلوین 
جونزشلدون باتئو، دنیل سایرس، کیلیم هایلند، 
آتائوا گوئررا )62- ماکت دوئین(، جوئوین جونز 
)۷2- کوردل کاتو(، لســتر پلتیر )۸2- عیسایا 
لی(، تریســتون هودگ، ناتان لوئیس، لســتون 

پائول
سرمربی: دنیس ارنس

ماده 60، رییس فدراسیون فوتبال را نجات داد
 تاج ماندنی شد

 بقیه بازنشسته های فدراسیون در برزخ
بعد از ابهامات زیادی که درباره دولتی بودن یا دولتی نبودن فدراسیون فوتبال 
به وجود آمد، مســووان فدراســیون برای اثبات گفته های خود مدارکی رو کردند. 
سپس از روز چهارشنبه جلسات سرنوشت سازی در محل کمیته ملی المپیک برگزار 
شد. ابتدا ســلطانی فر با حضور در دفتر صالحی امیری با او جلسه محرمانه ای برگزار 
کرد و این جلسه با اضافه شدن مهدی تاج ادامه یافت. جلسه ای که هیچ جزییاتی از 
آن به بیرون درز پیدا نکرد و تنها به روز بعد موکول شــد. از صبح پنجشــنبه باز هم 
این ســه فرد در دفتر صالحی امیری حاضر شــدند و به دنبال راه چاره ای برای عدم 
تعلیق فوتبال از یک طرف و احترام به قانون مصوب مجلس شورای اسامی بودند تا 
اینکه ماده 6۰ اساســنامه خدمات مدیریت کشوری راه را برای ماندن مهدی تاج بر 
مسند قدرت باز کرد. طبق این ماده افرادی که زودتر از موعد مقرر بازنشسته شده اند 
می توانند تنها یکبار درخواســت بازگشت به کار را بدهند تا ۳۰ سال خدمت دولتی 

آنها پر شده و رسما بازنشسته شوند.
 در همیــن خصوص رییس کمیته ملی المپیــک ایران در نامه های جداگانه به 
رییس فیفا و رییس کنفدراســیون فوتبال آسیا در خصوص این قانون ازم ااجرای 
مجلس شــورای اسامی توضیح داد. در بخش هایی از این نامه آمده: »در اجرای این 
قانون ۸۰۰ نفر از مدیران ارشــد در بخش های مختلف از جمله 14 اســتاندار و چند 
ســفیر و مدیران سیاسی، اجرایی، اقتصادی، ورزشــی و فرهنگی حوزه های مختلف 

مشمول اجرای آن شدند.«
 رییــس کمیته ملی المپیــک ایران با تاکید بر حفظ آرامــش و ایجاد ثبات و 
پرهیــز از تنش با کمــک وزارت ورزش و جوانان اعام کرد اجرا نشــدن قانون منع 
بکارگیری بازنشســتگان در موعد مقرر تبعات قانونی و کیفری خود را به دنبال دارد. 
در نامه ارسالی رییس کمیته ملی المپیک به روسای فیفا و کنفدراسیون فوتبال آسیا 
اطمینان داده شــده که دولت نه تنها هیچ گونه مداخلــه ای در فرآیند دموکراتیک 
انتخابات روسای فدراسیون ها نداشته بلکه سالیانه میلیون ها دار برای توسعه ورزش 

قهرمانی به ویژه فوتبال کمک باعوض می نماید.
 در بخشــی از نامه صالحــی امیری خطاب به 
اینفانتینو و شــیخ ســلمان آمده اســت: »در مورد 
فدراسیون فوتبال هرگونه تصمیم گیری در صاحیت 
مجمع عمومی آن فدراســیون خواهــد بود و قطعا 
کمیته ملی المپیک در جهت حمایت از فدراســیون 
بر اجرای صحیــح اصول و مفاد اساســنامه نظارت 

خواهد کرد.«
 صالحی امیری همچنین در مصاحبه ای گفت: 
»فوتبال در شــرایط حســاس کنونی نیاز به آرامش 
دارد و نتایــج نشــان می دهد عملکــرد فوتبال در 
ســال های اخیر درخشان و افتخارآمیز بوده است. ما 
در آســتانه جام ملت های آســیا هستیم و همه باید 

تمامی توان و ظرفیت خود را برای موفقیت تیم ملی در کنار هم قرار دهیم.«
صالحی امیری با اشــاره به قانون ماده 6۰ خدمات مدیریت کشــور گفت: »بر 
اســاس این قانون آقای تاج می تواند خود را از حالت بازنشستگی به اشتغال مجدد با 
رعایت قانون برگرداند. تاج بارها اعام کرد در مسیر قانون قرار دارد و خود را ملزم به 
اجرای آن می داند. خوشبختانه شرایطی مهیا شده که بتوانیم از ظرفیت و توانمندی 
ایشــان در چارچوب قوانین و مقررات کشور اســتفاده کنیم و امیدوارم روال قانونی 

اعاده به خدمت او انجام شود.«
بعد از ماندنی شــدن تاج گفته شد محمدرضا ســاکت، علی کفاشیان، محمود 
اسامیان، فریدون اصفهانیان، عبدالکاظم طالقانی و حیدر بهاروند دیگر اعضای هیات 
رییســه فدراسیون فوتبال همگی بازنشسته هستند و بر خاف تاج راه گریزی از این 

قانون نخواهند داشت.
 از آنجایی که ماده 6۰ شــامل حال این افراد نمی شود گفته شد همگی رفتنی 
هســتند. قرار است در آذرماه مجمع عمومی فدراســیون فوتبال برگزار شود و یکی 
از مواردی که قرار اســت در این جلسه مورد بررســی قرار گیرد، بحث ادامه فعالیت 
بازنشســته ها در این فدراسیون است. اگر تا روز برگزاری مجمع فدراسیون که تاریخ 
آن هنوز مشــخص نشده، اتفاق خاصی رخ ندهد و همه چیز طبق صحبت های انجام 

 شده پیش رود، بازنشسته های فدراسیون رفتنی خواهند شد.
در این باره وزیر ورزش که عصر پنجشنبه به ورزشگاه آزادی رفته بود حاضر به 
پاســخگویی به خبرنگاران نشد اما فدراسیون فوتبال به این مساله واکنش نشان داد 
و طی اطاعیه ای اعام کرد: »درباره اخبار منتشر شده مبنی بر خروج برخی اعضای 
هیات رییسه و دبیرکل از فدراســیون به جهت اجرای قانون ممنوعیت به کارگیری 
بازنشســتگان، به اطاع می رســاند مواضع و تصمیمات رسمی فدراسیون فوتبال در 
قبــال موضوعات اخیر و به ویژه قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشســتگان صرفاً از 

طریق سایت فدراسیون فوتبال اطاع رسانی خواهد شد.«

گزارش

گل به خودی 
کی روش و 

دوستان!

تیم ملی، تیم ملی، تیم ملی. همه با 
این عبارت مقدس و دوست داشتنی 
عشق می کنیم و از دوران کودکی، 
حتی قبل از اینکه به تیم باشگاهی 
مورد عاقه مان عشق بورزیم هیچ 
وقت نشده تیم ملی را ذره ای دوست 
نداشته باشیم. از آخرین تورنمنت 
همه خاطراتی فوق العاده داریم. 
هیجان مسابقات بزرگ مقابل اسپانیا 
و پرتغال را فراموش نکرده ایم. 
مزه شیرین برد خدادادی مقابل 
مراکش زیر زبان مان مانده و حتی 
اگر منش کی روش و روش بازی تیم 
ملی را دوست نداشتیم سختکوشی 
بازیکنان در آن تورنمنت الگویی 
شد برای زندگی. واقعیتش اینکه 
نتایج تیم ملی هم در جام جهانی 
فوق العاده بود اما نمی دانیم همین تیم 
ملی چطور در فاصله یک تورنمنت تا 
تورنمنت بعدی از مردمش و جامعه 
فوتبال فاصله می گیرد و چطور 
اینقدر تنها می شود.

گزارش بازی

خالــی مانــدن بیــش از 9۰ درصــد 
صندلی های ورزشگاه آزادی در روز بازی تیم 
ملی به شــدت توی ذوق می زد اما یک نکته 
دیگر هم در این استقبال سرد وجود داشت 
تا ثابت کند فاصله عمیقی بین باشــگاه های 
لیگ برتری و تیم ملی افتاده اســت. اتفاقی 
که مدت هاست نگران کننده به نظر می رسد 
و آســیب هایش را هم به فوتبال کشور وارد 
کرده اما هیچ حرکتی در قبال برطرف کردن 
این معضل نمی شود. ماجرا این است که دو 
روز قبل از بازی تیم ملی، فدراسیون فوتبال 

برای نخستین بار به صورت رسمی از مدیران 
و مربیان باشگاه های لیگ برتری دعوت کرد 
تا روز بازی با ترینیداد و توباگو به ورزشــگاه 
آزادی بروند و از تیم ملی در راه جام ملت ها 
حمایت کنند اما فقط وینفرد شفر بود که در 
ورزشگاه آزادی حاضر شد و از سایر مربیان و 
مدیران لیگ برتری در ورزشگاه خبری نشد! 
طی ۷ سال گذشته غیر از چند مربی انگشت 
شمار هیچ گاه بین کی روش و مربیان ایرانی 
حاضر در لیگ برتر- و حتی برخی خارجی ها 
مثل برانکو- ارتباط خوبی برقرار نبوده است.

برخــاف کــی روش، دنیــس ارنس 
سرمربی ترینیداد و توباگو در نشست خبری 
بعد از بازی شــرکت کرد و گفت: »پیروزی 
ایران را به آنهــا تبریک می گویم. این دیدار 
دوستانه بود و با توجه به سفر و خستگی که 
داشتیم، نمایش خوبی داشتیم.« وی با اشاره 
به عملکرد تیم ملی ایــران افزود: »عملکرد 
تیم ملــی ایران و ســرمربی اش مثبت بوده 
اســت. ما برای پیروزی آمــده بودیم و هر 
دو تیم ســعی داشتند از موقعیت ها استفاده 
کنند.« ارنس در خصــوص اینکه آیا ایران 

می تواند در جام ملت های آسیا نتیجه خوبی 
کسب کند، گفت: »نمی توانم در مورد ایران 
نظر بدهــم و می توانم در خصوص تیم ملی 
کشورم صحبت کنم اما ایران نمایش خوبی 
داشــت و تاش زیادی می کند.« ارنس در 
رابطه بــا بازی درگیرانــه بازیکنانش گفت: 
»مســلما بــازی فوتبال اســت و در فوتبال 
درگیری های فیزیکی همیشــه هست.« وی 
در پایان گفت: »از همه مردم ایران تشــکر 
می کنم و همچنین شما )خبرنگاران( که در 

نشست خبری حضور دارید.«

ماجــرای ســکوت حاشیه ســاز 
بازیکنان و کادر فنی تیم ملی در بازی 
بــا ترینیداد هم ادامه پیدا کرد و هیچ 
یک از اعضای تیم ملی مصاحبه ای با 

رسانه ها نداشتند.
امیرحسین حسینی مدیر رسانه ای 
تیم ملی در این باره گفت: »تمرینات 
تیم ملی همواره برای حضور رسانه ها 
باز بوده و هیچ وقت ما در تیم ملی را 
بر روی مردم و رســانه ها نبسته ایم اما 

بازیکنان و مربیــان تیم ملی در یک 
تصمیم جمعی اعــام کردند در این 
اردو مصاحبــه ای انجــام نمی دهند و 
علت صحبت نکردن و سکوت آنها هم 
این اســت که نمی خواهند حاشیه ای 
برای تیم ملی ایجاد شود و امیدوارند 
مسائل حل شــود اما مصاحبه نکردن 
ملی پوشــان هیچ ربطی بــه پرداخت 
پاداش ملی پوشــان در جــام جهانی 
ندارد. قرار است کی روش در آینده ای 

نزدیــک خــودش در ایــن مــورد با 
رســانه ها صحبت کند و در آن زمان 
مشخص می شــود که حق با تیم ملی 

بوده است.« 
حســینی از رســانه ها و مــردم 
خواسته به این تصمیم احترام بگذارند 
اما ظاهــرا تا وقتی اســتاد کی روش 
مصاحبه نکند، نمی توانیم به این فکر 
کنیم که حق با تیم ملی بوده اســت 
چرا که دلیل این تصمیم را نمی دانیم.

سایت رســمی کنفدراســیون فوتبال 
آسیا )AFC( تیم منتخب تمامی ادوار جام 
ملت های آســیا از دید کاربرانش را منتشــر 
کرد که در این بین نام چهار اسطوره فوتبال 
ایران هم دیده می شــود و سرمربی آن هم 
حشمت مهاجرانی اســت. در رأی گیری که 
این سایت آســیا از کاربران خود انجام داد، 
2/6 میلیــون رای طی چهــار هفته به ثبت 
رسید. بر اساس همین آرا تیم منتخب تاریخ 

جام ملت های آسیا به شرح زیر است:

سرمربی: حشمت مهاجرانی )ایران(
دروازه بــان: ناصــر حجــازی )ایران(، 
مدافعان: مهدی مهدوی کیــا )ایران(، صالح 
النعیمی )عربســتان( و ژنــگ ژی )چین(، 
هافبک هــا: علــی کریمی )ایران(، نشــأت 
اکرم )عراق(، شــائو جیائه )چین(، ســرور 
جبــاروف )ازبکســتان( و کیســوکه هوندا 
)ژاپن(، مهاجمان: علی دایی )ایران( و یاسر 
القحطانــی )عربســتان(، دروازه بان ذخیره: 
نور صبری )عــراق(، مدافعان ذخیره: جمال 

مبارک )کویت( و ســو چین آئون )مالزی(، 
هافبک های ذخیره: فهد الهریفی )عربستان( 
و کو جا چئول )کره جنوبی(، مهاجم ذخیره: 

یونس محمد )عراق(
ازم به ذکر است مرحوم ناصر حجازی، 
مهدی مهدوی کیا، علی کریمی و علی دایی 
در این رأی گیری به ترتیب عناوین بهترین 
دروازه بان، بهترین مدافع، بهترین هافبک و 
بهترین مهاجم تاریخ جام ملت های آســیا را 

به خود اختصاص دادند.

بی توجهی لیگ به تیم ملی؛فقط شفر به ورزشگاه رفت

ارنس: با وجود خستگی نمایش خوبی داشتیم

سکوت تیم ملی به خاطر پاداش ها نیست؛ در انتظار مصاحبه کی روش 

تیم منتخب جام ملت ها؛حشمت خان سرمربی، 4 ایرانی در ترکیب

کریم انصاری فــرد برخاف بازی با 
بولیوی در ترکیــب اصلی بازی کرد و با 
اینکه تازه تیم دار شــده اما شرایط بدی 
هم نداشــت. هر چند او پنالتی تیم ملی 
در نیمــه اول را بــد زد و در ریباند هم 
ضربه ای غیر مسووانه و خودخواهانه به 
توپ نواخت اما در همان شروع نیمه دوم 
جبران کرد و با یک گل نســبتا انفرادی 
پیروزی دیگری برای تیم ملی به ارمغان 

آورد.
این هجدهمیــن گل مهاجم اردبیلی 
تیم ملی بود که او را در 2۸ ســالگی کنار 
فرشاد پیوس در رده هشتم برترین گلزنان 
ملی ایران قــرار داد. پیوس این تعداد گل 
را در ۳4 بــازی زد امــا تعــداد بازی ملی 
انصاری فرد نزدیک به دوبرابر مهاجم سابق 
پرسپولیس اســت. حاا مهاجم شماره 1۰ 
ایران فرصت دارد با یک گل دیگر به رکورد 
زنده یاد غامحســین مظلومــی و همایون 

بهزادی برسد.
کریم بازیکن شــماره 1۰ تیم ملی 

اســت. یکی از معدود بازمانده های تیم 
ملــی از جام جهانــی 2۰14 که در 2۸ 
ســالگی و بعد از حضــور در اروپا به اوج 
تجربه هم رســیده اما همچنان هم وزن 
شــماره 1۰ تیم ملی به او نگاه نشــده و 

اعتباری به او بخشیده نمی شود.
کریــم انصاری فرد در جــام جهانی 
بــا وجود نمایــش قابل قبــول و گلزنی 
در این تورنمنت به عنــوان یک هافبک 
میانی بازی کرد امــا بعد از جام جهانی 
جلوتر آمــده و در پســت های مختلف 
جابه جا می شــود. انصاری فرد در بازی با 
ترینیداد و توباگــو به عنوان بال چپ به 
میدان رفت و در نیمه دوم مهاجم نوک 
شــد در حالی که همه می دانند پســت 
او فقط مهاجم نوک اســت. انصاری فرد 
طی ســال های اخیر خیلی کم در پست 
خودش بازی کرده و در اوج آمادگی هم 
نیمکت نشین بوده که این اتفاق احتماا 
در جــام ملت های آینده هم گریبانش را 

خواهد گرفت.

بعــد از ماجرایی که درباره مشــت های 
گره کــرده لوپز مربی دروازه بان های تیم ملی 
پس از سوت پایان بازی پرسپولیس - کاشیما 
شنیده شــد، یکی از خبرنگاران قصد داشت 
در این بــاره از لوپز در راهــروی خبرنگاران 
ورزشــگاه آزادی و بعد از بازی با ترینیداد و 
توباگو ســوال کند و با موبایلش مشغول فیلم 
گرفتن بود که اوســیانو کروز دیگر مربی تیم 
ملی به این خبرنگار حمله ور شد، تلفن همراه 
او را گرفت و پرتاب کرد. البته غائله به همین 
جــا ختم نشــد و کروز به مــدت یک دقیقه 
مشــغول فحاشی و اســتفاده از الفاظ زشت 
علیه این خبرنگار شد. در همین حین مارکار 
آقاجانیان به این خبرنگار گفت وقتی مربیان 
تیم ملــی مصاحبه نمی کنند چرا از آنها فیلم 
می گیرد؟در حالی که بــا میانجی گری افراد 
حاضر در صحنه این خبرنگار به تونل خروجی 

ورزشگاه و اوسیانو کروز به داخل اتوبوس تیم 
ملی هدایت شــده بودند، مجددا نزدیک بود 
درگیری جدیدی اتفاق بیفتد. زمانی که کروز 
دوبــاره این خبرنگار را دید، اتوبوس تیم ملی 
را متوقف کرد و قصد داشت از اتوبوس خارج 
شود که بازیکنان تیم ملی اجازه ندادند دامنه 

این اتفاق گسترده تر شود.
بعد از این اتفاق مهدی تاج گفت: »بنده 
در محــل اردوی تیم ملی بــودم و در جریان 
این خبر قرار گرفتم که از شــنیدن آن بسیار 
متاسف شدم و قطعا به این موضوع رسیدگی 
خواهم کــرد.« رییس فدراســیون فوتبال از 
اصحاب رسانه درخواست داشت تا با توجه به 
شرایط خاص تیم ملی و نزدیک بودن به جام 
ملت های آسیا، شرایط فعلی را درک کنند اما 
تاکید کرد که حتما به این مســاله رسیدگی 

می کند.

سرگردانی عجیب کریم در تیم ملی؛ 
شماره ۱۰ ضرر می کند

 حمله و فحاشی عجیب مربی تیم ملی 
به یک خبرنگار

انصاری فرد؛ هافبک میانی، بال کناری یا مهاجم نوک؟ 

ماجرای لوپز، کروز را وارد حاشیه کرد

جنگ، زندان، کشتار، تخریب، فرار و مشکات اقتصادی
فوتبال در یمن هنوز زنده است

جنــگ بزرگی در یمن صورت گرفت و فجایع فراوانی در این کشــور 
به بار آمد اما با همه این مشــکات تیم ملی یمن اخیرا در جام ملت های 
کشــورهای عربی شــرکت کرده و با وجود دو شکست مقابل قطر و عراق 
عملکــرد فوق العاده ای ارائه نداد اما همین حضــور برای آنها یک موفقیت 

محسوب می شود.
با توجه به وضعیت فعلی بازیکنان و باشگاه های یمن، لیگ داخلی این 
کشور به حالت تعلیق درآمده و بیشتر باشگاه ها در بحران مالی قرار دارند. 
بســیاری از تیم ها قادر به دادن حقوق سرمربی و بازیکنان خود نیستند و 
برخی از بازیکنان در صورت امکان به سوی لیگ های دیگر سرازیر شده اند 

که در این میان لیگ ستارگان قطر یک مقصد محبوب است.
حســین قاضی بازیکن یمنی که در حال حاضر ســاکن مصر و سابقه 
بــازی در لیگ عراق را در کارنامه دارد می گوید: »جنگ بر روی حرفه من 
در تمام جنبه ها، از لحاظ فنی، اخاقی و ذهنی موثر بوده اســت. بازیکنان 
بایــد روی فوتبال بازی کردن تمرکز کننــد زیرا آینده آنها در ورزش رقم 
می خورد و آنها باید دیگر جنبه ها را نادیده بگیرند. شرایط یمن تاثیر بدی 
روی فوتبال ما داشــته و با توجه به اینکه لیگ یمن در ۳ فصل گذشــته 

تعطیل شده، فوتبال بازیکنان تحت تاثیر قرار گرفته است.«
تقریبا تمام بازیکنان ســابق یمن مجبور به انجام ســایر مشاغل برای 
گذران زندگی خود و خانواده های شان هستند و به مشاغلی چون رانندگی 
اتوبوس، تاکسی و موتورسیکلت و یا کار در سوپر مارکت ها و فروشگاه های 
مواد غذایی روی آورده اند. برخی بازیکنان مانند یوســف شکری یا محمد 
آیسا نیز گرچه مشاغل دولتی دارند اما دستمزد آنها به قدری کم است که 

مجبورند شغل دومی نیز برای خود انتخاب کنند.
ابراهیــم اقان که در تیم ال یارموک بازی می کند حدود یک ســال 
به عنوان یک معلم در یک مدرســه خصوصی کار می کند. او صبح به طور 
منظــم کار کــرده و بعد از ظهر برای تمرین به باشــگاه می رود. اقان در 
مورد شــرایطش گفت: »وضعیت مالی در همه 
باشــگاه ها ضعیف اســت و حقوقــی پرداخت 
نمی شــود اما مــا با وجود تعلیــق لیگ، هنوز 

تمرین می کنیم.«
در این میان برخی بازیکنان در این جنگ 
کشته شــده اند. علی قرابا و عبدا... عارف عضو 
ارتش یمن بودند که در ســال 2۰15 توســط 
نیروهای حوثی کشته شدند وعبدا... العزیز با ۳ 

گلوله در مقابل خانه اش از دنیا رفت.
عبدالرحمــان اکیــل که در گذشــته در 
اتحادیه فوتبال یمــن فعالیت می کرده و حاا 
به عنوان روزنامه نگار ورزشــی کار می کند، از زمان آغاز جنگ ســه بار از 
جلوی در خانه اش دســتگیر شده است. اکیل در مورد شرایطش می گوید: 
»من سه روز پس از آغاز جنگ از پایتخت یمن، صنعا به حومه گریخته و 
تا پایان ســال 2۰15 آنجا بودم اما نیروهای نظامی من را از در خانه ام در 

صنعا ربوده و همه چیز را از بین برده اند.«
روزنامه نگاران ورزشــی مانند عباد ال جراحی و قاســم البیســی در 
حال حاضر تحت فشــار نیروهای نظامی قرار دارند. یکی دیگر از آنها بازل 

الویهاشی به تازگی پس از بیش از یک سال زندانی بودن آزاد شد.
اســتادیوم ۳۰ هزار نفری در عدن در تاریخ 22 اردیبهشــت ماه سال 
جــاری که میزبان برگــزاری جام خلیج 2۰1۰ در یمن هم بود، توســط 
نیروهای ائتاف بمباران شــد. در این بمباران ۷۰ درصد از این ورزشــگاه 
به طور کامل نابود شــده و فقط تعداد کمی از ستون ها و بلوک های بتنی 

باقی مانده است.
اما فوتبال هنوز در یمن زنده بوده و آنها به دنبال آماده ســازی برای 
شــرکت در جــام ملت های 2۰19 هســتند. بازیکنان یمنی بــا بازی در 
لیگ های خارجی خصوصا لیگ ســتارگان قطر، یکــی از بهترین های این 

مسابقات بوده اند.
قطر همچنیــن به عنوان میزبان موقت برنامــه بین المللی یمن عمل 
کرده و به آنها اجازه می دهد اردوهای تمرینی خود را در این کشور برگزار 
کنند. فدراسیون فوتبال قطر اخیرا تصمیم گرفته است که بازیکنان یمنی 

را به عنوان ساکنان بازی و ثبت کند.
 انتظار نمی رود یمن به هیچ وجه شگفتی ســاز جام ملت ها باشــد و 
همین حضور آنها نیز دستاورد بسیار بزرگی است. وضعیت اردو و بازیکنان 
آنها مشخص نیســت اما در میان مرگ و میر، تخریب، تجزیه و مشکات 

سال های اخیر، همین حضور آنها نیز اتفاق مهمی خواهد بود.
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نایــب رییــس بانوان 
اعام  والیبال  فدراســیون 
کــرد بــه اتهامــات فریبا 
والیبال  مربــی  ســلیمانی 
بانوان رســیدگی می کنند. 
پس از آنکه فریبا سلیمانی، 
مربی والیبــال که قرار بود 
در لیگ برتــر تیم توپکا را 
هدایــت کند، مســائلی را 
در مورد نقش فدراســیون 
و هدایت  مربی  انتخاب  در 

بازیکنان به برخی از تیم ها مطرح کرد، حواشــی 
مختلفی ایجاد شد. سلیمانی شائبه نقش داشتن 
فدراســیون را پررنگ تــر کرد بر همین اســاس 
صدیقه کعبی زاده نایب رییس بانوان فدراســیون 
والیبال مصاحبه کرد و در مورد مشــکات توپکا 
پیش از آغاز لیــگ و علت برگرداندن دوباره این 
تیم به جدول مســابقات توضیحاتی را ارائه داد. 
عاوه بر این کعبی زاده از برگزاری جلسه ای برای 
رسیدگی به اتهامات مطرح شده توسط سلیمانی 

خبر داد. 

ایــن  در  کعبــی زاده 
»سلیمانی  می گوید:  رابطه 
تقاضای  آمد  فدراسیون  به 
کمک کــرد که خــارج از 
کشــور بوده و اان بازیکن 
می خواهــد به همین دلیل 
لیســت بازیکنان جوانان و 
امید را به او نشــان دادم و 
گفتم هر کدام را می خواهی 
با مربی شان هماهنگ کن. 
وقتــی ایــن کار را برایش 
انجام می دهم چگونه بازیکن را از بابلسر به جای 
دیگری می برم؟ اگر کسی ادعا و اتهام کذبی را به 
فدراسیون نســبت دهد، فدراسیون به عنوان یک 
مرجع حقوقی در جلســه ای رســمی و براساس 
ضوابط و مقررات موضوع را بررســی می کند و به 
زودی هم در مورد ادعای ســلیمانی این جلســه 
را برگزار می کنیــم.« او ادامه می دهد: »وقتی در 
رســانه های گروهی و خبرگزاری ها شائبه ایجاد 
می کننــد و اتهام می زنند، فدراســیون که بیکار 

نمی نشیند.«

هفتــه نهــم لیــگ 
والیبال ایتالیا، ســری آ با 
برگزاری یــک دیدار بین 
پایین  و  بــاا  تیم هــای 
جدول برگزار شد که تیم 
سیه نا در حالی که سعید 
ترکیــب  در  را  معــروف 
ثابتش داشت برابر میزبان 
لوبه  تیــم  قدرتمنــدش 
نتوانســت کاری از پیش 
ببــرد و با نتیجه ســه بر 

یک شکســت خورد تا شاگردان خوآن سیچلو 
همچنان در حسرت پیروزی باقی بمانند.

در این دیدار سیه نا ســت های بازی را با 
امتیاز هــای ۳۲-۳۰، ۲۵-۱۵، ۲۰-۲۵ و ۲۵-
۱۸ بــه لوبه واگذار کرد تا بدون برد و کســب 

تنها سه امتیاز در رده سیزدهم بایستد. 
توانســت یک  معروف  همچنین ســعید 

امتیاز برای سیه نا کسب کند.
در سوی دیگر لوبه که به واسطه حضورش 
در جام باشگاه های جهان زودتر از سایر مدعیان 

در هفته نهــم بازی کرد 
توانست با کسب هفتمین 
بردش ۱۹ امتیازی شود و 
جای مودنا را در رده دوم 

بگیرد.
همچنین دور نخست 
چلنج  والیبال  رقابت های 
کاپاروپا آغاز شــد که در 
تیم  بازی هــا که  از  یکی 
که  ترکیه  بانــک  زراعت 
فرهــاد قائمــی و صابــر 
کاظمی را در اختیار دارد در حالی که از یاران 
ایرانی اش بسیار کم استفاده کرد توانست برابر 
تیم فریزا قبرس با نتیجه سه بر صفر به برتری 
دســت یابد و به جمع ســی و دو تیم برتر راه 

یابد. 
در ایــن دیدار قائمی  موفق به کســب ۴ 

امتیاز شد و کاظمی ۳ امتیاز. 
زراعت بانک باید در مرحله یک شانزدهم 
نهایی به مصاف همشهری خود تیم مالیه میلی 

آنکارا برود.

باخت یاران معروف و پیروزی راحت هم تیمی های قائمی  رسیدگی به اتهام های مربی والیبال بانوان

 اول از همه از مشــکات و چالش های پیش 
رو صحبت کنیم که شاید دست تان را برای پنجره 

پنجم بسته تر از گذشته کند. اینطور نیست؟
 سیســتم جدید فیبا برای برگزاری رقابت های 
انتخابــی جام جهانی شــرایط خــاص و متفاوتی دارد 
که پیش از ایــن تجربه اش نکرده بودیم. در گذشــته 
رقابت های انتخابی طی یکی دو هفته جمع می شد اما 
حاا بیش از یک ســال و نیم به طول می انجامد. چند 
هفته آن درست وسط لیگ برگزار می شود و چند هفته 
هم در تابستان و زمان اســتراحت بازیکنان. به همین 
دلیل داشــتن تیمی خوب و آمــاده در همه پنجره ها 
نیازمند برنامه ریزی و لیگی خوب اســت. شرایطی که 
دقیقا باید دســت مربی را بازتر از گذشته کند تا بتواند 

در هر پنجره نتیجه قابل قبولی بگیرد.
 چالش های پیش روی تیم ملی در پنجره های 

گذشته و پیش رو بیشتر چه چیزی بوده؟
 برخــی از عوامل دخیــل، همین هایی بود که 
گفتم. عاوه بر آن، دو شــغله بودن کادر فنی و درگیر 
بودن آنها در لیگ، هزینه های زیاد این شــیوه برگزاری 
کــه کار را برای فدراســیون هایی نظیر ایران دشــوار 
می کند و از طرف دیگر درگیر بودن بازیکنان در لیگ و 
مصدومیت ها، عامل دیگری است که گاهی مشکل ساز 

می شود.
 تیم ما هم حاا دچار مشــکل شده و کارش 

به اما و اگر رسیده!
 بله خب همه این عوامل برای بسیاری از تیم ها 
وجود دارد اما شــرایط بسکتبال شان متفاوت است. به 
طور مثال تیمی را می بینیــم که به راحتی ۸۰ درصد 
ترکیبش را تغییر می دهد اما خب دست ما برای انجام 

چنین کارهایی بسته است.
 شما خودتان اگر بخواهید شرایط ایران در 
راه صعود به جام جهانی را توضیح دهید و جایگاه 
نهایی اش را پیش بینی کنیــد، چطور این کار را 
انجام می دهید؟ در یک جمله آیا صعود می کنیم؟
 ببینیــد هیچ  چیز قابل پیش بینی نیســت. در 
ادامه صحبت قبلی ام به ژاپن اشــاره می کنم که پس از 
چهار شکست دو بازیکن جدید اضافه کرد که توانست 
ایران و اســترالیا را ببرد و به شرایط بهتری در جدول 

برسد. با این حال آنها در پنجره پنجم آن دو بازیکن را 
ندارند و البته یکی از بازیکنان برجســته و مصدومشان 
بــه ترکیب باز خواهد گشــت. به نظر مــن اگر مبنا را 
بر برد فیلیپین و ژاپن در ســایر دیدارهای آینده شــان 
بگذاریم، کارمان بسیار دشــوار می شود. از طرف دیگر 
ما یک رقابــت کمرنگ تر با اردن هم داریم اما معتقدم 
مــا با دو و حتی یک برد هم از این گروه به جام جهانی 

صعود می کنیم.
 صرف وجود اما و اگــر در صعود ایران هم 
نوعی شکست برای بســکتبال ایران به حساب 
می آید. در سال ها و دوره های گذشته قاره آسیا 
یک سهمیه داشــت و ما مدعی رسیدن به آن 
بودیم و چندین بار هم به آن رسیدیم. امروز اما 
رقابت های  برای  سهمیه  هفت  حداقل  آسیا  قاره 
جهانی دارد اما ما هنوز هم مطمئن نیســتیم به 

یکی از آنها می رسیم. به نظر شما این اتفاق تلخ و 
ناامید کننده نیست؟

 من هم معتقدم بســکتبال ما نباید به این روز 
می افتاد و کارش در این شــرایط به اما و اگر می کشید. 
قصد نالیــدن و نادیده گرفتن زحمات گذشــته را هم 
ندارم اما عوامل بسیاری در جایگاه امروز بسکتبال ایران 
دخیل اســت. اصلی ترین عامل خأ تولید در بسکتبال 
ماســت. ما در سال های گذشــته همواره باید در حال 
تولید می بودیم. شاید ســتاره آنچنانی و نادری به تیم 
ملی نمی رســید اما حداقل دستمان تا این اندازه خالی 
نمی ماند. من به شخصه معتقدم آموزش فن بسکتبال و 
بازیکن سازی پروسه ای زمانبر تر از سایر رشته هاست و 

حداقل هشت سال طول می کشد.
 خب به نظر شما چرا این کار صورت نگرفته 
و در این هشت سال بازیکنانی نساختیم که حاا 

به بسکتبال مان کمک کنند؟
 ببینید ایــن دیگر به فدراســیون برمی گردد؛ 
فدراســیون که باید برنامه و هدف داشته باشد. با این 
حال به نظرم بیش از اینکه به فکر آینده باشیم، درگیر 
روزمرگی شــده ایم. درگیر اینکه چرا فانی شــوت زد 
یا تعویض کرد و مســائل اینچنینی کــه هیچ کمکی 
نمی کند و اجازه نمی دهــد هدف گذاری و آینده نگری 

کنیم.
 این از گذشــته، ســهم خودتان را در این 
شــرایط چقدر می دانید؟ آیا تیم ملی آنطور که 

باید نتیجه گرفته است؟
 بــه نظر خودم و بســیاری از کارشناســان، در 
بازی های آســیایی که عملکرد بســیار خوبی داشتیم. 
تنها به چینی باختیم که درست با هدف و برنامه پیش 
رفت و پس از پنجمی در اینچئون آمد و قهرمان شــد. 

ما در ماه های گذشته بارها به چین رفتیم و هر بار یک 
ترکیــب در مقابل ما قرار گرفت. در نهایت هم ترکیبی 
در بازی های آســیایی در برابر ما قــرار گرفته بود که 
ندیــده بودیم. در رقابت هــای انتخابی جام جهانی هم 
پس از پنجره اول، از پنجره دوم بازی ها را پشت سر هم 
بردیــم و تنها یک باخت برابر ژاپن را تجربه کردیم. آن 
هم در شــرایطی که چند بازیکن را نداشتیم و ژاپنی ها 
هم با تمام قــوا آمده بودند باخت های قبلی را در خانه 

جبران کنند.
 یعنی هیچ مشکلی در تیم ملی وجود ندارد؟

 مشــکات را گفتم. ما قبل از بازی های آسیایی 
و رقابت هــای انتخابی جام جهانی، مجبور بودیم هفت، 
هشت ماه بازیکنان را در اردو و تورنمنت های تدارکاتی 
نگه داریــم. واقعا معتقدم از بســیاری از بازیکنان کار 
زیادی داریم می کشــیم که نتیجه اش دیدارهایی مانند 
ژاپن اســت. گاهی حتی ما مجبــور بودیم برای اینکه 
بــه نتیجه گیری مد نظر برســیم، بازیکن مان را به تیم 
ســه نفره بدهیم تا نتیجه بگیرنــد! همانطور که گفتم 
ما دســت مان مانند تیم هــای اســترالیا و چین برای 
جابه جایی نفرات باز نیســت و نمی توانیم در شــرایط 

مختلف بازیکنان را جایگزین کنیم.
 تا جایی که در اختیار خودتان بود نمی شد 
از اســتفاده بیش از انــدازه از برخی بازیکنان 

جلوگیری کنید؟
 من تا جایی که می توانســتم این کار را کردم. 
نمونه اش هم اعزام تیم ب به ویلیام جونز بود که پیش 

از این خیلی سابقه نداشت و اتفاق خوبی بود.
 برسیم به فهرست جدید تیم ملی که حرف 
و حدیث های زیادی به همراه داشــته. مهم ترین 
بخــش آن هم نبود نام بازیکنی نظیر ارســان 
کاظمی بوده. بازیکنی که گفته  می شــد به خاطر 
مصدومیت دعوت نشــده و البته پس از آن هم 
مشــکات با کادر فنی و مسووان تیم به  عنوان 
دلیل دعوت نشــدنش مطرح شد. خیلی واضح و 

صریح علت دعوت نشدنش را می گویید؟
 ببینید انتخاب فهرست تیم ملی یک کار جمعی 
اســت که البته در نهایت نظر نهایی را خودم می دهم و 
از همه اهالی بســکتبال می خواهم این یکی را برعهده 
خودم بگذارند. من برای همه بازیکنان از ریز و درشت 
احترام قایلــم و ارزش کاری که برای تیم ملی کرده و 
می کنند را می دانم. با این حال به نظرم بهتر اســت در 
برخی موارد، ماجرا بیش از اندازه باز نشــود تا حرمت 
همه حفظ شــود. انتخاب بازیکنان برای تیم ملی بیش 
از هر چیز ســلیقه  انتخاب کننده است و باید مبتنی بر 

تفکراتش باشد.
 یعنی ارسان در این پنجره جایی در سلیقه 

و تفکرات شما نداشت؟
 گفتم که گاهی اوقات حرف زدن بیش از اندازه 
و باز کردن برخی موضوعات آســیب زا اســت و ممکن 
اســت اثرات خوبی نداشته باشد. نمی خواهم این ماجرا 

را زیاد از هم باز کنم. بدون شــک من تیم را می بندم 
که بتوانم با آن به موفقیت برســم و نتیجه بگیرم. پس 
می خواهم که اهالی بسکتبال از رسانه ها گرفته تا سایر 

کارشناسان و بازیکنان به انتخابم احترام بگذارند.
 نبودن بازیکنانی نظیر فرید اصانی و آرمان 

زنگنه هم به همین سلیقه برمی گردد؟
 گاهی اوقات مقایســه هایی به وجود می آید که 
درست نیســت و باعث اشتباه می شــود. همانطور که 
گفتم این فهرســت انتخابی من است که بر پایه سلیقه 
و تفکراتم است. در تعداد زیاد بازی ها یکسری بازیکنان 
باا و پایین می روند و شرایط شــان متفاوت می شود که 

باید آن را در نظر گرفت.
  شــرایط مصدومیت بهنام یخچالی چطور 
است؟ این درست است که او هم به پنجره پنجم 

و ششم نمی رسد؟
 من با ســجاد صحبت کرده ام و شــواهد نشان 
می دهد چیزی حدود دو هفته باید اســتراحت کند. با 
این حــال او هم به اردو می آید و باید با پزشــک تیم 
شــرایطش را بررسی کنیم. امیدواریم حداقل بتواند در 
یکــی از دو بــازی به تیم کمک کند امــا همه چیز به 
شرایط بســتگی دارد و شاید بر طبق همان چیزی که 

گفته شده، استراحت کند.
 برای جایگزین او فکری کرده اید؟

 ســجاد بازیکن خوب و باکیفیتی اســت که در 
این  ســال ها خیلی به تیم ملی کمــک کرده و انتخاب 
جانشین برایش کار دشــواری است. با این حال حامد 
حســین زاده را به تیم دعــوت کرده ایم و آرن داودی و 
رسول مظفری هم هستند. این بازیکنان را در دو دیدار 
تدارکاتی در قطر آزمایــش خواهیم کرد تا ببینیم چه 
شــرایطی دارند. در مجموع همین بازیکنان باید جای 
خالی او را در پســت گارد راس پر کرده و به تیم کمک 

کنند.
 از فهرســت 20 نفره ای که به اردو دعوت 
کردید، به غیر از حامد و صمد نیکخواه که در تیم 

نیستند، غایب دیگری هم دارید؟
 آرون گرامی پــور هم دیگر بازیکنی اســت که 
مصدومیــت جزیی دارد. از طــرف دیگر برای آمدن به 
ایران هم مشــکل دارد اما می خواهیم شرایط او را هم 
در قطر ببینیم. اگر شرایط بازی داشت و می توانست به 
تیم کمک کند در اردو می ماند و شــانس بازی دارد در 
غیر این صورت او هم ســومین غایب خواهد بود. سایر 
بازیکنان مشکل خاصی ندارند و به جز چند مصدومیت 

غیر جدی مشکلی نداریم.
 و پیش بینی تان از چهار بازی آینده؟

 پنجره هــای قبلی را به هیچ وجه نمی شــود با 
دو پنجره باقیمانده مقایســه کــرد. حریفان ما در این 
دو پنجره بســیار قدرتمند تر و با کیفیت تر هستند که 
کار ما را هم ســخت تر می کند. با ایــن حال همانطور 
کــه گفتم امیدوارم با یک برد هم به رقابت های جهانی 

صعود کنیم.

جایگاه امروز بسکتبال حاصل روزمرگی است
مهران شاهین طبع: باز کردن برخی موضوعات به صاح نیست

هفته چهارم لیگ برتر بسکتبال
برد میهمانان و پیروزی 

شیمیدر در تهران

تیم هــای بســکتبال نفــت آبــادان، 
پتروشیمی و شهرداری گرگان سه میهمان 
پیروز هفته چهارم بودند و شــیمیدر تنها 
میزبانــی بود که در این هفتــه به پیروزی 

رسید.
هفته چهــارم لیگ برتر بســکتبال با 
جدال حســاس شــیمیدر و ذوب آهن در 
تهران آغاز شــد. شــیمیدر اگرچه بازی را 
خوب آغاز نکرد و در دو کوارتر اول با نتیجه 
۳۵ بــر ۲۴ از حریف عقب بود اما در نهایت 
به بازی برگشــت و با نتیجه ۶۹ بر ۵۴ این 

تیم را شکست داد.
در تنها مسابقه این هفته که در تهران 
برگزار نشــد، پتروشیمی بندر امام میهمان 
پدافنــد دزفول بود و با نتیجه ای نزدیک به 
۱۰۰ امتیــاز، حریف خود را شکســت داد. 
پتروشــیمی با نتیجه ۹۷ بر ۴۹ برنده این 
بازی شــد و سجاد مشــایخی هم به دلیل 

مصدومیت، غایب بزرگ این تیم بود.
تیم نفت آبــادان هم به دلیل ترافیک، 
کمی دیر به سالن رسید و به گفته بازیکنان 
ایــن تیم، پیش از شــروع مســابقه مقابل 
نیــروی زمینی فرصت زیــادی برای آماده 
کردن خود نداشــتند. در نیمه نخست که 
بســیار کم امتیاز بود آبادان با نتیجه ۲۸ بر 
۲۳ برنده شــد. با این وجــود در نیمه دوم 
شرایط بهتر شد و آبادانی ها ۷۴ بر ۶۱ برنده 

این مسابقه شدند.
حماد ســامری ســرمربی نفت حتی 
بعد از مســابقه هم به کیفیت بازی دو تیم 
اعتراض داشت و تاکید می کرد که بازی در 

حد سوپرلیگ نبود.
مسابقه تیم های شــهرداری گرگان و 
پگاه تهران هم از ساعت ۱۹ در سالن آزادی 
آغاز شــد و به نزدیک ترین مسابقه روز در 
نیمه دوم تبدیل شــد. تیم گرگان در حالی 
که ۳۲ بر ۲۵ در نیمه نخست عقب بود، در 
نیمه دوم به بازی برگشت. مسابقه در همه 
دقایق نیمه دوم نزدیک پی گیری شد و در 
نهایت شهرداری گرگان با نتیجه ۶۹ بر ۶۶ 
برنده شد. پری پتی بازیکن خارجی گرگان 
برای نخســتین بار در ترکیب این تیم بازی 
کــرد و با ۲۱ امتیاز و ۷ پاس گل در نتیجه 

تیم تاثیرگذار بود.

رقابت های بین المللی 
بدمینتون دبی

ثریا آقایی برابر 
موریس باخت و 

حذف شد
در ســومین روز و در مرحله 
یــک هشــتم نهایــی مســابقات 
بین المللــی بدمینتــون دبی، ثریا 
آقایی در رقابت های یک نفره بانوان 
بــه مصاف بدمینتــون باز موریس 
رفت و این دیدار را واگذار کرد و از 
راهیابی به مرحله یک چهارم نهایی 

باز ماند. 
آقایی در مصاف با کتی فوکاته 
از کشــور موریس بازی را با نتیجه 
۲ بر صفــر واگذار کــرد و از دور 
رقابت های یــک نفره بانوان حذف 

شد.
با  دبی  بین المللی  مســابقات 
جوایــز ۲۵ هزار داری در روزهای 
بیســت و ســوم لغایت بیســت و 
هفتم آبان با حضــور بازیکنانی از 
کشــورهای روســیه، ایران، هند، 
ترکیه،  چــک،  جمهوری  کانــادا، 
بلغارســتان، امــارات، نیوزیلنــد، 
اتریــش، ایتالیــا، ســوئد، آلمان، 
فناند، اردن، پاکســتان، جمهوری 
اســترالیا،  ســوییس،  آذربایجان، 
دانمارک، کــره جنوبی،  آمریــکا، 
بحریــن، فیلیپین، اســپانیا، مصر، 
اندونزی، لهستان  آفریقای جنوبی، 
و مالــت در دبی برگزار می شــود. 
ترکیب اعزامی بدمینتون ایران در 
این رقابت هــا را ثریا آقایی، ثمین 
عابد خجســته، مهران شهبازی و 

امیر جباری تشکیل می دهند.

گزارش

با یک برد هم 

به جام جهانی 
می رویم

لیگ برتر بسکتبال هفته چهارمش را پشت سر گذاشت و بازیکنان ملی پوش از این هفته به اردو می روند تا خود را برای پنجره پنجم رقابت های انتخابی 
جام جهانی آماده کنند. آن هم در شرایطی که تیم ایران با شش برد و دو باخت، جایگاه چندان مطمئنی در راه صعود به جام جهانی ندارد و در دو پنجره 
پنجم و ششم، دیدارهای سختی هم پیش رو دارد. در کنار این موارد، نبود چند بازیکن اصلی ایران در پنجره های گذشته کار را برای مهران شاهین طبع 
سخت کرده. مربی که نه حامد حدادی را در اختیار دارد و نه صمد نیکخواه را. ارسان کاظمی را هم دعوت نکرده و حاا در آخرین اتفاق پیش آمده، سجاد 
مشایخی را هم از دست داده است. شاهین طبع اما در گفت و گو با ایران ورزشی از سختی های پیش روی تیم ملی و البته شانس خوبش برای صعود می گوید.

تمجید فدراسیون جهانی والیبال 
از تماشاگران ایرانی

والیبال ایران به حضور تماشــاگران پرشور در بازی های داخلی و البته خارجی 
شــهره اســت و حمایت هواداران ایرانی یکی از مهم تریــن ویژگی های والیبال ایران 
محســوب می شود. این موضوع از چشمان فدراســیون جهانی والیبال نیز دور نمانده 
و در گزارش تصویری که از لیگ ملت های ســال ۲۰۱۸ تهیه شــده، با اشاره به این 
موضوع و در تمجید از تماشــاگران صحبت شده اســت. فدراسیون جهانی والیبال با 
انتشار عکسی از حضور تماشاگران ایرانی در سالن نوشته: »والیبال چنین تماشاگرانی 
را پیش از این به خود ندیده اســت.« فدراســیون والیبال ضمــن قدردانی دوباره و 
همیشگی از حمایت هواداران ایرانی در اقصی نقاط جهان، برای حفظ حمایت چنین 
هوادارانی تمامی تاش و همت خود را به کار خواهد بســت تا باز هم والیبال ایران با 

درخشش در عرصه های جهانی و آسیایی مایه سربلندی باشد.
 

لیگ برتر هندبال مردان
رقابت سخت در صدر

هفته ششم از رقابت های لیگ برتر هندبال مردان با ادامه صدرنشینی تیم فواد 
مبارکه سپاهان اصفهان و کسب نخستین امتیاز برای تیم سربداران سبزوار دنبال شد. 

هفته ششم از سی و یکمین دوره رقابت های هندبال 
باشــگاه های کشــور در بخش مردان روز پنجشنبه 
۲۴ آبان مــاه با برگــزاری چهار دیدار در شــهرهای 
مختلف پیگیری شــد. در این هفته تیم ســربداران 
سبزوار با تســاوی برابر میهمان خود تیم نفت و گاز 
گچساران صاحب یک امتیاز شد تا از قعر جدول یک 
پله صعود کند. تیم نیــروی زمینی کازرون در خانه 
خود مس کرمان را از پیش رو برداشت. مس با قبول 
این شکســت رده ســوم جدول را از دست داد. تیم 
ذوب آهن اصفهان میهمان تیم فرازبام خائیز دهدشت 
بــود. ذوب آهن اصفهان که بعد از چند ســال وارد 

رقابت های لیگ برتر هندبال شــده در چهارمین دیدار خود نیز با تحمل یک شکست 
دیگر همچنان بدون امتیاز ماند اما تیم فرازبام خائیز دهدشــت با این پیروزی موفق 
شده با احتساب گل های زده و خورده به رده سوم جدول رده  بندی لیگ برتر صعود 
کند. دو تیم مدعی عنوان قهرمانی هم در اصفهان روبه روی یکدیگر قرار گرفتند. تیم 
فواد مبارکه سپاهان که هم اکنون صدرنشین لیگ است برابر تیم زاگرس اسام آباد 
غرب به نتیجه تســاوی رضایت داد اما همچنان در صدر جدول لیگ باقی ماند. تیم 
زاگرس اسام آباد نیز برای دومین هفته متوالی در رده دوم جدول قرار گرفت. در این 

هفته تیم هیات هندبال نجف آباد اصفهان قرعه استراحت داشت.
 برنامه کامل هفته ششم لیگ برتر هندبال مردان:

سربداران سبزوار ۲۳ - نفت و گاز گچساران ۲۳
نیروی زمینی کازرون۲۶ - صنعت مس کرمان ۲۴
فرازبام خائیز دهدشت ۳۵ - ذوب آهن اصفهان ۲۷
فواد مبارکه سپاهان ۲۷ - زاگرس اسام آباد ۲۷

رده بندی کامل لیگ به این ترتیب است:
۱- فواد مبارکه سپاهان اصفهان با ۹ امتیاز

۲- زاگرس اسام آباد غرب با ۹ امتیاز
۳- فرازبام خائیز دهدشت با ۸ امتیاز

۴- مس کرمان با ۸ امتیاز
۵- نیروی زمینی کازرون با ۷ امتیاز
۶- نفت و گاز گچساران با ۳ امتیاز

۷- هیات هندبال نجف آباد با یک امتیاز
۸- سربداران سبزوار با یک امتیاز
۹- ذوب آهن اصفهان بدون امتیاز

نیروهای مسلح ایران، قهرمان تیروکمان سیزم 
تیــم تیروکمان نیروهای مســلح ایران در نخســتین دوره مســابقات 
تیروکمان ارتش های جهان )ســیزم( با کسب سه مدال طا، یک نقره و سه 
برنز عنوان قهرمانی این دوره از رقابت ها را از آن خود کرد. در این مسابقات 
که با شــرکت هفت تیم از کشورهای روســیه، چین، کره شمالی، اوکراین، 
ســریانکا، برزیل و تیم نیروهای مسلح از ایران به میزبانی تهران برگزار شد، 
پس از تیم نیروهای مسلح ایران تیم هایی از روسیه و چین عنوان دوم و سوم 
این رقابت ها را کســب کردند. تیم نیروهای مسلح کشورمان با ۱۵ ورزشکار 
زن و مرد در دو بخش کامپوند و ریکرو موفق به کســب هفت مدال شــامل 
ســه مدال طا، یک نقره و سه برنز شــد و در مجموع تیمی عنوان قهرمانی 

را به دست آورد.

خبر

در جریان برگزاری نخســتین روز از 
رقابت های نجات غریــق قهرمانی جهان 
که در اســترالیا در حال برگزاری است، 
تیم ملی امدادی نجات غریق کشــورمان 

متشــکل از ایلخان نوری، محمد ناظری، 
سهیل آشتیانی و حمید قدسی نژاد، موفق 
شــد در رقابت ماده ۴ در ۵۰ متر با مانع 
امدادی با پشت ســر گذاشتن همه رقبا 
و در رقابتی حســاس و نزدیک با نماینده 
کشــور ایتالیــا در جایگاه نخســت قرار 
بگیــرد و صاحب مدال طای این دوره از 

مسابقات شود. 
این چهارمین مــدال کاروان اعزامی 
رقابت های  بــه  نجات غریق کشــورمان 
قهرمانی جهان در روز اول این مسابقات 
بود که توسط تیم ماده امدادی ۴ در ۵۰ 

متر با مانع به دست آمد.
این مــدال درحالی به نام ایران ثبت 

شــد که ایلخان نوری )رییس فدراسیون 
نجــات غریق و غواصی( نیــز در ترکیب 
این تیم قرار داشــت، این برای نخستین 
بار در تاریخ ورزش کشــورمان است که 
یــک رییس فدراســیون در روزهایی که 
مدیریــت فدراســیون را برعهــده دارد 
به عنوان ملی پوش نیز در ترکیب تیم قرار 

می گیرد و به مدال می رسد.
تیــم اعزامــی ایران بــه رقابت های 
قهرمانی جهان استرالیا در بخش انفرادی 
ســه مدال )یــک طا، یک نقــره و یک 
برنز( را نیز کســب کرد. سهیل آشتیانی 
در رقابت مــاده ۲۰۰ متر با مانع با ثبت 
رکورد ۲:۰۷:۸۵ دقیقه در جایگاه نخست 

قرار گرفت و نخســتین مدال طا را برای 
کاروان اعزامی نجات غریق کشــورمان به 

ارمغان آورد. 
حمیــد قدســی نــژاد در رده دوم 
رقابت های نجات غریــق قهرمانی جهان 
قرار گرفت و مدال نقره را از آن خود کرد. 
ایــن رقابت ها با مدال برنــز کاپیتان تیم 
ملی نجات غریق ادامه پیدا کرد. در ادامه 
رقابت های قهرمانــی جهان نجات غریق 
محمد ناظری کاپیتان باســابقه تیم ملی 
ایران و پر افتخار ترین ورزشکار تاریخ این 
ورزش در رقابت های جهانی موفق شد در 
رقابتی نزدیک و فشــرده با سایر رقبایش 

مدال برنز را به نام خود به ثبت برساند.

دارنده مــدال برنز تنیس روی میز 
بازی های آســیایی با پیوســتن به تیم 
پتروشیمی بندر امام امسال هم در لیگ 

برتر ایران بازی می کند.
تنیس  ملی پوش  عالمیان  نوشــاد 
روی میز ایران که در بازی های آسیایی 
۲۰۱۸ صاحب مدال برنز شــد، تصمیم 
گرفتــه بود مثل نیما، بــرادرش که در 
لیگ فرانسه حضور دارد، لژیونر شود اما 
هنوز تیمی پیدا نشــده که نوشاد را در 
اختیار بگیرد، به همین خاطر نوشــاد از 
هفته آینده در لیــگ برتر تنیس روی 

میز ایران بازی می کند.

این  محمود نظری دبیر فدراسیون 
خبر را تایید می کند و می گوید: »نوشاد 
زمانی تصمیم گرفت در لیگ های اروپایی 
حضور داشته باشد که تیم ها نفرات خود 
را تکمیل کــرده بودند بــا این حال از 
ارتباطی که داشــتیم صحبت  طریــق 
کردیم تا در نیــم فصل لیگ آلمان اگر 
تیمی متقاضی بود بــه ما اطاع دهند. 
هم اکنون نوشاد با انگیزه تمرینات خود 
را دنبــال می کند و برای حضور در لیگ 
برتر آماده می شــود و قــرارداد خوبی با 
تیم پتروشــیمی بندر امام بسته است. 
همچنین تا پایان ســال در یکی، دو تور 

جهانی هم شرکت می کند.«
او ادامــه می دهد: »لیــگ برتر از 
هفته آینده با حضــور احتماا ۱۰ تیم 
آغاز می شــود که در ایــن دوره لیگ را 
به طور متمرکز برگزار می کنیم. نوشاد 
عالمیــان و افشــین نــوروزی در تیم 
پتروشیمی هستند و امین احمدیان هم 
احتماا چنــد بازی برای این تیم انجام 
دهد. تیم ترکیه هم قرار اســت در لیگ 
مردان ایران حضور داشــته باشد و در 
مقابل، تیم ملی بانوان ما هم در مرحله 
پلی آف لیــگ بانوان ترکیه بازی خواهد 

کرد.«

مدال آوری رییس فدراسیون نجات غریق در استرالیا

نوشاد لژیونر نشد و به پتروشیمی رفت

برای نخستین بار اتفاق افتاد

تیم ترکیه در لیگ پینگ پنگ ایران
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شروع تمرین بسکتبالیست ها 
از امروز

بدون صمد و حامد
اردوی تیــم ملی بســکتبال برای 
حضور در پنجره پنجم مسابقات انتخابی 
جام جهانی از امروز )شنبه( آغاز می شود 
و این در حالی است که کاپیتان تیم ملی 
با وجود حضور در فهرســت اردونشینان 
در تمرین ها غایب اســت. این مرحله از 
بسکتبال  ملی  تیم  آماده ســازی  اردوی 
با حضــور ۲۰ بازیکن برگزار می شــود. 
صمد نیکخواه بهرامــی از جمله دعوت 
شــدگان به اردو اســت اما در تمرین ها 
شــرکت ندارد. او که در دیدارهای اخیر 
تیم ملــی به عنوان کاپیتــان کنار دیگر 
ملی پوشــان حضور داشــت، بــه دلیل 
حضــور در خارج از کشــور، تیم ملی را 
برای دیدار برابر ژاپن نیز همراهی نکرد. 
حامد حدادی دیگر بازیکن دعوت شده 
به اردوی تیم ملی اســت که وضعیتش 
مبهم اســت. ایــن در حالی اســت که 
ارســان کاظمی به خاطــر مصدومیت 
اصا به اردو دعوت نشده است. کاظمی 
در جریــان بازی هــای آســیایی دچار 
آســیب دیدگی شد. در هر صورت برای 
تشکیل دور جدید تمرین های تیم ملی 
بسکتبال به جز صمد نیکخواه بهرامی و 
حامد حــدادی، ۱۸ بازیکن دیگر هم به 
اردو دعوت شــده اند. امیرحسین آذری، 
روزبه ارغوان، محمدرضا بهرام زاد، محمد 
ترابی، محمد جمشیدی، حامد حدادی، 
محمد حسن زاده، حامد حسین زاده، آرن 
ریاعی،  نوید رضایی فــر، کیوان  داودی، 
امیــر صدیقی، آرون گرامی پور، ســجاد 
مشایخی، رسول مظفری، ساار منجی، 
میثم میرزایی، صمــد نیکخواه بهرامی، 
بهنــام یخچالــی و محمد یوســف وند، 
بازیکنانی هستند که به این اردو دعوت 
شــده اند. آرون گرامــی پــور از جمله 
بازیکنان دو رگه بسکتبال است که برای 
نخستین بار به اردوی تیم ملی بسکتبال 
دعوت شــده اســت. او دو رگــه ایرانی 
- انگلیســی اســت که برای در اختیار 
داشــتنش در رویدادهای اخیر تیم ملی 
بســکتبال تاش زیادی شد اما هیچ یک 
به خاطر مشکاتی مانند خدمت سربازی 
به ســرانجام نرســید تا اینکه در نهایت 
گرامی پور برای این پنجره به اردو دعوت 
شــود. تیم ملی بســکتبال ۹ آذرماه در 
چارچوب پنجره پنجم مسابقات انتخابی 
جام جهانی در استادیوم مارگارت کورت 
شــهر ملبورن به مصاف استرالیا خواهد 
رفت ســپس عازم مانیل می شود تا ۱۲ 
آذرمــاه دیدار برگشــت مقابل تیم ملی 

فیلیپین را برگزار کند. 

خبر

محسن آجرلو 
Mohsen Ajorloo
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شکست های ادامه دار کشتی در مسابقات جهانی 

امیدها  در راه بزرگساان

تیم ملی کشــتی فرنگی امید در مسابقات 
جهانی امیدها با کسب چهار مدال برنز و عنوان 
ششــمی جهان به کارش پایان داد. این تیم با 
هدایت جمشــید خیرآبــادی و ناصر نوربخش 
راهی این مســابقات شــد و در حالی که نیمی 
از این تیم تجربه حضور در رده بزرگســاان را 
داشــتند و مدعی رســیدن به دوبنده تیم ملی 
بزرگســاان در مســابقات جهانی بودند اما در 
نهایت با کسب چهار مدال برنز نتیجه ضعیف و 
دور از انتظاری را برای تیم ثبت کردند. کســب 
ایــن نتیجه آن هم در شــرایطی که تقریبا یک 
ســال پیش نام جمشــید خیرآبادی به عنوان 
سرمربی تیم ملی امید اعام شد، عجیب و دور 

از انتظار است.
ششــمی دنیا با چهار برنز برای کشــتی 

فرنگی امیدها شاید نتیجه بهتری نسبت به رده 
بزرگساان باشد اما همچنان یک سوال مهم را 
به وجود آورده که واقعا در ســال های اخیر چه 
بر ســر کشــتی فرنگی ایران آمده که این تیم 
حتی در داشتن یک فینالیست هم با سختی و 
مشقت های فراوان روبه رو است؟ کاری که مصر، 
ژاپن، مولداوی، دانمارک و رومانی هم می توانند 
انجام بدهند اما کشــتی فرنگی ایران در کسب 

آن عاجز است.
ایــن نتیجه از آن جهــت عجیب و دور از 
انتظار اســت که در ســال های گذشته کشتی 
فرنگــی ایران هم در رده نوجوانان و هم در رده 
بزرگســاان به عنوان قهرمانی رسیده است. آیا 
نباید این ســوال را مطرح کرد پس نفراتی که 
در نوجوانــان و جوانان جهان به عنوان قهرمانی 
رســیدند اان کجا هستند و چرا نمی توانند در 

رده امیدها این موفقیت ها را تکرار کنند؟
 

شکست خیر
ثبت ایــن نتیجه دو روز بعــد از اظهارات 
عجیب خیرآبادی درباره حضورش در تیم ملی 

بزرگساان معنادار است. او عنوان کرده بود که 
با ســر برای ســرمربیگری تیم ملی بزرگساان 
می آید اما دریغ از اینکه شــاگردانش با سر به 
استقبال شکست می روند. شاید اگر خیرآبادی 
می دانســت که چه چیزی در انتظارش است و 
چه اتفاقی قرار است در مسابقات جهانی رومانی 
رخ بدهد، هرگز درباره تیم ملی بزرگســاان و 
البتــه محمد بنا اظهارنظر نمی کــرد. آیا با این 
نتیجه او بازهم به سرمربیگری بزرگساان فکر 
می کند؟ آیا این بار او بیشــتر اندیشه می کند تا 
بهترین تصمیم را بگیرد تا یک بار دیگر به مسلخ 
نرود؟ شاید سرمربیگری تیم ملی کشتی فرنگی 
روزگاری بهشــت آرزوها بود اما در ســال های 
اخیر با توجه به برنامه ریزی های غلط فدراسیون 
کشتی با مدیریت رسول خادم به جهنمی برای 
مربیان تبدیل شده و هر کسی که با امید و آرزو 
این سمت را انتخاب کرده خیلی طول نکشیده 
که با آه و حســرت این تیم را ترک کرده است. 
شــاید این نتیجه بــرای جمشــید خیرآبادی 
خیریتی داشــته و شــاید به او و آینده اش در 

عرصه مربیگری کمک شایانی کند.

 مدعیان بازنده
بــرای تیم ملی کشــتی فرنگــی امید در 
مســابقات جهانی رومانی مهدی محسن نژاد در 
۶۰ کیلوگرم، مهدی ابراهیمی در ۸۲ کیلوگرم، 
علی اکبر حیــدری در ۹۷ کیلوگرم و علی اکبر 
یوسفی در وزن ۱۳۰ کیلوگرم چهار مدال برنز 
کســب کردند. از این جمع علی اکبر حیدری به 
همراه تیم ملی بزرگساان در بازی های آسیایی 
جاکارتا به میدان رفــت و مهدی ابراهیمی هم 
در انتخابــی تیم ملی به دنبال دوبنده تیم ملی 

بزرگساان بود. 
همچنین میثم دلخانــی در ۶۳ کیلوگرم، 
رضا خدری در ۵۵ کیلوگرم، علی ارســان در 
۷۲ کیلوگــرم و مهدی فــاح در ۸۷ کیلوگرم 
هم ســایر نفراتی بودند که بــرای تیم ملی در 
این مســابقات به میدان رفتند اما سابقه حضور 
در رده بزرگســاان را دارند. به طور مثال علی 
ارســان در مســابقات قهرمانی آســیای سال 
گذشــته در رده بزرگســاان حضور داشــت و 
امسال هم مدعی اصلی دوبنده تیم ملی در وزن 
۷۲ کیلوگــرم بود. مهدی فاح هم در یکقدمی 
رســیدن به دوبنده تیم ملی بود که در انتخابی 
مرحله نهایی آن را از دســت داد. این تیم باید 
در رده بزرگساان مدعی سکوی جهانی می شد 
اما چه اتفاقــی رخ داده که حاا در رده امیدها 

نیز حرفی برای گفتن ندارد؟
 

تکلیف کادر فنی بزرگساان چه می شود؟ 
جمشید خیرآبادی از مهم ترین گزینه های 
ســرمربیگری بزرگســاان بود اما شکست تیم 
امید به نظــر برنامه های فدراســیون را به هم 
ریختــه. آیا با ایــن نتیجه باز هم فدراســیون 
کشــتی به خیرآبادی فکر می کند؟ بعید است 
که فدراســیون کشــتی دوباره بخواهد ریسک 
کنــد و تیم را به خیرآبــادی بدهد. به احتمال 
زیاد حمید بنی تمیــم باید گزینه های جدیدی 
را رو کند. هــر چند که اصل کار یعنی انتخاب 
ســرمربی بزرگســاان از جانب بنی تمیم هم 
مورد نقد اســت. او باید تمام دغدغه های خود 
را برای برگزاری انتخابات بگذارد و ســعی کند 
که کشتی هر چه زودتر تکلیفش مشخص شود. 
با این حال این یک ســوال مهم اســت که چه 
کسی قرار است بیاید و سرمربیگری بزرگساان 
را بپذیرد. مدیریت غلط در سال های اخیر باعث 
شده تا تمامی مربیانی که شانس حضور در رده 
بزرگســاان را داشتند سوخت شــوند. همه را 
مقابل محمد بنا قرار دادند تا شاید موفقیت های 
محمد بنا زیر ســوال برود. خود همین مربیان 
که ســرمایه های انسانی کشتی فرنگی بودند از 
بین رفتند و حاا کشــتی فرنگی را با یک ابهام 
بزرگ مواجه کرده اند که چه کســی ســرمربی 

بزرگساان می شود؟

شانس 
 خیرآبادی 
از دست رفت

 بعد از ناکامی بزرگ کشتی ایران در رده بزرگساان ظاهرا نوبت به تیم ملی امید رسیده است که شکست ها را یکی پس از دیگری 
پذیرا باشد. 10 کشتی گیر در مسابقات امیدهای کشتی فرنگی قهرمانی جهان و دریغ از یک مدال طا؛ دریغ از یک فینالیست. 
مسابقاتی که در آن مولداوی و مصر درخشیدند اما کشتی ایران فقط به نظاره شکست کشتی گیرانش نشست. کشتی گیرانی 
که اغلب تجربه حضور در بزرگســاان را داشتند و مدعی دوبنده تیم ملی در مسابقات جهانی بزرگساان بودند اما در رده 
امیدها هم شکست خوردند. شکستی که به نظر برنامه های فدراسیون و اعضای مستعفی شورای فنی را به هم ریخت و شاید 
سوال مهم این روزهای جامعه کشتی این باشد که برای خروج کشتی فرنگی از این وضعیت چه راهکاری باید اندیشیده شود؟

 آزادکاران 5 وزن دوم 
امروز روی تشک می روند

طلسم طا می شکند؟ 
مسابقات کشــتی آزاد امیدهای جهان 
امروز با شروع رقابت های ۵ وزن دوم پیگیری 
می شود. در مسابقات امروز امیدهای کشتی 
آزاد در وزن ۶۱ کیلوگــرم ایمــان صادقی، 
در وزن ۷۴ کیلوگرم نویــد زنگنه، در وزن 
۸۶ کیلوگرم کامران قاســمپور، در وزن ۹۲ 
کیلوگرم حسین شــهبازی و در وزن ۱۲۵ 
نماینده های  آخرین  امین طاهری  کیلوگرم 
کشــتی ایران هســتند که باید روی تشک 
بروند. ۵ کشــتی گیری که امیــد زیادی به 
موفقیت آنها وجــود دارد و علیرضا رضایی 
امید زیادی دارد که توسط این ۵ نفر امروز 
طلســم نگرفتن طا در مســابقات جهانی 
توسط کشتی گیران شکسته شود. بعد از ۲۰ 
کشتی گیر در رده بزرگساان ۱۰ کشتی گیر 
هــم در رده امیدهــای کشــتی فرنگی در 
رسیدن به فینال و مدال طا ناکام بودند که 
حاا امیدها به ســوی تیم امید کشتی آزاد 
است که بتواند در این رقابت ها مدال طا را 
به دســت بیاورد. امروز به عنوان دومین روز 
برگزاری رقابت های کشــتی آزاد امیدهای 
جهان، کشــتی گیران ۵ وزن اول مسابقات 
خود در فینال و رده بندی را برگزار می کنند 
و کشتی گیران ۵ وزن دوم رقابت های مرحله 

مقدماتی را شروع می کنند.

آزاد هم با شکست شروع کرد 
در مسابقات روز نخســت کشتی آزاد 
امیدهای جهان، شــاگردان علیرضا رضایی 
هم مســابقات را با شکست شــروع کردند. 
در وزن ۵۷ کیلوگرم علیرضا سرلک پس از 
استراحت در دور نخســت؛ در دور دوم در 
مصاف با توشیهیرو هاسگاوا از ژاپن شکست 
خورد تا شانس رسیدن به مسابقه فینال را 
از دســت بدهد. در وزن ۷۰ کیلوگرم نیما 
اشــفاقی در دور اول به گــورگ میخیان از 
ارمنســتان باخت و با توجه به شکست این 
کشــتی گیر ارمنــی در مرحله بعــد مقابل 
حریفــی از ازبکســتان از دور رقابت ها کنار 
رفت تا نخســتین کشــتی گیر حذف شده 
ایران نام بگیــرد. در وزن ۷۹ کیلوگرم هم 
مجتبی اصغری پس از استراحت در دور اول 
در دور دوم در مصاف با یاماســاکی از ژاپن 
شکست خورد و از رسیدن به فینال باز ماند. 
او در صورتــی برای مدال شــانس دارد که 
حریفش به فینال برســد. در این بین شاید 
بتوان از مصطفی قیاسی به عنوان تنها چهره 
موفق ایران در پنج وزن نخســت نام برد که 
با شکست حریفانی از ارمنستان، قزاقستان 
و آمریکا به نیمه نهایی رســید. در وزن ۹۷ 
کیلوگرم هم شــعبانی پس از استراحت در 
دور نخست با برتری مقابل کشتی گیرانی از 

ایتالیا و آلمان به نیمه نهایی رسید.

خبرکوتاه

جمشید 
خیرآبادی 

از مهم ترین 
گزینه های 

سرمربیگری 
بزرگساان بود 

اما شکست 
تیم امید به 

نظر برنامه های 
فدراسیون را 
به هم ریخته. 

آیا با این 
نتیجه باز هم 
فدراسیون 
کشتی به 
خیرآبادی 

فکر می کند؟ 
بعید است که 

فدراسیون 
کشتی دوباره 

بخواهد ریسک 
کند و تیم را 
به خیرآبادی 

بدهد. به 
احتمال زیاد 

حمید بنی تمیم 
باید گزینه های 
جدیدی را رو 

کند.

تیم هایی که بهتر از ایران بودند 
ژاپن، مصر، رومانی، مولداوی، دانمارک و کوبا

با پایان رقابت های کشــتی فرنگی امیدهای جهان در رومانی، تیم امید 
ایران با هدایت جمشــید خیرآبادی در راه رســیدن به فینال ناکام بود. این 
تیم هم مانند تیم بزرگســاان در ۱۰ وزن حتی یک فینالیست هم نداشت و 
با کســب چهار مدال برنز به کارش پایان داد. این در حالی است که بررسی 
نتایج تیمی نشــان می دهد که کشــورهای ژاپن، مصــر، رومانی، مولداوی، 

دانمارک و کوبا بهتر از تیم ایران کار کردند.
 البته گرجستان، روســیه، مجارستان و ترکیه که از کشورهای صاحب 
سبک و صاحب کشــتی هستند  طبق معمول در سطح رقابت های قهرمانی 
جهان خوش درخشیدند اما عاوه بر این کشورها، این بار برخی از کشورهایی 
که تــا پیش از این خیلی حرفی برای گفتن در کشــتی فرنگی نداشــتند، 

توانستند به مدال طا برسند.
ژاپن با دو مدال در اوزان ۶۰ و ۶۳ کیلوگرم ســرآمد این کشــورها بود. 
البته ژاپن هم در ســال های اخیر در کشــتی 
فرنگی حرفی برای گفتن داشــته اما بعد از این 
کشــور باید به مولداوی اشاره کرد که صاحب 
یک طا و یک نقره در این دوره از مســابقات 
جهانی شــد. رومانی هم به عنــوان میزبان این 
مسابقات در حالی که در کشتی فرنگی هیچ گاه 
مدعی نبوده اما توانست یک فینالیست داشته 
باشــد و مدال نقره وزن ۸۲ کیلوگرم را به نام 
خــودش ثبت کند. اتفاقی که بــرای دانمارک 
و کوبــا هم رخ داد اما کشــتی فرنگی ایران در 

حسرت همین یک مدال نقره هم ماند.
شــاید در بین این کشــورها از همه بهتر 
مصر بود. کشــوری که هرگز به لحاظ سیاسی و اجتماعی دارای ثبات نیست 
اما در این مســابقات این کشــور هم بهتر از ایران کار کرد و با مدال طای 
محمد الســید در وزن ۶۷ کیلوگرم و برنــز عبدالطیف محمد در وزن ۱۳۰ 

کیلوگرم شرایط خوبی را به لحاظ مدالی رقم زد.

 مصر بحران زده 
و کوبا غرق در مشکات اقتصادی 

کشورهایی در این دوره از مسابقات کشتی فرنگی امیدهای جهان بعضا 
به فینال رســیدند که در کشــتی فرنگی خیلی جایگاه مهم ویژه ای ندارند. 
طاها و نقره ها به کشورهایی رسیده که بعید است اردوهای ویژه آنچنانی برپا 
کنند و یا تورنمنت های مهمی را ســپری کرده باشند و به همین دلیل هنوز 
یک سوال مهم وجود دارد و آن اینکه وقتی مربیان و مسووان کشتی ایران 
اعزام نشــدن به تورنمنت های مهم بین المللی را دلیل این ناکامی می دانند، 
این کشورها چند تورنمنت را رفتند که توانستند به مدال های اینچنینی هم 
برســند. به طور مثال گرجستان قهرمان، ۳ مدال طا و یک نقره و یک برنز 
را در ۱۰ وزن به دســت آورد، به چند تورنمنت مهم بین المللی اعزام شــد؟ 
رومانی که دو مدال مهم را کسب کرد و یک فینالیست هم داشت چه تعداد 
اردو و تورنمنت بین المللی را پشت سر گذاشت. یا مصری که به دلیل مسائل 
سیاسی و اجتماعی بحران زده است چند تورنمنت مهم و بین المللی را پشت 
سر گذاشت تا در امیدهای جهان به یک نقره و یک برنز برسد؟ نتیجه ای که 
کشتی فرنگی ایران در بزرگساان و امیدهای جهان کسب کرده اصا نیازی 
به برگزاری اردو و حضور در تورنمنت های بین المللی داشــت و یا اینکه یک 
تیم از ایذه و شــهریار هم انتخاب و به مسابقات اعزام می شد می توانست این 

نتایج را کسب کند؟
 کشــتی ایران مشــکات اقتصادی، نبــود اردوی مناســب و کمبود 
تورنمنت هــای بین المللی را دلیل اصلی ناکامی می داند اما آیا نباید پرســید 
که کوبای غرق در مشــکات اقتصادی و گرفتاری ها با چند اردو و تورنمنت 

بین المللی یک فینالیست در مسابقات جهانی امیدها داشت.
به نظــر مهم ترین نیاز کشــتی فرنگی ایــران و به طور کلی کشــتی 
ایــران در ایــن روزها این اســت کــه به واقعیت هــا پی ببــرد و حقایق را 
بپذیرد تا شــاید بتواند که از مســیر اشتباهی که چند ســالی است در آن 
قدم بر می دارد به مســیر اصلی و درســت خود برگردد. تــا زمانی که قرار 
 باشــد برای شکســت ها و ناکامی ها دنبــال بهانه های واهی باشــند اوضاع 

بهتر از این نمی شود.

فتیله پیچ

مرادی به جای مدیریت حواشی وزنه برداری دنبال فتنه گر می گردد
 فرار رو به جلو با دشمن فرضی

علی مرادی رییس فدراســیون وزنه برداری در حالی که باید دنبال حل 
و فصل اختافات و دعواهای عجیب و غریب و مکرر ایجاد شــده بین اعضای 
کادرفنی تیم ملی و وزنه برداران ملی پوش بزرگسال باشد، بار دیگر برای فرار 
رو به جلو و بازی دادن افکار عمومی به سمت و سویی دیگر، توهم توطئه را 
پیش کشیده و از فتنه گری و خرابکاری برخی در وزنه برداری سخن می گوید.
مدت ها است بعد از روی کارآمدن حسین برخواه به عنوان لیدر فنی تیم 

ملی وزنه برداری، چون او خیلی جدی برخاف 
ســایر همتایان قبلی خــود، رو در روی برخی 
برنامه های علی مرادی قرار گرفته، علی مرادی 
ســعی دارد با قرار گرفتن پشــت ورزشکاران 
نخبــه خود، آنهــا را رودرروی ســرمربی تیم 
ملی قــرار داده و آنچه که خودش نمی تواند بر 
حســین برخواه مثل سرمربیان قبلی تیم ملی 
تحمیل کند را بدین شکل خیلی شسته و رفته 

و بی سرو صدا حل و عملیاتی کند.
 جایــی دیگر نیز در هیات های اســتانی، 
شــرایط برخی هیات های وزنه برداری به قدری 

بحرانی و نامعلوم است که بیشتر مسووان هیات های استانی وزنه برداری به 
نشــانه اعتراض فعالیتی ندارند و کا بی خیال کار شده اند. یا حواشی مشابه 
دیگری که اگر بخواهیم به آن اشــاره کنیم زمان زیادی نیاز است اما جالب 
اینجا است که رییس فدراســیون وزنه برداری به جای رسیدگی به این همه 

حاشیه، مثل سنوات قبل دنبال پیدا کردن پرتقال فروش است.
البته این تاکتیک همیشــگی سیستم فعلی مدیریتی وزنه برداری است 
که در شــرایط بحرانی به جای حل کردن مســاله دنبال پاک کردن صورت 
مساله و فرار رو به جلو هستند. رییس فدراسیون وزنه برداری، به جای اینکه 
به عنوان رییس و بزرگتر فدراســیون وزنه برداری، اجازه ندهد ملی پوش این 
رشته رودرروی سرمربی تیم ملی قرار بگیرد، بیشتر آتش بیار معرکه شده و 

سعی دارد دشمن فرضی و »فتنه گر« برای خودش بسازد.
این در حالی  است که وزنه برداری ایران امروز بیشتر از هر زمان دیگری 
تشنه مدیریت و بزرگی کردن بزرگترهای این رشته المپیکی است تا ساختن 

دشمن فرضی.
علــی مرادی کــه برای حضور در مســابقه اســتعدادهای آینده ســاز 
وزنه برداری استان خوزســتان در اهواز حاضر شده بود، با اشاره به برگزاری 
دوبــاره رقابت های بین المللی وزنه برداری جام فجر در این اســتان می گوید: 
»امســال جام فجر به شــکلی خوب و توانمند در خوزستان برگزار می شود. 
رایزنی ها را انجام داده ایم و مقرر شــد این رویداد که گزینشی المپیک توکیو 

نیز هست، از ۱۵ تا ۲۰ اسفندماه سال جاری در اهواز برگزار شود.«
مرادی همچنین با اشاره به موفقیت تیم   ملی ایران در مسابقات قهرمانی 
جهــان و اینکه وزنه بــرداری دین خود را ادا کرده اســت، تاکید دارد: »این 
رقابت ها چندی پیش برگزار شــد و تیم ایران مقام ســوم جهان را به دست 
آورد. پیش از اینکه به مســابقات جهانی برویم، گفتم که برای این رشته در 
حال برنامه ریزی و استعدادیابی و نخبه پروری برای المپیک ۲۰۲۴ و ۲۰۲۸ 
هســتیم که عده ای به ما خرده گرفتند که چرا آینده نگری می کنید و اکنون 
باید بگویم که وزنه برداری دین خود را ادا کرده اســت! این رشته باتوجه به 
منابع مالی محدودی که نســبت به برخی رشــته ها دارد، واقعا این توان را 
دارد که با هشت وزنه بردار در رقابت های جهانی آن هم با حضور کشورهایی 
همچون روســیه، چین، ژاپن و باروس و خیلی از قدرت های برتر دنیا نایب 

قهرمان از نظر مدالی و سوم تیمی شود.«
رییس فدراســیون وزنه بــرداری در پایان بازهم می رود دنبال دشــمن 
فرضــی و از فتنه گران وزنه برداری ســخن به میان مــی آورد: »می توانیم با 
برنامه ریزی های بلند مدت این جوانانی که شایســته حمایت هستند را روی 
سکوهای افتخار ببینیم. اگر از اکنون به فکر فردای خودمان نباشیم، آینده را 
می بازیم! برخی در وزنه برداری حتی جلوتر از بینی خودشان را هم نمی توانند 
ببینند اما آنها بعد از کســب عنوان های قهرمانی وزنه برداری در دنیا مشغول 

فتنه گری هستند تا شادی را از مردم و این ورزش بگیرند!«

مراســم  برگــزاری  بــا  همزمــان 
قرعه کشی رقابت های گرندپری هلند تنها 
نماینده ایران در این رقابت ها رقبای خود 
را شناخت. این دوره از مسابقات گرندپری 
در هلنــد به عنوان یازدهمیــن مرحله از 
رقابت های گرندپری ســال ۲۰۱۸ برگزار 
می شــود. ۴۱۲ جودوکا از ۶۲ کشــور به 
مدت ســه روز به مصاف هم می روند که 
ســعید مایی تنها نماینده جودوی ایران 
در این تورنمنت است. مایی امروز شنبه 
۲۶ آبان ماه در وزن ۸۱- کیلوگرم جایی 
که ۴۵ جودوکا ثبت نام کرده اند، با رتبه 
یــک دنیا در گروه A به عنوان ســرگروه 
داشت  اســتراحت خواهد  نخســت  دور 
و ســپس به مصاف برنــده جودوکاهای 
هلنــد و بلغارســتان مــی رود. مایی در 

صورت برتری در مبارزه نخست دور سوم 
یکی از جودوکاهای کاســتاریکا، سوئد یا 
صربســتان را پیش رو خواهد داشت. در 
پایین جدول نیز بــا جودوکاهای آمریکا، 
چین، لهســتان، رومانی و مونته نگرو به 

رقابت می پردازد.

 تیــم پومســه ســه نفــره مردان 
کشــورمان با ترکیب علی سلمانی، اکبر 
فروزان و رحمت نظری بر ســکوی سوم 
جهان ایستاد و به نشان برنز دنیا در این 

دوره از مسابقات رسید.
قهرمانی  مسابقات  دوره  یازدهمین 
جهان پومسه با حضور ۱۲۷۴ پومسه رو 
از ۵۴ کشــور در ورزشــگاه »تیان مو« 
چیــن تایپــه بــه مــدت ۴ روز برگزار 
می شود. تیم پومسه مردان کشورمان در 
رده سنی ۳۱ تا ۴۰ سال با ترکیب علی 
ســلمانی، اکبر فروزان و رحمت نظری 
و کســب ۷/۲۸۰ امتیاز به مقام سومی 
رسید و مدال برنز این دوره از رقابت ها را 
کسب کرد. تیم کره جنوبی قهرمان شد، 

فیلیپین عنوان نایب قهرمانی را کســب 
کرد و پومســه روهای آمریکا مشترکا با 
ایران سوم شــدند. این نتیجه در حالی 
به دست آمد که اشتباه داوری گریبانگیر 
تیم کشورمان شد و اعتراض نیز منجر به 

تغییر رای داوران نشد.
تیم پومسه دو نفره کمتر از ۳۰ سال 
)تاجی رستم آبادی- مهربان( نتیجه را به 
تیــم تایلند واگذار کرد و از دور رقابت ها 
کنار رفت. در بخش انفرادی رده ســنی 
۱۵ تا ۱۷ سال علی عباس نژادیان نتیجه 
را با یک صدم اختاف امتیاز به نماینده 
آمریکا واگــذار کرد. در بخش پومســه 
ابداعی رده  ســنی کمتر از ۱۷ سال دنیا 

یزدان جو نیز از دور رقابت ها حذف شد.

خصوص  در  حســینی  میرهاشــم 
حضــور خــود به عنــوان یارکمکی تیم 
مســابقات  در  ورامیــن  شــهرداری 
جام جهانی می گویــد: »من منتظر بودم 
تا لیســت نفرات فینــال گرندپری اعام 
شــود تا در این مســابقات حضور داشته 
باشم و قرار بود چون به استاد خانلرخانی 
قول داده  بودم، بعد از این مســابقات در 
جام جهانی نیز تیم شهرداری ورامین را 
همراهی کنم. متاســفانه با عدم محاسبه 
امتیــازات بازی های آســیایی اندونزی، 
امــکان حضور در فینال گرندپری را پیدا 
نکــردم و دقیقا با یک اختاف در جایگاه 
۱۷ رنکینــگ قرار گرفتم.«حســینی در 
خصــوص مصدومیت خــود تاکید دارد: 

»در این مدت به مصدومیتم رســیدگی 
کرده و MRI نیــز انجام دادم. هر چند 
که فکر می کنم مشــکل خاصی ندارم و 
برای راحت شدن خیالم MRI را انجام 
دادم. زانو درد دارم اما به گونه ای نیست 
که نتوانم مبارزه کنم.« قهرمان بازی های 
آسیایی در خصوص حضور در جام جهانی 
و تجربه خود از مسابقات تیمی می گوید: 
»خدا را شــکر در مســابقات گرنداسلم 
خیلی تیم دانشگاه آزاد را کمک کردم و 
با بیشترین امتیاز بازیکن کلیدی این تیم 
بودم. امیــدوارم در این دوره جام  جهانی 
نیز به تیم شهرداری ورامین که حکم تیم 
ملی را دارد کمک کنم و بتوانیم بهترین 

نتیجه ممکن را کسب کنیم.«

رقبای مایی مشخص شدند

ملی پوشان ایران روی سکوی سومی دنیا

 شهرداری ورامین برایم مثل تیم ملی است

نگاه
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واژگونی اتوبوس حامل دختران کاراته کا در مسیر پایتخت

وضعیت  16 مصدوم حادثه وخیم نیست
یک دســتگاه اتوبوس حامــل بانوان تیم 
کاراته اســتان فارس که از مســیر اصفهان به 
مقصد تهــران در حال حرکت بود، پنجشــنبه 
شــب به دلیــل لغزندگی جاده از مســیر خود 
منحــرف و واژگون شــد. اما در این شــرایط 
اورژانسی طبق اعام مسووان مربوطه، تمامی 
بانوان کاراته کای اســتان فــارس که اتوبوس 
حامل آنها واژگون شد، آسیب جدی ندیده اند و 
تنها دو نفر برای تکمیل درمان به شیراز منتقل 
شده اند. احمد مبارکی رییس هیات کاراته این 
اســتان در خصوص حادثه پیش آمده توضیح 
می دهد: »این بانوان برای شرکت در رقابت های 
سبک های آزاد کشوری انتخابی تیم ملی عازم 
تهران بودند که متاسفانه با حادثه تلخ واژگونی 

اتوبوس مواجه شده اند.«
مبارکــی در خصــوص ســاعت، محل و 
شــرایط مصدومان این حادثه رانندگی معتقد 
اســت: »کاراته کاهای ما ساعت ۸ شب از فارس 
ســوار اتوبوس شــده بودند که در محلی به نام 
قادرآباد که گردنه اســت به دلیــل لیز خوردن 
اتوبوس دچار این ســانحه شــده اند. حال همه 
مصدومان خوب اســت و از بیمارستان مرخص 
شــده اند اما دو نفر از این بانــوان برای تکمیل 

مراحل درمانی عازم شیراز شدند.«
مبارکــی با بیــان اینکه مشــکل فنی در 
اتوبوس این تیم  وجود نداشــته اســت، ادامه 

می دهد: »اینطور که از شــواهد مشخص است 
جلوتــر از اتوبوس بانــوان تیــم کاراته فارس، 
ماشــین دیگری دچار حادثه شده و راننده این 
اتوبوس بــرای اینکه از برخورد با این ماشــین 
جلوگیری کند به کنار جاده می رود. متاســفانه 
به دلیل لیز بودن زمین با کــوه برخورد کرده و 
به پهلو واژگون می شــود. زمانــی که به ما خبر 
دادند سریعا به محل حادثه رفتیم  و ساعت یک 
شب بود که به اتوبوس رســیدیم. خداراشکر با 
عملکرد سریع ماموران و عوامل اورژانس از وقوع 
حادثه تلخ تــر جلوگیری شــد.« رییس هیات 

کاراته استان فارس معتقد است: »به این ترتیب 
مــا نمی توانیم در رقابت های ســبک های آزاد 
نماینده ای داشته باشــیم اما امیدوارم شرایط 
بانوان  کاراته کای ما هر چه ســریع تر بهبود یابد 
چرا که ســامتی آنها مهم تر از هر چیز دیگری 
است.« همچنین رییس مرکز اورژانس فارس، 
محمدجــواد مرادیان در خصــوص این حادثه 
می گوید: »براساس آمار و اعام امدادگران، ۱۶ 
نفر در این حادثه مصدوم و به بیمارســتان های 
صفاشهر و مرودشت منتقل شده اند.« مرادیان 
تأکید دارد: »در این حادثه کسی در محل وقوع 

تصادف کشته نشده است.«  گفته می شود این 
اتوبوس حامل بانوان ورزشــکار منتخب کاراته 
اســتان فارس بوده که از شیراز برای شرکت در 

مسابقات انتخابی عازم تهران بوده اند.
 

عامل انسانی، علت اصلی واژگونی اتوبوس!
ســرهنگ عبدالهاشــم دهقانی، رییس 
پلیس راه شمالی استان فارس درباره واژگونی 
اتوبــوس می گوید: »یک دســتگاه اتوبوس در 
گردنه شهیدآباد شهرستان خرمبید، در محور 
شــیراز - اصفهان دچار حادثه و واژگون شــد. 
بافاصلــه مأموران پلیس راهــور پس از اعام 
وقوع حادثه در محل حاضر شــدند تا ســریعا 
موارد اورژانســی برای مصدومان و مجروحان 
احتمالی فراهم شــود. این اتوبوس گویا حامل 
۲۲ نفر مســافر بوده که از این جمع فقط ۱۶ نفر 
از سرنشــینان دچار مصدومیت شــدند. البته 
مصدومیت این سرنشــینان هم خیلی جدی و 
سنگین نبوده اســت.« دهقانی ادامه می دهد: 
»۱۴ نفــر از مجروحــان در محل و به شــکل 
ســرپایی درمان شــده و ۲ نفر نیز برای درمان 
تکمیلی به مراکز بیمارســتانی، منتقل شدند. 
تعداد کل کاراته کاها ۱۶ نفــر بود که همه آنها 
مرخص شده اند و تنها دو نفر برای تکمیل شدن  
مراحل درمان به شیراز منتقل شدند. ان شاءا... 

که هرچه  سریع تر آنها هم مرخص می شوند.«

محسن وظیفه
Mohsen Vazifeh

رضا عباسپور
Reza Abbaspour

پس از انجام مراسم قرعه کشی گرندپری هلند

پایان یازدهمین دوره رقابت های پومسه جهانی

 میرهاشم حسینی:
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روزنامه مادریدی 
»مارکا« روی جلد 
نوشت، دعا کنیم 
انگلیس و کرواسی 
یکشنبه مساوی کنند 
تا اسپانیا صدرنشین 
گروه شود. »سیلی 
از اشتباهات، نمایش 
ضعیف دخئا، راموس 
به دلیل مصدومیت از 
اردو رفت«.

»مساوی در ویمبلی یا 
خداحافظ« تیتر درشت 
 روزنامه مادریدی 
»آ.اس« بعد از باخت 
اسپانیا برابر کرواسی 
بود که نوشت: »اسپانیا 
3 گل خورد، این بار 
دخئا شریک جرم بود«. 
بایرن در پایان فصل، 
خامس را به مادرید 
برمی گرداند.

روزنامه تورینی »توتو 
اسپورت« با تیتر »آسنسیو: 
من یووه را می خواهم« 
نوشت، یوونتوس قصد دارد 
ستاره جوان رئال را بخرد، 
او در رئال ناراضی است 
و از رونالدو و آلگری الهام 
می گیرد. اینتر با آمدن ماروتا، 
مدیر جدید باشگاه، قصد 
خرید تونالی و مودریچ را برای 
تقویت خط میانی دارد.

روزنامه انگلیسی »دیلی 
اکسپرس« روی جلد بخش 
ورزشی اش تیتر زد: »روی 
ابرها راه می رویم« که 
برای ساخت تیتر از اسم 
»رونی« هم استفاده شد. 
انگلیس در بازی دوستانه 
با آمریکا به راحتی پیروز 
شد و رونی هم با ارائه 
نمایشی خوب با تیم ملی 
خداحافظی کرد.

عکس وین رونی، عکس 
اصلی روزنامه انگلیسی 
»ایندیپندنت« بود که 
روی جلد ورزشی اش 
نوشت، بایرن مونیخ 
در آستانه توافق با 
رمزی است. هافبک 
آرسنال در پایان فصل 
بازیکن آزاد می شود و 
به احتمال زیاد، مونیخ 
مقصد او خواهد بود.
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پیشخوان

اســپانیا مقابل کرواســی  هرچند 
دو گل زد امــا هر ســه مهاجمی که در 
این بازی به میــدان رفتند فرصت های 
بســیاری را برای گلزنی به هدر دادند. 
رودریگــو مورنو، یاگو آســپاس و آلوارو 
موراتا نمی توانســتند راه دروازه حریف 
را پیدا کنند و اســپانیا بــه این ترتیب 
زاگرب را با شکست سه بر دو ترک کرد. 
به ویژه، رودریگو، مهاجم والنســیا در دو 

ماه گذشته نتوانسته گلزنی کند.
دو گل اســپانیا را دنی ســبایوس 
و ســرخیو راموس زدند. گل راموس از 
روی نقطه پنالتی بود و ســبایوس هم 
عملکردی منسجم داشت و توانست گل 

اول را هم به ثمر برساند.
از ســوی دیگر، ایســکو، هم تیمی 
اول  مادریــد، گل  رئــال  رامــوس در 
بازی را ســاخت اما خوب بازی نکرد و 

نمی توانست الهام بخش تیمش شود.
اول  گل  روی  روبرتــو  ســرجی 
کرواســی اشــتباه کرد اما در هر حال 
به نظر می رســد که اســپانیا توانســته 
زوج ســرخیو راموس را در خط دفاعی 
پیدا کند: اینیگــو مارتینس. این مدافع 
اتلتیک بیلبائو عملکرد امیدبخشــی در 
خط دفاعی در کنار راموس داشــت اما 
انریکه باید دوبــاره به گل های  لوییس 
تین یدوای نگاه کند، گل هایی که روی 
عدم توازن خط دفاعی اســپانیا به ثمر 

رسید.
منبع: مارکا

سرخیو راموس، کاپیتان اسپانیا بازی 
دوســتانه این هفته تیمش مقابل بوسنی 
و هرزگوویــن را از دســت خواهد داد. او 
دچار مصدومیت از ناحیه کشاله ران شده 
است و به همین دلیل به باشگاهش، رئال 
مادریــد برمی گردد. رامــوس در حالی به 
اردوی اســپانیا پیوســت که از این ناحیه 
مشــکل داشــت اما اســپانیا برای صعود 
از گروهــش در لیگ ملت هــای اروپا نیاز 
به پیروزی داشــت و راموس هم تصمیم 
گرفت که در مســابقه حضور پیدا کند. با 
این حال گل او کــه از روی نقطه پنالتی 
به ثمر رســید، نتوانســت مانع شکســت 
اســپانیا شــود. راموس پس از صحبت با 
لوییــس انریکه در پایان بازی، قرار شــد 
به مادریــد برگردد تا آســیب دیدگی اش 

تحت درمــان قرار بگیرد. او به این ترتیب 
جدیدترین مصــدوم رئال مادرید در خط 
دفاعی است. خسوس وایخو، رافائل واران، 
دنی کارواخال و مارسلو هم اخیرا مصدوم 
بوده انــد اما بهبــود یافته انــد و به تازگی 
به تمرینــات تیــم برگشــته اند. به نظر 
می رسد که هر چهار نفر بتوانند در پایان 
دیدارهای ملی برای تیم سانتیاگو سواری 
بازی کنند، هرچند که مارسلو دیدارهای 
دوستانه تیم ملی برزیل را از دست داده و 
در اردوی این تیم شرکت نکرده است اما 
ناچو فرناندس و سرخیو رگیلون همچنان 
مصدوم هستند. ناچو دو ماه و رگیلون دو 
هفتــه دور از میادین خواهند بود. این دو 
نفــر در جریان برد رئــال مادرید در خانه 

سلتاویگو در لیگ مصدوم شدند.

مهاجم های گل نزن اسپانیا

سرخیو راموس هم به مصدومان 
رئال مادرید پیوست

عکس نوشت

سیمئونه پردرآمدتر از 
گریزمان می شود

با دیه گو  اتلتیکومادرید  باشــگاه  مذاکرات 
ســیمئونه که از تابستان ســال جاری آغاز شد، 
در شــرف ثمر دادن اســت و طرفین در آستانه 
عقد قراردادی جدید هستند. طبق اعام نشریه 
مارکای اســپانیا، مطابق مذاکرات صورت گرفته 
میان طرفین، ســیمئونه در قرارداد جدیدش با 
اتلتیکومادرید حقوقی دریافت خواهد کرد که او 
را به پردرآمدترین عضو باشــگاه تبدیل خواهد 
کرد به نحوی که حقوق او از ســتاره فرانســوی 
خــط حمله تیــم، آنتوان گریزمان هم بیشــتر 
خواهد شد، کسی که تمدید قراردادش خبر داغ 
تابستان امسال بود. نمایندگان سیمئونه شروطی 
را برای تمدید قــرارداد او مطرح کرده اند که به 
موجب آنها این قرارداد شــامل  بندی برای فسخ 
می شود که راه خروج این مرد آرژانتینی را برای 
ترک روخی بانکو در صورت به پایان نرســیدن 

قراردادش هموار می کند.
 

بیلد: خامس در تابستان به 
رئال بازمی گردد

پس از شکســت در دیدار حســاس مقابل 
دورتمونــد، اولی هوینس، رییس باشــگاه بایرن 
مونیخ تاکید کرد که تیمش به دنبال تغییر نسل 
در تابســتان خواهد بود و به همین دلیل به نظر 
می رسد خامس از این تیم جدا خواهد شد.  بیلد 
مدعی شــده که بایرن 200 میلیون یورو برای 
تغییرات در ترکیبش کنار گذاشــته که پرداخت 
42 میلیــون یورو بــرای دایمی کــردن انتقال 
خامس، در ایــن بودجه قــرار نمی گیرد. کارل 
هاینس رومنیگه، مدیرعامل بایرن سال گذشته 
گفته بود که آنهــا می خواهند قرارداد خامس را 
دایمی کنند و خامــس نیز از تمایلش به ماندن 
در آلیانس آره نا صحبت کــرده بود ولی حضور 
نیکو کواچ، شرایط را به شکلی دراماتیک، تغییر 
داده اســت. آقای گل جام جهانی 2014، جایی 
در ترکیب اصلی کواچ ندارد و در دو دیدار اخیر 
مقابل آ.ا.ک و دورتموند نیز حتی از روی نیمکت 
به زمین نرفته است. خامس سه شنبه گذشته از 
ناحیه زانو دچار مصدومیت شد و انتظار می رود 
تــا ژانویه نیــز نتواند تیمــش را همراهی کند. 
اختافات اما از کمی قبل تر شــروع شد. پس از 
سه بازی ناکامی در کسب پیروزی، خامس پس 
از تعویضش فریاد زد: »ما فرانکفورت نیستیم!« 
اشــاره او به تیم ســابق کواچ بــود. همچنین 
ستاره کلمبیایی از دســت دادن با حسن صالح 
حمیدزیچ، مدیر ورزشی باشگاه امتناع کرده که 

این موضوع نیز جنجال هایی به همراه داشت.
 بیلد همچنین مدعی شــده که خامس در 
جلسه پیش از دیدار با دورتموند، دیر حاضر شده 
و برای همین در وســت فالن نیمکت نشین بوده 
است. کواچ از تاش و تعهد خامس پیش از بازی 
ناراضی بوده و او را نیمکت نشین کرده است. در 
صورتی که اتفاق خاصی نیفتد، بازگشت خامس 
به رئال در تابســتان قطعی خواهد بود، هر چند 
ایجنت او بــه دنبال راهی برای بازگرداندنش در 

ژانویه است.

خبر

دیلی میل- هر 2 گل بلژیک برابر ایسلند را باتشوایی زد و بعد 
از بازی هم این عکس از رختکن تیم را روی توییترش گذاشت.

دیلی میل- مورینیو برای تماشــای بازی بلژیک و ایســلند رفت که با برد 
2-صفر بلژیک به پایان رســید. با توجه به اینکه نــه فاینی و نه لوکاکو 
در این مســابقه بازی نکردند، گمان مــی رود مورینیو برای زیر نظر گرفتن 
یکی از بازیکنان، مســابقه را از نزدیک دیده باشد. ممکن است آلدرویلد 
هدف او بوده باشد که حضورش می تواند خط دفاع منچستر را تقویت کند. 

مارکا- پپ 
گواردیوا از 

وقفه بازی های 
ملی استفاده 

کرد تا به 
اسپانیا سفر 

کند و به ماقات 
سیاستمدارهای 

جدایی طلب 
کاتالونیا برود 
که در زندان 

هستند.

بعد از شکست اسپانیا برابر کرواسی

انریکه: فوتبال در حق ما بی انصافی کرد

انریکه، مربی اســپانیا پس  لوییس 
از شکســت دراماتیک سه بر دو تیمش 
مقابل کرواســی گفت کــه فوتبال برای 
تیم او منصفانه نبوده است. این شکست 
ممکن اســت مانع صعود اسپانیا به دور 

بعد لیگ ملت های اروپا شود.
قهرمان جام جهانــی 2010 دو بار 
از حریــف عقب افتاد و هــر دو بار بازی 
را مســاوی کرد. ابتدا آنــدری کراماریچ 
برای کرواســی گل زد اما دنی سبایوس 
گل او را جبران کرد. سپس تین یدوای 
گل دوم کرواســی را به ثمر رساند و این 
بار نوبت ســرخیو راموس بود که از روی 
نقطه پنالتی، بازی را به تســاوی بکشاند 
اما در نهایت در وقت های تلف شده بازی 
بود که تین یدوای، مدافع چپ کرواسی 
گل سوم را به ثمر رساند و اسپانیا دیگر 

فرصتی برای جبران نداشت.
انریکــه پــس از بازی گفــت: »ما 
فرصت های زیادی ساختیم که در برخی 

از آنها غیرممکن بود تــوپ وارد دروازه 
نشود. ما به تیر دروازه هم زدیم و فوتبال 

در حق ما بی انصافی کرد.
روی گل اول آنهــا اشــتباه مرتکب 
شــدیم و گل دوم هــم روی یک ضربه 
ایســتگاهی بود و آنها در اواخر بازی هم 
شــانس آوردند که گل زدنــد. در نیمه 
دوم شایستگی نتیجه بســیار بهتری را 
داشــتیم. حق ما بی تردید شکست نبود 
اما فوتبال همین اســت و بایــد این را 

بپذیریم.«
اســپانیا پس از برد شــش بر صفر 
مقابــل کرواســی و بــردن انگلیس در 
نخســتین بازی در لیگ ملت های اروپا 
افت کــرده اســت. آنها حــاا اوضاعی 
نامشخص در لیگ ملت های اروپا دارند، 
چرا که در خانه ســه بــر دو به انگلیس 
باخته و در زاگرب هم مقابل کرواســی 

شکست خورده اند.
اســپانیا همچنان با شــش امتیاز از 

چهار مســابقه در صدر جدول اســت اما 
برای صعود این تیم بــه دور بعد، نتیجه 
بازی انگلیس و کرواسی باید مساوی شود.

را  توجهش  انریکه حــاا  لوییــس 
معطوف بــه دیدارهــای مقدماتی یورو 
2020 کرده اســت: »دوست داشتم که 
به جمع چهار تیم برتر برســیم اما هدف 
اصلی ما مسابقات قهرمانی اروپا است. ما 
می دانستیم در گروهی قرار داریم که دو 
تــا از بهترین تیم های دنیا در آن حضور 
دارنــد اما نگران تیمم نیســتم. گروه ما 
خیلی ســخت بود. البته طبیعی بود که 
کار به روز آخر بکشــد. ما هنوز فرصت 
داریم. مــن بخش هایــی را می بینم که 
تیم باید در آنها تقویت شود اما به نظرم 
نتیجه امــروز کاما نامنصفانــه بود. در 
نیمه دوم، دو تیم خیلی عالی کار کردند. 
ما در نیمه اول بهتر بودیم. عملکرد تیم 
را در نیمه دوم خیلی دوســت داشــتم 
چون دو بــار نتیجــه را برگرداندیم اما 

آنها خوش شــانس بودند کــه در دقایق 
پایانی گل زدند. آنها از ســر اســتیصال 
حمله می کردند و با تمام وجود به سمت 

دروازه ما می آمدند.«
کرواســی از دو بازی قبلی خود در 
لیگ ملت ها تنها یک امتیاز گرفته بود و 
به نظر می رسید پس از رسیدن به فینال 
جام جهانی افت شدیدی داشته است اما 
گل دیرهنگام یدوای به این معناســت 
که پیــروزی در ویمبلی مقابل انگلیس 

آنهــا را به دور بعد خواهد رســاند. 
کرواسی در نیمه نهایی جام جهانی 
انگلیس را شکست داده بود. زاتکو 

دالیچ، مربی کرواســی پس از دیدار 
برابر اسپانیا گفت: »مطمئنم که توان 

ازم برای پیروزی مقابل انگلیس 
را داریــم. تیم ما بازســازی و 

جوان شــده و هنوز بهترین 
نمایش هــای ایــن تیم را 

ندیده اید.«

مودریچ: امسال بهترین 
سال فوتبالی ام بود

تیــم ملی  لــوکا مودریــچ، کاپیتان 
کرواسی معتقد است که حتی اگر توپ طا 
را نبرد، 2018 بهترین سال فوتبال او بود. 
ســتاره کروات که با رئال مادرید قهرمان 
اروپا شــد، در جــام جهانی نیــز به نایب 
قهرمانی رقابت ها رسید و به عنوان بهترین 
بازیکن رقابت ها شــناخته شد. او همچنین 
از ســوی فیفا و یوفا نیــز به عنوان بهترین 
بازیکن فصل انتخاب شــد و از کاندیداهای 
اصلی توپ طا شناخته می شود. حال لوکا 
تاکید کــرد که حتی اگر تــوپ طا به او 
نرسد، امسال بهترین سال فوتبالی او بوده 

است.
او پس از پیروزی 3 بر 2 مقابل اسپانیا 
گفــت: »باید ببینیم چه خواهد شــد. من 
افتخار می کنم که برای این عنوان بجنگم. 
اگر آن را ببرم، عالــی خواهد بود، در غیر 
این صورت هیــچ چیز تغییر نخواهد نکرد. 
بــدون توپ طا یــا با توپ طا، امســال 
بهترین ســال فوتبالی من بــود.« مودریچ 
ســپس درباره تغییر شرایط در رئال گفت: 
»با حضور ســواری، شروع خوبی داشتیم. 
می توانیــد در این 4 بازی به وضوح چنین 
چیــزی را ببینید، حضــور او خیلی خوب 
بوده و امیدوارم به همین شــکل ادامه پیدا 
کند. من روز به روز احســاس بهتری دارم، 
خیلی زود پس از جام جهانی به تیم اضافه 

شــدم و در چند بــازی اخیر از لحاظ 
فیزیکی احســاس خیلی خوبی 

داشته ام.«

 مانچینی: از اول به دنبال صعود بودیم
روبرتو مانچینی مربی تیم ملی ایتالیا گفت هدف تیمش صعود به مرحله نیمه نهایی 
لیگ ملت های اروپا است. ایتالیا باید امشب پرتغال را شکست دهد و امیدوار 
باشد تیم سقوط کرده لهســتان در بازی سه شنبه میزبانش، پرتغال را ببرد.

مانچینی به رای گفت: »در ابتدای این تورنمنت هدف ما صعود به مرحله پایانی 
بود. ما با یک تیم خیلی جوان به پرتغال باختیم اما حاا این شانس را داریم که در 
سن سیرو آنها را ببریم، باید روی پیروزی تمرکز کنیم و بعد ببینیم در بازی آنها 
چه می شود. ما ابتدا می خواهیم بازی خوبی انجام دهیم مثل دو بازی قبلی مان.«
مانچینی در دوران بازی در تیم ملــی ایتالیا دو بار برابر پرتغال قرار گرفته: 
»در جــام ملت های اروپای 1988 بــا تیمی خیلی قوی مقابــل آنها بازی 
کردیم و 3 بر صفر برنده شــدیم. بازی دوم هم پنج ســال بعد بود که با گل 
دینو باجو برنده شــدیم. امیدوارم این نشــانه خوبی برای این بازی باشد.«

خایمه رینکون
Jaime Rincon

یواخیم لوو، مربی تیم ملی آلمان پس 
از پیروزی سه بر صفر تیمش مقابل روسیه 
در دیداری دوســتانه، از گلــی که لروی 
سانه به ثمر رســاند تمجید کرد. این بال 
نخستین  این مســابقه  در  منچسترسیتی 

گل ملی خود را به ثمر رساند.
گل سانه و عملکرد او در زمین باعث 
شــد بســیاری به این فکر کنند که چرا 
او برای جام جهانی از فهرســت تیم ملی 
آلمان خط خورد. نیکاس ســوله و سرژ 
گنابــری هم دو گل دیگر آلمان را زدند و 
بردی را کســب کردند که آلمان بسیار به 

آن نیاز داشت. 
لوو پس از بــازی گفت که از نحوه به 

ثمر رســیدن گل های تیمش راضی است. 
گل های سانه و گنابری روی پاس های بلند 
از خــط میانی به ثمر رســیدند. لوو گفت: 
»ما در نیمه اول عالی کار کردیم و بازی را 
خوب کنترل کردیم. در بازی های قبلی، از 
ما انتقاد می شد که چرا از عقب بازیسازی 
نمی کنیــم. حاا مــا توانســتیم در چند 
موقعیت این کار را انجام بدهیم. ما کارهای 
خوبــی در این زمینه انجام دادیم و دو گل 
زیبا را به این شــکل به ثمر رســاندیم. در 
نیمه دوم تغییرات بسیاری در تیم دادیم و 
جریان بازی تا حدی از دست رفت اما این 
طبیعی است. نحوه قرار گرفتن بازیکنان در 

زمین هم خیلی خوب نبود.«

لــوو از کای هاورتــز، هافبــک بایر 
لورکوزن هم تمجید کرد که در نخســتین 
دیدارش در ترکیــب ثابت تیم ملی آلمان 
نقشی مهم ایفا کرد و گل سوم تیم را برای 

گنابری ساخت.
این بازیکن 19ساله در این فصل در 
بوندس لیگا 11 بازی انجام داده و سه گل 
زده اســت. او پیش تر نخستین بازی ملی 
خود را به عنوان بازیکن تعویضی در جریان 
برد دو بر یک مقابــل پرو انجام داده بود. 
لوو گفت: »او امروز من را تحت تاثیر قرار 
داد. او در کار بــا توپ بســیار خاطرجمع 
عمــل می کنــد و جای گیــری خوبی در 

حمات دارد.«

 برد روحیه بخش آلمان

 رکورد خوب خانگی مقابل پرتغال

لوو: گل های زیبایی زدیم

ایتالیا امشــب در سن ســیرو مسابقه 
حساسی برابر پرتغال در آخرین بازی مرحله 
گروهی لیگ ملت های اروپا دارد. تیم روبرتو 
مانچینی از پیــروزی در آخرین بازی خود 
مقابل لهســتان روحیه گرفته و امیدوار به 
صعود به مرحله نیمه نهایی شده در دیداری 
که بهتریــن بازی تیم با مربی جدیدش بود 
و آتزوری را از سقوط به لیگ B نجات داد. 
ایــن تیم در حال حاضر ســه امتیاز دارد و 
پشت سر پرتغال است که هر دو بازی قبلی 
خود را بــا نتیجه یک بر صفر برده. ایتالیا با 
پیروزی در این بازی امیدوار به صدرنشینی 
گروه 3 و صعود بــه نیمه نهایی می ماند اما 
برای رســیدن به این مقصود نــه تنها باید 
پرتغال را شکســت دهد بلکه باید لهستان 
را نیز در بازی سه شنبه در گیمارش پرتغال 

شکست دهد.
ایتالیــا با وجود باخت در دو بازی آخر 
خود مقابل پرتغال رکــورد خوبی برابر این 
تیم در بازی های خانگی دارد و در 11 دیدار 
در خــاک خودی 10 برد و یــک باخت به 
دست آورده و جالب اینکه هر چهار بازی اش 
در میان را برابر این تیم با پیروزی به پایان 
رســانده است. میان با میزبانی این بازی با 
رکــورد رم که 58 مســابقه ایتالیا را برگزار 
کرده، برابر می شود. ایتالیا در 45 بازی آخر 
به میزبانی میان 32 برد و 13 باخت داشته 
اما در این بازی به تمام جادوی خود مقابل 
پرتغالی کــه در 11 بازی اخیرش تنها یک 

شکست داشته، نیاز دارد.
اگرچــه امیدهای ایتالیا برای صعود به 
نیمه نهایــی نخســتین دوره لیگ ملت های 
اروپا نحیف اســت اما مانچینــی به دنبال 
اصاح ســاختار این تیم اســت که خود را 
برای مقدماتی یــورو 2020 آماده می کند. 

مانچو بــا این ذهنیت از سیســتم 4-3-3 
استفاده می کند با ترکیبی از بازیکنان جوان 
و باتجربه تا آتزوری دوران تغییر نسل را به 

خوبی طی کند.
عمده تجربه تیم در قلب دفاع اســت 
که زوج یوونتوسی ایتالیا، جورجو کیه لینی 
و لئونــاردو بونوچی در آن قــرار دارند؛ این 
یکصدمین بازی ملی کیه لینی است. این دو 
مدافع باتجربه مقابل جان لوییجی دوناروما، 
دروازه بــان میان قــرار می گیرند که قصد 
دارد خود را تا ســال ها شماره یک تیم ملی 
کشــورش نگه دارد. در راست و چپ دفاع 
به ترتیب الساندرو فلورنزی رم و کریستیانو 
بیراگی فیورنتینا بازی خواهند کرد و در این 
صورت دفاع تیم نســبت به بازی با لهستان 

دست نمی خورد.
ترکیــب خــط میانــی نیــز احتماا 
بــدون تغییــر خواهد بــود؛ مارکــو وراتی 
پاری سن ژرمن، ژورژینیوی چلسی و نیکولو 
بارا کالیاری که در بازی آخر درخشــیدند. 
احتمال حضور لورنزو پلگرینو از رم به جای 
بارا هســت اما با توجه به بازی خوب این 
مثلث، بعید است مانچینی به ترکیب تیمش 

دست بزند.
در خــط حملــه یک تغییــر الزامی 
است. مقابل لهســتان، مانچینی از لورنزو 
اینسینیه ناپولی به عنوان 9 کاذب استفاده 
کرد که دو ســمتش، دو فدریکو بود: کیزا 
از فیورنتینــا و برناردســکی از یــووه اما 
برناردســکی سه شنبه به دلیل مصدومیت 
از اردوی ایتالیــا کنــار کشــید و مانچو 
احتماا از چیــرو ایموبیله اتزیو در نقش 
مهاجم کاذب استفاده می کند و اینسینیه 
را در کناره ها به خدمت می گیرد هر چند 
ممکن اســت مهاجم ناپولی را ســرجای 

خــودش بگــذارد و از دومنیکــو براردی 
ساسولو در کناره ها استفاده کند. هر کدام 
که باشند آتزوری باید دقت خود را بیشتر 
کند چون تنها 32 درصد شــوت های این 
تیم در چارچوب هســتند و این در میان 
12 تیــم حاضر در لیــگ A بدترین آمار 

است.

ترکیب احتمالی
بونوچی،  فلورنزی،  ایتالیا: دونارومــا؛ 
کیه لینی، بیراگــی؛ وراتی، ژورژینیو، بارا؛ 

کیزا، ایموبیله، اینسینیه
پپه،  دیاز،  کانسلو،  پاتریشیو؛  پرتغال: 
روی؛ نوز، کاروالیو، ســیلوا؛ پیزی، برناردو 

سیلوا؛ آندره سیلوا

امیدهای ایتالیا در سن سیرو
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وین رونی، دارنده رکورد بیشترین گل 
ملی برای تیم انگلیس، آخرین مسابقه خود 
برای این تیم را در ورزشگاه ویمبلی و برابر 
آمریکا انجام داد. او در اواسط نیمه دوم در 
حالی به زمین رفت که تماشاگران ایستادند 
و او را تشــویق کردند. رونی به این ترتیب 
120امین و آخرین بازی ملی خود را انجام 
داد. انگلیس هم این بازی را 3 بر صفر برد.

رونی که 53 گل ملی دارد پس از بازی 
گفت کــه هری کین رکــورد او را جابه جا 

خواهد کرد.
 

آرزو برای کین
پیــش از این مســابقه، کین و گرگ 
کارک، رییــس اتحادیــه فوتبال انگلیس، 
در ورزشــگاه از این بازیکن 33ساله تقدیر 
کردند. رونی گفت که امیدوار اســت روزی 
او از کین تقدیر کند. کین تاکنون 19 گل 
ملی در کارنامه خود دارد و رونی می گوید: 
»منتظر آن هستم که روزی جایزه بهترین 
گلــزن را مــن بــه او بدهم. مــن از هری 
خواســتم که جایزه را به مــن بدهد چون 
مــن بر این باورم که او رکورد گلزنی من را 
خواهد شکســت. عالی بود که دوباره مقابل 
هواداران بــازی کردم. این بازی برای من و 

خانواده ام خاص بود.«
رونی یــک فرصت هــم در این بازی 

داشــت که ضربه او گل نشد. او گفت: »اگر 
گل زده بودم بحث کاما متفاوت می شد و 
به این سمت می رفت که آیا گل من را باید 
به عنوان گل ملی حســاب می کردند یا نه، 

پس خوب شد که گل نزدم!«
 

اوضاع خوب تیم ملی
رونی همچنین گفت کــه اوضاع تیم 
ملی انگلیــس با گرت ســاوت گیت خوب 
اســت: »به نظرم تیم ملــی مربیان خیلی 
خوبــی دارد. ایــن را این هفتــه دیدم که 
مربی چطــور با بازیکنان رفتــار می کند و 
بازیکنــان چه واکنشــی نشــان می دهند. 
این تیــم گروهی عالــی از بازیکنان جوان 
اســت که آینده خیلی درخشــانی دارند و 
احتمــاا تیمی خواهند بود کــه می توانند 

یک جام قهرمانی بــرای انگلیس به همراه 
بیاورند. امیدوارم که اینطور شود. من یکی 
از طرفدارانشــان خواهم بود و تشویقشان 

خواهم کرد.«
 

ماجرای جدایی از منچستریونایتد
رونــی از این هم گفت کــه در اواخر 
منچســتریونایتد  در  حضــورش  دوران 
خجالــت زده بوده و گزینه دیگری جز ترک 
این تیم نداشته اســت. رونی در سال های 
2004 تــا 2017 در یونایتــد بازی کرد و 

بهترین گلزن تاریخ این باشگاه هم شد.
او با یونایتد فاتح جام اتحادیه در سال 
2017 شد اما دوست نداشت جام را باای 
ســر ببرد چون در فینال یــک دقیقه هم 
بــازی نکرد. رونی گفت بــه اصرار مورینیو 

بوده که جام را باای ســر برده اســت و از 
لحظاتی که در آخریــن روزهای حضورش 
در باشــگاه تجربه کرده حــس خوبی به او 
دست نداده است: »زمان هایی هست که به 
خود به عنوان یک بازیکن شــک می کنید و 
از خود می پرســید: آیا به اندازه کافی خوب 
هســتم؟ آن موقــع ژوزه مورینیو من را از 
تیم منچســتریونایتد کنار گذاشت. در آن 
لحظات در مورد خــودم تردید پیدا کردم. 
من بر این باورم کــه آنقدر خوب بودم که 
بتوانــم به ترکیــب برگردم امــا هرگز این 
فرصت را به دســت نیاوردم. در فینال لیگ 
اروپا یک دقیقه بازی کردم. در بازی مقابل 
ســاوتهمپتون در فینال جام اتحادیه بازی 
نکــردم. این لحظات بــرای من خجالت آور 
بود. من به جایی رســیده بودم که خجالت 
می کشــیدم و بــا خــودم می گفتــم: من 
نمی توانم به این ترتیــب ادامه دهم. ترک 
منچســتریونایتد کار بســیار دشواری بود. 
در بازی با ســاوتهمپتون، مورینیو آمد و به 
من گفت: می خواهم تو جام را باای ســر 
ببری. مــن گفتم: خب من که اصا در این 
مسابقه بازی نکردم. او اصرار کرد و من هم 
به  زور جام را باای ســر بــردم و آن را به 
بازیکن دیگری دادم اما من چه کار داشتم 
می کردم؟ ازم بود یونایتد را ترک کنم و به 

جای دیگری بروم.«

پیت جنسن
Pete Jenson

رئال در کمین 
نیمار و امباپه

است  آماده  مادرید  رئال 
تا نیمار یا کیلیــان امباپه را 
بر  پاری ســن ژرمن  اگر  بخرد 
اســاس محدودیت های قانون 
یوفا  مالی  جوانمردانــه  بازی 
مجبور به فروش ســتاره های 

خود شود. 
ثروتمند  تیــم  پرونــده 
پاریســی که نیمــار و امباپه 
را به ترتیب بــا 200 و 166 
میلیون پوند خریده، از سوی 
یوفا بازگشــایی شــده و این 
احتمــال وجــود دارد که در 
از  قوانین  از  تخطــی  صورت 
لیــگ قهرمانــان اروپا اخراج 

شود.
آس  مادریدی  روزنامــه 
گــزارش داده رئــال کــه از 
مدت ها قبل به دنبال این دو 
روند  دقت  بــه  بوده،  بازیکن 
پرونده را زیــر نظر دارد و در 
اســت در صورتی که  کمین 
از  یکی  بخواهند  پاریســی ها 
این دو را به سرعت به فروش 

برسانند، اقدام کند.
یوفا قبا از پاری سن ژرمن 
تحقیقات کرده اما با اطاعات 
اخیر که توسط مجله اشپیگل 
فاش شــده، غول فرانســوی 
قــرار گرفته.  نظر  زیر  دوباره 
آنهــا اگرچــه می خواهند دو 
فوق ستاره خود را حفظ کنند 
لیــگ قهرمانان  از  اما خروج 
برایشان غیرقابل تصور است. 

رئــال بــه دنبــال یک 
نــام بــزرگ بعــد از جدایی 
کریستیانو رونالدو در تابستان 
نیمار  است و احتمال جدایی 
بیشتر اســت چون امباپه که 
متولــد حومه پاریس اســت، 
ستاره تیم قهرمان فرانسه در 
جام جهانی بود و در پارک دو 
دارد  زیادی  محبوبیت  پرنس 
عــاوه بر آنکه دائما شــایعه 
خریــد نیمار از ســوی رئال 
مطرح بوده و او هیچ وقت در 
پاریس چنــدان راحت نبوده 

است.

بولت: ممکن است
  تا دو هفته دیگر قید 

فوتبالیست شدن را بزنم

یوسین بولت می گوید تا پایان این ماه 
میادی به خودش فرصت می دهد یک تیم 
فوتبال با شــرایط مناســب پیدا کند یا در 
غیر این صورت برای همیشــه کفش هایش 
را آویزان خواهد کرد. بولت که چند ماه به 
صورت آزمایشی برای تیم سنترال کوئست 
مارینرز اســترالیا بازی کرد و در نهایت به 
دلیل حقوق پایین پیشنهادی از سوی این 
تیم حاضر نشــد با آن قــرارداد ببندد، به 
سایت اُمنی اســپورت گفت: »پیشنهادهای 
فراوانی از باشــگاه های دیگری داشته ام. تا 
پایان مــاه نوامبر تصمیــم می گیرم که آیا 
به باشــگاه دیگری مــی روم یا به همه چیز 
پایان می دهم.« بولت 32 ساله که عاوه بر 
استرالیا، مدت کوتاهی هم در کنار بازیکنان 
تیم اشترو گودست نروژ و بوروسیا دورتموند 
آلمان تمرین کرد تا بــه بازیکنی حرفه ای 
تبدیل شــود، پس از ترک سنترال کوئست 
مارینرز، از تیم والتای مالت پیشنهاد داشت 
اما آن را هم رد کــرد. در این مدت برخی 
در فضای مجازی و رسانه ها به بولت توصیه 
کرده اند که قید فوتبالیســت شدن را بزند 
چون در این رشــته موفق نمی شود. با این 
حال دارنده 8 مدال طای المپیک در رشته 

دوی سرعت، هنوز ناامید نیست.
افــزود: »مــردم هرچه دلشــان  وی 
می خواهــد بگوینــد. من به شــنیدن این 
حرف ها عــادت دارم. زمانی کــه کارم در 
رشــته دو و میدانــی را هم شــروع کردم، 
از خیلی ها شــنیدم کــه می گفتند موفق 
نخواهم شد اما به آنها ثابت کردم که اشتباه 
می کردند. فوتبال هم چیزی است که به آن 
عاقه دارم. مطمئنم آن فوتبالیســت هایی 
که گفته اند موفق نمی شــوم خودشان هم 
در ابتــدای راه بازیکنــان موفقــی نبودند. 
ایــن چیزها را به خودم نمی گیرم و فقط به 
این حرف ها می خندم. مــن پاتریک ویرا و 
بسیاری از بازیکنان بزرگ فوتبال را دیده ام. 
با پوگبا و استرلینگ صحبت کرده ام و آنها 
خوشحال بودند که من تمرین می کنم. آنها 
گفتنــد به کارم ادامه دهــم چون می توانم 

موفق باشم.«

مصاحبه

ساوت گیت: بازیکنان از رونی درس فروتنی بیاموزند
گرت ســاوت گیت، مربی انگلیس گفته که بازیکنان تیمش از وین رونی درس 
فروتنی خواهند آموخت: »ما زیاد درباره این صحبت کرده ایم که بازی برای تیم ملی 
انگلیس چه معنایی برای ما دارد. ما ستایشــی که درخور وین بود را از او داشــتیم. 
بازیکنــان جوان باید از فروتنــی او درس بیاموزند؛ از هر کاری که او در فوتبال انجام 
داده اســت. او با تیم جور شــد، با همه بازیکنان دیگر تمرین کرد و می خواســت که 
با تیم پیروز شــود. او در این بازی نشــان داد یک بازیکن بــزرگ با ذهنیتی بزرگ 
چگونه اســت. این امتیازی بــرای همه بود که این هفته در کنــار او تمرین کنند.«

شانس خوبی برای بردن لیگ قهرمانان داریم

دیباا:بهیونایتدفکرنمیکنم

 لیورپول به اندازه مورد نظر بارسلونا برای دمبله پول نمی دهد
عیبهایاسبترافریادنزن!

پائولو دیباا می گوید یوونتوس شانس 
خوبــی بــرای قهرمانی ایــن فصل لیگ 
قهرمانــان اروپا دارد اما ایــن جام برایش 

عقده نشده.
بیانکونری در هفت سال اخیر اسکودتو 
را برده و در چهار ســال اخیر جام حذفی 
ایتالیــا را نیز به آن اضافه کرده اما در اروپا 
ناکام بوده و در ســال های 2015 و 2017 
در فینــال لیگ قهرمانان بــه ترتیب برابر 

بارسلونا و رئال مادرید شکست خورده.
دیباا در مصاحبه با دیلی میرر گفت: 
»در یوونتوس هدف همیشه قهرمانی است. 
درست اســت که این فصل از بیرون لیگ 
قهرمانان برای ما یک گره وانشدنی به نظر 
می رســد اما مثل همیشــه روی موفقیت 
در رقابت هــای داخلی هــم تمرکز داریم. 
ما این فصل شــانس خوبی برای قهرمانی 
اروپا داریم. کریستیانو رونالدو گزینه خوبی 
اســت که در اختیار ما قــرار گرفته ضمن 
اینکه این فصل خیلی خوب در اروپا بازی 

می کنیم. ســال قبل مقابــل مادرید قرار 
گرفتیــم و تقریبا به پیروزی رســیدیم. ما 
در چهار ســال دو فینال بازی کردیم. فکر 
می کنم در این ســال ها ثابــت کرده ایم به 
اندازه کافی برای قهرمانی توانایی داریم اما 
تا حدی بدشــانس بودیم بخصوص مقابل 
مادرید اما امیدوارم ایــن فصل بتوانیم. با 
ورود رونالدو تیم انرژی بیشتری دارد. من 
و او گل های مهمی برای یوونتوس زده ایم. 
او تازه آمده اما همه می دانیم چه اهمیتی 
دارد و از ســبک بازی و کارش خبر داریم. 
اگرچه تغییرات کوچکــی بوده اما همه ما 

راضی هستیم.«
مهاجــم آرژانتینی از فصل قبل وارث 
پیراهــن شــماره 10 یوونتوس شــده که 
بزرگانی چون میشل پاتینی، روبرتو باجو 
و الساندرو دل پیرو آن را به تن می کردند: 
»پوشــیدن پیراهن شــماره 10 یوونتوس 
مسوولیت و افتخار بزرگی است اما تصمیم 
با باشگاه بود و من واقعا مفتخر و خوشحالم 

هرچند مهم ترین موضوع شــماره پیراهن 
نیست بلکه نمایشی است که بازیکن با آن 

شماره ارائه می دهد.«
تیم ماســیمیلیانو آلگری بعد از ســه 
ماه و نیم نشان داده مدعی اصلی قهرمانی 
است و از همین حاا شش امتیاز فاصله با 
ناپولی، نزدیکترین رقیبش به وجود آورده. 
  Aیوونتوس که از 12 بازی ابتدایی ســری
34 امتیاز گرفته و رکورد شکسته، در گروه 
لیگ قهرمانان هم پیشــتاز است نسبت به 
منچســتریونایتد هرچند در آخرین بازی 

خود در خانه به این تیم انگلیســی باخت. 
دیباای 25 ساله که در 14 بازی این فصل 
در رقابت های مختلف 6 گل برای یووه زده، 
شایعه رفتن به منچستریونایتد را رد کرد: 
»بــه فصل نقل و انتقاات فکر نمی کنم. از 
بازی در یوونتوس خیلی راضی هســتم و 

روی بردن جام های متعدد تمرکز دارم.«
یوونتوس بعــد از تعطیات بازی های 
ملی 3 آذر در خانه با اسپال روبه رو می شود 
و ســه روز بعد بازی حساسی برابر والنسیا 

در لیگ قهرمانان اروپا دارد.

 بارسلونا بیشترین شانس برای خرید 
عثمان دمبله را از سوی لیورپول می داند 
اما شانس زیادی برای پس گرفتن پولی 
که بابت این بازیکن 21 ساله داده، برای 
خود قایل نیست. بارسا تابستان گذشته 
ایــن بازیکن را با قیمت 96 میلیون پوند 
از بوروســیادورتموند خرید و در مســیر 
پرداخت 35 میلیون پوند پاداش و مزایا 
قــرار دارد. آنها 4/5 میلیــون پوند برای 
رســیدن تعداد بازی هــای دمبله به 25 
پرداختنــد و 4/5 میلیــون دیگر هم به 
خاطر صعود به لیگ قهرمانان این فصل 
بــه تیم آلمانی دادنــد. 26 میلیون پوند 
باقیمانده در صورتی که تعداد بازی های 
او بــه 50، 75 و 100 برســد، به لیگ 
قهرمانان فصل بعد صعود کنند و قهرمان 
این رقابت ها شوند، پرداخت خواهد شد. 
اگــر در ژانویه این بازیکن فرانســوی را 
بفروشــند از دادن این 26 میلیون پوند 
خاص می شوند ضمن اینکه از پرداخت 
10/5 میلیون پوند دستمزد او نیز معاف 

می شوند.
با وجود تخطــی جزیی بازیکن تیم 
ملی فرانســه از قوانین باشگاه، همچنان 
بازیکن مفیدی برای تیم ارنستو والورده 
محسوب می شــود که به دنبال سه گانه 
اســت و تنهــا در صورتی کــه لیورپول 
بتواند بــه مبلغ 96 میلیون پوند ابتدایی 
نزدیک شود، احتمال جدایی او در میانه 

فصل وجود دارد. دمبله در فصل 2018-
2017 در 24 بازی برای بارسلونا 4 گل 
زد و 9 پــاس گل داد و تا اینجای فصل 
2019-2018 در 15 بــازی 6 گل و 2 

پاس گل داشته.
البتــه آنها باور ندارنــد لیورپول که 
در فصل هــای اخیر در نقــل و انتقاات 
بــرای چنین  هوشــمندانه عمل کرده، 
بازیکنی که ارزشــش با ســرعت رو به 
کاستی اســت و ممکن است تا تابستان 
ارزان تر هم بشود، پا پیش بگذارد. آخرین 
فروش  بارســلونا  با  لیورپول  معامله های 
بوده و نــه خرید که توانســتند لوییس 
ســوارس و فیلیپ کوتینیــو را با قیمت 
خوبی به تیم کاتاان بفروشند. لیورپول 
در ژانویه 2018 کوتینیو را به بارســلونا 
فروخت در معامله ای که می تواند تا 145 

میلیون پوند ارزش داشــته باشد اگرچه 
مدعی بودند در تابستان قبلش، خواهان 
180 میلیون پوند برای او بودند هرچند 
براساس خبری که مجله آلمانی اشپیگل 
فاش کرد لیورپول اصا قصد فروش این 

بازیکن به هیچ قیمتی را نداشته.
به هر حال، تغییر شگرفی است اگر 
لیورپول برای جذب دمبله در ژانویه اقدام 
کند آن هم با مبلغ مورد نظر بارســلونا. 
باشگاه اسپانیایی امیدوار است او راه خود 
را به ترکیب اصلی پیدا کند، در موفقیت 
تیم تاثیرگذار باشد و در تابستان پیش رو 

به قیمت خوبی به فروش برسد.
والورده بــرای بازی خانگی با بتیس 
که به شکســت 4 بر 3 تیمش انجامید، 
دمبلــه را انتخاب نکرد بــه دلیل اینکه 
در تمرین حاضر نشــده و بــه تیم خبر 

نــداده بود. او گفته بود دل درد داشــته 
و موبایلش هم باتری نداشته به تیم خبر 
بدهد. این رفتار غیرحرفه ای با انتقادهای 
زیادی مواجه شــد بخصــوص از طرف 
جرارد پیکه هم تیمی اش در بارســلونا و 

دیدیه دشان مربی تیم ملی فرانسه.
کادر فنی بارســلونا در بیش از یک 
سال گذشــته عملکرد دمبله را زیر نظر 
داشــتند و نگران هســتند که او هرگز 
نتوانــد آن بازیکنی که انتظار داشــتند، 
باشــد بخصوص با مشــکاتی که بیرون 
زمین ایجــاد می کند. آنها بــه خوبی از 
بازیکنی  درباره  کلوپ  یورگن  تحســین 
کــه در دورتموند مربی اش بــوده، آگاه 
هســتند و اینکه ممکن است دمبله در 
تیم دیگری موفق باشــد امــا باید زمان 

مناسب برای فروش او برسد.
با  اســپورت  دیاریو  نویس  ســتون 
آوردن یک جوک وضعیت را تشریح کرد 
و نوشــت علنی کردن مشکات او شاید 
به ضرر بارســلونا تمام شود. خوان ماریا 
باتل نوشــت: »مردی اسبی به دوستش 
فروخت و گفت این حیوان می تواند قهوه 
درست کند، شــام بپزد و در هر مسابقه 
اســبدوانی پیروز شــود. بعد از چند روز 
دوستش او را می بیند و فریاد می زند این 
اســب نه قهوه درست می کند، نه چیزی 
می پزد و نــه می توانــد 100 متر بدود. 
دوســتش می گوید: هیس، اگر اینطوری 
فریاد بزنی دیگــر هیچ احمقی از تو این 

اسب را نمی خرد.«
منبع: دیلی میل

مارکا- در 
روزهایی که به 
نظر می رسید 
وضعیت برای 
دمبله بدتر 
از این نشود، 
صاحبخانه سابق 
او در دورتموند 
از این بازیکن 
شکایت کرده 
و طلب 21 هزار 
یورو خسارت 
کرده است. ظاهرا 
دمبله بعد از 
ترک دورتموند 
و پیوستن به 
بارسا، خانه اش 
در آلمان را در 
وضعیتی بد به 
مالک پس داده. 
صاحبخانه سابق 
او به بیلد گفته، 
خانه پر از آشغال 
بوده، پشت 
در قبض های 
پرداخت نشده 
شخصی دمبله 
روی هم ریخته 
شده و او حتی 
کلیدها را پس 
نداده و مالک 
مجبور به تعویض 
قفل شده است. 
دادگاه هم آدرس 
جدید دمبله 
در بارسلونا را 
نمی دانسته و 
برای فرستادن 
حکم برایش به 
مشکل برخورده 
است. 

سوژه

دیلــی میل- وین رونــی قبل از بازی انگلیــس و آمریکا با 
تمام اعضای خانواده اش کنار زمیــن عکس یادگاری گرفت.

دیلی میل- در عکس باا، 
لوح یادگاری که به وین رونی 

داده شده، در دست »کلی« 
یکی از پسرهای او است. 
ظاهرا »کاری« پسر بزرگ 

رونی تاش کرد این لوح را از 
کلی بگیرد اما زورش نرسید 

و بی خیال شد.

دیلی میل- یوسین بولت بازی انگلیس و آمریکا را از نزدیک تماشا کرد و بین 
دو نیمه به زمین بازی رفت و با بعضی از طرفداران هم عکس یادگاری گرفت. 

طرفــداران  از  یکــی  بــازی  دوم  نیمــه  در  میــل-  دیلــی 
گرفــت. آغــوش  در  را  رونــی  و  دویــد  زمیــن  بــه 

دیلی میــل- رونی این لــوح را قبل از شــروع مســابقه دریافت کرد و 
وقتی داشــت به رختکن برمی گشــت، اشک از چشــمانش سرازیر شد
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وین رونی )تیم ملی انگلیس(



9 iranvarzeshi@فوتبـــال ایـــران

محمد تقوی سرمربی 
موقت تراکتورسازی تبریز 
لیگ  تعطیلی های  نگران 

است.
او در مورد شــرایط 
می گوید:  تراکتورســازی 
»بعد از  بازی با ذوب آهن 
تنها موضوعــی که باعث 
تاکتیکی  کارهای  در  شد 
ما وقفــه بیفتد تعطیات 
مســاله  این  بــود.  لیگ 

باعث شــده تا سه بازیکن اصلی ما به تیم ملی 
بزرگســاان بروند و دو بازیکن ما هم در تیم 
امید حضور یابند. تیم ما نصف و نیمه اســت. 
قصد بهانه آوردن ندارم اما تاش مان این است 
که تــا قبل از بازی با پرســپولیس بتوانیم در 
یک هفته اول بازیکنان را از لحاظ بدنی آماده 
نگه داریم.« ســرمربی موقت تراکتورســازی 
تبریز در رابطه با برنامه های تیمش هم توضیح 
می دهد: »تمرینات مــان را از دو روز قبل آغاز 
کردیم و بیشــتر تاش مــا روی این موضوع 

از  را  بازیکنان  اســت که 
لحاظ هوازی، اســتقامتی 
و... در شــرایط خودشان 
نمی خواهیم  داریــم.  نگه 
تیم  بــه  بی مورد  فشــار 
می کنیم  ســعی  بیاوریم. 
تا یکشــنبه ایــن روند را 
آماده کنیم و از یکشــنبه 
بــه روند قبلی مــان مثل 
باز  سایر مســابقات لیگ 
ما  کار  رونــد  می گردیم. 
اینطــور خواهد بود که در ابتدای هفته به تیم 
فشار می آوریم و دو، سه روز قبل از بازی فشار 
بــه بازیکنان باز می گردد. تا آن زمان بازیکنان 
ملی هم بازخواهند گشت. من نگرانی در مورد 
مســائل تاکتیکی ندارم. بازیکنان از این لحاظ 
به درک متقابل رسیدند و مشکلی نداریم. تنها 
موضوعی که من را نگران می کند این است که 
بازیکنــان را در حد آمادگی مطلوب نگه داریم 
که در شرایط فعلی چون بازی نداریم این کار 

بسیار سخت است.«

یــزدی  داریــوش 
اســتقال  ســرمربی 
خوزســتان کــه بحــث 
ایــن  از  برکنــاری اش 
تیــم مطرح بــود، تأکید 
کرد بــه کارش در جمع 
آبی پوشــان خوزســتانی 

ادامه خواهد داد. 
اســتقال خوزستان 
نتایج  اخیر  هفته های  در 
خوبــی نگرفت کــه این 

مساله باعث شد هیات مدیره تصمیم به تغییر 
کادرفنــی تیم بگیــرد. تا اان هیــچ تغییری 
صــورت نگرفته و یزدی از دو روز پیش دوباره 
در تمرینات استقال خوزســتان حضور پیدا 

کرده. 
این در حالی است که هیات مدیره باشگاه 
استقال خوزســتان اعام کرده بود کادر فنی 
این تیــم تغییر خواهد کرد. داریوش یزدی در 
این مورد می گوید: »کســی به من حرفی نزده 
و کارم را در استقال خوزستان ادامه می دهم. 

ما بــه بازیکنان چند روز 
اســتراحت دادیم و از دو 
شــروع  دوباره  پیش  روز 
کردیــم و همــه چیز به 

خوبی پیش می رود.« 
استقال  ســرمربی 
اینکه  درباره  خوزســتان 
اســتقال  آینده  بــه  آیا 
خوزستان خوشبین است 
یــا نه، توضیــح می دهد: 
»قطعاً اوضاع بهتر خواهد 
شــد. ما از برنامه های خودمان عقب هســتیم 
که مهمترین دلیلش اشــتباهات داوری است. 
در چهار بازی که شکســت خوردیــم واقعاً از 
اشــتباهات داوری ضربه خوردیــم اما این را 
باید بگویم کــه از لیگ عقب نیســتیم. ما از 
تیم هایــی مثل ذوب آهن و فواد خوزســتان 
که برای قهرمانی یا کسب سهمیه تیم هایشان 
را بســتند، فقط یک امتیاز کمتر داریم. اگر از 
داوری ضربــه نمی خوردیم اان جایگاه بهتری 

داشتیم.«

یزدی: کسی به من حرفی نزده و کارم را ادامه می دهم تقوی: تعطیات لیگ در کار ما وقفه انداخت

پدیده مشــهد مثل یک پدیده ظاهر شد 
و توانســت با وجود مشکات مالی زیادی که 
داشت، با اقتدار در صدر جدول لیگ برتر قرار 
گیرد و البته یکی از مدعیان کســب قهرمانی 
جام حذفی باشد. پدیده به لحاظ فنی شرایط 
خوبــی دارد و می تواند این روند را ادامه دهد 
امــا اگر مشــکات عجیب و غریب ســد راه 
آنها نشــود. تیم پدیده مشــهد که به تازگی 
از شــکایت ایگور پراهیچ رهایــی پیدا کرد و 
توانست نفس راحتی بکشد، حاا با شکایت و 
شاید بهتر است بگوییم شکایت های جدیدی 
مواجه شــده که می تواند دردسرهای بزرگی 

برای این تیم به وجود بیاورد.
از آنجایــی کــه یحیــی گل محمــدی 
سرمربی پدیده مشهد بارها به خاطر مشکات 
مالی اعتراض کرده و به این باشــگاه هشــدار 
داده، بعید نیســت در صورت حل نشدن این 
پرونده های جدید که شــاید با کســر امتیاز 
مواجه شود، از پدیده خداحافظی و این تیم را 
ترک کند.گل محمدی برای رسیدن پدیده به 
صدر جدول لیگ برتر و البته صعود به مرحله 
یک چهارم پایانی جام حذفی زحمات زیادی 
کشید که حاا دوست ندارد این موقعیت را به 
راحتی از دست بدهد. آن هم به خاطر مشکلی 
که به او و بازیکنانش ارتباطی ندارد. سرمربی 
پدیده مشــهد حتی برای اینکــه بتوانند این 
روند صعــودی و موفقیت آمیز را ادامه دهند، 
مخالف لغو بازی شــان مقابل استقال بود اما 
نتوانست مانع این اتفاق هم شود. حاا او مانده 
و یک پرونده دردسرســاز بزرگ که نمی داند 
با آن چــه باید بکند. کاری از دســت یحیی 
گل محمدی و اعضای تیمش برنمی آید و فقط 
منتظر است ببیند چه اتفاقی خواهد افتاد. به 
نظر می رســد اگر پدیده نتواند این پرونده را 
به خیر و خوشــی به پایان ببرد، گل محمدی 
دیگــر انگیزه چندانی برای ادامــه کار با این 
تیم نخواهد داشــت چراکه نه مشکات مالی 
حل شده و نه اینکه می تواند افتخارآفرینی با 
پدیده را ادامه دهــد. پس انگیزه ای نمی ماند. 
همیــن مســاله حاا هشــدار بزرگــی برای 
مسووان باشــگاه پدیده مشهد شده تا زودتر 
مشــکات را حل کنند. آنها اگر زود دســت 
به کار شــوند می توانند پرونده دریسا سوبا را 
بدون دردسر مختومه کنند تا از تیم امتیازی 
کسر نشود. در حال حاضر این بازیکن تخفیف 
خوبی بــه پدیده مشــهد داده و البته مهلتی 
10 روزه. پس اگــر در این 10 روز، مطالبات 

دریسا سوبا پرداخت شود، آرامش به این تیم 
برمی گردد و آنها می توانند روند خوب خود را 
ادامه دهند اما اگر این 10 روز بگذرد و طلب 
دریســا که زیاد هم نیســت، پرداخت نشود، 
شرایط بدتر از سالی می شود که پدیده مشهد 
با رضا مهاجری کار خود را ادامه داد و با کسر 

6 امتیاز مواجه شد.
در آن زمــان هم پدیده مشــهد مدعی 
کســب عنوان قهرمانی بود اما وقتی با کســر 
6 امتیــاز مواجه شــد، در هفته هــای پایانی 
لیگ برای نیفتــادن می جنگید. در آن فصل، 
مهاجــری ماند و ســعی کرد به تیــم برای 
ادامه راه، روحیه بدهد اما بعید اســت یحیی 
گل محمدی این شرایط را تحمل کند و کارش 
را ادامه دهد. پس اگر مطالبات دریسا به موقع 
پرداخت نشود، فاجعه بزرگی در انتظار پدیده 

مشهد خواهد بود.
رضا شــاه منصوری مدیر کمیته حقوقی 
باشگاه پدیده مشــهد در رابطه با این پرونده 
تاش های زیادی انجــام داد اما تا وقتی پول 
نرسد، مشــکلی حل نخواهد شد: »دریسا در 
فصل شــانزدهم عضو باشــگاه پدیده بود. او 
پیــش از آغاز لیگ برتــر هفدهم به کادرفنی 
وقت پدیده اعام کرد باقیمانده مطالباتش از 
لیگ شــانزدهم را که 25 هزار دار بود، طی 

10 روز پرداخت کنند تا به تمرینات این تیم 
برای لیگ هفدهم اضافه شــود اما متاســفانه 
این اتفاق نیفتاد و این بازیکن ســاحل عاجی 
توانست قراردادش را یک طرفه فسخ کند و به 

فیفا شکایت کند.
 در نهایت کمیتــه تعیین وضعیت فیفا 
حکم کرد باشــگاه پدیده عــاوه بر 25 هزار 
دار طلــب ســوبا از لیگ شــانزدهم، باید 5 
هزار دار هم بابــت جریمه و همچنین 100 
هزار دار هم بابت قرارداد فصل بعد او به این 
بازیکن بپردازد. پس از اعام این حکم بود که 
رایزنی های گسترده ای با این بازیکن داشتیم 
و تاش کردیم او را متقاعد کنیم تا به باشگاه 

پدیده تخفیف بدهد.«
دریســا به پدیده مشــهد تخفیف خوبی 
داد اما برای این تخفیــف یک مهلت در نظر 
گرفت: »خوشــبختانه موفق شــدیم با دریسا 
ســوبا به توافقی خوب دســت پیدا کنیم اما 
به دلیل بی پولی باشــگاه پدیده این توافق هم 
عملی نشــد. این بازیکن که در ابتدا کل پولی 
را که فیفــا حکم کرده  بود، پدیــده بپردازد، 
می خواست در نهایت پذیرفت تنها بدهی مان 
بابت لیگ شانزدهم و همچنین هزینه دادرسی 
فیفا را بپردازیم تا پرونده مختومه شــود. کل 
این مبلغ رقمی در حــدود 30 هزار دار بود 

اما متاسفانه باشگاه پدیده موفق نشد این رقم 
را تاکنون بپردازد و زمان بســیار اندکی برای 
پرداخت داریم. در این مدت یک فرصت دیگر 
هم سوخته  بود و سوبا اعام کرده  بود اگر در 
مدت تعیین شــده پولش پرداخت نشود، او از 
رقم 30 هزار دار دوبــاره به 130 هزار دار 
بازخواهد گشــت و کل پــول را طلب خواهد 

کرد.«
اما این مشکل فقط مختص سوبا نیست 
و بازیکنــان خارجــی دیگری هم بــه دنبال 
طلب شــان از پدیده هســتند: »به جز سوبا، 
ایگور پانادیچ مربی ســابق پدیده و دســتیار 
محمدرضا مهاجری در فصل هفدهم، وارازدات 
هارویان بازیکن ســابق ارمنی پدیده در فصل 
شــانزدهم و جونیور بازیکن ســابق پدیده در 
فصل هفدهم هم ســایر خارجی هایی هستند 

که از پدیده طلبکارند.«
توافقــات خوبــی با طلبــکاران خارجی 
پدیده مشــهد صورت گرفته اما پولی در کار 
نیســت که به آنها پرداخت شــود. حاا باید 
منتظــر ماند و دید آیا یک بار دیگر از پدیده، 
6 امتیاز کســر می شود یا اینکه این پرونده را 
مثل پرونده ایگور پراهیچ به خیر و خوشی به 
پایان می برند و می توانند تنها نماینده مشهد 

در لیگ برتر را نجات دهند.

 گل محمدی از پدیده می رود؟
بعد از پراهیچ نوبت به سوبا و بقیه خارجی ها رسید

هفته چهاردهم لیگ برتر 
فوتسال بانوان

 صدر و قعر جدول
 به هم رسیدند

مدعیان لیگ برتر فوتســال بانوان 
در هفته چهاردهم میهمان حریفانشان  
برتر  لیگ  هســتند. هفته چهاردهــم 
فوتســال بانــوان امروز بــا برگزاری 5 
بازی پیگیری خواهد شــد. تیم حفاری 
اهواز، تیم بدون شکست لیگ برتر که 
در صدر جدول تکیه زده در این هفته 
میهمان اســتقال ســاری خواهد بود. 
اســتقال با یک برد و یک تساوی در 

قعر جدول رده بندی قرار دارد.
نامی نو  تیم  در  شاگردان شهنازی 
که در رده دوم جدول قرار دارند امروز 
میهمان مس رفســنجان خواهند بود. 
مس رفسنجان با 18 امتیاز پنجم است. 

برنامه کامل به شرح زیر است:
هیات فوتبال خراسان رضوی- دختران 

کویر مس کرمان
استقال ساری- ملی حفاری ایران

دریژ نو فرخ شهر- پارس آرا شیراز
شهرداری رشت- پویندگان فجر شیراز

مس رفسنجان-نامی نو اصفهان

بازگشت تیم بانوان 
با استقبال مسووان

 تیــم فوتبال بانوان ایــران بعد از 
پیروزی مقابل لبنان و تســاوی مقابل 

هنگ کنگ وارد تهران شد.
 تیم فوتبــال بانوان ایران که پس 
از پیــروزی برابر لبنان و تســاوی برابر 
هنگ کنگ، جــواز حضور به دور بعدی 
رقابت هــای انتخابــی المپیک 2020 
توکیو را به دست آورد، ساعت 4 بامداد 
جمعــه 25 آبان ماه در فــرودگاه امام 
خمینی )ره ( با استقبال لیا  صوفی زاده 
نایب رییس فدراسیون فوتبال و رییس 
کمیته بانوان و نــادره درودیان رییس 

دپارتمان بانوان وارد تهران شد.

حفیظی هم به لیگ 
عراق پیوست

تیم  بازیکــن  حفیظــی  پیمــان 
فوتسال حفاری اهواز با عقد قراردادی 
به طور رســمی به تیم الکهربائیه عراق 
بازیکنانی  از حفیظی،  پیوســت. پیش 
مانند فرهاد توکلی و قدرت بهادری هم 
به لیگ عراق رفتند تا در آنجا فوتسال 
خــود را ادامه دهند. به نظر می رســد 
مشــکات مالی لیگ ایــران باعث این 

مهاجرت ها شده.

خبرکوتاه

هفته شانزدهم لیگ برتر فوتسال
فاصله گیتی پسند و مس 

بیشتر شد
هفته شــانزدهم لیگ برتر فوتسال با 
پیروزی گیتی پسند اصفهان و تساوی مس 
سونگون به پایان رسید. گیتی پسند اصفهان 
که صدرنشین لیگ برتر فوتسال است، یک 
تعقیب کننده جــدی دارد که آن هم مس 
ســونگون اســت. در بازی هفته شانزدهم، 
مس سونگون خیلی تاش می کرد تا جای 
گیتی پسند را بگیرد اما موفق نبود تا فاصله 
این 2 تیم بیشــتر شود. چراکه گیتی پسند 
در بازی مقابل شــهرداری ساوه به پیروزی 
رســید اما مس ســونگون مقابل شهروند 
ساری به تساوی رضایت داد. در دیگر بازی 
مهم این هفته، تیم حفاری اهواز هم مقابل 
فرش آرای مشــهد به تساوی پر گل 3 بر 3 
رسید. نتایج بازی های هفته شانزدهم لیگ 

برتر فوتسال به این شرح است:
اهورای بهبهان 3- آذرخش بندرعباس 2

گل ها: سجاد مسیحی )3 گل( برای اهورای 
بهبهان، ســینا احمدیان پور )2 گل( برای 

آذرخش بندرعباس
شهروند ساری 3- مس سونگون ورزقان 3

گل ها: رضا امانی، حمیدرضا ره انجام و مراد 
ناظری )هر کدام یک گل( برای شــهروند، 
حمید احمدی )2 گل(، مرتضی عزتی )یک 

گل( برای مس
شهرداری ساوه 2- گیتی پسند اصفهان 3

 گل ها: علی خلیل وند، اسماعیل وطن خواه 
)هر کدام یک گل( برای شهرداری، محمد 
شجری، سعید احمدعباسی، مهدی جاوید 

)هر کدام یک گل( برای گیتی پسند
لبنیات ارژن شیراز 5- پارسیان شهر قدس 4

گل هــا: جعفر نجفی، محمــد زارعی، اصغر 
قهرمانــی )هر کــدام یک گل(، اســحاق 
سورغالی )2 گل( برای لبنیات ارژن شیراز، 

پوریا گلشنی برای پارسیان شهر قدس
مقاومت البرز یک- سن ایچ ساوه صفر

گل: میثم خیام )یــک گل( برای مقاومت 
البرز

حفاری اهواز 3- فرش آرای مشهد 3
فهیمی راد،  گل ها: شهاب طالبی، حســین 
ســینا ممبینی )هر کدام یــک گل( برای 
حفاری، علی رستمی، علی ابراهیمی، هادی 

احمدی )هر کدام یک گل( برای فرش آرا
ســوهان محمدســیمای قــم 3- مقاومت 

قرچک 4
ناصر اطمینان، هاشم فرج زاده، علیرضا 
وفایی )هــر کدام یک گل( برای ســوهان 
قم، مهدی قلــی زاده، محمد گراوند، محمد 
نجف زنگــی، طاها نعمتیــان )هر کدام یک 

گل( برای مقاومت قرچک
با این نتایج، گیتی پســند با 40 امتیاز 
به صدرنشینی خود ادامه داد و فاصله خود 
با تیم رده دوم را به سه امتیاز افزایش داد. 
مس ســونگون هم که عنوان قهرمانی آسیا 
را یدک می کشــد، با توقف مقابل شهروند، 

37 امتیازی شد و در رتبه دوم باقی ماند.

جانشین میثاقیان به زودی 
معرفی می شود

توافق افاضلی با 
کارون اروند خرمشهر

هومن افاضلی ســرمربی پیشین 
تیم هــای صبــای قم و نفــت تهران 
با باشــگاه کارون اروند خرمشــهر به 
توافق رســید. کارون اروند خرمشهر 
امید زیادی داشــت که با حضور اکبر 
میثاقیان به لیگ برتر صعود کند. این 
تیم در هفته هــای ابتدایی لیگ یک، 
نتایج نسبتا خوبی گرفت اما در ادامه 
نتوانســت این روند را دنبال کند و به 
پایین جدول رســید. بر این اســاس، 
مسووان باشــگاه خرمشهری تصمیم 
گرفتند در کادرفنی تیم شــان تغییر 
و تحول بدهند تا بلکه به تیم شــوک 
مثبت وارد شــود. بر این اســاس، با 
اکبر میثاقیان به صورت توافقی قطع 
همکاری کردند. به این ترتیب کارون 
اروند خرمشــهر در هفته دوازدهم با 
مرتضی بچــاری کار خود را پیش برد 
اما مســووان باشگاه جنوبی به دنبال 
سرمربی جدید هستند. بر این اساس 
خبر می رســد مســووان این باشگاه 
با هومن افاضلــی مذاکره کردند و به 
اما هنوز توافق  توافقات کلی رسیدند 
بر سر مســائل مالی اتفاق نیفتاده که 
اگر دو طــرف در این خصوص هم به 
توافقات مورد نظر دست یابند، افاضلی 
رســماً به عنوان ســرمربی تیم کارون 
اروند خرمشهر معرفی می شود. کارون 
اروند خرمشهر با کسب 10 امتیاز، در 
جایگاه دوازدهم جدول لیگ دســته 
اول قــرار دارد و تــاش می کنــد به 
روزهــای خوبش برگردد تا چهره یک 

تیم مدعی را به خود بگیرد.

فوتسال

 هشدار 

بزرگ برای 
صدرنشین

 هنوز زمان زیادی از پرونده ایگور پراهیچ نگذشته که این بار دریسا سوبا بازیکن سابق پدیده مشهد از این باشگاه بابت مطالباتش شکایت 
کرد. شکایتی که می تواند برای صدرنشین لیگ برتر دردسرهای زیادی بسازد و البته باعث کنار رفتن یحیی گل محمدی از سرمربیگری پدیده 
مشهد شود. مدیر حقوقی باشگاه پدیده مشهد تا اان توانسته توافقات خوبی با این بازیکن ساحل عاجی برای تخفیف در مطالباتش داشته 
باشد اما همه این توافقات وقتی به سرانجام می رسد که در مهلت تعیین شده، مسووان باشگاه پدیده مشهد مطالبات دریسا را بپردازند. 
مساله ای که این روزها به هشدار بزرگی برای مسووان باشگاه پدیده تبدیل شده و باید دید در نهایت می توانند این تیم را نجات دهند یا نه.

هفته سیزدهم لیگ یک
جدال صدر و قعر در شمال

هفته ســیزدهم لیگ یک، شنبه با انجام ســه بازی آغاز می شود و در 
حساس ترین بازی تیم صدرنشین مس کرمان میهمان ملوان بندرانزلی است. 
بازی های هفته سیزدهم لیگ یک، شنبه با انجام 3 مسابقه آغاز می شود. در 
انزلی سر و ته جدول به هم رسیدند. مس کرمان که با نادر دست نشان صدر 
جدول قرار گرفته میهمان ملوان قعرنشین است. دست نشان سرمربی ملوان 
هم بود و نتایج مناسبی با این تیم گرفته بود اما اان مقابل تیم سابقش قرار 
می گیرد. مس هفته گذشــته در خانه مقابل پرســپولیس پاکدشت شکست 
سنگینی را پذیرا شــد ولی همچنان صدرنشین است. ملوان هم که با منفی 
6 امتیاز رقابت های لیگ را شــروع کرد و این روزها آخرین تیم جدول است 
کــه برای عبور از بحران تاش می کند. آن هم در حالی که محمد احمدزاده 
جانشین فرهاد پورغامی شده. ملوان در صورت برد دو پله در جدول صعود 
می کند و به رده چهاردهم جدول لیگ می رســد ولی مس کرمان دوســت 
ندارد صدر جدول را به راحتی از دســت بدهد. پرســپولیس پاکدشــت که 
در رده چهــارم جدول قرار دارد به مصاف تیم شــهرداری ماهشــهر در رده 
یازدهم جدول می رود. شــاگردان فرهاد کاظمــی در صورت پیروزی در این 
بازی شــانس رســیدن به صدر جدول را دارند. البته به شرطی که مس در 

انزلی بازنده شود.
شنبه 97/8/26

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

داور: ناصر جنگی، کمک ها: احمد کاظم لو، جعفر رهبرفام
پرسپولیس پاکدشت.............................................. شهرداری ماهشهر

ساعت 14:30، ورزشگاه: پاس قوامین تهران
داور: ایمان کهیش، کمک ها: علی احمدی، بهزاد پناهی

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

داور: علی صباحی، کمک ها: مهدی معماری، علیرضا مرادی
 یکشنبه 97/8/27

مس رفسنجان............................................................ آلومینیوم اراک
ساعت 14:30، ورزشگاه: شهدای رفسنجان

داور: مرتضی منصوریان، کمک ها: جعفر مهاجر، داریوش صابرمطلق
قشقایی شیراز.............................................. شاهین شهرداری بوشهر

ساعت 14:30، ورزشگاه: پارس شیراز
داور: رضا کرمانشاهی، کمک ها: مهدی سیفی، یدا... کلوندی

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

داور: مجید محمدی، کمک ها: امید افخمی، امیر قاسمی
بادران تهران.......................................................... فجرسپاسی شیراز

ساعت 14:30، ورزشگاه: نفت )تهرانسر( تهران
داور: کیوان علی محمدی، کمک ها: رضا درویشی، میاد قاسمی

لیگ یک

 تیم فوتســال غیرت قزاقســتان 
بــا گلزنی حســین طیبــی ملی پوش 

کشورمان به برتری رسید.
 تیم فوتسال غیرت قزاقستان در 
نخســتین بازی خود در مرحله الیت 
مسابقات لیگ قهرمانان اروپا در گروه 
D به مصاف تیم پسکارای ایتالیا رفت 
و با نتیجه 4 بر یک به برتری رســید. 
در این بازی، حسین طیبی ملی پوش 
فوتسال کشــورمان در دقیقه 19، گل 
نخســت غیرت را به ثمر رساند تا این 
تیم با ســه امتیاز و تفاضل گل کمتر 
نسبت به تیم اراپک کرودیوم جمهوری 
چک، در رده دوم جدول گروه D جای 

بگیرد.

 اوراسوف )2 گل( و هیگویتا، دیگر 
گلزنان غیــرت مقابل پســکارا بودند. 
یاران حســین طیبی در دومین بازی 
خود از گروه D مرحله الیت، به مصاف 
لیدای بــاروس رفتند. تیم فوتســال 
غیرت قزاقستان در دومین بازی خود 
هم به پیروزی 6 بر 2 رسیدند. حسین 
طیبی ملی پــوش ایرانــی تیم غیرت 
در ایــن بازی هم موفق شــد یکی از 
گل های تیمش را به ثمر برســاند. تیم 
فوتســال غیرت با این نتایج می تواند 
مدعی صعود از گروهش باشد. در این 
راه حســین طیبی کمک زیادی کرده 
کــه باید دیــد در بازی های بعدی هم 

می تواند گل بزند یا نه.

پس از اینکه مدیرعامل و سرمربی 
تیم دســته اولــی نود ارومیه اســتعفا 
دادنــد، مالک باشــگاه تراکتورســازی 
تبریز دســت به کار شــد و به این تیم 
کمک مالی کرد. هفته گذشــته یحیی 
بهــاری و وحید بیات لــو مدیرعامل و 
ســرمربی تیم نود ارومیــه، در حرکتی 
اعتراض آمیز از سمت خود استعفا دادند 
تا بلکه مســووان اســتان به داد این 
تیــم لیگ یکی برســند و به آن کمک 
مالی کنند. از این اســتعفا چند روزی 
گذشــت اما خبری از کمک نشــد. با 
توجه به این مســاله، قرار بود تیم نود 
ارومیه به خرمشــهر نرود و بازی هفته 
ســیزدهم مقابل کارون اروند را انجام 

ندهد. این مســاله داشت جدی می شد 
که با دســتور محمدرضا زنوزی مالک 
باشــگاه تراکتورســازی شــرایط سفر 
نود ارومیه به خرمشــهر بــرای بازی با 
کارون اروند فراهم شــد. نود ارومیه در 
هفته سیزدهم لیگ دســته اول امروز 
میهمان تیــم کارون اروند خرمشــهر 
است. با توجه به اینکه نود ارومیه برای 
انجام ســفر با مشکاتی رو به رو بود با 
باشگاه  مالک  زنوزی  محمدرضا  دستور 
متعلق  آتا  تراکتورسازی که هواپیمایی 
به اوست، پشتیبانی سفر نود ارومیه به 
خرمشهر انجام شد و این تیم با حمایت 
این  تراکتورســازی عازم  باشگاه  مالک 

شهر می شود.

با وجود نامشخص بودن وضعیت 
خوزســتان،  اســتقال  کادرفنــی 
داریوش یزدی ســرمربی این تیم در 

تمرینات حاضر شد.
 هیأت مدیره باشــگاه استقال 
خوزستان هفته قبل بعد از برگزاری 
جلسه با حضور داریوش یزدی، نظر 
خود را برای بهبود شرایط تیم اعام 
کرد و آنها رسیدن به شرایط مطلوب 

را مستلزم تغییر کادرفنی دانستند.
 با وجــود این اتفــاق تمرینات 
استقال خوزستان از دو روز گذشته 
بعــد از چند روز تعطیلــی پیگیری 

شــده و داریوش یزدی در تمرینات 
حضور دارد.

 بــا وجود حضور یــزدی هیأت 
مدیره هنوز اظهارنظر رسمی در این 
مورد نداشــتند و باید منتظر ماند و 
دید آیا یزدی در سمت خود ماندگار 
می شــود یا اینکه طی یکی، دو روز 
آینــده اتفــاق دیگری رقــم خواهد 

خورد.
 بــه نظر می رســد بــا توجه به 
شرایط خاصی که استقال خوزستان 
دارد، هــر مربی حاضــر به همکاری 
با این تیم نیســت. چراکه استقال 

خوزستان نه تنها مشکل مالی زیادی 
دارد و البتــه نمی تواند در نیم فصل 
دوم بازیکن جذب کند، بلکه با خطر 

کسر 6 امتیاز هم مواجه شده.
 این تیــم به احتمــال زیاد در 
هفته آینــده و در صورتی که طلب 
دیوید ســارکونی را پرداخت نکند، با 
کســر 6 امتیاز مواجه خواهد شد که 
این مساله کار آنها را برای ادامه لیگ 
برتر سخت می کند. چرا که استقال 
خوزستان در حال حاضر هم یکی از 
گزینه های ســقوط به حساب می آید 
که اگر با کســر 6 امتیاز هم مواجه 

شــد، این مســاله می توانــد کار را 
سخت تر کند.

 به هر حال با توجه به شرایطی 
که وجــود دارد، ظاهــرا گزینه های 
مربیگــری حاضــر به همــکاری با 
اســتقال خوزســتان با این شرایط 

نیستند.
 بر این اســاس، فعــا داریوش 
یزدی به عنوان ســرمربی کار خود را 
با آبی پوشان اهوازی ادامه می دهد تا 
تکلیف تیم مشــخص شود. هر چند 
که به نظر نمی رسد اتفاق خوشایندی 

در کار باشد.

پیروزی تیم فوتسال غیرت با گلزنی طیبی تامین سفر نود ارومیه به خرمشهر از سوی زنوزی!

کادرفنی استقال خوزستان همچنان در باتکلیفی

نماینده قزاقستان منتظر درخشش دوباره بازیکن ایرانی ترفند استعفا دادن در استان جواب نداد

گزینه های سرمربیگری آبی ها ریسک نمی کنند

مدافــع  مســلمی پور  محمــد 
تراکتورسازی تبریز که به تازگی مصدوم 
شــده، درباره شــرایط خودش می گوید: 
»در تمرین روز چهارشنبه به دلیل بارش 
باران شــرایط بد بود. وقتی به هوا پریدم 
هنــگام فرود، پایم بــد روی زمین آمد و 
برخوردی با رضا جبیره داشتم که باعث 
شــد مچ پایم بپیچد. خدا را شــکر اان 
شــرایطم بهتر شــده و ورم پایم خوابید. 
ان شــاءا... از یکی، دو روز دیگر می توانم 
تمرینات را شــروع کنم.« مسلمی پور در 
مورد اینکه آیا بــا توجه به مصدومیتش 
همراه تیم امید به عمان ســفر می کند یا 

نه، ادامه می دهد: »زاتکو کرانچار با توجه 
به مصدومیتم از من خواســت در ایران 
بمانــم و به درمان پایم بپــردازم تا با به 
دست آوردن سامتی کامل در ادامه تیم 
را همراهی کنم.« مدافع تراکتورســازی 
در رابطه با وضعیت تیم امید هم توضیح 
می دهد: »وضعیت خوب است. دو اردوی 
اخیر در تاریخ فیفادی برگزار شــده. در 
این اردو یک بازی دوســتانه خوب مقابل 
عمان تــدارک دیده شــده و رفته رفته 
شــرایط بهتر می شــود. اگر یــک مقدار 
بیشــتر به تیم امید برســند شک نکنید 

شرایط خیلی بهتر خواهد شد.«

محمد غامی مهاجم سپیدرود رشت 
معتقــد اســت تیمــش در پایین جدول 

نمی ماند.
 غامی درباره حضور سپیدرود رشت 
در رده پانزدهم جدول لیگ برتر و اینکه 
آیــا آنها نگــران قرار گرفتــن در منطقه 
ســقوط نیســتند، می گوید: »تیم ما بعد 
از آمدن علی کریمی شــرایط خوبی پیدا 

کرد.
 مهمترین هدف کادر فنی و بازیکنان 
هم این است که نتایج بدی که سپیدرود 
گرفت را جبران کنیم. ما تیم خوبی داریم 
و البته کادر فنی هم تاش می کند برای 

نیم  فصل دوم تیم را تقویت کند. مطمئن 
باشید سپیدرود پایین جدول نمی ماند و 
هدف ما این اســت که به رده های باای 

جدول برسیم.«
 مهاجم گلزن ســپیدرود رشــت در 
رابطه با بازی هفته ســیزدهم مقابل نفت 
مسجدســلیمان هم توضیح می دهد: »ما 
به اندازه کافی فرصــت داریم تا خودمان 
را برای این بازی آمــاده کنیم. این، یک 
بازی شش امتیازی است و باید در زمین 
خودمان از امتیاز میزبانی اســتفاده کنیم 
و ســه امتیاز را بگیریم تا موقعیت مان در 

جدول بهتر شود.«

علی نعمتی مدافع بومی پدیده مشــهد 
مثل دیگر اعضای تیمش دوســت نداشــت 
بازی با اســتقال لغو شــود. نعمتی در مورد 
لغو بازی تیمش مقابل اســتقال و تبعات آن 
برای پدیده صدرنشــین می گوید: »ما آماده 
بــازی با اســتقال بودیم و همــه بازیکنان 
ســرحال و سرشــار از انگیزه بودنــد اما این 
تصمیم اتخاذ و بازی با اســتقال لغو شــد. 
دایلی کــه تا امروز شــنیده ایم متنوع بوده 
اما به هر حال آنچه مهم بود، برگزار نشــدن 
بازی با اســتقال بود که رقم خورد. امیدوارم 
حداقل در اعــام زمان جدید بــازی با این 

تیــم، حقی هم برای پدیــده در نظر بگیرند 
و با توجه به برنامه مســابقات خارج از خانه 
پدیده، زمان جدیــد را تعیین کنند.« مدافع 
پدیده مشهد در رابطه با گل نخوردن تیمش 
هم توضیح می دهد: »خوشحالم در سه بازی 
اخیر موفق شده ایم دروازه پدیده را بسته نگه 
داریم. تمامی بازیکنان در دفاع و حمله یکدل 
هســتند و برای موفقیت تیم تاش می کنند. 
نظم تاکتیکی خوبی داریم و در ســخت ترین 
شــرایط هم ســعی داریم که از فرم مطلوب 
مورد نظر کادرفنی خارج نشــویم و به بازی 
احساســی روی نیاوریم. در بازی با نســاجی 

که تحت فشــار قرار گرفتیم هــم به خوبی 
توانستیم از پس حریف سرسخت خود برآییم 
و با دست پر از زمین خارج شویم. امیدواریم 
کلین شیت های بعدی هم برای یوسف بهزادی 
و پدیــده رقم بخورد.« دفاع پدیده می خواهد 
یکی از بهترین آمارهــای ممکنه را در لیگ 
هجدهم از خود برجای بگذارد. نعمتی درباره 
شــرایط پدیده می گوید: »همدل هستیم و با 
اتکا به یکدیگر یک ســوم لیــگ را به خوبی 
پشت ســر گذاشــته ایم. نمی خواهیم اجازه 
دهیم این روند از بین برود. باید صدرنشینی 

پدیده استمرار داشته  باشد.«

میثم تهی دســت هافبک ســپیدرود 
رشت معتقد اســت هدف تیمش رسیدن 
بــه نقطه امن اســت و می تواننــد به این 
نقطه برسند. تهی دســت در مورد شرایط 
این روزهای ســپیدرود می گوید: »شرایط 
سپیدرود خیلی بهتر شده و امیدوارم این 
برد ها تداوم داشــته باشد. بعد از اینکه در 
رشــت، پارس جنوبی را شکست دادیم، از 
نظر روحی شــرایط خوبی پیدا کردیم. از 
این رو بــا روحیه خوبی به اهــواز رفتیم. 
با شــناخت خوبــی که از فواد داشــتیم 
در همــان ابتــدای بازی موفق شــدیم از 

موقعیت ها استفاده کنیم و به گل رسیدیم. 
بعــد از پنالتی این فرصت را داشــتیم تا 
شــرایط را بهبود بخشیده و اختاف گل ها 
را بیشــتر کنیم ولی آن پنالتی تبدیل به 
گل نشــد و حریف به تیم ما فشــار آورد. 
با این حال موفــق به حفظ تک گل بازی 
شدیم.« هافبک سپیدرود با اشاره به بازی 
هفته سیزدهم مقابل نفت مسجدسلیمان 
می گوید: »این هفتــه باید به مصاف نفت 
مسجدسلیمان برویم. این بازی سخت ترین 
بازی ماست و شش امتیاز دارد. با پیروزی 
برابر حریف مستقیم خود نه تنها سه امتیاز 

می گیریم، بلکه فاصله خود را با رقیب زیاد 
کــرده و می توانیم رفته رفته از قعر جدول 
فاصله بگیریم. ســپیدرود از انتهای جدول 
جدا می شود چون فاصله ها تا میانه جدول 
زیاد نیست و با یک برد و یک باخت جدول 
تغییــرات زیادی خواهد کرد. هدف ما این 
اســت که تا نیم فصل به نقطه امن برسیم 
و با تعطیات نیم فصل شــرایط را تغییر 
داده و بهتــر کنیــم. امیدواریم روندی که 
فصل قبل بعد از حضــور علی کریمی در 
ســپیدرود اتفاق افتاد، این فصل هم تکرار 

شود.«

مسلمی پور: کرانچار گفت در ایران بمانم

غامی: مطمئن باشید سپیدرود پایین جدول نمی ماند

نعمتی: می خواهیم صدرنشینی را ادامه دهیم

تهی دست: تا نیم فصل به منطقه امن می رسیم

امتيازتفاضلخوردهزدهباختمساويبردبازيتيمردیف
11713168822مسکرمان1
1063124121221گلگهرسيرجان2
11551167920شاهينبوشهر3
1054123101319پرسپوليسپاکدشت4
11542117419آلومينيوماراک5
16-1144377اکسينالبرز6
116-114431314قشقاییشيراز7
104331310315بادرانتهران8
412-10334913شهرداریتبریز9
1311-11254518نوداروميه10
410-1024459شهرداریماهشهر11
810-11245917کارونخرمشهر12
29-1016335فجرسپاسی13
67-111461218مسرفسنجان14
106-11137515خونهبهخونه15
5*1-112541011ملوان16

* محاسبه امتیازات تیم ملوان با احتساب 6 امتیاز منفی صورت گرفته است.
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بــرای  حســینی  سیدحســین 
نخســتین بار در ترکیــب اصلی تیم 
ملــی قرار گرفــت. کارلوس کی روش 
که از 7 ســال پیش تاکنون ســکان 
هدایــت تیم ملــی را برعهده دارد در 
ماه های اخیر که حســینی را همواره 
در میان دعوت شده ها قرار داده، هیچ 
گاه از این دروازه بان به عنوان نفر اول 

استفاده نکرده است. 
حسینی اما در بازی با ترینیداد و 
توباگو این شانس را پیدا کرد تا برای 
نخستین بار در تاریخ دروازه بانی اش به 
قفس توری تیم ملی برســد و از ابتدا 

برای تیم ملی ایران بازی کند.
 عملکرد حســینی در بــازی با 
ترینیداد عملکرد رضایتبخشــی بود و 
بدون شــک اگر این دروازه بان بتواند 
به همیــن روند ادامه دهــد در جام 
ملت های آسیا هم یکی از 3 دروازه بان 

تیم ملی خواهد بود. 
حســینی پیش از جــام جهانی 
باایی  2018روســیه هــم شــانس 
برای رفتــن به جام جهانی داشــت 
اما ســرمربی تیم ملی در نهایت امیر 
عابدزاده و رشــید مظاهری را به این 

دروازه بان ترجیح داد. 
با توجه به اینکه رشید مظاهری 
در هفته هــای اخیر عملکــرد خوبی 
نداشــته پیش بینی می شود حسینی 
شــانس بیشــتری در قیــاس با این 
دروازه بــان بــرای حضــور در جــام 
ملت های آســیا داشته باشــد. دیگر 
بازیکن اســتقال در ترکیب تیم ملی 

وریا غفوری بود.
 غفوری هم بــه دایل عجیب و 
شگفت انگیزی حضور در جام جهانی 
را از دســت داد. ایــن بازیکن به رغم 
شایستگی هایی که داشت نتوانست با 

تیم ملی به جام جهانی برود. 
بعــد از جــام جهانــی کی روش 
درکمال شگفتی دوباره این بازیکن را 
به تیم ملی دعوت کرد اما با توجه به 
اینکه رامین رضاییان و صادق محرمی 

هم در این پست حضور دارند مشخص 
نیست که وریا به رغم ورود دوباره به 
ترکیب تیــم ملی همچنان شــانس 
باایی بــرای حضور در جام ملت های 
آسیا داشته باشــد یا خیر. وریا با این 
وجــود در بازی با ترینیــداد و توباگو 
عملکرد خوبی داشت و تاش بسیاری 
از خود به خــرج داد تا برای تیم ملی 

مهره مفیدی باشد. 
نفوذهای وریا بــه صف مدافعان 
ترینیداد و توباگــو بارها اتفاق افتاد و 
این بازیکن کوشــش بسیاری داشت 
تا خودش را نشــان دهد اما مشخص 
نیست که سرمربی تیم ملی به واسطه 
عملکرد مطلوبی کــه وریا در ترکیب 
تیم ملی داشته باز هم به این بازیکن 
اعتمــاد کند. وریا در جــام ملت های 
قبل که در اســترالیا برگزار شد یکی 
از بازیکنان اصلی تیم ملی بود اما آرام 
آرام جایگاهش را از دســت داد. دیگر 
ملی پوش استقالی ترکیب تیم ملی 

روزبه چشمی بود. 
بازیکنــی کــه هنــوز هیچ کس 
نمی داند دفاع وســط ایده آلی اســت 
یا در پســت هافبک میانــی می تواند 

عملکرد خوبی داشته باشد. 
به هر حال چشمی نیز در بازی با 
ترینیداد و توباگو بار دیگر در ترکیب 
اصلــی تیم ملی قرار گرفت و به عنوان 
یکــی از مدافعان میانــی ایفای نقش 
کرد اما وضعیت او هم مشخص نیست. 
البته چشــمی به دلیل اینکه دو 
پســته محسوب می شــود به احتمال 
فراوان در تفکرات کی روش برای جام 
ملت های آســیا جا دارد اما مساله این 
بازیکــن مصدومیت های پــی در پی 
است که همین موضوع جام جهانی را 
هم از هافبک-مدافع استقال گرفت. 
بــه طور کلی اما اگر بخواهیم عملکرد 
استقالی ها در ترکیب تیم ملی مقابل 
ترینیداد و توباگو را بررسی کنیم باید 
به این نکته مهر تایید بزنیم که همگی 

نمره قبولی گرفته اند.

اولین کلین شیت حسینی ، در اولین بازی 
فیکس  ملی

 نمره قبولی ملی پوشان استقال در بازی با ترینیداد و توباگو

برداشت های جنجالی از یک احوالپرسی ساده
نورافکنبهاستقالبازمیگردد؟

زمزمه های بازگشــت امید نورافکن به استقال از همان زمانی آغاز شد 
که ســایت فوت نیوز بلژیک مدعی شــد این بازیکن در تعطیات زمستانی 
از تیم شــارلروا جدا خواهد شــد. با این پیش زمینه بود که احوالپرسی امید 
نورافکن با وینفرد شــفر در حین بازی دوســتانه تیم ملی، گمانه زنی هایی را 

درباره احتمال بازگشت او به استقال به دنبال داشت.
نورافکن در ابتدای فصل، وقتی اســتقال را به مقصد لیگ بلژیک ترک 
می کرد، امیدوار بود که بتواند مثل کاوه رضایی در فوتبال اروپا درخششــی 
داشــته باشد و مسیر فوتبال خود را تغییر دهد. امید اما چندان خوش شانس 
نبود و درخشــش مارکو، هافبک ماداگاسکاری شارلروا باعث شد تا نورافکن 

در تیم جدیدش نیمکت نشین شود.
طبیعی اســت که برای نورافکن فوتبال بــازی کردن در یک تیم درجه 
چندم به مراتب بیشــتر از نیمکت نشینی در شارلروا می تواند به فوتبال این 
بازیکــن کمک کند. در چنین شــرایطی اعام 
لیســت هفت نفره بازیکنان خروجی شــارلروا 
از ســوی ســایت بلژیکی هم باعث می شد که 
امید اســتقالی ها، نسبت به بازگشت بی تمایل 
نباشــد. هرچند کــه او بعد از اعام اســمش 
به عنوان یکی از خروجی هــای تیم، هرگز این 
موضوع را نپذیرفته و همچنان امیدوار است که 
بتواند با عملکرد بهتر خود نظر سرمربی تیم را 
درباره خودش تغییر دهد اما بعد از زمزمه هایی 
که درباره تمایل او به بازگشــت به اســتقال 
شنیده می شــد، دیدارش در حاشیه بازی تیم 
ملی را خیلی ها به حســاب چراغ سبز او برای 

استقالی ها گذاشته اند.
مهم تر از تمایل نورافکن برای بازگشــت اما نیازی است که استقال 
در شرایط فعلی به بازیکنی چون او دارد. امید نورافکن یکی از پدیده های 
استقال در دو، سه فصل اخیر بود. بازیکنی چپ پا با توانایی بازی در چند 
پست از جمله دفاع چپ، هافبک دفاعی و هافبک چپ. او را نخستین بار 
پرویز مظلومی در تیم اصلی اســتقال بازی داد و بعدها نوبت به علیرضا 

منصوریان و وینفرد شفر رسید تا از او در ترکیب ثابت استفاده کنند.
حاا به نظر می رسد استقال برای فرار از بحران، چشم به بازگشت این 
بازیکن 21 ساله داشــته باشد. بازیکنی که می تواند کمک بزرگی برای شفر 
باشد و با توجه به تجربه ناموفق در اروپا، بعید نیست دوباره به ایران برگردد 

و پیراهن آبی بپوشد.
شــاید در چنین شرایطی دیدار با شــفر در حاشیه بازی تیم ملی برای 
نورافکن فرصتی بود بــرای اینکه یک بار دیگر خودش را به عنوان یک گزینه 
به ســرمربی ســابق معرفی کند اما این دیدار در همین حد باقی  ماند و به 
صحبتی درباره بازگشت نورافکن نینجامید. این را هم شفر در صحبت هایش 

تأکید کرده و هم نورافکن.
امید نورافکن درباره شایعه بازگشت به استقال می گوید: »دو ماه تا نیم 

فصل باقی مانده است. مطمئنا می توانم یک تصمیم خوب بگیرم.« 
بازگشت به استقال تا چه اندازه در تصمیم خوبی که قرار است بگیرد، 
نقش خواهد داشت؟ امید پاسخ می دهد: »هنوز هیچ چیزی مشخص نیست. 
فعا صحبت خاصی نبوده اســت و من فقط می خواهم خوب تمرین کنم تا 

جایی در ترکیب تیم شارلروا داشته باشم.«
شفر هم البته درباره صحبت با نورافکن برای بازگشت به استقال، تنها 
به بیان همین جمله اکتفا می کند که: »صحبتی درمورد بازگشــت نورافکن 

به استقال نشد.«
شفر نه یک کلمه بیشتر می گوید و نه یک کلمه کمتر. او حتی نمی گوید 
که تمایلی به حضور این بازیکن جوان در تیمش دارد یا نه و پاســخش تنها 

این است که در این دیدار حرفی در این رابطه مطرح نشده است.
اینکه نورافکن به اســتقال باز می گردد یا نه، به اتفاقاتی بســتگی 
دارد که تا زمســتان در بلژیک و تهــران رخ خواهد داد. نورافکن امیدوار 
است که بتواند سرمربی شــارلروا را متقاعد کند و در لیگ بلژیک بماند. 
از طرفی 4 هفته پیش رو برای اســتقالی ها بسیار مهم و تعیین کننده 
اســت و نتیجه گیری استقال در هفته های پیش رو، اتفاقات مختلفی را 
می تواند در اســتقال رقم بزند که بازگشت نورافکن را تحت الشعاع قرار 

خواهد داد.

سازمان لیگ چنین صاحیتی ندارد

برومند منتقد تصمیم گیری ها:
مدیرانقبلیوفعلی

استقالمقصرند
پرویــز برومند، دروازه بان ســابق 
باشگاه اســتقال مدیران فصل پیش و 
مدیــران کنونی را در بــه وجود آمدن 
مقصر  اســتقال  نامناســب  شــرایط 
می داند. برومنــد در این باره می گوید: 
»مــن فکر می کنــم اســتقال فصل 
پیش یک تیم خیلی خوبی بود، منتها 
مدیریت قبلی با از دســت دادن آنها و 
مدیریت فعلی بــا به کارگیری بازیکنان 
مرتکب چنین  ندانســته  بی کیفیــت، 
و مقصر وضعیت  اشــتباهاتی شــدند 
فعلی را بدون شــک مدیران استقال 

می دانم .«
آیا استقال به جایگاه مناسبی در 
برومند چندان  فصل جاری می رســد؟ 
امیدوار نیســت: »به هر حال 4 سهمیه 
داریــم برای رفتن به آســیا ولی با این 
اوصاف خیلی بعید اســت که بخواهیم 
جزو 4 تیم اول لیگ باشــیم، مگر آنکه 
این بازیکنــان در کنار هم تمرین کنند 
و بــه هماهنگی برســند تــا در آینده 
بتوانیم یک ســهمیه را برای راهیابی به 
آسیا کســب کنیم.« برومند حرف های 
جالبی هم درباره دســتیاران ســرمربی 
در اســتقال می زند: »بی تعارف بگویم، 
استقال  سال هاســت کمک مربی های 
تاثیر مثبتی روی سرمربی  نتوانســتند 
بگذارند و این فقط شامل بیژن طاهری 
نمی شــود. من فکر می کنم همان ابتدا 
که آقای روشن می گفتند 20 سال پیش 
هم کسی روی شفر حساب باز نمی کرد، 
هیچ کس به ایــن حرف ها گوش نداد و 

آقایان رفتند و با وی قرار داد بستند.«
آیا شــفر باید همچنــان حمایت 
شــود؟ برومند به این سوال هم پاسخ 
داده اســت: »همواره مخالــف اخراج 
مربی هستم، چرا که وقتی دارم قرارداد 
می بندم تا فکرم، گوشم، تدبیرم و همه 
موضوعــات را در نظر نگیرم با کســی 
قراردادی منعقد نخواهم کرد، تا مجبور 
نباشم قرارداد را فسخ کنم چون به هر 
حال باید بابت فســخ قرارداد مبلغی را 
بپردازیم و این کاما با منافع باشــگاه 

در تضاد است.«

گزارش

واکنش

دشمن تراشی 
برای 

استقال

بهبــود مصدومیــت محســن کریمی 
و داریوش شــجاعیان، خیال شــفر را بابت 
خطوط میانی و خط حمله اســتقال راحت 
کرده است. شفر بعد از مدت ها که مشکات 
ناشــی از مصدومیت پی در پــی بازیکنان را 
تحمل کرده اســت، بااخره می تواند با بهبود 
کریمی و شــجاعیان، تا اندازه ای کمبودهای 
تیمش را حل کند. این دو بازیکن که به دلیل 
آسیب دیدگی، نام شان در فهرست نیم فصل 
اول استقال قرار نداشت، برای نیم فصل دوم 
بدون مشــکل در خدمت تیم خواهند بود. با 

اینکه اســتقال مصدومان زیادی داشت اما 
شدت مصدومیت کریمی و شجاعیان بیشتر 
از دیگران بود و آنها مجبور شدند زانوی خود 
را جراحی کنند. روند درمانی این دو بازیکن 
بــه خوبی طی شــده و در حالی که 3 هفته 
به پایان نیم فصل نخســت زمان باقی است، 
شرایط  شــان خوب اســت و بدون شک برای 
نیم فصل دوم مشکلی بابت حضور در ترکیب 
استقال نخواهند داشت. کریمی و شجاعیان 
در تمرینات آبی پوشان حضوری فعال دارند و 
با انگیزه خود را آماده نیم فصل دوم می کنند.

مهدی قائدی در جریــان بازی ایران و 
ترینیداد در ورزشــگاه آزادی حضور داشت. 
قائدی درباره اینکه چــرا به دیدن این بازی 
رفته توضیحاتی داده است: »برای حمایت از 
تیم ملی بزرگساان در ورزشگاه حاضر شدم. 
بــازی نیمه اول هم خوب بــود اما حیف که 
پنالتی انصاری فرد گل نشد. ایران تیم بسیار 
قدرتمندتری نســبت به حریف بود.« قائدی 
درباره اهدافش در استقال نیز جمله کوتاهی 
به زبان آورد: »هدف خود من هم این اســت 
که تاشــم را در تیم باشگاهی ام بیشتر کنم 

تا یــک روز پیراهــن تیم ملی را بپوشــم.« 
هافبک - مهاجم اســتقال امیدوار است که 
استقال از این وضعیت خارج شود: »مسلماً 
استقال از این شــرایط خارج خواهد شد و 
همه بازیکنان تاش می کنیم نتایج خوبی را 
برای هواداران رقم بزنیــم.« قائدی در پایان 
حرف هایش دوباره به شــرایط نامناسب تیم 
امید ایران اشاره کرده است: »همه بازیکنان 
تــاش خود را می کنند اما امکانات خوبی در 
اختیار ما نیست و زمین تمرینی مناسب هم 

نداریم.«

 بااخره شــفر تســلیم هیأت مدیره 
و کمیته فنی شــد و برای اضافه شــدن 
یک عضو به کادرفنی درخواســت خود را 
به باشــگاه فرســتاد. نکته قابل توجه اما 
اینجاست که شفر بعد از مقاومت هایی که 
مقابل جذب دســتیار داشت، حاا تأکید 
کرده که یک دستیار خارجی می خواهد. 

پیشکسوتان  گذشــته  هفته های  در 
باشــگاه اســتقال بارها و بارهــا به لزوم 
حضور یک دســتیار قوی در کنار شــفر 

تأکید کرده بودند و تنها مشکل استقال 
را نبود همین دســتیار می دانستند. این 
پیشــنهادها تا آنجا پیش رفتــه بود که 
عاوه بــر گزینه هایی مثل فرهاد مجیدی 
و مجتبــی جباری که نام شــان از ابتدای 
فصل بارها برای دســتیاری شــفر مطرح 
شــده بود، نام های دیگــری چون مجید 
نامجو مطلق هم به گزینه های پیشنهادی 

اضافه می شد.
شــفر اما موافق دســتیار بخصوص 

دســتیار ایرانی نبود. فشــار هیأت مدیره 
بــرای انتخاب دســتیار در روزهای اخیر 
امــا او را مجبور کــرد تا در ایــن رابطه 
تصمیمی جدی بگیرد. سرمربی استقال 
فعًا ترجیح داده درخواست جذب دستیار 
خارجی را به باشــگاه ارائــه کند. او یک 
گزینه را معرفی کرده اما مذاکره و رسیدن 
به توافقات ازم با این گزینه ممکن است 
پروسه انتخاب دستیار را همانطور که شفر 

می خواهد طوانی کند.

 روزبه چشمی به دلیل حضور در 
اردوی تیم ملی نه توانســت در جلسه 
کمیتــه انضباطی باشــگاه اســتقال 
حاضر شــود و نه بــه صورت حضوری 
کادرفنــی  و  باشــگاه  مســووان  از 

عذرخواهی کرد. 
حاا که اردوی تیم ملی تمام شده، 
ســوال اینجاســت که آیا باشگاه برای 
پذیرفتن چشمی در تمرینات استقال 
غیرحضوری  عذرخواهــی  همــان  به 

اکتفــا می کند و مجــوز حضورش در 
تمرینات را صادر می کند یا نه؟ آن هم 
در شــرایطی که فرشید اسماعیلی در 
این رابطه با ســختگیری هایی از سوی 

باشگاه مواجه شده بود.
فرشید اسماعیلی در مقابل نه تنها 
در جلسه کمیته انضباطی حاضر شد و 
درباره اعتراضش به امیرحسین فتحی 
توضیحاتی را ارائه داد، روز چهارشنبه 
هم به محل تمرین رفت و از شــفر به 

صورت رسمی عذرخواهی کرد. 
به جای چشــمی هم وکیل او به 
باشــگاه اســتقال رفت و چشمی هم 

تلفنی عذرخواهی کرد.
مســووان اســتقال حاا اعام 
کرده اند که چشــمی بــرای اینکه به 
باید  بازگــردد،  اســتقال  تمرینــات 
رسما از مســووان باشگاه و کادر فنی 
عذرخواهــی کند تا مثل اســماعیلی 

مجوز حضور در تمرینات را بگیرد.

شمارشمعکوسبرایتقویتخطحملهاستقال

قائدی:دوستدارمبهتیمملیبرسم

شفرکوتاهآمد:دستیارمیخواهماماخارجی

شرطبازگشتچشمیبهتمرینات

سرپرست جدید باشگاه استقال بی آنکه خطای بزرگ مدیران سابق باشگاه استقال را بپذیرد و پیگیر پرونده ای 
نباشد که مشخص است مسووان باشگاه استقال در آن مقصرند و وقت خودش و هواداران را بیش از این نگیرد بعد 
از اینکه سازمان لیگ جام این رقابت را به باشگاه پرسپولیس داد دوباره در رسانه ها موجی تازه علیه سازمان لیگ 
راه انداخت و حتی این بخش از فدراسیون فوتبال را فاقد صاحیت برای اعام رای درباره سوپرجام دانست! همین 
که فتحی سازمان لیگ را بی صاحیت در این راستا می داند مشخص می شود که او نه تنها با مسائل حقوقی آشنایی 
کافی ندارد بلکه برای دستیابی به اهدافش همه ارکان فوتبال ایران را هم زیر سوال می برد! به راستی فتحی چرا چنین 
رویه نادرستی را پیش گرفته و با افکار عمومی بازی می کند؟ چرا او اشتباه مدیران سابق استقال را نمی پذیرد؟

پاشازاده:یارگیریباعثناهماهنگیمیشود

زمزمههایتازهدربارهجباروف

استقالیهامدافعپرسپولیسمیشوند

در شرایطی  اســتقال  بحرانی  روزهای 
ادامه دارد که هــر بار یک نفر به عنوان ناجی 
تیم معرفی می شود. مهدی پاشازاده اما معتقد 
است تنها فردی که می تواند در این شرایط به 
استقال کمک کند امیرحسین فتحی است. 
فتحی اما چگونه می تواند به اســتقال کمک 
کند؟ پاشازاده پاسخ می دهد: »تنها فردی که 

می تواند در این شــرایط به اســتقال کمک 
کند خود آقای فتحی است. ایشان باید هرچه 
سریعتر یک دستیار با فاکتورهایی که خودش 
می داند را به کادر فنی اضافه کند تا بسیاری 

از حاشیه ها و مشکات تیم حل شود.«
پاشــازاده می گوید: »بایــد او را متقاعد 
کرد. به هرحال مدیریــت هم باید در چنین 
شــرایطی اقتدارش را نشان دهد. فتحی باید 
شــفر را قانع کند تا یک دستیار واجد شرایط 
به کادر فنی اضافه شود. این یکی از راه هایی 
اســت که در زمان کوتاه می تواند تا حدودی 
مشکات را حل کند. یک دستیار باید اضافه 
شود، دستیاری که شخصیت و اقتدار ازم را 
داشته باشد و بتواند به این بازیکنان بفهماند 
اینجایی که در آن بازی می کنند کجاســت و 

استقال چه تیمی است.«
او حتــی یارگیری زیــاد در فصل نقل و 
انتقاات را هم راه حل مشــکات اســتقال 
نمی دانــد و معتقــد اســت ایــن اتفــاق به 
ناهماهنگی بیشــتر تیم می انجامد و امیدوار 
است که انتخاب دستیار بتواند بخش عمده ای 

از مشکات را حل کند.

 بحــث حضــور دوباره مامه تیام و ســرور 
جباروف در اســتقال، مدتی اســت که شنیده 
می شود و اخبار ضد و نقیضی درباره اش به گوش 
می رســد. آخرین خبرها حاکــی از این بود که 
برخاف تمایل این دو بازیکن برای بازگشــت به 
اســتقال اما ظاهراً از سوی باشگاه تمایلی برای 

جذب دوباره شان وجود ندارد. استقالی ها معتقد 
بودنــد که تیام در مدت جدایی از اســتقال در 
باشــگاه جدیدش به هیچ عنوان عملکرد خوبی 
از خود نشــان نداده و حاا که این تیم دیگر او 
را نمی خواهد، زمزمه های بازگشت به استقال را 
سر داده است. ضمن اینکه نوع جدایی تیام از این 
باشگاه باعث شــده که هواداران دیگر او را پذیرا 
نباشــند. درباره جباروف هم که واسطه ها کار را 
برای باشــگاه استقال سخت کردند تا در نهایت 
باشــگاه استقال اعام کند که نه برنامه ای برای 
بازگرداندن تیام دارد و نه جباروف. به تازگی اما 
خبرهایی از باشگاه استقال به گوش می رسد که 
آبی پوشــان هیچ تمایلی برای جذب دوباره تیام 
ندارند و بحث حضور دوباره این مهاجم سنگالی 
در استقال دیگر مطرح نیست اما برخاف تیام، 
باشگاه اســتقال برای جذب هافبک ازبکستانی 
سابق خود بی میل نیست. ظاهراً استقالی ها اگر 
شرایط را برای بازگشت جباروف مساعد ببینند، 
از این موضوع اســتقبال خواهند کرد اما سوال 
اصلی این اســت که آیا شرایط آنطور که باشگاه 

استقال می خواهد مساعد می شود؟

 اختاف هــای کارلــوس کــی روش و 
برانکــو هر چه باشــد، از کارلوس کی روش 
انتظار می رفت به عنوان ســرمربی تیم ملی 
فوتبــال ایــران در فینال لیــگ قهرمانان 
آســیا حاضر شــود. غیبت او در این بازی، 
واکنش های زیادی را در پی داشــت. حتی 
در این مورد پیشکسوتان استقالی هم کار 

کارلوس کی روش را تأیید نمی کنند.
بهتاش فریبا یکی از همین پیشکسوتان 
با  اســتقال اســت که می گوید کی روش 
غیبتش در این بازی مهم در واقع ارتباطش 
با 15 هزار هوادار را از دســت داد. او در نقد 
کی روش می گوید: »من فکر می کنم هوادار 

باید با تیمش ارتباط برقرار کند، وقتی این 
ارتباط از ســوی کی روش و بازیکنان قطع 
می شــود و بازیکنان اجــازه مصاحبه پیدا 

نمی کنند، این شرایط پیش می آید.«
فریبا معتقد اســت: »خود کی روش به 
دلیل غیبت در فینال لیگ قهرمانان آســیا 
خیلی از هواداران را از دست داد، او اگر در 
بازی پرســپولیس و کاشیما حاضر می شد، 
امروز 15-10 هزار هوادار پرســپولیس به 
ورزشــگاه می رفتند اما خیلی بد اســت که 
برای تیم ملی مــا در تهران فقط 2 هزار و 
500 تماشاگر به ورزشگاه می آید، این برای 

فوتبال ما عیب است.«

بعد از اینکه امیرحســین فتحی نامه ای به دادگاه 
عالی ورزش در فیفا ارســال و خواستار بازگشت نتیجه 
اعام شده در ســوپرجام ایران به ضرر باشگاه استقال 
شد، سازمان لیگ مراســمی ترتیب داد و جام قهرمانی 
این تک بازی را به مســووان باشــگاه پرسپولیس اهدا 
کرد. اقدام سازمان لیگ این سوال را میان افکار عمومی 
به وجود آورده که به راستی تکلیف شکایت امیرحسین 
فتحی به فیفا چه می شــود؟ آیا این شکایت تنها راهی 
برای راضی کردن هــواداران و امیدواری بیهوده به آنها 
بوده اســت؟ سرپرست موقت باشــگاه استقال که پس 
از اهدای جام به پرســپولیس در مخمصه گیر افتاده در 
پاسخ به این سوال گفته اســت: »با شفافیت و صداقت 
کامل با همه هواداران و شما صحبت می کنم، یک کلمه 
هم بدون پشــتوانه با هواداران برای امیدوار کردن آنها 
صحبت نکردم. از زمانی که به باشــگاه استقال آمدم، 
رأی پرونده ســوپرجام 3 بر صفر به ســود پرسپولیس 
اعام شــده بود. بافاصله این مســاله را پیگیری کردم 
و به دوســتان گفتم اگر رأی صادرشــده منطقی نباشد 
به مراجع بااتر شــکایت خواهیم کرد. شــکایتی که ما 
بــه دادگاه حکمیت ورزش ارائه کردیم 24 صفحه دارد. 

دایل بســیار متعددی وجود دارد که آنها را در برنامه های 
مختلف بیان کردیم. ســازمان لیــگ فاقد صاحیت برای 
اعام نتیجه 3 بر صفر به ســود پرســپولیس اســت، اگر 
بازی 3 بر صفر نمی شــد شــاید ما قصد داشتیم به ایران 
برگردیم و مقابل پرســپولیس بــازی کنیم. آنها به مصوبه 
شورای تأمین استان استناد کردند. مسائل مختلفی وجود 
دارد کــه ما در این ایحه ارائه شــده به همه آنها اشــاره 
کرده ایم.« سرپرست موقت باشگاه استقال که ظاهرا بعد 
از آن شــکایت انتظار نداشته سازمان لیگ نتیجه آن تک 
بازی را به ســود استقال اعام کند، در ادامه حرف هایش 
می گوید: »بله همینطور اســت. ما یــک ایحه مفصل با 
اســتناد به مســائل حقوقی در 24 صفحه تحویل دادگاه 
کردیم. ما خیلی خوشــبین هســتیم که رأی به ســود ما 
اعام شود. اخیرا فدراســیون و سازمان لیگ تقاضای یک 
فرصت دوباره برای ارائه جواب کرده اند. ما بافاصله با این 
مساله مخالفت کردیم و دادگاه CAS هم این درخواست 
را نپذیرفته است. دادگاه CAS به فدراسیون فوتبال فقط 
7 روز فرصــت برای دفاع داده و درخواســت دو ماهه آنها 
را رد کرده  اســت. ما خوشــبین هســتیم و به شدت این 
مســاله را پیگیری می کنیم. ما مامور به تکلیف هستیم و 

مامور به نتیجه نیســتیم. به شــدت این مساله را پیگیری 
می کنیم و با وکای بین المللــی صحبت کردیم تا جام را 
بازگردانند.« سرپرست باشگاه استقال بی آنکه اعام کند 
چرا سازمان لیگ فاقد صاحیت برای اعام رای سوپر جام 
است به حرف هایش ادامه داد: »این مساله از سوی باشگاه 
و معاونت ما پیگیری می شود. از وکای بین المللی مجرب 
هم اســتفاده می کنیم تا در این مورد به نتیجه برسیم. به 
نظر من ســازمان لیگ در این موضوع کم لطفی کرد. آنها 
برای اهدای جام به پرسپولیس بی تدبیری کردند، باید صبر 
می کردند تا نتیجه دادگاه اعام شــود و اگر رأی به ســود 
هر کدام از طرفین بــود، آن وقت جام را اهدا می کردند.« 
اینکه فتحی مدعی شــده تکلیف شکایتی که او از سازمان 
لیگ کرده در ماه های آتی مشــخص می شود با اطاعاتی 
که ســازمان لیگ درباره زمان رسیدگی به این پرونده در 
دســت دارد کاما در منافات اســت. با این حال فتحی به 
گفتن این جمله تاکید کرده است: »فکر می کنم تا یکی دو 
ماه دیگــر این اتفاق می افتد. اگر صبر می کردند منطقی تر 
بود. سه چهار ماه از این تاریخ گذشته، اگر صبر می کردند 
همان زمان که رأی صادر می شــد یا جام را به پرسپولیس 

می دادند و یا زمینه برای تکرار بازی فراهم می شد.«

امیرحسین فتحی از زمانی که سکان مدیریت 
باشگاه استقال را بر عهده گرفته با برجسته کردن 
ماجرای ســوپر جام سعی در ناجی جلوه دادن خود 
در این ماجرا داشــته اســت، در حالــی که کاما 
مشخص است مســووان سابق باشگاه استقال در 
این قضیه اشــتباه بزرگی مرتکب شده اند و تعمدا 
اقدامی در راســتای برگزار شــدن این بازی انجام 
نداده اند. اوا که ســازمان لیگ از ماه ها قبل زمان 
برگزاری این بــازی را اعام کرده بــود و چنانچه 
باشــگاه اســتقال کمترین انگیزه و عاقه ای برای 
برگزاری این بازی در تاریخ اعام شــده داشت، از 
برگزاری اردوی خارج از کشــور که در ارمنســتان 
برگزار شده بود، خودداری می کرد. مسووان سابق 
باشگاه استقال اما با هماهنگی چند بازیکن بزرگ 
این تیم را به ارمنستان بردند و تعمدا در بازی سوپر 

جام شرکت نکردند.
مضاف بر آن چنانچه باشــگاه اســتقال برای 

حضــور در این دیدار مصر بــود، وقتی در روزهای 
منتهی به زمان برگزاری این بازی اصرار ســازمان 
لیــگ به برگــزاری را دید باید بــه اردوی خود در 
کشور ارمنستان پایان می داد و به تهران برمی گشت 
و مقابل پرســپولیس قرار می گرفــت. ماجرا به این 
پیچیدگی هــا که فتحــی عنوان می کند نیســت. 
سرپرست جدید باشگاه اســتقال در واقع درحال 
تلف کردن وقت اســت و این امید های واهی دادن 
بــه هواداران نمی  تواند او را میان این طیف محبوب 
کند. حتی اگر اســتقال در این ماجرا به نتیجه ای 
برســد که بسیار بعید اســت، با توجه به مستنداتی 
که در اختیار سازمان لیگ است، به لحاظ اعتباری 
بازگشــت نتیجه بازی صورت خوشی برای باشگاه 
استقال ندارد و سرپرســت باشگاه استقال بدون 
اینکه توجهی به این مسائل داشته باشد پی در پی 
درباره این موضوع و پیگیری های باشــگاه استقال 
اظهارنظر می کنــد. او از اعام رای در ماه های آتی 

پرده برداشــته درحالی که تحقیقات نشان می دهد 
رســیدگی به این پرونده نزدیک به 2 ســال زمان 
خواهد برد، حال اینکه چرا فتحی اصرار دارد چنین 
عنوان کند که رای در ماه های آینده و به زودی اعام 
می شود احتماا ناشــی از همان انگیزه های پنهان 
آقای سرپرست برای بازی با ماجرای سوپر جام دارد. 
فتحی که خود آن زمان هیچ مسوولیتی در باشگاه 
استقال نداشته اساسا نباید پاسخگوی دلیل امتناع 
افتخاری و توفیقی مسووان سابق باشگاه استقال 
از حضور نیافتن در این بازی باشــد. بدون شــک 
مدیران ســابق باشگاه استقال بهترین گزینه برای 
پاسخگویی درباره این ماجرا هستند اما فتحی حاا 
خودش را در میان ماجرایی گرفتار کرده که اساسا 
هیچ ارتباطی به زمان مدیریتش نداشــته اســت و 
شگفت انگیز است که او در اظهاراتش ادعا کرده این 
بازی باید تحت هر شرایطی برگزار می شد درحالی 
که مدیران سابق استقال عاقه ای به برگزاری این 

بازی نداشــتند و پیه همه حاشیه های این ماجرا را 
هم به تن خود مالیده بودند. 

بدون شــک اگر سرپرست باشگاه استقال در 
برهه ای که اســتقال نیاز به همتــی تازه در لیگ 
دارد، همه توان خــود را به رتق  و فتق امور مربوط 
به موفقیت در لیگ برتر معطوف کند نتایج بهتری 
عاید استقال خواهد شــد اما فتحی که با سیمای 
یک مرد حقوقی وارد باشــگاه اســتقال شــده و 
رســانه ها بارها به تخصص او در این حوزه اشــاره 
کرده اند، هر زمان که بحث سوپرجام مطرح می شود 
می کوشــد با طرح ادعا های تازه باشگاه استقال را 
محق در برگزار نکردن این بازی بداند، درحالی که 
تاش او از دید افکار عمومی هم باطل است و حتی 
هواداران سرسخت باشگاه استقال هم می دانند که 
نه شــکایت فتحی به جایی خواهد رسید و نه اینکه 
مدیریت باشــگاه اســتقال در خصوص این ماجرا 

قابل دفاع است.

خطای بزرگ را بپذیرید 
و با افکار عمومی بازی 
نکنید

چرا فتحی از 
افتخاری و توفیقی 
دفاع می کند؟

 اعتراض باشگاه استقال به اعطای سوپرجام به پرسپولیس 
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نمازی تخفیف داد، قرارداد فسخ شد

بعــد از اینکــه رونــد ناکامی هــای 
ذوب آهــن اصفهان ادامه پیــدا کرد و این 
تیــم در تبریز با نتیجه ســنگین 4 بر یک 
هیات  تراکتورسازی شکست خورد،  مقابل 
مدیره باشــگاه ذوب آهــن تصمیم گرفتند 
کادر فنی تیم را تغییر دهند. ســعید آذری 
مدیرعامل باشــگاه هم به خوبی می دانست 
دیگر نمی تواند از امید نمازی حمایت کند 
و با این روند، شرایط ذوب آهن بدتر از قبل 
هم خواهد شد. آن هم زمانی که در آستانه 
حضور در لیگ قهرمانان آسیا قرار دارند. بر 
این اساس، بعد از شکست سنگین ذوب آهن 
مقابل تراکتورسازی، آذری به رختکن تیم 
رفت و با اعضای تیم خداحافظی کرد. آذری 
با این کار می خواســت نشــان دهد دیگر 
کاری از دســتش برای حمایت برنمی آید 
و بهتر اســت امید نمازی هم استعفا دهد 
اما نمازی تصمیمی برای استعفا نداشت. او 
در مصاحبه با ایران ورزشی هم با صراحت 
اعام کــرده بــود: »به هیچ وجه اســتعفا 
نمی دهــم!« با ایــن مصاحبه، مســووان 
باشــگاه ذوب آهن اصفهان می دانستند که 
باید خودشان دســت به کار شوند و دست 
بــه تغییر بزنند. در ابتــدا از امید نمازی و 

دیگر اعضای تیم خواستند در تمرین حاضر 
نشوند. در آن روز تمرین بدون حضور کادر 
فنی برگزار شد تا بلکه نمازی استعفا دهد 
اما باز هم خبــری از کناره گیری نبود. این 
بار سایت باشــگاه ذوب آهن اصفهان دست 
به کار شد و خبر جدایی اش را منتشر کرد 
امــا امید نمازی باز هم بــاور نکرد و گفت 
می خواهد ســر تمرین تیم بــرود و کارش 
را ادامه دهــد. این در حالی بود که تمرین 
ذوب آهن در آن روز تعطیل شد. به هر حال 
باشگاه ذوب آهن هر ترفندی به کار می برد، 
خبری از استعفای امید نمازی نبود. بر این 
اســاس، خبر را از روی سایت حذف کردند 
و تصمیــم گرفتند با امید نمازی جلســه 
بگذارند تــا با هم توافق کننــد. نمازی به 
همراه همســر و پدرش به جلسه با سعید 
باشگاه ذوب آهن اصفهان  آذری مدیرعامل 
رفت. او در ابتــدا برای ماندن در ذوب آهن 
مقاومــت می کرد امــا در نهایت کوتاه آمد 
و تصمیم گرفت برود. البته نه با اســتعفا، 
چراکــه در این صورت نمی توانســت مبلغ 
قرارداد خــود را تمام و کمال بگیرد. به هر 
حال این جلسه ادامه پیدا کرد و صحبت ها 
ادامه داشــت کــه در نهایــت امید نمازی 
تصمیم گرفت به باشگاه ذوب آهن تخفیف 
بدهد. نمازی که با باشگاه ذوب آهن قرارداد 
داری بســته بود، در نهایت تصمیم گرفت 
30 درصد بــه این باشــگاه تخفیف بدهد 

و 70 درصــد مبلغ قــرارداد خود را بگیرد. 
اگرچه این تخفیف چنــدان مورد رضایت 
هیات مدیره باشگاه ذوب آهن نبود اما به هر 
حال باعث شــد جدایی نمازی از ذوب آهن 
قطعی تا سرمربی جدید بدون هیچ مشکلی 

معرفی شود.
 

قرارداد ریالی در فدراسیون، داری 
در باشگاه

بعــد از اینکه امید نمازی از ذوب آهن 
جدا شــد، خبر رســید او به خاطر ریالی 
شــدن قرارداد داری اش، قصــد دارد از 
باشگاه ذوب آهن شــکایت کند. در حالی 
که این مســاله اجرایی نیست. اوا نمازی 
با ذوب آهن توافق کرد و جدا شــد، ضمن 
اینکه طبــق قانــون همــه قراردادها در 
فدراسیون فوتبال باید به ریال ثبت شوند.

امید نمازی زمانی کــه به ایران آمد، 
به باشــگاه ذوب آهن اعام کرد با توجه به 
اینکه شــهروند آمریکا است و هزینه های 
فرزندانش در آنجا را تامین می کند، قرارداد 
داری بسته شود. در آن زمان قرارداد امید 
نمازی 200 هزار دار ثبت شــد که طبق 
دار 4200 تومانــی آن زمــان، قرارداد او 
در فدراســیون فوتبال 840 میلیون تومان 
ثبت شــد. در واقع طبق قانون فدراسیون 
فوتبال، قراردادی که در فدراسیون فوتبال 

ثبت شــده بود 840 میلیون تومان بود اما 
قرارداد اصلی 200 هزار دار ثبت شــد. بر 
این اساس، ذوب آهن باید قراردادی که در 
باشگاه ثبت شــده بود را اجرایی می کرد. 
بر این اســاس باید 200 هزار دار به امید 
نمــازی بــرای برکنار کردنــش پرداخت 
می شــد که این مبلغ بــا توجه به تخفیف 
30 درصدی به 140 هزار دار رســید. با 
وجود این تخفیف و البته پایین آمدن نرخ 
دار در چند روز اخیر، باز هم قرارداد امید 
نمازی میلیاردی شد که باشگاه ذوب آهن 

باید آن را پرداخت کند.
 

 دستیاران نمازی هم رفتند
خرمگاه به ذوب می رود

با توجه به اینکه باشــگاه ذوب آهن از 
کل اعضای کادر فنی به خاطر عملکردشان 
ناراضی بــود، همه آنها را برکنــار کرد. با 
این اتفاق، حاا دســت علیرضا منصوریان 
برای انتخاب دســتیاران جدید بازتر شد. 
منصوریان قرار است محمد خرمگاه و یک 
دســتیار دیگر را به اصفهان ببرد اما ظاهرا 
بقیه دســتیاران را قرار اســت از اصفهان 
انتخاب کند. نکته جالب این است که خبر 
می رســد مهدی رجب زاده شانس چندانی 
برای بازگشت به کادر فنی ذوب آهن ندارد 

که کمی عجیب است.

 ناکامی های ذوب آهن اصفهان در 
هفته های اخیر باعث شد هیات 
مدیره این باشگاه تصمیم به تغییر 
در کادر فنی بگیرد. آنها در ابتدا 
منتظر بودند تا امید نمازی استعفا 
دهد و برود اما این اتفاق نیفتاد. 
این مساله می توانست هزینه های 
سنگینی برای ذوب آهن به دنبال 
داشته باشد که در نهایت سعید 
آذری مدیرعامل باشگاه موفق شد 
در جلسه ای که با نمازی داشت، از 
او تخفیف کوچکی بگیرد و قرارداد 
را فسخ کند. بر این اساس، علیرضا 
منصوریان به عنوان سرمربی جدید 
انتخاب و معرفی شد.

قاســم حدادی فــر کاپیتــان ذوب آهن 
اصفهان یکــی از بازیکنانی بــود که علیرضا 
منصوریان خیلی برای حضورش در استقال 
تاش کرد اما موفق نشــد. البته حدادی فر در 
آن زمان دوست داشت به استقال برود اما به 
دلیل داشتن قرارداد با ذوب آهن موفق به این 
کار نشــد. حاا حدادی فر و منصوریان بعد از 
حدود یک فصل تاخیر، بااخره به هم رسیدند 
امــا این بار در اصفهان. قاســم حدادی فر که 
همچنــان کاپیتان ذوب آهن اصفهان اســت، 
حاا علیرضا منصوریان را به عنوان ســرمربی 
در تیم خود می بیند و قرار است برای موفقیت 
ذوب آهن تــاش کنند. حمیــد بوحمدان و 
ارســان مطهری هم جزو بازیکنانی هستند 

که در نفت تهران شاگرد منصوریان بوده اند.

 حدادی فر و منصوریان
 به هم رسیدند

محمد ابراهیمی مهاجم اکسین در مورد 
آخرین وضعیــت تیمش می گویــد: »تیم ما 
شــرایط خوبی دارد. ما در بازی های گذشته 
هم نمایش خوبی داشتیم، ولی واقعاً بدشانسی 
آوردیــم. بعد از رفتن کمالوند، نصرتی هدایت 
تیم را بر عهده داشــت که در دو بازی چهار 
امتیاز گرفتیم و حاا هم مســووان باشــگاه 
مجتبــی حســینی را انتخــاب کرده اند که 
امیدوارم با این مربی موفق باشیم و خیلی زود 
به جمع مدعیان اضافه شــویم. کمالوند برای 
کار در لیگ دسته اول انگیزه ازم را نداشت.« 
او درباره احتمال جدایی اش حرف هایی دارد: 
»فعًا که اتفاقی نیفتاده است و اگر هم خبری 
باشد، باشگاه اعام خواهد کرد. تمرکز ما فعًا 

روی تمرینات و بازی هاست.«

ابراهیمی: با نصرتی از دو بازی 
چهار امتیاز گرفتیم

بــازی  از  قبــل  و  گذشــته  هفتــه 
زاهدی  مقابل ســایپا، مسیح  ماشین سازی 
مدافــع تیــم تبریزی به ســیم آخــر زد و 
علیــه باشــگاه و بی پولی هایــش مصاحبه 
کــرد. زاهــدی در این مصاحبــه گفته بود 
قید همه چیــز را زده و به نظرش کارگری 
بهتر از بازی در ماشین ســازی اســت. حاا 
او بــه خاطر این مصاحبه از ســوی کمیته 
انضباطی باشگاه ماشین سازی تبریز فعا در 
اختیار باشــگاه قرار گرفته. زاهدی تا زمان 
تشکیل جلســه و تصمیم نهایی در اختیار 
باشــگاه قرار می گیرد. باشگاه ماشین سازی 
مدعی شد گفته های مسیح زاهدی برای زیر 
سوال بردن مدیریت باشگاه و پرداختی های 

بازیکنان، خاف واقع بوده است.

 زاهدی در اختیار باشگاه
 قرار گرفت

مدافع- هافبک  ابراهیم زاده  مســعود 
چپ تیــم ذوب آهــن مصدوم اســت و 
نمی تواند مقابل پارس جنوبی برای تیمش 
به میــدان برود. ابراهیــم زاده که تا اان 
یکی از برتریــن بازیکنان ذوب آهن بوده 
که احتمــاا منصوریان روی او حســاب 
ویــژه ای باز کرده اما مصدوم شــده و به 
بازی با پارس جنوبی جم نمی رسد. عارف 
غامی دیگر مصدوم تیم ذوب آهن است 
کــه در حال حاضر به انجــام فیزیوتراپی 
می پــردازد. غامی که در بــازی مقابل 
تراکتورســازی و بعد از برخورد با رشید 
مظاهری از ناحیه گردن مصدوم شــد، از 
اوایل هفته آینــده به تمرینات ذوب آهن 

برمی گردد. 

 ابراهیم زاده 
به پارس نمی رسد

عباسیان: بازی با تیم سابقم 
سخت است

معین عباسیان هافبک چپ پای سایپا 
که در بازی با ماشین ســازی تبریز در نیمه 
اول تعویض شــده بود، درباره این مســاله 
می گویــد: »من هم از ایــن موضوع تعجب 
کردم. در دوران فوتبالم تا به حال در نیمه 
اول تعویض نشــده بودم ولی این اتفاق در 
بازی برابر ماشین سازی افتاد. من به تصمیم 
دایی احترام می گــذارم. قطعاً او با هدف و 
استراتژی خاصی چنین تصمیمی گرفت. تا 
زمانی که در زمین باشم با جان و دل برای 
تیمم بازی می کنم و تابع تصمیم سرمربی 
هستم.« عباسیان در مورد تساوی بدون گل 
برابر ماشین سازی هم توضیح می دهد: »ما 
هدفی جز برد نداشــتیم اما شــرایط زمین 
چمن بســیار بد و وحشــتناک بود. زمین 
فقط آب و گل بود و ما نتوانســتیم کارهای 
تاکتیکی مــورد نظرمــان را در این زمین 
پیاده کنیم. ما به سه امتیاز این مسابقه نیاز 
داشــتیم ولی متأسفانه دو امتیاز حساس را 
از دســت دادیم.« هافبک سایپا در رابطه با 
بــازی بعدی تیمش و تقابل با پدیده که در 
صدر جدول قــرار دارد، می گوید: »بازی با 
پدیده واقعاً سخت است. آنها تا اان عملکرد 
خوبی داشته اند. من چند سال برای این تیم 
بازی کردم و حاا برای نخســتین بار برابر 
تیم سابقم قرار می گیرم. طبیعتاً بازی کردن 
برابر تیم سابقم سخت است اما امیدوارم که 
در این بازی عملکرد خوبی داشته باشیم و 

نتیجه ازم را بگیریم.«

میثاقیان سرمربی 
خونه به خونه شد

اکبــر میثاقیان به عنوان ســرمربی جدید 
تیم لیگ یکی خونه  به  خونه بابل انتخاب شــد. 
میثاقیان که چند روز پیش پس از کسب نتایج 
ضعیف از تیم کارون اروند خرمشهر جدا شد، با 
عقد قراردادی سرمربیگری تیم خونه به خونه بابل 
را بر عهده گرفت. میثاقیان سابقه سرمربیگری 
تیم های مشکی پوشــان و پدیده خراسان را هم 
در کارنامه خود دارد. تیم خونه به خونه با شــش 
امتیاز در مــکان پانزدهم جدول رده بندی لیگ 
دســته اول قرار دارد و میثاقیــان پس از اکبر 
محمدی و علی نظرمحمدی، ســومین سرمربی 

این تیم در فصل جاری محسوب می شود.

مصاحبه و خبر

نیازی به تغییر در بازیکنان نداریم
 منصوریان: آذری همیشه 

حامی سرمربیان بوده
علیرضــا منصوریــان پنجشــنبه به عنوان ســرمربی جدید 
ذوب آهن اصفهان انتخاب و جانشین امید نمازی شد. منصوریان 
که اهداف بزرگی با این تیم سبزپوش اصفهانی دارد و می خواهد 
ثابت کند هنوز هم می تواند موفق باشد، بعد از مراسم معارفه در 

تمرین، خیلی زود کارش را شروع کرد.
او خیلــی امیــد دارد با سبزپوشــان اصفهانی بــه روزهای 
خوبی برســد. ضمن اینکه می داند فرصت خوبی دارد تا در لیگ 
قهرمانان آسیا نیز همراه با ذوبی ها خودش را نشان دهد. علیرضا 
منصوریان در رابطه با حضور در ذوب آهن می گوید: »خوشــحالم 
که در اصفهان و در ذوب آهن هســتم. ذوب آهن تیمی اســت که 
مدیرعاملش حامی ســرمربیان ســابقش بوده و پای سرمربیانش 

ایستاده. تیم خوبی داریم و من به چند 
کمک نیاز دارم. به امید نمازی خســته 
نباشید می گویم. او دوست خیلی خوب 
مــن اســت و تیم خیلــی خوبی جمع 
کرده. باید در این مدت خیلی خوب کار 
کنیم. نخســتین چیزی که نیاز داریم، 
اتحاد و همدلی است و به بازیکنان هم 
گفتــم باید اول برای آبروی خودشــان 
بازی کننــد. بخش اعظم این بازیکنان، 
شاگردان من در تیم امید ایران بوده اند. 
می توانیم روزهای خیلی خوبی داشــته 

باشیم اما با کار و تاش.«
سرمربی جدید ذوب آهن اصفهان با بیان اینکه با تمام وجود 
برای پیراهن تیم جدیدش می جنگد، ادامه می دهد: »از مدیریت 
کارخانه ذوب آهن و همچنین ســعید آذری هــم ممنونم که به 
من اطمینان کردنــد و این پیراهن را به من امانت دادند. با تمام 
وجود برای این پیراهن می جنگیم. ما یک هدف بیشتر نداریم. ما 
فقط یک صدا و یک اســم را می شناسیم؛ آن هم حفظ و دفاع از 
پیراهنی که امروز به امانت دست من و بازیکنان است. تشکیات 

باشگاه بسیار خوب است. 
امیدوارم در مسیر ســختی که قرار داریم موفق شویم. لیگ 
امروز نه تیم آسان می شناسد و نه تیم قوی و همه در یک سطح 
هســتند. هر کس می تواند نهایت اســتفاده را در بازی خانگی و 
زمین حریف داشته باشد. فقط باید یک هدف داشته باشیم و آن 

هم سربلندی تیم ذوب آهن است.«
علیرضا منصوریان در مورد تغییــر در ترکیب ذوب آهن هم 
می گوید: »اینجا همه چیز خوب اســت و بــه احتمال فراوان در 
ترکیب بازیکنان تیم تغییری نخواهیم داشــت. باید با احترام به 
انتخاب مربــی قبلی نگاه کرد. به نظر من همین بازیکنان نیاز به 
یک شــوک و یک کمک دارند. بحــث اول بحث اتحاد و همدلی 
اســت که مهم تــر از بحث فنی و تاکتیکی اســت. اگر این اتفاق 
بیفتــد، من می توانم بحث فنی را اینجا عملیاتی کنم و فکر نکنم 

تغییر خاصی داشته باشیم.«
منصوریان در رابطه با تغییــر در کادرفنی ذوب آهن توضیح 
می دهد: »قطع به یقین از گروه بزرگی که در اســتقال داشتم، 
محمد خرمگاه اینجا با من اســت و احتماا یک آنالیزور هم به ما 
اضافه می شــود. نیاز نیســت گروه بزرگی داشته باشیم. از نفرات 
بومی اســتفاده می کنم. همانطور که تیم های دیگر پیشکســوت 
دارند اینجا هم پیشکســوتان خیلی خوبی دارد و خوشــحالم که 
امروز چند نفرشــان را دیدم و از آذری خواهش کردم شرایطی را 

فراهم کند تا بتوانم از آنها کمک بگیرم.«
سرمربی ذوب آهن در رابطه با ماندن یا رفتن رشید مظاهری 
کــه این روزها بحث هــای زیادی در مــورد جدایی اش به گوش 
می رســد، می گوید: »من چیــزی در این مــورد در حال حاضر 
نمی دانــم. هر اتفاقی که بخواهد بیفتد من و مدیرعامل باشــگاه، 
در یک مســیر حرکت می کنیم. در حال حاضر تیم خیلی خوبی 

داریم.«

رجب زاده 

شانس ماندن 
ندارد

نمازی: برای برکناری 
من به آذری فشار 

آوردند
امید نمــازی هنوز هــم نمی خواهد 
قبول کند کــه ناکامی های ذوب آهن حتی 
به مدیرعامل باشگاه هم فشار آورده و او هم 
می خواســت در کادرفنی تغییر ایجاد کند. 
نمازی درباره برکناری اش از ســرمربیگری 
»من صحبتی  می گوید:  اصفهان  ذوب آهن 
با آقای شــهنازی و آذری داشتم و قرار بود 
آنها بین خودشان تصمیم بگیرند که من در 
تیم بمانم یا نه اما تا آن موقع کسی به من 
چیزی نگفته بود و من هم در حال رفتن به 
تمرین بودم. اینکه چرا این خبر روی سایت 
گذاشته و ســپس برداشته شده است باید 
خود باشگاه جوابش را بدهد. من تشخیص 
می دهم آذری می خواســت ایــن پروژه ای 
که ما شــروع کرده بودیم به مقصد برسد 
و همه تاشــش را کرد. متاسفانه از بااتر 
از آذری و از درون هیات مدیره فشارهایی 
وجود داشت. آنها کاندیداهای خودشان را 
داشــتند و فکر نمی کردند ما بتوانیم نتایج 
را جبــران کنیم. آذری هــم تا یک جایی 
می توانســت مقاومت کنــد و به اصطاح 
موضع خــودش هم در خطر بود. به همین 
دلیل صحبت کردیم و توافقی جدا شدیم. 
من احســاس می کنم هم از درون کارخانه 
و هم از درون هیات مدیره فشــارهایی به 
آذری وارد می کردند. شاید برداشت من هم 
اشــتباه باشد اما احساس من این است. هر 
پروژه جدیدی زمان می خواهد تا به اهداف 
برنامه ریزی شده برسد. متاسفانه در فوتبال 
ایران این صبر و حوصله کم اســت و همه 
به دنبــال نتیجه فوری هســتند.« نمازی 
در مورد اشــتباهات خودش هم توضیحات 
جالبــی دارد: »من در مــورد 2، 3 بازیکن 
خاص اشــتباهاتی داشتم و نباید در تیم از 
آنها اســتفاده می کردم. در انتخاب دستیار 
هم اشــتباه کــردم. دنبال ایــن بودم که 
تغییراتــی در تیم بدهم. خود باشــگاه هم 
این را می داند ولی به نیم فصل نرســیدیم. 
نتوانســتم این تغییــرات را ایجــاد کنم. 
این اشــتباهات باعث شــد تا کار به اینجا 
برســد. هیات مدیره و کارخانه هم بااخره 
دنبال نتیجه گرفتن هســتند. آنها تصمیم 
گرفتند فشار بگذارند و این فشار باعث شد 
تا بر جدایی توافق کنیم.« ســرمربی سابق 
ذوب آهــن در مورد برنامــه اش در آینده و 
اینکه پیشنهادی از لیگ برتر ایران دارد یا 
نه، می گوید: »بله، من یک پیشنهاد از لیگ 
برتر دارم اما فعا رویش حســاب نمی کنم 
چون تصمیــم دارم مدتی بیرون و در کنار 
همســر و فرزندانم باشم. در چند ماه آینده 

تصمیم خوبی برای خودم می گیرم.«

واکنش

تمرینات تراکتورســازی بعد از شروع اردوهای تیم ملی و توقف لیگ برتر چند 
روزی تعطیل شــد و سرخپوشــان کار خود را از روز سه شنبه شــروع کردند. در 
شرایطی که گفته می شد بازیکنان خارجی فقط یک روز بیشتر از سایرین استراحت 
می کنند با وجود گذشــت  چهار روز از شروع تمرینات همچنان آنتونی استوکس و 
لی اروین دو مهاجم خارجی تراکتورسازی هنوز در تمرینات حضور پیدا نکردند. این 
اتفاق درحالی رخ داده که قبل از دیدار بسیار مهم تراکتورسازی مقابل پرسپولیس 
محمد تقوی سرمربی این تیم هم بعد از سه روز غیبت و دوری از تیم تازه در تمرین 
حاضر شــده است. این برای چندمین بار اســت که استوکس در بازگشت به تبریز 

تاخیر دارد و شاید ازم به تذکراتی باشد.
در شــرایطی که دو بازیکن خارجی تراکتورســازی در تمرینات حضور ندارند، 
ســرمربی این تیم در مصاحبه خود عمده مشکل را غیبت بازیکنان ملی پوش اعام 

کرده و به نظر می رسد بازیکنان خارجی با مصونیت هایی رو به رو هستند. استوکس 
در تعطیــات قبلی هم با وجود اینکه یکی دو روز قبل از بازی به ایران بازگشــته 
بود، از ســوی کادرفنی در ترکیب ثابت قرار گرفت. به جز ســوگیتا بازیکن منظم 
ژاپنی که هیچ بی نظمی برای حضور در تمرینات نداشــته، استوکس چند باری در 
این ماجرا پیشــقدم بوده است. خارجی های امســال تراکتورسازی از جمله آنتونی 
اســتوکس، لی اروین و حتی ســوکیتا نمایش خوبی در بازی هــای این تیم مقابل 
حریفان داشــتند و بارها و بارها این تیم را از شکســت نجات دادند، مخصوصاً این 
بازیکنان بعداز رفتن توشــاک توانستند توانایی های شان را بهتر به نمایش بگذارند. 
تراکتورســازی در آخرین بازی توانست با چهار گل مقتدرانه ذوب آهن را شکست 
دهد که لی اروین در این بازی هت تریک کرد و نمایش بســیار خوبی به عنوان یک 

بازیکن تعویضی داشت.

غیبت خارجی ها در 
روزهای اعتراض به 
نبودن ملی پوشان

مجید حاج رســولی ها تغییرات در رأس کادرفنی تیم فوتبال ذوب آهن و انتخــاب علیرضا منصوریان به عنوان 
سرمربی این تیم را امیدوارکننده می داند: »بااخره نتایجی که ذوب آهن همراه با نمازی به دست آورده بود با وجود 
کار فنی خوب او، قابل دفاع نبود. هرچند مشــکات داوری نیز در این نتایج تأثیرگذار بود و اشــتباهات فردی هم 
وجود داشــت که در نهایت شــرایط تیم به اینجا کشیده شد و باشگاه تصمیم گرفت که این تغییرات را ایجاد کند. 
باشگاه امیدوار است که بتوانیم با علیرضا منصوریان به روزهای بهتری برسیم و هواداران و مسووان باشگاه روزهای 
خوب ذوب آهن را ببینند.« او درباره بازی های ذوب آهن اینطور توضیح می دهد: »سوم آذرماه با پارس جنوبی بازی 
داریم و تمرینات تیم با حضور علیرضا منصوریان در ورزشگاه ملت و بدون حضور تماشاگران و خبرنگاران آغاز شده 

است. منصوریان برنامه مدنظرش را به ما اعام می کند و تاش می کنیم بهترین شرایط را برای او فراهم کنیم.«

حمید مطهری در خصوص بازی پرســپولیس و پیکان می گوید: »ما در شــرایط خوبی به سر می بردیم اما 
به خاطر شــرایط تیم پرســپولیس در آسیا با جان و دل خواســتیم تا بازی با پرسپولیس عقب بیفتد اما وقتی 
این مسأله را پذیرفتیم حدود یک ماه بازی نکردیم و از شرایط مسابقه دور شدیم و بعد از آن در سه بازی یک 
باخت و دو تســاوی به دســت آوردیم و از شرایط آرمانی که داشتیم دور شدیم.« او درباره احتمال افت روحی 
پرسپولیسی ها این حرف ها را به زبان می آورد: »ما کار خودمان را انجام می دهیم و کاری به شرایط تیم حریف 
نداریم. اینکه شرایط پرسپولیس چگونه است به مربیان این تیم برمی گردد اما مطمئناً آنقدر بازیکنان و مربیان 
بزرگ در پرسپولیس حضور دارند که می توانند شرایط روحی این تیم را کنترل کرده و بازیکنان را به وضعیت 

خوبی برسانند. من خودم بازیکن پرسپولیس بودم و می دانم پرسپولیس در هر شرایطی پرسپولیس است.«

مطهری: پرسپولیس همیشه پرسپولیس استذوب آهن امیدوار به روزهای بهتر با منصوریان

ســپاهان اصفهان که تمرینات خود را از چند روز پیش در اصفهان آغاز کرده، شنبه در یک بازی دوستانه 
به میدان خواهد رفت. طبق هماهنگی های انجام شــده قرار است شاگردان امیر قلعه نویی از ساعت 1۵:30 روز 
شــنبه در اردوگاه تمرینی باشگاه ســپاهان در مجموعه باغ فردوس اصفهان به مصاف تیم سپاهان نوین بروند. 
همچنین صحبت های ابتدایی برای حضور تیم سپاهان در یک تورنمنت بین المللی در یکی از کشور های شرق 
آســیا انجام شده و احتمال دارد شــاگردان قلعه نویی در این تورنمنت شرکت کنند. سپاهانی ها مخالف تعویق 

بازی شان مقابل پرسپولیس بودند که باید دید بااخره بازی بعدی آنها مقابل چه تیمی خواهد بود.

پارس جنوبی جم شنبه در مسابقه ای تدارکاتی با صدرنشین مسابقات لیگ برتر دیدار می کند. با توجه به تعطیلی 
چند روزه رقابت های لیگ برتر مسووان دو تیم پارس جنوبی جم و پدیده مشهد هماهنگی هایی برای انجام یک بازی 
تدارکاتی را انجام دادند و قرار است این بازی روز شنبه برگزار شود. بنابراین، شاگردان مهدی تارتار و یحیی گل محمدی 
روز شــنبه از ساعت 13 در ورزشــگاه تهرانسر تهران به مصاف یکدیگر می روند. پارس جنوبی جم در رده پنجم جدول 
لیگ برتر قرار دارد و پدیده صدرنشــین این رقابت ها است. پارســی ها در آخرین بازی خود در لیگ برتر نتیجه خوبی 

مقابل پیکان به دست آوردند که حاا می خواهند آمادگی خود را برای ادامه این نتایج درخشان حفظ کنند.

تارتار و گل محمدی مقابل یکدیگرسپاهان در بازی دوستانه به میدان می رود

خبرکوتاه

هفته نهم
دوشنبه 97/8/28 

پرسپولیس.....................................................................................................  پیکان
ورزشگاه آزادی، ساعت 16:1۵

هفته یازدهم
سه شنبه 97/9/13 

پرسپولیس..................................................................................  ذوب آهن اصفهان
ورزشگاه آزادی تهران، ساعت: 16:1۵

هفته دوازدهم
یکشنبه 97/9/18

سپاهان.................................................................................................  پرسپولیس
ورزشگاه نقش جهان اصفهان، ساعت: 16:10

پنجشنبه 97/9/22
استقال.............................................................................................  پدیده مشهد

ورشگاه آزادی تهران، ساعت 16:1۵
 هفته سیزدهم

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

ورزشگاه شهدای شهر قدس، ساعت: 1۵:00
...................................................................................  سپاهان ماشین سازی تبریز

ورزشگاه بنیان دیزل تبریز، ساعت: 1۵:00
....................................................................  نفت مسجدسلیمان سپیدرود رشت

ورزشگاه سردار جنگل رشت، ساعت: 1۵:00
صنعت نفت آبادان.....................................................................  نساجی مازندران

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

...................................................................  پارس جنوبی جم ذوب آهن اصفهان
ورزشگاه فوادشهر، ساعت: 1۵:1۵

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

ورزشگاه آزادی تهران، ساعت: 1۵:00
پدیده مشهد..................................................................................................  سایپا

ورزشگاه امام رضا )ع( مشهد، ساعت: 1۵:4۵
استقال خوزستان..................................................................................  استقال

ورزشگاه غدیر اهواز، ساعت: 17:3۵

برنامه

جام ملت هاي آسیا
دوشنبه 97/10/17

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

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

 ساعت 1۵:30
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 18:00
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
124441511416پارسجنوبیجم5
11443129316پيکان6
216-124441113سایپا7
1136296315استقال8
112-12192910ماشينسازیتبریز9
312-121921114صنعتنفتآبادان10
411-112541115ذوبآهن11
411-122551014نساجیمازندران12
711-12255714فواد13
1010-12246818استقالخوزستان14
139-12237518سپيدرودرشت15
78-12156613نفتم.سليمان16

گلزنان برتر
 9 گل

 کی روش استنلی سوارز )سپاهان(
8 گل

 آنتونی استوکس )تراکتورسازی(
5 گل

 وحید خشتان )استقال خوزستان(، امین قاسمی نژاد، یونس شاکری )پدیده(

قرارداد داری دردسر عجیب ذوب آهن

  نمازی تخفیف داد
 منصوریان سرمربی ذوب آهن شد

آنيتاپورحسينی
Anita Pourhosseini
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از نگاه هواداران لیورپول، اســتیون جرارد کاپیتان 
اســطوره ای ســابق این تیم بهترین گزینه برای 
هدایت لک لک های قرمز اســت اما کاپیتان سابق 
لیورپول قصد ندارد به این زودی ها، جانشین این 
مربی آلمانی در آنفیلد شود. جرارد که تقریبا تمام 
دوران حرفه ای اش را در لیورپول سپری کرد، این 
فصل در نخســتین تجربه مربیگــری در بااترین 
سطح، هدایت گاسکو رنجرز را برعهده گرفت. او 
که در این تیم اسکاتلندی عملکرد خوبی داشته، 
اعام کرد دوســت دارد روزی هدایت لیورپول را 
برعهده بگیرد اما عجله ای برای بازگشت به آنفیلد 

ندارد.
او در این بــاره گفت: هر اتفاقی ممکن اســت. آیا 
می خواهــم همین حاا مربی لیورپول شــوم؟ نه، 
می خواهم مربی رنجرز باشم. می خواهم در رنجرز 
به موفقیت برسم. این سوال احمقانه ای است اگر 
بخواهید بپرسید که آیا دوست دارم روزی سرمربی 
لیورپول شوم یا نه. فکر می کنم همه آدم های روی 

این سیاره، پاسخ این سوال را می دانند.
وی درباره لیورپول کلــوپ نیز گفت: من یورگن 
کلوپ را دوســت دارم و معتقدم کــه او می تواند 

لیورپول را قهرمان لیگ برتر کند. 
می دانم این بــرای هواداران چه اهمیتی دارد زیرا 
آنها در ســال 2014 خیلی ناراحت شدند )در آن 
فصــل لیورپول هفته ها در صدر بود اما شکســت 
مقابل چلســی با اشتباه جرارد، قهرمانی را از آنها 
گرفت(. ما حاا در موقعیت فوق العاده ای هستیم. 
و می گویم ما، چون من هوادار لیورپول هســتم و 
همیشــه خواهم بود اما حاا دو تیــم را در قلبم 

دارم؛ رنجرز و لیورپول.

برای ونگر هنوز دنیا تمام نشــده. پروفسور فرانسوی در 
دهه هفتم زندگی اش هنوز قصد خداحافظی با فوتبال و 
نیمکت مربیگری را ندارد و خود را بازنشسته نمی داند. 
ونگر هنوز ســودای نشســتن روی نیمکت و ایستادن 
کنار خط طولی مســتطیل سبز را در سر دارد و منتظر 
یک پیشــنهاد جذاب است. پس از وداع ونگر با نیمکت 
آرسنال، نامش تا به امروز حوالی چند تیم شنیده شده؛ 
از پاری ســن ژرمن گرفته تا میان و حتی رئال مادرید 
و بایرن مونیخ اما ونگر به تمامی آنها پاسخ منفی داده و 
منتظر یک چالش بزرگتر است. سرمربی فرانسوی پس 
از 22 سال حضور روی نیمکت آرسنال، حاا خانه نشین 
شــده و هنوز با تیمی به توافق نرسیده که هدایتش را 
برعهده بگیرد. پس از اخراج لوپتگی، شــایعات در مورد 
حضــور او روی نیمکت رئال مطرح شــد که در نهایت 
سواری به عنوان ســرمربی رئال انتخاب شد. شایعاتی 
در مــورد حضور او روی نیمکــت بایرن، میان و فوام 
نیز شنیده می شد. حال ونگر مدعی شده منتظر فرصت 

است که به دنیای مربیگری بازگردد.
او در این باره می گوید: احســاس نمی کنم بازنشســته 
شــده ام ولی از اینکه رقابتی برایم وجود ندارد، ناراحتم. 
من ذاتا انسان رقابت طلبی هستم و دلم برای این حس 
تنگ شده است. راســتش را بخواهید، دلم برای خیلی 
چیزها هم تنگ نشده مثل اتفاقات داخل و خارج زمین 
که باید با آنها دســت و پنجه نرم کنید. ولی البته روز 
بازی، رقابت، دســتاورد، احساسات، باا و پایین ها و ... 

چیزهایی هستند که دلتنگشان هستم.
وی افزود: کار من تمام نشــده اســت. مردم همیشــه 
می خواهند کار شــما را تمام کنند، بگویند بازنشســته 
شده اید یا تمام شــده اید. مردم همیشه می خواهند کار 
شــما را تمام کنند وقتی که سن تان بااتر می رود. ولی 

تا وقتی که احساسش در بدنم وجود داشته باشد، پیش 
خواهم رفت.

 
پروفسور در سرزمین آفتاب تابان؟ 

ماجراجویی مرد فرانسوی هنوز به نقطه پایان نرسیده. 
سرمربی مشهور فرانســوی چندماه بعد از خانه نشینی 
خبر از بازگشت به نیمکت مربیگری از اوایل سال آینده 
میادی داد. 24 سال بعد از ترک ژاپن و کوچ به فوتبال 
جزیره و هدایت توپچی های لندنی، آرسن ونگر تابستان 
2018 از آرســنال جدا شد تا رکوردی بی نظیر از خود 

در این باشگاه و همینطور فوتبال جهان بجا بگذارد.
در شرایطی که رســانه های معتبر اروپا گمانه زنی های 
فراوانی در خصوص مقصد آتی ونگر مطرح کردند اما این 
مربی فرانسوی تصمیم دارد دوباره به کشوری بازگردد 
که از همان جا برای خود اســم و رسمی رقم زد و راهی 
انگلیس شد. ژاپن مقصدی است که آرسن ونگر مد نظر 

دارد اما این بار برای هدایت باشــگاه ها نه بلکه برای در 
دست گرفتن سکان هدایت سامورایی ها با قراردادی سه 
ساله برای جام جهانی 2022 قطر. مربی فرانسوی اعام 
کرده ژانویه 2019 دوباره به عرصه مربیگری بازخواهد 
گشــت اما اینکه به کدام یک از پیشنهادها پاسخ مثبت 
خواهد داد به مرور زمان مشــخص می شود که یکی از 

گزینه ها می تواند ژاپن باشد.
شایعه توافق فدراســیون فوتبال ژاپن با آرسن ونگر به 
چندماه قبل برمی گردد که این تیم بعد از بازگشــت از 
روســیه 2018 در پی یافتن ســرمربی جدید و مشهور 
برای در دســت گرفتن سکان هدایت ســامورایی ها و 
تغییر نسل فوتبال این کشور بود که نام مربی فرانسوی 
در صــدر گزینه ها قــرار گرفت اما به یکباره روســای 
فدراســیون فوتبال ژاپن ترجیح دادنــد تا از یک مربی 
بومی برای حضور در جام ملت ها بهره ببرند تا بازگشت 

ونگر به ژاپن به بعد از جام ملت ها موکول شود.

 ونگر علیه شبکه های اجتماعی
آرســن ونگر، سرمربی سابق آرســنال از تغییر جایگاه 
قــدرت در دنیــای فوتبال خبر داد. ســرمربی ســابق 
توپچی ها معتقد است قدرت شــبکه های اجتماعی در 
فوتبال بیش از حد شــده و مدیران باشــگاه ها باید در 

مقابل این فشارهای بیرونی ایستادگی کنند.
 ونگر گفت: 20 ســال قبل این بازیکنان بودند که برای 
باشگاه ها بازی می کردند اما امروز این باشگاه ها هستند 
که هر کاری برای بازیکنان انجام می دهند. در گذشــته 
زمانی که یک بازیکن نمایش ضعیفی داشــت احساس 
گناه می کرد اما حاا باشــگاه ها نسبت به بازیکنان خود 
احساس گناه کرده و از خود می پرسند چه کار بیشتری 

باید انجام می دادند.
وی افزود: طرفداران تیم ها بیشــتر بین المللی و جهانی 
شــده اند. البته طرفداران بومــی تیم ها نیز همچنان در 
فوتبال حضور دارند، به عنــوان مثال مردم دورتموند و 
شهرهای اطراف همیشــه برای دیدن بازی این تیم به 
اســتادیوم می روند. هواداران حاا بیشــتر عاقه مند به 
بازیکنان هستند تا باشگاه ها. این اتفاقات قدرت زیادی 
به بازیکنــان می دهد و به طور مثال حاا نیمار با 170 
میلیون دنبال کننده، از کل لیگ فرانســه بیشتر هوادار 

دارد.
ونگر نفوذ شــبکه های اجتماعــی در زندگی و فوتبال 
را نیز نکوهش کرد: طی 5 ســال آتی این شــبکه های 
اجتماعــی خواهند بود که در جریان بــازی جایگزین 
بازیکنان می شوند و آنها هستند که تعیین می کنند چه 
تعویض هایی باید صورت گیرد. در این شــرایط قدرت 
باشگاه ها کاهش خواهد یافت و به همین دلیل مدیران 
باشــگاه ها باید قوی تر عمل کرده و مقابل فشــارهای 

بیرونی ایستادگی کنند.

مدت هاســت زمزمــه خرید منچســتریونایتد 
پرطرفدارترین تیم انگلیس توســط سعودی ها 
به گوش می رســد و به نظر می رســد که این 
انتقال در حال نهایی شــدن اســت. سفر آورام 
از مالــکان منچســتریونایتد به  گلیزر یکــی 
عربســتان شــایعات خرید این باشگاه توسط 
شیخ ســلمان را دامن زده است. مدیران ارشد 
منچســتر یونایتد با مقامات عربستان سعودی 
ماقاتی داشته اند و ممکن است باشگاه یونایتد 
بــا یک پیشــنهاد 4 میلیارد پوندی از ســوی 
مقامات عربســتانی مواجه شــود. بســیاری از 
ســرمایه داران متمول خاورمیانه در حال حاضر 
در فوتبال اروپا سرمایه گذاری کرده و تیم هایی 
چون منچستر ســیتی و پاری سن ژرمن را به 
مالکیت خود درآورده اند و حاا شــیخ سلمان 
می خواهد در این مسیر گام بردارد. گلیزر مالک 
یونایتد نیز به عربســتان سعودی سفر کرده و 
بعد از انتشار تصاویر سفر او به سرعت اخباری 
در مــورد دایل احتمالی این ســفر و بحث در 
مورد فروش یونایتد منتشــر شده است. البته 
فدراســیون فوتبال عربستان این اخبار را تایید 
نکرده و مدعی شــد گلیزر تنها برای حضور در 

مجمــع جهانی Misk که در ریــاض برگزار 
می شود به این کشور سفر کرده است.

در بیانیه فدراسیون عربستان آمده است: رییس 
فدراسیون با مالک منچستر یونایتد دیدار کرده 
و درباره بسیاری از موضوعات از جمله همکاری 
بیــن باشــگاه یونایتــد و فدراســیون فوتبال 
عربستان و نحوه پیشرفت آن صحبت کرد اما به 
نظر می رسد بحث خرید باشگاه منچستریونایتد 
توسط شیخ سلمان در حال جدی تر شدن بوده 
و احتمال ورود ولیعهد جوان عربستان به لیگ 

جزیره وجود دارد.

جانلوئیجی دوناروما امروز شــنبه دوباره در سن 
ســیرو میان بــازی خواهد کرد امــا این بار با 
پیراهن میان نخواهد بــود بلکه برای تیم ملی 
فوتبــال ایتالیا به میدان مــی رود. بازی آتزوری 
برابــر پرتغال قهرمــان اروپا ایــن فرصت را در 
اختیار دروازه بان جوان ایتالیا خواهد گذاشــت 
تا برابر زرشــکی ها محک جدی بخورد. هر چند 
غیبت کریس رونالدو مانع از آن خواهد شــد تا 
دونارومای جوان برای بار دوم در طول یک هفته 
برابر ســتاره محبوب خود بازی کند. دروازه بان 
جــوان ایتالیایی تاش خواهد کــرد دروازه اش 
برابــر پرتغال در لیگ ملت های اروپا باز نشــود. 
اگرچه مقابل پرتغال بدون کریســتیانو رونالدو 

قرار می گیرد.
مهاجم پرتغالی هفته گذشته با پیراهن یوونتوس 
دروازه میــان و دوناروما را بــاز کرد. دروازه بان 
ایتالیایــی از تجربــه رویارویــی اش با ســتاره 
یوونتوس گفت و اظهار کرد: خیلی هیجان انگیز 
بود. همیشه در پلی استیشن برابر رونالدو بازی 
می کنم و ایــن بار در یک مســابقه واقعی باید 
به مصافش می رفتم. چیــزی به او نگفتم چون 
خجالت زده شــده بودم. بازیکنــان بزرگ باعث 

پیشرفتت می شوند.
در دیــدار یوونتوس و میان، گونســالو ایگواین 
به خاطر اخراجش در مرکــز توجه قرار گرفت. 
دروازه بان میان درباره این اتفاق گفت: ایگواین 
پســر خوبی اســت و پس از آن اتفــاق از ما و 
رسانه ها عذرخواهی کرد. این بازی مهمی برای 
او بود. باید درک کرد که او مرتکب یک اشــتباه 
شــده و دوباره آن را تکرار نخواهد کرد. ایگواین 
با داور هم صحبــت و از او عذرخواهی کرد. در 
رختکن جنــارو گتوزو چیزی نگفــت. ایگواین 

خیلی پشیمان و به شدت عصبانی بود.

کنی دالگلیش اســطوره اســکاتلندی باشــگاه 
لیورپول نشــان افتخار ملکه انگلیس را دریافت 
کــرد. دالگلیش رســما به ســبب خدماتش به 
فوتبال بریتانیا نشان افتخاری شوالیه را دریافت 
کرد تــا از این پس همچــون هموطنش الکس 
فرگوســن، پیشوند »ســر« به نام او اضافه شود. 
دالگلیس ســتاره اول لیورپــول در دهه 80 بود 
و آخرین قهرمانی لیورپــول در لیگ انگلیس با 
هنرنمایــی او و هم تیمی هایش به دســت آمده 
اســت. دالگلیش همچنین در دو مقطع به عنوان 
سرمربی لیورپول فعالیت کرد. او که به »کینگ 
کنی« در نزد هواداران لیورپول مشهور است، در 
طول 22 سال تنها برای دو تیم فوتبال سلتیک 
و لیورپول به میدان رفت و تعداد زیادی قهرمانی 
به دســت آورد. دالگلیش بیشترین تعداد بازی 
ملی را برای اســکاتلند با 102 بازی انجام داده 
و با 30 گل زده بیشــترین گل را برای تیم ملی 
اسکاتلند به ثمر رســانده  است. در سال 2009 
مجله فورفورتــو دالگلیش را به عنــوان بهترین 
مهاجم بعد از جنگ فوتبال بریتانیا انتخاب کرد 
و در ســال 2006 او عنوان محبوب ترین بازیکن 
تاریــخ لیورپول را با رای هــواداران این تیم به 
دست آورد. در رای گیری مجدد در سال 2013، 
دالگلیش پس از استیون جرارد به عنوان دومین 
بازیکن محبوب تاریخ باشــگاه لیورپول برگزیده 
شد. او به عنوان ســرمربی به همراه تیم بلکبرن 
راورز در فصل 95-1994 نیــز عنوان قهرمانی 

را کسب کرد.

پروفسور خیال بازنشستگی ندارد

ونگرساموراییمیشود؟

پشت پرده یک ماقات مشکوک
منچستردردامنسعودیها

در پلی استیشن هم برابر کریس بازی می کنم!
دوناروما:ازرونالدوخجالتکشیدم

کنیدالگلیش»سر«شد
جراردبهاینزودیها

نمیآید

گزارش یک

ذره بین تایم اوت

قاب روز
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کامنت

تشکرجات
یعنی هرچقدر تــاش می کنم در مــورد برخورد 
فیزیکی اوســیانو کروز با خبرنگار ورزش ســه در 
ورزشــگاه آزادی چیــزی بنویســم،  نمی توانم! نه 
می توانم طنز بنویســم و نه خشمم کمک می کند 
چیز آرامی روی کاغذ پیاده شود. فقط باید تبریک 
بگوییم به فدراســیون فوتبال. ممنونیم از این همه 
بزرگتری و از این همه کار قوی. از این همه اتفاقات 

جدید و بدیع. دمتان گرم. دم همه شما گرم!
دم آقای تاج گــرم که با ماده 60 در فوتبال ایران 
ماند. حاا این 60 اشــاره اســت به یک نوع ماده 
قانونی یا پاســخ اســت به تاش هایــی که برای 
برکناری ایشــان انجام شــد را نمی دانم. از ایشان 
هم تشکر می کنیم. از بقیه عزیزانی که در جایگاه 
حضور داشــتند و مشــغول چرت زدن بودند هم 
تشــکر می کنیم. مــا از همه تشــکر می کنیم. از 
انجمن صنفی ورزشی نویسان هم تشکر می کنیم. 
از ســردبیر خبرنگار مربوطه هم تشکر می کنیم. از 
هرکسی که شــما دور و برتان می بینید هم تشکر 
می کنیم. از آقای کروز هم تشکر می کنیم به خاطر 
اینکه خیلی تیز و بز هستند و سر بزنگاه خودشان 
را می رسانند. از مربی دروازه بان های تیم ملی هم 
تشکر می کنیم که همشهری آقای زیکو هستند و 

مشت وامانده شان را برای ابراز عاقه باا بردند.
ما کا تشــکر می کنیم. مــا از همه ممنونیم. ما از 
مسووان فدراسیون فوتبال ممنونیم مخصوصا آن 
بازنشســته هایی که دور خوردنــد و باید در حالی 
از فدراســیون فوتبــال بروند که آقــای تاج عین 
مجسمه آنجا می نشیند و با اقتدار ریاست می کند. 
ما ممنونیــم. ما از عزیزان دل در  ای اف ســی و 
فیفا ممنونیم که بیانیه شدید اللحن دادند و یادمان 
انداختند که چیزی به نام ماده 60 هم وجود دارد. 
به این ماده، ماده ایک خارجی هم می شــود اسم 

داد. دقیقا همان کارکرد را دارد.
ادامه بدهیم به تشــکر کردن. ما از آقای کی روش 
تشــکر می کنیم. بابت این دستیاران اولی و نازی 
کــه دارند. یکی شــان به اســتیلی متلکی چیزی 
می گوید، یکی شــان علیه برانکو مشت باا می برد، 
یکی شــان موبایل خبرنگار را پــرت می کند کنار. 
اان فقط ســوال اصلی اینجاست که قله دیگری 
مانده که یکی دیگر از دســتیارها فتح کند؟ مثا 
مدیر رسانه ای پرتغالی شان تشریف بیاورند به بهانه 
اینکه هوا سرد است چند تا روزنامه ورزشی آتش 
بزنند گرم بشــوند. این هم فکر بکر و پسندیده ای 

است. ما از ایشان هم تشکر می کنیم.

هومن جعفري
Houman Jafari

قیل و قال

 توقف ژاپن مقابل ونزوئا
حریف بعدی تیم ملی

هیروکی ساکای، مدافع مارســی موفق شد نخستین گل 
ملــی اش را مقابل ونزوئا بزند، ولی در اواخر بازی مرتکب 
یک ضربه پنالتی شــد و حریف توانســت به گل تساوی 
برســد. با این حال هاجیمه موریاســو، ســرمربی جدید 
ژاپن که بعد از جام جهانی روی نیمکت این تیم نشســته 

توانست بی شکستی اش را حفظ کند.
تیــم ملی ژاپن که به دلیل ترافیک تنها 45 دقیقه قبل از 
بازی به ورزشگاه شــهر اویتا رسید، در شروع بازی مقابل 
حریف آمریکای جنوبی مشکل داشت. با این حال میزبان 
به تدریج به بازی مســلط شد و ساکای در چهل و نهمین 
بازی ملی اش توانســت ده دقیقه مانده به پایان نیمه اول 
ضربه ایســتگاهی ناکاجیما را با ضربه ای آکروباتیک وارد 

دروازه کند.
با این حال ساکای ده دقیقه مانده به پایان بازی روی لوئیز 
گونزالس مرتکب یک خطای پنالتی شد تا توماس رینکون 
توپ را خاف جهت دانیل اشمیت، دروازه بان جدید ژاپن 

وارد دروازه کند.
 موریاسو، سرمربی ســابق تیم امید ژاپن توانسته بود سه 
بازی قبلی روی نیمکت این تیم را ببرد، از جمله بازی ماه 
قبل مقابل اروگوئه که با برتری 4 بر 3 به پایان رســید. او 
در  این بازی هم از یویا اوساکو در راس حمله استفاده کرد 
که از ســوی ناکاجیما، دوان و مینامینو حمایت می شــد. 
آخری در ســه بازی ملی اخیرش توانســته بود چهار گل 

بزند.
 

 زاتان یک قدم به میان 
نزدیک تر شد

به نظر می رســد اگر اتفاق خاصی رخ ندهــد، زاتان در 
زمســتان دوبــاره به میــان بازخواهد گشــت. عملکرد 
فوق العاده زاتان در لیگ ایالت متحده و به ثمر رســاندن 
گل های فراوان باعث شــد چند تیم صاحبنام اروپایی به 
دنبال انتقال او باشــند اما به نظر می رســد شانس میان 
از بقیه رقبا بیشتر است مذاکرات مینو رایوا، مدیر برنامه 
زاتان با لئوناردو ثمربخش بوده و تقریبا مشــکل خاصی 
برای حضور دوباره این ستاره سوئدی در سن سیرو وجود 

ندارد. 
طرفین هنوز در مورد مدت زمان قرارداد به نتیجه قطعی 
نرســیده اند اما احتماا زاتان ســاانه حقوقی معادل 4 
میلیــون یــورو از میان دریافت خواهد کــرد که در این 
رابطه اسپانسرهای باشــگاه نیز نقش آفرینی خواهند کرد 

و در باقی موارد نیز توافق حاصل شده است.
 زاتان کــه در اوایل دهه جدید میــادی 2 فصل برای 
میان بــازی کرد، رقــم زننده آخریــن خاطرات خوش 
هواداران روســونری بود و درخشــش او باعث شد آنها در 
ســال 2011 فاتح اسکودتو شوند. زاتان مجموعا 56 گل 
در 85 بازی برای میان به ثمر رســاند و در تابستان سال 

2012 به پاری سن ژرمن انتقال یافت.

VAR به جام ملت ها رسید
ای اف ســی اعام کرد فناوری VAR از مرحله یک چهارم 
نهایی جام ملت های آسیا اجرایی خواهد شد. در حالی که 
کمتر از دو ماه تا شــروع جام ملت های آســیا زمان باقی 
 VAR است، کنفدراسیون فوتبال آسیا اعام کرد فناوری
که در جام جهانی روسیه برای نخستین بار مورد استفاده 
قرار گرفــت، از مرحله یــک چهارم نهایی ایــن دوره از 

رقابت ها نیز مورد استفاده قرار می گیرد.

 هر جا پای جنجال و حاشــیه در اسپانیا وسط باشد، نام سرخیو راموس نیز به گوش 
می رسد! این بار اما این راموس نبوده که جنجال را آغاز کرده بلکه، حاشیه شخصا به 
ســراغ مدافع خشن رئال مادرید آمده است. اورن مدافع تیم ملی کرواسی ماجرایی 
را از چنــد هفته پیش کلید زده که دامنه آن به بازی کرواســی و اســپانیا در لیگ 
ملت های اروپا کشــیده شــد و بعد از بازی این دو تیم که با شکســت 3 بر 2 اسپانیا 

همراه بود، به اوج رسید.
تنش میان اورن و بازیکن رئال مادرید از فینال لیگ قهرمانان فصل گذشــته شروع 
شــد. جایی که راموس در برخوردی خشــن محمد صاح مهاجم مصری لیورپول را 

مصدوم کرد و این حرکت، با واکنش شدید و انتقادات تند اورن همراه بود.
 چند هفته پیش اورن دوباره به این ماجرا دامن زد و کینه قدیمی خود را از راموس 
به رخ کشید. مدافع کروات در مصاحبه ای گفت: راموس بیشتر از من اشتباه می کند 
اما در رئال مادرید بازی می کند. گل های کریســتیانو رونالدو اشتباهات این بازیکن را 

پوشش می داد. رافائل واران اکنون و در گذشته بهتر از راموس بوده است.

این نقد بی رحمانه از راموس اگرچه در آن مقطع با ســکوت راموس همراه شــد اما 
مدافع تیم ملی اسپانیا در نشست خبری پیش از بازی با کرواسی آن نقد را به شکل 
سیاســتمدارانه ای پاســخ داد و گفت: نمی دانم این اظهــارات از روی ناامیدی گفته 
می شود یا دایل دیگری دارد. نمی خواهم جواب اورن را بدهم و حرف هایم تیتر چند 

روزنامه یا سایت شود. هر کسی در زمین برتری اش را نشان می دهد.
بعد از این مجادله کشــدار، کرواســی در یک بازی عجیب و جنجالی موفق شد 2-3 
برابر اسپانیا به پیروزی برسد. پس از بازی اورن که به شدت از این پیروزی خوشحال 
بود، در اینستاگرام به صورت زنده شروع به صحبت با فالوئرهایش کرد و صحبت های 
عجیبی نیز به میان آورد. او با حالت تمسخر به مدافع اسپانیایی گفت: خیلی خوب با 
آرنج به او ضربه زدم. 3 -2 پیروز شدیم! حاا صحبت کن رفیق. رفیق! آنها یک مشت 
آشــغال هستند! آنها مشتی پاندای ترسو هستند! فقط کرواسی تیم قابلی است. حاا 

انگلیس را شکست می دهیم و مثل بزرگان صعود می کنیم.
عاوه بر این اورن عکســی از جریان بازی در صفحه شــخصی اش منتشــر کرد که 
نشــان می داد پس از ضربه آرنج به ســر راموس در حال ضربه زدن به توپ است )در 
این تصویر به نظر می رســد راموس از این ضربه احساس درد می کند(. او زیر عکس 

نوشت: روز بخیر کرواسی!
قابل پیش بینی بود که انتقادات اورن با واکنش راموس مواجه شــود. کاپیتان تیم 
ملی فوتبال اســپانیا پاسخ انتقاد اورن را داد. راموس در پاسخ به اورن گفت: بعضی 
از افراد هســتند که نمی دانند چگونه از ناامیدی که آنها را در برگرفته خارج شــوند. 
من به اورن جواب نمی دهم. زمان خودش جایگاه من و او را مشــخص خواهد کرد. 
بعضی می خواهند که با صحبت کردن درباره من مشــهور شوند و در صفحه نخست 

روزنامه ها قرار گیرند.
او درباره آسنســیو و صحبت های جنجالی این بازیکــن گفت: من به بازیکنان جوان 
همواره توصیه می کنم که از بازی کردن لذت ببرند. نباید ما به آنها کیفی پر از سنگ 
بدهیم تا به هر کســی می رسند یکی به او بزنند. بازیکنان جوان باید آرامش و تمرکز 

داشته باشند. بعضی از بازیکنان جوان برای پخته شدن به زمان زیاد نیاز دارند.

لیگ های اروپایی فعا تعطیل است و بازی های ملی در فیفادی برگزار می شود. در چارچوب 
رقابت های لیگ ملت های اروپا امروز چند بازی برگزار می شود و سه بازی روی آنتن خواهد 
رفت. صربستان - مونته نگرو ساعت 17:30 از شبکه ورزش، ترکیه - سوئد ساعت 20:30 

از شبکه ورزش و ایتالیا - پرتغال ساعت 23:15 از شبکه سه.

یک سال پیش در چنین روزی جلد ایران ورزشی به ماجرای مقصد آتی علیرضا جهانبخش 
اختصاص داشــت و با تیتر »ناپولی شــاید وقتــی دیگر« به آن پرداخــت. در این مطلب 
می خوانیم: اگر دیدید پیشــنهاد ناپولی رسمی شــد اما علیرضا جهانبخش تصمیمی برای 
جدایی از آلکمار در نقل و انتقاات زمســتانی نگرفــت، چندان تعجب نکنید. او می خواهد 
بمانــد و فوتبال خود را همچنــان در لیگ هلند ادامه بدهد. به این امید که جام جهانی فرا 
برسد، بازی های درخشانی انجام بدهد و سپس گزینه های بیشتری برای انتخاب تیم بعدی 
پیش رویش باشــد. این برنامه جهانبخش برای آینده اش در رده باشگاهی است. قدم بعدی 

فعا نه. این خاصه وضعیت جهانبخش در روزها و احتماا ماه های آینده است.

سعید عزت اللهی در اردوی ماه گذشته تیم 
ملی در تهــران روز قبل از بازی با بولیوی 
آســیب دید تا به این ترتیب بدشانســی 
بزرگی گریبانگیر ستاره جدید ریدینگ در 
چمپیونشــیپ انگلیس شود. هافبک جوان 
ایران کــه به مهره ای کلیــدی در ترکیب 
شــاهزاده های ریدینگ تبدیل شــده بود 
از یک ماه قبل رونــد درمانی خود را آغاز 
کرد اما تاش پزشــکان برای رساندن او به 
بهبودی نتیجه نداد. رســانه های جزیره از 
غیبت قطعی ســتاره ایرانــی در بازی های 
باقیمانده ریدینگ در چمپیونشیپ تا پایان 

سال میادی خبر دادند.
بنا به اعام رسانه های جزیره بدشانسی های 
ستاره ایرانی و باشگاه ریدینگ تمام شدنی 
نیست چون این بازیکن با وضعیتی که دارد 
بعید است بتواند در بازی های باقیمانده این 
تیم تا پایان ســال 2018 به میدان برود، 
از همین رو ســرمربی ریدینگ خودش را 
برای خارج کردن طوانی مدت عزت اللهی 

از برنامه های تاکتیکی آماده کرده است.
با ایــن اخبار حاا نگرانی بزرگتر به اردوی 
تیــم ملی برمی گردد چون ایــران باید در 
روزهــای آغازین ســال 2019 وارد جام 
ملت های آســیا شود و مشــخص نیست 
ســعید عزت اللهی تا این مــدت می تواند 
خودش را به آمادگــی ازم به عنوان یکی 
از کلیدی ترین بازیکنان کارلوس کی روش 

برساند یا نه؟

راموس - اورن؛ جنگی که خاتمه نمی یابد
سکوتپانداهایترسو!

لیگملتهایاروپا

ناپولیشاید
وقتیدیگر

گزارش دو

روی آنتن

در چنین روزی

غیبت ستاره ایرانی تا پایان سال 2018
عزتاللهیمسافراماراتمیشود؟ سیاه و سفید

@iranvarzeshi

سال بیست و دوم | شنبه 26 آبان 1397 |  9 ربیع ااول  17Nov 2018  | 1440 |  شماره 6069

رقیب جدی تیم  ملی: ژاپن به دنبال پنجمین قهرمانی آسیا
تغییرات در ترکیب ژاپن

موریاســو در بخش دفاعی تیمش چند تغییر داشت. تاکاهیور تومیاسو، مدافع سنت ترویدن به قلب دفاع 
برگشــته بود تا کنار کاپیتان مایا یوشیدا بازی کند و اشمیت، دروازه بان متولد آمریکا هم نخستین بازی 
ملی اش را تجربه می کرد.شــو ساساکی، مدافع چپ سانفرس هیروشــیما هم در این پست به جای یوتو 
ناگاتومو که مصدوم اســت بازی کرد. او در دقیقه یازده موفق شــد اشتباه اشمیت را جبران کند و ضربه 
روندون، مهاجم نیوکاســل را از روی خط دروازه برگرداند. روبرتو روســالس، بال مااگا هم با کمی دقت 
بیشــتر می توانســت در دقیقه 25 ونزوئا را به گل برساند. بعد از این صحنه نوبت اوساکو و ناکاجیما بود 
که روی پاس های دوان بتوانند برای ژاپن گل بزنند. ژاپن نیمه دوم را تهاجمی شــروع کرد و می توانست 
برتری اش را افزایش دهد، ولی نتوانســت از مالکیت بااتر و موقعیت های بیشتر استفاده کند. در آخرین 
لحظات به نظر می رسید یوشیدا گل پیروزی را زده، ولی کمک داور اعام آفساید کرد.  ونزوئا پس از این 

بازی راهی دوحه می شود تا با تیم ملی ایران بازی کند.


