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تبدیل شدن سهمیه ایران در فصل بعدی لیگ فوتبال قهرمانان آسیا به »2+2« 
)دو ســهمیه قطعی و دو سهمیه مشــروط( وجوهی تازه را برای ما در این پیکارها 

می گشاید.
به اعتقاد خیلی ها درخشــش پرســپولیس در فصل تازه به پایان رســیده این 
مســابقات حداقل اثری که باید می داشت حفظ سهمیه قبلی ما )1+3( بود اما عدم 
تحقق چنین مســأله ای نشــان از این دارد که اواً این مسابقات به آرامی در حال 
تبدیل شــدن به تورنمنتی جدی تر و ســخت تر اســت و ثانیاً نایب  قهرمانی تازه و 
حتی یک تک  قهرمانی در قاره )که البته حاصل نیامد( پس از فترتی 26 ســاله در 
این زمینه نمی تواند به تنهایی تمامی گره های کار ما را بگشــاید و ما را به سرمنزل 

مقصودی هدایت کند که شاید آن قدرها هم سزاوار آن نبوده باشیم.
در ســه چهار دوره گذشته هم سهمیه ما می توانســت همین »2+2« باشد و 
زمانی به »1+3« )ســه سهمیه قطعی و یک سهمیه مشروط( تغییر یافت که بر اثر 
خطاها و کمبودهای برخی کشورهای دیگر مثل عراق، سوریه و کویت سهمیه آنها 
سلب و به بااترین کشور حاضر در فهرست دارندگان 2 سهمیه قطعی و 2 سهمیه 
مشــروط که همیشه ایران بوده، اهدا شــد. به همین سبب بود که علی کفاشیان و 
ســپس مهدی تاج در تمامی این ســال ها به قول قدیمی ها دلی روشــن داشتند و 
با اطمینان از اختصاص یافتن همان ســهمیه »1+3« با ما ســخن می گفتند. خدا 
بزرگ اســت و شاید این بار نیز همان ســناریو تکرار شود و عراق و سوریه به سبب 
نا امنی ها و عوارض جنگ زدگی و کویت به دلیل تعلیق های پایان ناپذیر اعمال شده 
از ســوی فیفا، از تک  ســهمیه خود بی بهره و آن سهمیه به ایران اعطا شود و ما باز 
با ســهمیه گذاری 1+3 پای در رقابت بگذاریم اما چــه این اتفاق بیفتد و چه خیر، 
زمان آن رسیده است که یک بررسی اصولی و ریشه ای و با هدف عیب یابی و ترمیم 
مشکات در ریشه های کار خود و نظام باشگاهداری خویش داشته باشیم و ببینیم 
که چه باید کرد تا در مرتبه های بعدی ای اف ســی از اهدای ســهمیه »1+3« به ما 
ابایی نداشته باشــد و حتی مثل ژاپن و کره جنوبی در آن سوی قاره از همان آغاز 

سهمیه حداکثری »4« )چهار سهمیه قطعی( را داشته باشیم.
مهدی تاج به عنوان کسی که ســال ها رییس سازمان لیگ و دستیار اول علی 
کفاشیان و در نهایت رییس فدراسیون فوتبال ایران بوده، بهتر از هر کسی می داند 
که ایرادات تشکیاتی ما چیست و نظام کار با شگاهداری ما در کدام نقاط و مدارج 
و مراحل خود می لنگد که دچار نگاه منفی کنفدراســیون آســیا و کاهش تیم های 
خود در جام اول باشــگاهی قاره شده ایم. ضعف های تشکیاتی و نداشتن بنیادهای 
قوی راهبردی و دوری از حدود اســتاندارد چه در زمینه مشخصه های یک باشگاه 
و چه در روش های تیمداری سبب شده ای اف سی هر ساله بر سر لزوم استانداردها 
با ما چانه زنی داشــته باشد. فدراسیون فوتبال هم فقط یک تسکین دهنده موقتی و 
حل کننده کوتاه مدت مشکات بوده، بدین معنا که کوشیده نیازهای سخت افزاری و 
نرم افزاری و سایر مشخصه های حرفه ای را که در کار باشگاه های ما رؤیت نمی شود 
به طور صوری فراهم آورد و ضمیمه پرونده ارســالی باشــگاه های ما به ای اف سی 
کند تا در بررســی های آنان به ســبب نداشتن اســتانداردهای ازم خلع درجه و 
ناکام نشــویم و چیزی از سهمیه ما کاهش نیابد. این کمک های مقطعی و بهره های 
زودگذر آن ســبب شده باشگاه های ما تنبلی پیشــه کنند و هیچ گاه به دنبال رفع 
درازمدت مشــکات خود نروند و با »لحظه« خوش باشــند و هر ســال که به مدد 
فدراســیون از مجاری و غربال های ای اف سی عبور کردند، به فردا و فرداهای بعدی 

که حسابرسی های دقیق تری از راه می رسد، نیندیشند.
بحث دیگر نتایجی اســت که تیم های ما در دهه های اخیر در این مســابقات 

گرفته اند و طبعاً در تعیین سهمیه ما نقش مستقیم و بسزایی داشته است.
وقتی از آخرین قهرمانی ما در جام باشــگاه های آســیا، 26 سال می گذرد، با 
کدامین معیار و دفاعیه و ادعا خواســتار چهار ســهمیه ثابت و یا ســهمیه »3+1« 
می شــویم و اگر این ســهمیه ها را به ما بدهند، آیا ظلم به غول های شــرق آســیا 
و تیم های مطرح کشــورهای عربســتان، قطر و امارات نیســت که در سال ها و به 
واقع دو دهه اخیر بســیار بیش از ما به فینال رســیده اند و در 16 مرتبه رویارویی 
برترین های شــرق و غرب در مراحل نهایی جام بارهــا عنوان قهرمانی و یا حداقل 
مقام دومی را کســب کرده اند. پس از قهرمانی پاس تهران در سال 1992 حداکثر 
برداشــت استقال در سال های 1999 و 2002، ســپاهان در 2007، ذوب آهن در 
2010 و پرســپولیس در 2018 عنوان دومی بوده اســت و بــا این اوصاف چگونه 
سهمیه گذاری جدید ای اف سی را که فقط پرسپولیس و استقال را به جدول اصلی 
راه داده و ذوب آهن و ســایپا را راهی مرحله پلی اف کرده، غیر عادانه بر می شمریم. 

آیا خواسته های ما بیش از ارزش گذاری های کنفدراسیون، غیر منصفانه نیست؟

ازخواستههایماتاارزشگذاریهایایافسی
سهمیه ما چندان هم ناعادانه نیست سرمقاله

رقابتدوبارهبيرانوندوسوزوکي

اين بار براي توپ طاي آسیا

خبرومصاحبه 

پیشنهاد مشاوری فدراسیون فوتبال به تاج
رییــس فراکســیون ورزش مجلس به تاج توصیه کــرده خدماتش را در 
ورزش کشــور و فدراســیون فوتبال با عنوان مشاور ادامه دهد و به قانون منع 
به کارگیری بازنشســتگان تمکین کند. محمدرضــا تابش، یکی از نماینده های 
فعال مجلس با اشــاره به ابقای تاج در فدراسیون فوتبال با استناد به ماده 60 
قانون مدیریت خدمات کشوری، گفت: »یک صورت ماجرا مبنای قانونی است 
و یک بحث دیگر توجیه افکار عمومی. از نظر قانونی بااشــکال است که آقای 
تاج از حالت اشتغالی که برای جانبازان درنظر گرفته شده استفاده کنند ولی به 
نظر می رسد افکار عمومی پذیرش این را نداشته باشند. اگر این در کشور باب 
شود که افرادی که مشمول این قوانین شدند علی رغم اینکه می توانستند قبل 
از تصویب قانون از فرصت هایی که قانون برایشــان فراهم کرده استفاده کنند 
ولی نکردند خیلی مورد پسند افکار عمومی نیست. درواقع اینها می خواهند با 
حربه قانون وارد شــوند.« رییس فراکسیون ورزش با تاکید بر اینکه باز کردن 
پای مجامع بین المللی به این قضایا خاف مصالح و منافع ملی  است، می گوید: 
»من از زحمات آقای تاج تشــکر می کنم و معتقدم ایشــان می تواند به عنوان 
مشــاور در خدمت ورزش کشور و فدراســیون فوتبال باشد ولی به عنوان برادر 
به ایشــان توصیه می کنم به قانون منع به کارگیری بازنشستگان تمکین کنند. 
مسلما مردم هم قدردان زحمات و افتخارآفرینی ایشان خواهند بود. اگر پیش 
از این قانونی وجود داشــته که آقای تاج می تواند از آن اســتفاده کند بامانع 
است زیرا در قانون مصوب مجلس نیامده که قوانین ضد این احکام لغو شود اما 

بحث مهمتر این است که افکار عمومی چنین امری را نمی پذیرد.«

توصیه مجلس به تاج: استعفا بده
نمایندگان مجلس اعتقاد دارند که تاج باید از ســمت خود استعفا بدهد. 
یکی دیگر از اعضای هیات رییســه فراکســیون ورزش مجلس شورای اسامی 

گفت که رییس فدراسیون فوتبال باید از سمت خود کناره گیری کند.
ســیدکاظم دلخوش با اشــاره به انتشــار اخباری مبنی بر ابقای تاج در 
فدراســیون فوتبال با استناد به ماده 60 قانون مدیریت خدمات کشوری گفت: 
»قانون مصوب مجلس درباره منع به کارگیری بازنشستگان قانون موخر است و 
باید به این قانون استناد شود مگر اینکه نیاز به اصاحات وجود داشته باشد.«
وی با اشــاره به دیدار رییس فدراســیون فوتبال با رییس مجلس و اعام 
نظر علی اریجانی مبنی بر اینکه قانون منع به کارگیری بازنشســتگان شــامل 
فدراســیون ها می شود، یادآور شد: »با وجود قانون مصوب مجلس تاج باید کنار 
برود و در این باره نظر رییس  مجلس صائب اســت.« دلخوش با بیان اینکه اداره 
قوانیــن مجلس باید نظــر خود را درباره ابقای رییس فدراســیون فوتبال اعام 
کند، می گوید: »همه باید به قانون منع به کارگیری بازنشستگان تمکین کنند.« 
این عضو فراکســیون ورزش در پایان درباره طــرح مباحثی درخصوص تعلیق 
عضویت ایران در کنفدراســیون فوتبال آســیا در صورت کناره گیری تاج گفت: 

»مگر مملکت با رفتن آدم ها به هم می ریزد؟ قطعا چنین اتفاقی نخواهد افتاد.«

تیم مارادونا در آستانه صعود به دسته اول
باشــگاه دورادوس مکزیک که هدایت آن برعهده دیگو مارادونا اســت، با 
غلبه بر مینروس ده زاکاتکاس موفق شــد به نیمه نهایی پلی آف دســته دوم 
مکزیک صعود کند. تک گل وینیســیو آنگولــو در دقیقه 65 کافی بود تا تیم 
مارادونا، با برتری 1-0 در دیدار برگشــت، پس از تساوی 0-0 در دیدار رفت، 
راهی دور بعد رقابت ها شــود. دورادوس پس از گل آنگولو، ده نفره نیز شد. ادر 
کروز، بازیکن این تیم از زمین مسابقه اخراج شد تا کار تیمش برای نگه داشتن 
بازی دشوارتر شــود. با این حال، بازی با تک گل آنگولو به پایان رسید تا تیم 
مارادونــا به نیمه نهایی صعود کرده و یک گام به صعود به دســته اول مکزیک 
نزدیک تر شــود. تحت هدایت مارادونا، دورادوس تنها یک شکست در 9 بازی 
خود داشــته که پیش از حضور او، 3 شکســت و 3 تساوی را تجربه کرده بود. 
دورادوس که در سید هفتم وارد پلی آف خواهد شد، باید به مصاف برنده دیدار 

آتانته و اواکساکا برود و در صورت پیروزی، به فینال خواهد رسید.

 دين محمدی: استقال بايد 
چند بازيکن را کنار بگذارد

ســیروس دین محمدی، پیشکســوت باشگاه اســتقال در مورد وضعیت 
اســتقال و اینکــه آیا آبی پوشــان می توانند در ادامه مســابقات وارد کورس 
قهرمانی شــوند یا خیر، گفت: »با این شرایط معتقدم که استقال آینده خوبی 
نــدارد، مگر اینکه برای نیم فصل دوم تیم را تقویت کنند. شــش هفت بازیکن 
اســتقال در حد این تیم نیســتند که خارجی ها هم جزو این نفرات محسوب 
می شوند. استقال باید برای نیم فصل دوم چند بازیکن را کنار بگذارد و نفراتی 

باکیفیت جذب کند تا تیم از لحاظ فنی و نتیجه گیری پیشرفت کند.«

اوجهيجاندرليگملتهایاروپا
صعود انگلیس، سقوط کرواسی به دسته دوم

اصفهانیان: می خواهیم بین داوران و باشگاه ها ارتباط نزديک ايجاد کنیم

انگلیس بــا برتری دو بر یــک مقابل 
کرواســی توانســت به مرحلــه نهایی لیگ 
ملت هــای اروپــا صعود کند و فینالیســت 
 جام جهانی را به دســته دوم این مسابقات 

فرستاد. 
انگلیس تا دقیقه 78 از حریفش عقب 
بود و در آستانه ســقوط به دسته دوم قرار 
داشــت، ولی بــا دو گل متوالی توانســت 

سرنوشت این گروه را تغییر دهد.
نیمــه اول کم حادثه بود و با تســاوی 
بدون گل به پایان رسید. کراماریچ، مهاجم 
کرواســی در دقیقه 57 پس از دریبل جان 
اســتونز دروازه انگلیس را باز کرد. دقایقی 
بعد بروزویچ در موقعیت تک به تک فرصت 
زدن گل دوم را داشــت، ولی تعلل بیش از 
اندازه هافبک کرواســی به مدافعان انگلیس 

اجازه داد برگردند و توپ را دفع کنند.
انگلیس تاش زیادی برای جبران گل 

خورده داشــت، ولی در خلق موقعیت ناکام 
بود. ساوت گیت برای تغییر جریان بازی دله 
الی، جســی لینگارد و جیدون سانچو را به 

زمین فرستاد و توانســت با فشار بیشتر در 
دقایق آخر به دو گل برسد.

در دقیقه 78 انگلیــس روی یک اوت 

دســتی بلند گومز به گل رسید. هری کین 
توپ را با ضربه سر به سمت دروازه فرستاد 
تا لینگارد از نزدیکی خط، دروازه را باز کند. 
البته این گل هم برای انگلیس کافی نبود و 

این تیم با تساوی هم سقوط می کرد.
فشــار انگلیــس ادامه پیدا کــرد و در 
دقیقــه 85 بــه گل برتــری رســید. هری 
کین این بار ســانتر چیلول روی یک ضربه 
 ایســتگاهی را با تکل به تور دروازه کرواسی 

رساند.
با این نتیجه انگلیس بااتر از اســپانیا 
بــه نیمه نهایی لیگ ملت هــای اروپا صعود 
کرد و کرواســی به دســته دوم رفت. شنبه 
شــب هــم پرتغال توانســته بود بــه نیمه 
نهایــی صعود کند و میزبــان مرحله نهایی 
خواهــد بود. بلژیــک یا ســوییس و هلند 
 یا فرانســه مربــع مرحله نهایــی را تکمیل 

می کنند.

چندیــن هفته از لیــگ برتر می گذرد 
اما تیم هــا از نحوه قضــاوت داوران راضی 
نیســتند، اصفهانیان رییس کمیته داوران 
در خصوص عملکــرد داوران در هفته هایی 
که گذشــت اینطور می گوید: »نشستی را 
با گروه آنالیــز داوری برگزار کردیم و فیلم 
بازی های هفته های یازدهم و دوازهم لیگ 
برتر و هفته ســیزدهم لیگ دسته اول را به 
طور کامل بازبینی و بررسی کردیم. در 16 
بازی برگزارشــده در مســابقات لیگ برتر 
فوتبال متأسفانه داوران ما در هفته یازدهم 
دو اشــتباه و در هفته دوازدهم یک اشتباه 
داشــتند. به  هر حال داور اشتباه می کند و 

ایــن جزیی از فوتبال اســت، البته ما تمام 
تاش مان را می کنیم که این اشــتباهات را 

به حداقل برسانیم.«
ادامــه  در  داوران  کمیتــه  رییــس 
می گویــد: »قصد داریم برای نخســتین بار 
را  داوری  دانش افزایــی  توجیهــی  کاس 
برای ســرمربیان، کاپیتان هــا و کادر فنی 
باشــگاه های لیگ برتری برگــزار و ارتباط 
نزدیکــی را بین باشــگاه ها و داوران ایجاد 
کنیم. همچنیــن از تمــام مربیانی که در 
فوتبال ایران حضور دارند و برای ما بســیار 
قابل احترام هستند، درخواست داریم فیلم 
مســابقات را آنالیز کنند و بافاصله بعد از 

بازی و فقط به خاطر یک صحنه، داوری ها 
را زیر سوال نبرند.«

عضــو هیات رییســه فدراســیون در 
خصوص اشــتباه داوران اینطــور می گوید: 
»به  هر حال ما همواره در کمیته داوران در 
تاش هســتیم که میزان اشتباهات داوری 
را کــم کنیم. به عنوان مثــال برای انتخاب 
یک داور مناســب در بازی، بررسی و آنالیز 
انجام می دهیم تا تیم داوری که این مسابقه 
حســاس را قضاوت می کند، مشکلی از نظر 
داوری نداشــته باشــد. گاهی اوقات البته 
اشتباه هم پیش می آید. ما نمی گوییم فارغ 
از اشتباه هستیم اما باید نقاط قوت کمیته 

داوران هم دیده شود.«
 اصفهانیان در پایــان درباره بازی های 
لیــگ  ســیزدهم  هفتــه  در  برگزارشــده 
»دیدارهای  فوتبال می گویــد:  اول  دســته 
برگزارشده در لیگ دســته اول فوتبال را با 
دقــت ارزیابی کردیم و بــا توجه به گزارش 
ناظــران داوری و فیلم بازی هــا، داوران ما 
در یک مســابقه اشــتباه تأثیرگذار داشتند. 
با توجه به تأکید رییس فدراســیون فوتبال 
در حال برنامه ریزی هســتیم که از سیستم 
VAR )کمک داور ویدئویی( در ورزشگاه ها 
 اســتفاده کنیــم تــا اشــتباهات داوری را 

به حداقل برسانیم.«

وصال روحانی
Vesal Rohani
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 کی روش حق دارد 
از ما خوشش نیاید

در واکنــش به همه گایه های 
به حق برانکــو، خبرنگاری ادعا کرد 
که شــاید برخی ها با پرســپولیس 
برانکــو و موفقیت های او مشــکل 
دارند که مرد کروات اینطور واکنش 
نشان داد: »بله حق با شماست. من 
هم به خاطر همین به کی روش حق 

می دهم که از ما خوشش نیاید.«

به کاندیدا شــدن علیرضا بیرانوند 
بــرای دریافت جایزه مرد ســال ۲۰۱۸ 
فوتبال آســیا هیچ انتقادی وارد نیست. 
کمتریــن حــق دروازه بــان ملی پوش 
پرسپولیس شاید همین قرار گرفتن در 
جمع نامزدهای نهایــی بهترین بازیکن 
ســال آسیا باشد و توپ طایی که برای 
جایــزه بهترین بازیکــن در نظر گرفته 
است.  اســت. چرایش مشــخص  شده 
در جام جهانی ۲۰۱۸ روســیه بیرانوند 
درخشان ترین ستاره فوتبال ایران بود و 
بعد از آن هم با 7 کلین شــیت در لیگ 
قهرمانان، با پرســپولیس در فینال این 
تورنمنت به میــدان رفت. در تمام این 
مدت رسانه های ایرانی و غیرایرانی چنان 
این دروازه بان را تحسین کردند که حاا 
دیگر ای اف ســی نمی تواند او را نادیده 
بگیرد. هر چند خوِد کنفدراســیون هم 
در تمام ماه های اخیر نگاهش به علیرضا 
بیرانوند خیره بود و مدام با دوربین او را 
همراهی می کرد. پس عجیب نیست که 
این دروازه بــان را در جمع بهترین های 

قاره کهن ببینیم.

البتــه اینکه چنیــن خبری چقدر 
رســمیت دارد، هنوز مشــخص نیست 
اما ســایت گل ادعا کرده کنفدراسیون 
فوتبال آســیا ســه نامزد نهایی بهترین 
بازیکن سال ۲۰۱۸ آسیا را اعام کرده 
و دروازه بان ۲6 ساله پرسپولیس هم در 
این فهرست حضور دارد. رقبای علیرضا 
بیرانوند برای تصاحب توپ طای آسیا 
هم دو تــا از همان بازیکنانی هســتند 
که در لیگ قهرمانان امســال مقابل او 
به میدان رفتند. یوما ســوزوکی مهاجم 
تیم کاشــیما آنتلرز ژاپــن و عبدالکریم 
حســن مدافع ملی پوش تیم السد قطر، 
رقیبــان بیرانوند در کســب جایزه مرد 

سال فوتبال آسیا هستند.
کاشیما  با  قهرمانی سوزوکی  شاید 
و انتخــاب شــدنش به عنــوان بهترین 
بازیکن این مســابقات اینطور القا کند 
که او شــانس بیشتری دارد اما فراموش 
نکنید کــه بیرانوند هم به عنوان بهترین 
دروازه بان لیگ قهرمانان ۲۰۱۸ انتخاب 
شد و پیش از آن در جام جهانی چشم ها 

را خیره کرده بود.

تا بازی پرسپولیس و پیکان کمتر 
از یک روز فاصلــه داریم اما چانه زنی ها 
همچنــان ادامه دارد. این بــار نوبت به 
پرسپولیس  باشگاه  روابط عمومی  مدیر 
رســیده که موافقت این باشگاه با بازی 
در روزهای فیفا و بدون ملی پوشــان را 
تکذیب کند: »ســازمان لیگ گفت در 
صورتی بازی با پیکان را عقب می اندازیم 
که به ما نامه رســمی بزنیــد اما وقتی 
این کار را انجام دادیم، ســعید فتاحی 
زنگ زد و گفــت باید قبول کنید بدون 
ملی پوشان با پیکان بازی کنید. ما نامه  
زدیم و خواهان لغو بازی مان شــدیم اما 
کجای نامه گفته ایم در فیفادی و بدون 
ملی پوشان بازی می کنیم؟ ! در آن جلسه 
هفت، هشت نفر دیگر حضور داشتند و 
می توانند شهات دهند. اصا قرارمان بر 

این نبود که ما بدون ملی پوشــان بازی 
کنیم. بحث سازمان لیگ و آقای سعید 
فتاحی این بود که برای یکســان شدن 
نامه هــا، ما این نامه ها را بزنیم اما ظاهرا 
بحث اصلی، نحوه برنامه ریزی مسابقات 
پرسپولیس  که  نمی کردند  فکر  اســت. 
به فینال آســیا بــرود و گویا مشــکل 
 این اســت که ما بــه فینال آســیا راه 

پیدا کردیم.«
پندار خمارلو سپس به کی روش که 
دلیل غیبتش در فینال لیگ فهرمانان را 
تهدید او از ســوی لیدرهای پرسپولیس 
عنوان کرده، پاسخ داده است: »کی روش 
اســمی از باشگاه پرســپولیس نبرده و 
باشگاه پرسپولیس هم با اینکه سرمربی 
تیم ملــی بارها به برانکــو توهین کرده، 
همواره از تیم ملی حمایت کرده است.«

این بار برای توپ طای آسیا

نه تهدید و نه تعهد

رقابت دوباره بیرانوند و سوزوکی

آخرین تکذیبیه  های پرسپولیس:

بیرانوند ارزش یک بازیکن اروپایی را دارد

برانکو: بازی می کنیم چون ترسو نیستیم
امروز فیفادی اســت اما برخاف مقررات 
فوتبال، مــا با پیکان بازی داریــم. ظاهراً هم 
خودمــان مقصریم که به فینال لیگ قهرمانان 
آســیا رسیدیم! آیا کسی از شــما به یاد دارد 
تیمــی در فیفادی بازی کرده باشــد؟ اگر چه 
مدیرعامل باشــگاه هم به ما اعام کرد که اگر 
مایل هســتید می توانید مقابــل پیکان بازی 
نکنیــد اما مــن گفتم بازی می کنیــم تا فکر 
نکنند بزدل هســتیم. باید نشان بدهیم که از 
هیچ چیز نمی ترسیم. طبیعی است که در این 
بازی هم به بلندپروازی های  مان ادامه خواهیم 
داد و به زمین می رویم که پیروز شویم. با تمام 
احترامی که برای پیکان قایلم و این تیم سال 
گذشته ما را در دیدار رفت شکست داد، واضح 
است که ما به دنبال پیروزی و قهرمانی مجدد 
هســتیم. ما امروز بازی می کنیم اما بیرانوند، 
نوراللهی، بشــار رسن، طاهرخانی و دو بازیکن 
مصدوم  تیــم یعنی ماهینــی و انصاری را در 

اختیار نخواهیم داشت.
 

 بیرانوند در تیم  ملی هم 
مربی دروازه بانی خوبی دارد

علیرضــا بیرانوند واقعاً اســتحقاق جایزه 
بهترین بازیکن آسیا را دارد و لیاقتش را بارها 
نشان داده است. من معتقدم او بهترین بازیکن 
آســیا خواهد شد. قبًا هم گفته ام که بیرانوند 
ارزش یک بازیکن اروپایی را دارد. او کیفیتش 
را در تیم  ملی هم نشان داده و آنجا هم مربی 

دروازه بانی خوبی دارد!
 

قهرمان نشدن ما خیلی ها را خوشحال کرد
مــا مقابل نســاجی و نــود ارومیه بدون 
ملی پوشــان مان بازی کردیم. پنج روز قبل از 
فینال لیگ قهرمانان هم با سایپا بازی کردیم 
که آن مسابقه به یمن داور، مساوی شد. هرگز 
به دنبال اولویت خاصی نبودیم. اگر کســی با 

لیگ همکاری کرده باشد، آن ما بودیم. 
اینکــه برخی ها به ما اعتقاد نداشــتند به 
جای خود بماند. بعد از آن هم این مشــکات 
پیش آمد. یکی به من توضیح بدهد آیا طبیعی 
اســت که ما بدون چهــار ملی پوش مان بازی 

کنیم؟!
 چیــزی که فتاحی گفته اســت، صحت 
ندارد. مســاله دیگر این است که خیلی ها فکر 
نمی کردنــد ما به فینال لیگ قهرمانان آســیا 

صعود کنیم و حتی از عدم موفقیت ما در فینال 
و قهرمان نشدن مان هم خوشحال شدند.

 
رفتار مربی تیم  ملی توهین به هواداران 

پرسپولیس و فوتبال ایران بود
پرســپولیس همواره از تیــم  ملی حمایت 
کرده اســت. جدا از اینکه هــر کس می خواهد 
ســرمربی تیم  ملی باشد، ما همیشه تیم  ملی را 
حمایت می کنیم. تاکنون آیا کسی از زبان من یا 
بازیکنان تیمم یک کلمه علیه تیم  ملی شــنیده 

است؟ 
امــا واکنش مربی تیم  ملی پــس از فینال 
لیــگ قهرمانان آســیا را همه دیدنــد که چه 
موضعی نسبت به تیم ما داشت. رفتار این مربی 
توهین به باشــگاه پرسپولیس و هوادارانش و در 

واقع همه دست اندرکاران فوتبال ایران بود.

 
آقایان چهره واقعی شان را نشان دادند

گفته اند هدف مربی تیم ملی از انجام دادن 
آن حــرکات در جایگاه ویژه ورزشــگاه آزادی 
تبریک به زیکو بوده اســت کــه باید بگویم بله! 
مربی تیم  ملی چهار پنج متر طول دستش است. 
او مثل تلسکوپ می خواسته به شیشه بکوبد. آنها 
چهره واقعی خودشان را نشان دادند و این خیلی 

ساده است.
 

هیچ کس کی روش را تهدید نکرده
این ادعای کی روش که به دلیل تهدید شدن 
از سوی لیدرهای باشگاه پرسپولیس به تماشای 
بازی فینال لیگ قهرمانان نرفته بدجوری برانکو 
را عصبانــی کرد؛ آنقدر که اینطور به آن واکنش 
نشان داد: »باشگاه ما کانون هواداران دارد و اگر 

این کانون بیانیه ای داده است، به ما نشان دهند 
تا ما شــدیدترین برخوردها را انجام دهیم. شاید 
شــخصی به صورت خصوصی در صفحه خود در 
شــبکه های اجتماعی یا جایی چنین حرفی زده 
باشد که من درباره اش چیزی نمی دانم اما کانون 
هواداران ما هیچ  وقت چنین چیزی نگفته است.

 
همه  چیز باید سر جای خودش باشد

اینکــه بازیکنــان تیــم امیــد بــه اردوی 
پرسپولیس برنگشتند، یک موضوع کامًا عادی 
اســت. تیم امید اگر بازیکنان پرسپولیس را آزاد 
کند، باید بازیکنان اســتقال و تراکتورسازی را 
هــم آزاد کند. آن وقت کرانچار و اســتیلی باید 
بــدون بازیکن بازی کنند. ایــن بحث مربوط به 
ســازمان لیگ نیســت، بلکه بحث سرمربی تیم  
ملی است. بحث این است که برنامه ریزی بازی ها 

باید درســت انجام شــود تا همه چیز سر جای 
خودش باشد. آیا شما می دانید ما بعد از دیدار با 
پیکان با چه تیمی بازی داریم؟ تراکتورسازی؟ 
چطــور ما باید با تراکتورســازی بازی کنیم در 
حالی که باید قبل از آن با ذوب آهن و ســپاهان 
بــازی می کردیم؟! یکی ایــن را به من توضیح 
دهد. وقتی بحــث لغو دیدار ما با پیکان بود، به 
ما گفتند با پیکان بــازی می کنید یا با تیم نود 
ارومیه؟ من هم اعام کــردم با تیم نود ارومیه 
بــازی می کنیم و در مورد بازی بــا پیکان قرار 
شد ســازمان لیگ تصمیم بگیرد. باز هم اعام 
می کنم می توانســتیم با پیکان بازی کنیم اما 5 
روز قبل از فینال لیگ قهرمانان آســیا با سایپا 
بازی کردیم. شــما ببینید چند بازی تیم السد 
قطر پیش از بازی با ما عقب افتاد؟ من یک چیز 
را به صراحــت بگویم، ما اصا به دنبال تخفیف 
نیســتیم و هر 3 روز یک بــازی می کنیم چون 

وظیفه من برنامه ریزی نیست.
 

 
بازی می کنیم و باز هم برنده می شویم

یکی از مســووان ســازمان لیــگ گفته 
بــود برانکو با کرانچــار تماس گرفتــه و به او 
گفته بازیکنان تیم امید را آزاد نکند. شــنیدن 
ایــن موضوع همان چیزی بود که آتش خشــم 
سرمربی پرسپولیس را شعله ور کرد: »چه کسی 
گفته که من با کرانچــار حرف زده ام؟ هر کس 
این حرف را زده باید خجالت بکشــد. کســی 
که این حرف را می زنــد هم کرانچار را تخریب 

می کند، هم سازمان تیم های ملی را. 
من اگر به کرانچار زنگ می زدم 5 بازیکنم 
به تیم امید می رفت، نه فقط طاهرخانی! باز هم 
می گویم کســی که این حرف را می زند اگر فکر 
می کنــد ما احمق و ابله هســتیم، باید خجالت 
بکشد. ما به قانون اســتناد کردیم و گفتیم در 
فیفــادی بازی نمی کنیم چــون هیچ جای دنیا 
چنین قانونی وجود ندارد. در فدراسیون فوتبال 

هم قانون این اســت اگــر 3 بازیکن ملی پوش 
داشته باشــید، بازی شما لغو خواهد شد. در هر 
صــورت ما امروز بازی خواهیم کرد و این بار هم 
بازی مــان را خواهیم برد. اینکــه بازی با پیکان 
را به تعویق نینداختند، اصا مهم نیســت. ما با 
جوانانمــان بازی می کنیم. تنها ســوال من این 

است که چرا مقررات را رعایت نمی کنند؟
 

باید از خودشان خجالت بکشند
در تکذیــب تماس برانکو با ســرمربی تیم 
امیــد، رضا چلنگر گفته بود کــه موبایل زاتکو 
کرانچــار چند روزی اســت گم شــده و برانکو 
ایوانکوویچ هیچ تماســی با او نداشــته اســت. 
موضوعی که خود پروفسور هم درباره اش گفته: 
»من این را نمی دانم. کرانچار وقتی به ایران آمد 
من به کرواســی رفتم. من و او 4۰ ســال است 
که دوست هســتیم و همچنان دوست خواهیم 
بود. کرانچار در کارش بســیار موفق اســت. باز 
هم می گویم کســی که ایــن حرف ها را علیه ما 
زده و گفته من از کرانچار خواســته ام بازیکنان 
امید را در اختیار پرســپولیس نگذارد، واقعا باید 
خجالت بکشد که استقال سرمربی تیم امید را 

زیر سوال برده است.
 

با چند بازیکن جدید به توافق رسیده ایم
سرمربی پرســپولیس در مورد جلسه ای که 
بعد از بازگشتش با مدیر عامل باشگاه پرسپولیس 
داشــت و آیا در این جلســه در خصوص نقل و 
انتقــاات باشــگاه در نیم فصــل بــا حمیدرضا 
گرشاسبی صحبت کرده یا نه، چنین گفت: »بله 
من با گرشاســبی جلسه داشــتم. این موضوعی 
اســت که ما روزانه بــه آن می پردازیم. طبیعی 
اســت ما در نیم فصل بازیکــن خواهیم گرفت و 
حتــی توافقاتی هم کرده ایم اما قبل از ماه ژانویه 

نمی توانیم هیچ بازیکنی را جذب کنیم.«
 

 کسی که درباره حقوق من حرف زده 
باید اخراج شود

از قول یکی از مسووان باشگاه پرسپولیس 
اعام شــد برانکو با وجود مبلغی که از باشــگاه 
دریافت کرده، همچنان طلبکار است اما خودش 
میلی به صحبت درباره این موضوع نشــان نداد: 
»من مقابل افکار عمومی در مورد مســائل مالی 
حرف نمی زنم. نمی دانم چه کســی از باشگاه در 
مورد حقوق مربیان با شما حرف زده و واقعا اگر 
کســی این حرف را زده باشــد، من اصرار دارم 
که از باشــگاه اخراج شــود. همانطور که شــما 
نمی دانید همکارتان چقــدر حقوق می گیرد، ما 
هم همینطور هســتیم. بله، من با باشــگاه کار 
می کنم و طلبی هم وجود دارد اما قرار نیســت 

کسی درباره اش حرفی بزند.«

پرسپولیس بعد از گرشاسبی: 
حذف از لیگ قهرمانان

گرشاسبی  حمیدرضا  برکناری  خبر 
از مدیریت باشگاه پرسپولیس وقتی برای 
هواداران آزاردهنده تر شــد که شایعه ها 
به جای  محمدنبی  مهدی  جانشــینی  از 
او گفتند. اتفاقی که باعث شــد هواداران 
پرســپولیس کمپین »نه به نبی« را راه 
بیندازنــد و بعد در مخالفــت با انتخاب 
احتمالی او به صفحه وزیر ورزش هجوم 
بردند. توجیه شــان هم این بود که نبی 
از حامیــان کی روش اســت و حضورش 
می تواند مقدمه ای باشد برای دور کردن 
برانکو از پرســپولیس. این موضوع حتی 
خوِد نبی را هم به واکنش واداشت: »من 
سابقه همکاری با برانکو  را در زمان حضور 
در فدراســیون فوتبال و در مســابقات 
انتخابی جهانی ۲۰۰6 و این مســابقات 
را دارم. ایشــان فــردی تحصیلکــرده، 
باســواد و یک مربی درجه یک است که 
عملکردی بی نظیر در پرسپولیس از خود 
بجا گذاشته اســت. کارنامه ایشان نشان 
داده که با حضور او پرســپولیس گمشده 
خود را یافته و هر کسی که مدیریت این 
باشــگاه را برعهده گیرد باید حفظ او در 

اولویتش قرار گیرد.«
او البته به شایعه مدیرعاملی اش در 
باشگاه پرســپولیس پاسخ روشنی نداده 
اما از حرف هایــش درباره برانکو این طور 
برمی آید که خیلی هم به نشســت پشت 
میز گرشاســبی بی میل نیست. هواداران 
اما همین حاا مقابل او موضع گرفته اند 
و از طرفی حمیدرضا گرشاسبی به گفته 
خــودش فعا در باشــگاه پرســپولیس 
می ماند: »فعا قرار است تا ۱5 آذر باشیم 
اما در مورد حضور نبی در باشگاه خودم 

هم خبر موثقی ندارم.«
چیزی که مهدی تاج را در فدراسیون 
فوتبال نگه داشت، ترس از تعلیق بود و حاا 
می گویند تغییر مدیریت باشگاه پرسپولیس 
با قانون دولتی هــم باعث محرومیت این 
باشــگاه خواهد شــد. در این رابطه میزان 
نوشــته: »از آنجا که به ای اف ســی اعام 
شــده دو باشگاه پرســپولیس و استقال 
خصوصی هســتند و حتی اساســنامه دو 
باشــگاه به همین منظور تغییراتی داشته، 
اگر ای اف ســی متوجه شود پرسپولیس و 
اســتقال هنوز زیر نظر دولت هستند و با 
قانون دولتی مدیرعامل باشگاه پرسپولیس 
تغییر کرده، به احتمال فراوان پرسپولیس 
از لیگ قهرمانان آسیا کنار گذاشته خواهد 
شد. البته با پیشنهاد وزیر ورزش و موافقت 
احتمالی ریاست جمهوری قرار است تا ۱5 
آذر که آخرین مهلت حضور بازنشســته ها 
در پست هایشــان اســت، پرســپولیس و 
استقال وارد فرایند خصوصی سازی شوند 

تا مدیران شان دولتی به حساب نیایند.

سوژه

کرانچار 
درکارش 
موفق است

عصبانی ترین برانکو ایوانکوویچ تاریخ را در نشســت خبری پیش از بازی پرســپولیس و پیکان دیدیم. جایی که اخم، جای آن لبخند همیشــگی را در چهره 
مــرد کروات گرفته بود و او از زمین و زمان گله کرد. حتی از خبرنگاران که حضور کم تعدادشــان در ســالن کنفرانس اینطور القا می کرد که بازی دوشــنبه 
را خیلی جدی نگرفته اند: »تعداد خبرنگاران در نشســت به حدی کم اســت که انگار بازی دوســتانه داریم!« تنها کســانی که از عصبانیت آقای سرمربی در 
امان ماندند، بازیکنان پرســپولیس بودند که برانکو بار دیگر لب به تحســین آنها باز کرد: »قبل از هر چیز بار دیگر از بازیکنانم تشــکر می کنم. با وجود تمام 
مشــکاتی که داشــتیم، آنها بســیار باافتخار و قهرمانانه در فینال لیگ قهرمانان آســیا بازی کردند، باید تکرار کنم که بازیکنان، ستاره های ما هستند.«

با بازگشــت سعید حسین پور که به 
دلیل آســیب دیدگی اردوی تیم امید در 
عمان را از دســت داد، تعــداد بازیکنان 
پرســپولیس به ۱۸ نفر رسید و قرمزها 
اردوی خود را پیش از بازی با پیکان در 
هتــل اوین برپا کردند. قــرار بود هر دو 
بازیکن امید پرســپولیس به اردوی بازی 
با پیکان بیایند اما حمیدرضا طاهرخانی 
بــا تیم کرانچار به عمان رفت و ســعید 
حسین پور که مصدوم هم هست، به جمع 
قرمزپوشان بازگشــت تا تعداد بازیکنان 

برانکو برای بازی با پیــکان به عدد ۱۸ 
برســد. ســیدجال حســینی، بوژیدار 
رادوشویچ، آدام همتی، احمد بهاروندی، 
امید  ربیع خواه،  شایان مصلح، محســن 
خلیل زاده،  علیپور، شجاع  علی  عالیشاه، 
گادوین منشــا، ســیامک نعمتی، سعید 
حسین پور، شــاهین عباسیان، ابوالفضل 
درویش وند، احســان علــوان زاده، کمال 
و احسان  اسدی  کامیابی نیا، محمدامین 
حســینی ۱۸ بازیکن پرســپولیس برای 

بازی دوشنبه هستند. 

پرسپولیس که جمعه و شنبه بدون 
سرمربی تمرین کرده بود، آخرین تمرین 
پیش از بــازی با پیکان را زیر نظر برانکو 
ایوانکوویچ که بامداد یکشــنبه به تهران 
برگشــته، انجام داد. مــرد کروات دوباره 
همــه کاره شــد و کریم باقــری که تنها 
مربــی پرســپولیس در دو روز اخیر بود، 
کنار زمین نشســت تا اســتراحت کند. 
گادوین  و  رادوشــویچ  بوژیدار  همچنین 

منشــا هم به تمرین اضافه شــدند ولی 
بشار رسن با توجه به عضویت در تیم ملی 
عراق و قرار داشــتن در روزهای فیفا که 
بازی های باشــگاهی نبایــد در آن انجام 
شود، حضور نداشت. ســعید حسین پور 
مصدوم هم به دســتور زاتکو کرانچار به 
پرسپولیس برگشــت. در این تمرین که 
میزبان آن زمین چمن پژوهشــگاه نفت 
بود و مدیرعامل باشــگاه تماشــاگرش، 

پرسپولیسی ها با گرم کردن زیر نظر مارکو 
استیلینوویچ کار خود را آغاز کردند. پس 
از آن، اجــرای پرس و ضدپرس در نیمی 
از زمین دنبال شــد و در ادامه، تمرینات 
بدنی و فیزیکی در برنامه قرار گرفت. بعد 
از آن هم برانکو بازیکنان را به فوتبال در 
نیمــی از زمین دعوت کرد و برای بخش 
پایانی تمرین، ضربات ایستگاهی و شروع 

مجدد را برگزید.

این طور کــه عضو کمیته اســتیناف 
نهایی  گفته، جلســه  فوتبال  فدراســیون 
بررسی پرونده افشین پیروانی امروز انجام 
می شــود و رای قطعی هم احتماا تا پایان 

هفته اعام خواهد شد.
پیش از این رییس کمیته اســتیناف 
فدراســیون گفته بود به درخواســت خود 
پیروانی قرار اســت مدیــران حامی مالی 
پیشین تیم ملی هم برای توضیح فراخوانده 

شوند که به همین دلیل صدور رای پرونده 
تا امروز به تاخیر افتاده.

حاا اما مهدی دادرس گفته که رای 
پرونده پیروانی همین هفته اعام می شود: 
»به دلیــل اینکه آبروی فــردی در میان 
اســت، در حال پیگیری تمام ابعاد هستیم 
تــا تصمیم نهایی را بگیریــم. باید اعضای 
کمیته استیناف اجماع داشته باشند تا رای 
قطعی صادر کنیم. همچنین از چند شاهد 

دعوت کــرده بودیم به کمیته اســتیناف 
بیاینــد که این اتفــاق رخ نداد و حاا قرار 
شــده برای ادای توضیح بیایند. در جلسه 
روز دوشــنبه آخرین مشــورت ها را انجام 
می دهیم و به امید خدا تا پایان هفته رای 
را اعام می کنیم. در این مدت خیلی تاش 
کردیم تا جزییات را بررسی کنیم و اکنون 
نمی توانم در مورد پرونده صحبت کنم. باید 

منتظر بمانید تا رای نهایی اعام شود.«

پرسپولیس با بازگشت یک مصدوم 18 نفره شد

برانکو برگشت، باقری بیکار شد

دوشنبه، آخرین جلسه بررسی پرونده افشین پیروانی

پرسپولیسی ها در ۲4 بازی مقابل جالی ۹ برد به دست 
آورده انــد، ۸ بار مجید جالی آنها را برده و 7 تقابل آنها 
هم بدون برنده به پایان رسیده است. در این ۲4 تقابل، 
سهم سرخپوشــان پایتخت 3۱ گل بوده یعنی به طور 
میانگین ۱/۲۹ گل زده در هر بازی. شــاگردان جالی 
هم ۲۸ گل به پرســپولیس زده اند که به طور میانگین 
۱/۱6 گل زده در هــر بــازی می شــود. مجید جالی 
اگر بتواند در بازی روز دوشــنبه از ســد لشکر نصفه و 
نیمه پرســپولیس بگذرد، ضمن اینکه به تنهایی مربی  
می شود که بیشــترین برد را در تاریخ لیگ برتر مقابل 
این تیم داشــته، در تعداد برد و باخت در لیگ برتر هم 
با پرسپولیســی ها برابر می شود. گذشته از خستگی این 
چند ماه، بگومگوهای اخیر بر ســر برگزاری و یا تعویق 
ایــن بازی هم بهانه خوبی بوده برای به هم زدن تمرکز 
پرســپولیس که باید ببینیم آیا جوان های کم تجربه اش 

حریف تیم سرسخت مجید جالی می شوند؟

میهمان- وحید شیخ ویســی، حجت حق وردی، سجاد 
مشکل پور، علی حمودی، شاهین ثاقبی، مگنو باتیستا، 
مهدی مومنی، آرمان قاســمی، ســیدمهران موسوی، 

امیرحسین کریمی، محمد قاضی

نگاه فنی

چهره های ویژه

ترکیب احتمالی

 دوشنبه 97/8/28، بازی معوقه هفته نهم از هجدهمین 
دوره لیگ برتر، ورزشــگاه آزادی، ســاعت 16:15
محمدرضا  کمک ها:  مرجان زاده،  مهدی  داور: 

ابوالفضلی، سعید علی نژادیان

پرسپولیس -  پیکان

 نبرد 
نابرابر

میزبان-بوژیدار رادوشــویچ، سیدجال حسینی، شجاع 
خلیل زاده، شــایان مصلح، ســیامک نعمتی، محســن 
ربیع خواه، کمال کامیابی نیا، امید عالیشاه، آدام همتی، 

گادوین منشا، علی علیپور

حضــور کوتاه مدت قاضی در پرســپولیس آنقدر جذاب 
نبود که حاا با اشــتیاق بنشــاندمان پای تقابل امروز. 
بدون تردیــد دعواهای اخیر آنها بر ســر قراردادی که 
هرگز تسویه نشد، بیشترین انگیزه را برای این رویارویی 

به هر دو طرف خواهد داد.

محمد قاضی 11

جالی حاضــر بود همه بازیکنانش را از دســت بدهد اما 
نعمتی را نه. حاا اما باید تیمش را به دیدار پرسپولیســی 
بفرستد که یکی از ستاره هایش همین سیامک نعمتی است 
و حتما سرشار از انگیزه برای خودنمایی مقابل تیم سابقش.

سیامک نعمتی 88

در نظرســنجی یک نشریه اروپایی، 
هواداران پرســپولیس در جایگاه ســوم 
قرار  دنیــا  فوتبال  بهتریــن هــواداران 
گرفتند. نشریه مارکای اسپانیا در پایگاه 
اینترنتی خــود یک نظرســنجی انجام 
داد و از مخاطبانــش خواســت بهترین 
و پرشــورترین هــواداران فوتبال دنیا را 

انتخاب کنند.
در پایــان ایــن نظرســنجی که 4 
میلیــون نفــر در آن شــرکت کردند، 
به عنوان  اروگوئه  پنــارول  تیم  هواداران 

بهتریــن هواداران معرفی شــدند و یک 
میلیــون و 7۰۰ هــزار رأی را بــه خود 
اختصاص دادند. پــس از آنها، هواداران 
تیم پالمیــراس برزیــل در جایگاه دوم 
قــرار گرفتند. آنها با یــک میلیون رأی 
این جایگاه را به دســت آوردند. سکوی 
بهترین هواداران فوتبال دنیا با هواداران 
پرسپولیس کامل می شود که 4۰۰ هزار 
از آرا به آنها تعلق دارد. هواداران پنارول 
به خاطر تشــویق بی وقفه تیم شــان در 

تمام ۹۰ دقیقه بازی معروف هستند. 

هواداران پرسپولیس، در رده سوم برترین هواداران دنیای فوتبال

عکس نوشت

هر چه دست های برانکو خالی تر می شود، جوان هایش را امیدوارتر 
می بینیــم. آنها با همین انگیــزه، خود را برای بــازی مقابل تیم 
سرسخت پیکان آماده کرده اند که البته باید ببینیم کدام شان آنقدر 
خوش شــانس اســت که به عنوان بازیکن تعویضی به میدان برود.

عصبانی ترین چهره برانکو را در تمرین روز یکشنبه دیدیم و البته 
نیازی هم نبود دنبال دلیل این عصبانیت بگردیم. آقای ســرمربی 
از برنامه ریزی ســازمان لیگ عصبانی بود و در فکر اینکه بدون 
ملی پوشــانش ترکیب یازده نفره پرســپولیس را چطور بچیند.

بــا بازگشــت کروات هــا، کریم باقــری بیکار شــد. او که در 
روزهای جمعه و شــنبه بــه تنهایی تمرینات پرســپولیس را 
اداره کــرده بود، دیروز با لباس شــخصی به محــل تمرین آمد 
و تمــام مدت، مثــل یک تماشــاگر کنار زمین ایســتاده بود.

احسان علوان زاده یا 
آدام همتی؟ از این دو، 
یکی در بازی با پیکان 

ثابت خواهد شد که 
خب معلوم است دومی 

شانس بیشتری دارد. 
مگر اینکه عالیشاه 

همچنان شرایط بازی 
نداشته باشد که در آن 

صورت علوان زاده هم 
ثابت می شود.
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بایکوت، واکنش به آنهایی که نقش رسانه را جدی نگرفتند

قرار بود اینجا مصاحبه کی روش را بخوانید

 در ســریال معــروف و پربیننــده 
House of cards )خانه پوشالی( و 

در فصل پایانی، رییــس جمهور تازه کار 
آمریکا کــه موقعیت خــود را به خاطر 
اقدامات شــوهر ســابق و مرحومش در 
خطــر می بینــد و البته از تــرس اینکه 
اعمــال کثیــف و زد و بندهای حکومت 
خودش برما شــود شــخصا بــه منزل 
ســردبیران یکــی از روزنامه های معتبر 
واشــنگتن می رود. روزنامه نگاری که به 
شــخصه ماجرای فســاد رییس جمهور 
قبلــی را برما کرده و در دنیای رســانه 
به شخصیت مشــهوری بدل شده است. 
گزارش نویس  روزنامه نگار،  همان  همکار 
زنی است که با در دست داشتن گزارشی 
تکان دهنده، دشــمنان رییس جمهور و 
حزب مخالف را هدف گرفته و با افشای 
حقایقــی از فجایع انســانی رخ داده در 
کارخانه هــای زیرمجموعــه بنیــاد این 
چهره های سیاسی، ایشــان را تا آستانه 
محکومیت و رســوایی پیش برده است. 
در فصول قبل تر این ســریال نمونه های 
دیگری از نقش مهم و پررنگ رســانه در 
دنیای پیچیده سیاست و ایه های عمیق 
ارتباط بین سیاســیون به تصویر کشیده 
می شــود. رسانه هایی که از زد و بندهای 
اعضای کنگره و حزب ها پرده بر می دارند 
و بعضا با گزارش های پر از فکت، بااترین 
مقام های رسمی کشورشان را به چالش 

می کشند.
در دنیای ورزش و بخصوص رشــته 
پرزرق و برق و پولســاز فوتبال هم نقش 
رســانه ها در افشای فســادهای بزرگ و 
خطاهای مدیران و ورزشــکاران بســیار 
بــوده و در این خصوص بــه موارد مهم 
زیادی می توان اشاره کرد. از جمله فساد 
فراگیر و تکان دهنــده در داوری آلمان، 
فرارهای مالیاتــی بازیکنان بزرگ دنیای 
فوتبال، فســاد مالی ســپ باتر رییس 
فیفــا و معاونش جــک وارنر، داســتان 
معروف کالچوپولی و سقوط بزرگانی مثل 
یوونتوس به ســری B یا همین ماجرای 
پولشویی و فســادی که اخیرا در فوتبال 
بلژیک افشــا شــده همه و همه حاصل 
بخشی از فعالیت مثبت رسانه ها و روزنامه 
نگاران بوده که در جهت پاکسازی فوتبال 
از فساد و تباهی همواره با نگاه نقادانه به 

مسائل و البته با واکاوی در موارد حساس 
و بودار، ضمن پرداختــن به زیبایی های 
فوتبال و شور و اشــتیاقی که ستاره ها و 
تیم ها ایجــاد می کنند، ماجراهای تعیین 
کننــده و سرنوشت ســازی را در دنیای 

فوتبال رقم زده اند.
اینجــا هــم رســانه ها کمابیش به 
ماموریت خود جامه عمل پوشانده و بعضا 
اتفاقات بزرگی را در دنیای فوتبال داخلی 
رقم زده اند. فساد مالی در فدراسیون های 
قبلی، ماجــرای کارت های پایان خدمت 
جعلی بســیاری از فوتبالیســت ها، فساد 
اخاقــی و مالی که در مــدارس فوتبال 
و مســابقات رده های پایــه رخ می دهد، 
داستان مشــهور کارت به کارت داوران 
متخلف و ... بخشــی از ایــن ماجراهای 
تکان دهنده است که سرنوشت بسیاری 
از بزرگان فوتبال کشور را تغییر داده اما 
هنوز که هنوز است در کشوری که بیش 
از 181 ســال است روزنامه دارد و تعداد 
نشریات ورزشی اش قابل مقایسه با برخی 
کشــورهای صاحب فوتبال نیست، رسانه 
جایگاه واقعی اش را نــزد تصمیم گذاران 

فوتبــال، تیم ملــی -از مربــی گرفته تا 
بازیکن- و بســیاری از افراد مهم جامعه 
فوتبال پیدا نکــرده یا در موقعیتی کاما 

ضعیف می بیند.
فدراســیون  بگوییم  که  متاســفیم 
فوتبال و مهم ترین زیرمجموعه اش به نام 
تیم ملی، رســانه ها را جدی نمی گیرد و 
به جای احتــرام و فضای مثبتی که باید 
بین طرفین برقرار باشــد هر روز اتفاقاتی 
رخ می دهد که رســانه رغبتی به پوشش 
اتفاقات مهم ترین تیم فوتبال کشورش در 
ندارد.  قاره ای  آستانه مهم ترین مسابقات 
این عدم رغبت البته بازخوردی اســت از 
اتفاقاتی که در مواجهه با اصحاب رسانه ها 
در تمرین، کنفرانس، مسابقه و اردوهای 

تیم ملی رخ می دهد.
اگر از داســتان تلخ و گزنده اوسیانو 
کروز و فحاشی و حمله اش بعد از مسابقه 
اخیر با ترینیــداد و توباگو بگذریم بارها 
تیــم ملــی را دور از رســانه دیده ایم یا 
حداقل اینکه برای بخشی قابل و پرحجم 
از رسانه ها تیم ملی تیمی غریبه بوده که 
تنها در صــورت تایید ایده ها، تصمیم ها، 

برخوردهــا و جنجال هایی که کادر فنی 
ایــن تیم به راه انداختــه و پیش می برد 

قابل دوستی و دسترسی است.
موضــوع تحریــم نشســت خبری 
سرمربی تیم ملی از ســوی بسیاری از 
روزنامه هــای ورزشــی، خبرگزاری ها و 
کوچکی  موضــوع  خبری  ســایت های 
نیست و می تواند فدراسیون فوتبال و تیم 
پرطرفدار زیرمجموعه اش را به این فکر 
فرو ببرد که کجای راه را اشتباه رفته اند. 
اینکه ســرمربی تیم ملی قبل و بعد از 
بازی اخیر دوســتانه اش با رســانه های 
داخلی مصاحبه نکرد و در رختکن تیم 
پاسخگوی پرســش های خبرنگار کشور 
حریف بود درســت در ادامه رفتارهایی 
اســت که هر بار در تمریــن تیم ملی 
می بینیم؛ اینکه تمرینات آنقدر از چشم 
خبرنگار و عکاس دور می شود که عما 
چیزی برای دیــدن و عکس گرفتن یا 

خبررسانی و گزارش وجود ندارد.
اینکــه امروز چطــور تیــم ملی با 
مصاحبــه نکردن هــای اعضایــش نقش 
رســانه را به زعم خود به چالش کشیده 

شاید برای ما چیز تازه ای نبود اما ترتیب 
دادن کنفرانســی پای پــرواز به دوحه، 
حکم عقب نشــینی ســریع و صریحی را 
می توانســت ایفا کند که در جهت سالم 
نگه داشــتن اندک راه های ارتباطی بین 
تیم ملی با رســانه ها برگزار شد، غافل از 
اینکــه باید به فدراســیون فوتبال و تیم 
زیرمجموعه اش یادآوری می شد نقش  ما 
اینجا نیز درست باید شبیه همان چیزی 
باشــد که در دنیای فوتبال و رســانه در 
سایر نقاط دنیا به آن نگاه می شود و اگر 
با نگاه تحقیر آمیز فدراسیون فوتبال کمی 
سست و کمرنگ شده اما هرگز »نیست« 

و بی رنگ نمی شود.
شــاید اگر همه چیز درســت پیش 
می رفــت ایــن بخــش و این قســمت 
از صفحــات روزنامــه امــروز به شــرح 
صحبت های سرمربی تیم ملی اختصاص 
می یافت اما ارتباط رســانه - فوتبال ملی 
از سوی طرف مقابل به درستی مدیریت 
نشــد و حاصل ایــن برافروختگی فاصله 
بیشــتر رســانه ها با تیم ملی درست در 

آستانه جام ملت هاست.

صورت های مالی آماده نیست
برگزاری مجمع 

فدراسیون فوتبال در 
هاله ای از ابهام

در حالی کــه از مدت ها پیش 
مجمع  بود  شــده  گرفته  تصمیم 
عمومــی فدراســیون فوتبال در 
آذرماه تشکیل شود اما برگزاری این 
جلسه در هاله ای از ابهام قرار دارد.

هیات رییســه فدراســیون 
بود  تعییــن کرده  قبل  از  فوتبال 
مجمع عمومی این فدراسیون برای 
بررسی مسائل جاری آن در آذرماه 
سال جاری تشــکیل خواهد شد 
اما با وجود نزدیک شــدن به این 
موعد هنوز مشخص نیست جلسه 
مجمع عمومی برگزار می شــود یا 
خیر. اهمیت برگزاری این جلســه 
بدانیم 6  که  می شود  بیشتر  وقتی 
عضو فدراسیون فوتبال بازنشسته 
هســتند و قرار اســت در مجمع 

عمومی این موضوع مطرح شود.
پس از ابقای مهــدی تاج در 
فدراسیون فوتبال اعام شد موضع 
فعالیت ســایر بازنشســته ها در 
فدراسیون فوتبال در مجمع عمومی 
کفاشیان،  مطرح خواهد شد. علی 
حیدر بهاروند، فریدون اصفهانیان، 
عبدالکاظم  و  اســامیان  محمود 
طالقانی اعضای بازنشســته هیات 
رییسه هستند و محمدرضا ساکت 
نیز مشمول  فدراســیون  دبیرکل 
قانون منع به کارگیری بازنشستگان 

است.
به  دبیرکل  جابه جایی  موضوع 
هیات رییسه بازمی گردد اما تکلیف 
سایر افراد بازنشسته باید در مجمع 
مشخص شود. در واقع این افراد باید 
از ســمت خود کنار رفته و مجمع 
عمومی اعضای جدید هیات رییسه 
را انتخاب کنــد. با این حال حرف 
و حدیث هایی مطرح شــده مبنی 
بر اینکه گــزارش مالی هنوز آماده 
نشده و به همین دلیل ممکن است 
مجمع عمومی فدراسیون با تاخیر 

برگزار شود.
هیات  روز شــنبه  در جلسه 
رییسه اعام شد صورت های مالی 
آماده نیســت و همیــن موضوع 
می تواند برگــزاری مجمع عمومی 
فدراســیون فوتبال را در هاله ای 
از ابهام قــرار دهد. این اتفاقات در 
حالی رخ می دهد که پس از جلسه 
رضا  سلطانی فر،  مسعود  سه جانبه 
صالحی امیــری و مهدی تاج و بعد 
ابقای رییس فدراسیون فوتبال،  از 
این  باید  بازنشســته  افراد  سایر 
فدراسیون را ترک کنند و این اتفاق 
با برگزاری مجمع عمومی در آذرماه 
با این شرایط  رخ خواهد داد. حال 
سوال این است که آیا صورت های 
مالی تا آذرماه آماده خواهد شد یا 

خیر؟

انصاری فرد: 
قسم می خورم دنبال 

پاداش نیستیم
کریم انصاری فرد کــه می گوید تیم 
ملی دو بازی مهم در فیفادی را از دست 
داده و مشــکا ت زیادی وجود دارد، در 
پاسخ به این پرســش که آیا کینه توزی 
وجود دارد که به تیم ملی بها نمی دهند، 
گفت: »بحث کینه توزی نیســت اما من 
تعجــب می کنم که چرا بــرای تیم ملی 
ارزشی قایل نمی شــوند. تیم ملی ما در 
حال حاضر در رده بندی آسیا مقام اول را 
دارد و این جایگاه باید حفظ شــود و اگر 
می خواهیم به قهرمانی دست پیدا کنیم 
باید همه مســووان دست به دست هم 
داده تا بتوانیم نمایش قابل قبولی از خود 

ارائه دهیم.«
مهاجــم تیــم ملــی در خصــوص 
انتقادهایی که مســعود شــجاعی کرده، 
گفت: »شجاعی کاپیتان تیم ملی ماست، 
حرف هــای او، حرف دل همــه بازیکنان 
است، اگر مســعود انتقاد می کند از سر 
کینه توزی نیست، بلکه ناراحت تیم ملی 
اســت و نمی خواهد باز هم همانند چهل 
سال گذشته قهرمانی در جام ملت ها را از 

دست بدهیم.«
وی گفت: »انتظار ما از مسووان این 
اســت که برای تیم ملی وقت گذاشته و 
آنچه را در تــوان دارند برای موفقیت به 
کار بندنــد، نه اینکه مــا را به حال خود 
رهــا کرده و تنها روزهایی که تیم نتیجه 
می گیرد به دنبال گرفتن عکس یادگاری 

باشند. 
چــرا باید مــا در یک کشــور دیگر 
بازی هــای تدارکاتی خود را انجام دهیم. 
برای ما دردآور اســت کــه بازی در یک 
کشور دیگر باشد و حتی بلیت و هتل ما 
را هم کشور قطر اوکی کند و ما از طریق 
آنها یک بازی دوستانه انجام دهیم. ایران 
کشــور بزرگی اســت که همیشه بزرگ 
خواهد مانــد و در دنیا به خاطر غیرت و 
شجاعت شناخته شده است اما این حس 
بدی اســت که ما برویم و در یک کشور 
دیگر بازی کنیم و آنها تمام هزینه های ما 

را تقبل کنند.«
انصاری فرد در ادامه گفت: »مشکات 
ما در تیم ملی تنها پول یا پاداش نیست. 
قســم می خــورم دنبال چنیــن چیزی 

نیستیم. 
ما شــرایط مــردم ایــران را درک 
می کنیم، زیــرا خودمان هــم در اینجا 
زندگی می کنیــم و می دانیــم که اان 
کشــور چه مشکاتی دارد اما آیا از عراق 
کمتر هســتیم؟ آنها با داشتن مشکات 
زیاد، هیچ وقت بازی های تدارکاتی خود 
را در کشورهای دیگر برگزار نمی کنند!«

مربی آورد،  اردو گذاشت،  بازی کرد
عربستان حامی حریف ایران در جام ملت ها

تا یک ماه پیش خبر چندانی از یمن به گوش نمی رسید چون تمامی 
اخبــار پیرامون نام این کشــور به خبرهای جنگ با عربســتان اختصاص 
می یافــت امــا روز 25 اکتبر 2018 فدراســیون فوتبال یمــن با امضای 
قراردادی شــش ماهه با مربی 60 ســاله از اســلوواکی استارت خود برای 
آماده ســازی را زد تا با دعوت از 25 بازیکن شاغل در باشگاه های خارجی 
و داخلی تمرینات و اردوهای تدارکاتی آغاز شود. این اتفاق اما دستخوش 
یک خبر مهم بود آن هم حمایت عجیب و همه جانبه ای بود که فدراسیون 
فوتبال عربستان از مرموزترین رقیب ایران در گروه مقدماتی جام ملت های 

آسیا داشت.
بعد از اینکه مربی سابق یمن اوایل سال میادی چمدان ها را برای کوچ 
به بحرین و نشستن روی نیمکت رهبری تیم ملی این کشور بست، نیمکت 
یمن خالی تر از همیشــه با تردیدهای زیادی برای آینده روبه رو شد. تقریبا 
کمتر مربی حاضر بود ریســک مربیگری در این کشور جنگ زده را به جان 
بخرد اما از دو ماه قبل در اتفاقی عجیب فدراسیون فوتبال عربستان به عنوان 
حامی اصلی یمن وارد ماجرا شــد و زمینه برای امضای قرارداد این کشور با 
یک مربی خارجی را فراهم کرد. 25 اکتبر 2018 فدراسیون فوتبال یمن در 
بیانیه ای رســمی از امضای قرارداد شش ماهه با ژان کوشن مربی 60 ساله 
اسلواک خبر داد که همراه با این مربی یک بدنساز نیز به کادر فنی تیم ملی 

اضافه شد تا در کنار دو مربی بومی روند آماده سازی تیم استارت بخورد.
نخستین اردوی یمن با ســرمربی جدید با دعوت از 25 بازیکن شروع 
شــد. از جمع بازیکنان دعوت شده دو ستاره شاغل در فوتبال قطر و کویت 
به دلیل مصدومیت و مســائل خانوادگی از حضــور در اردو امتناع کردند تا 
تمرینات با 23 بازیکن آغاز شــود. اما اینکه تمرینات کجا برگزار شــد هم 
ســوژه جالبی بود چون شهر ریاض نقطه ای بود که کوشن اسلواک استارت 
خود با یمنی های جنگ زده را برای حضور در جام ملت ها زد. کشــوری که 
جنگ نابرابری با مردم یمن به راه انداخته بود با حمایت مالی گسترده خود 

زمینه آماده سازی یمن را فراهم کرد آن هم با 
در اختیار گذاشــتن یکی از بهترین کمپ های 
تمرینــی در ریاض همینطور اســکان کاروان 
ایــن تیم در هتل معروف ماریون ریاض! جالب 
اینکه برخــی روزنامه های عربســتانی ادعایی 
مطرح کردند پیرامون اینکه فدراسیون فوتبال 
عربستان با دستور مستقیم ترکی آل شیخ وزیر 
ورزش این کشور ضمانت پرداخت مالی قرارداد 
سرمربی اسلواک و دستیارانش را انجام داده اند.

یمــن در نخســتین بازی خــود در جام 
ملت های آسیا روز هفدهم دی ماه در ابوظبی 

به مصاف ایران خواهد رفت. 
از همین رو ژان کوشــن سرمربی اسلواک برای آماده سازی شاگردانش 
سه بازی تدارکاتی با اســتفاده از فیفادی های باقیمانده درخواست کرد که 
نخســتین بازی با عربســتان صورت گرفت تا شاگردان این مربی در جدالی 
نزدیک با یک گل، به ســعودی ها در ورزشــگاه مملو از تماشاگر شهر دمام 
ببازند. این بازی نشــان داد یمن تیم آنچنان دست و پا بسته ای نیست و با 
اسکلتی از تیم های جوانان و زیر 23 سال این کشور که در سال های گذشته 
نتایج فوق العاده ای در ســطح قاره کسب کرده بودند، می تواند حریفانش را 
به دردســر بیندازد. بازی بعدی یمن همزمان با رویارویی ایران با ونزوئا در 
دوحه، مقابل امارات در شــهر دبی خواهد بود. استادیوم زابل در مرکز شهر 
دبی سه شــنبه شب میزبان رویارویی شاگردان زاکرونی با مرموزترین رقیب 
تیــم ملی در جام ملت ها خواهد بــود. آخرین بازی تدارکاتی یمنی ها نیز با 
تاجیکستان هماهنگ شده تا ماه آینده به میزبانی یکی از شهرهای عربستان 

برگزار شود.
جدا از اینکه 8 بازیکن دعوت شــده به تیم ملی یمن در لیگ ستارگان 
قطر بازی می کنند آنها یک لژیونر هم دارند. پدیده 20-19 ســاله یمنی ها 
که نمایش درخشان او را در رقابت های قهرمانی نوجوانان و جوانان آسیا در 
ســال های گذشته شاهد بودیم حاا در باشگاه سنترال در سری B عضویت 
دارد. احمــد عبدالکریم الســوری هافبک خاق و تکنیکــی که در همین 
ســن کم نزدیک به 18 بازی ملی داشــته و دو بار هــم گلزنی کرده، یکی 
از امیدهای اصلی طرفداران یمن برای درخشــش در جام ملت های آســیا 

محسوب می شود.

نقل قولسوژه

جاستین مرام، مهاجم 29 ساله باشگاه 
کولمبوس آمریکا و تیم ملی عراق اعام کرد 
به دلیل مصدومیت و نیــاز درمانی در جام 
ملت های 2019 آســیا غایــب خواهد بود. 
جاستین مرام که متولد آمریکا است در این 
رابطه گفت: »تحت عمل جراحی قرار گرفتم 
که خیلــی پرخطر نبود اما برای بازگشــت 
قدرتمندانه در فصل آینده باید اســتراحت 
کنم. از مردم، کادر فنی و بازیکنان عراق به 
خاطر عدم حضــور در جام ملت های 2019 
بزرگترین   البته  می کنم،  عذرخواهی  آســیا 

هــوادار تیم ملی عراق در خانه خواهم بود.« 
خبــر دیگر از تیــم ملی عــراق اعام زمان 
فهرســت نهایی این تیم برای حضور در جام 
ملت های 2019 آسیا است. مدیر اداری تیم 
ملــی فوتبال عراق گفت: »فهرســت نهایی 
بازیکنان توسط کادر فنی تا 5 دسامبر )14 
آذر( اعام می شود. جایگزین جاستین مرام 
را نیز انتخــاب خواهیم کرد.« وی همچنین 
اعام کــرد که فدراســیون فوتبال عمان از 
پذیرش درخواســت بازی تدارکاتی تیم ملی 

این کشور با عراق عذر خواست.

تیم امید که برای انجام دیدار تدارکاتی 
با تیم امید عمان به این کشــور سفر کرده 
بامداد یکشــنبه تهران را به مقصد مســقط 
ترک کرد و ساعت 7 صبح وارد فرودگاه این 
شهر شد. جالب اینکه در بدو ورود امیدها به 
مســقط بچه های عمانی با لباس های جالب 
محلی که بر تن داشتند به اعضای تیم امید 
ایران خوشامد گفتند و شاگردان کرانچار هم 
با این بچه ها عکســی به یادگار گرفتند. در 
ابتدای حضور در شــهر مسقط، یک هتل 3 
ســتاره برای کاروان تیم امید ایران تدارک 

دیده شــده بود که ســطح پایینی داشــت. 
حمید اســتیلی، مدیر تیم امیــد به همین 
دلیل پس از بازدید از امکانات هتل، تصمیم 
گرفــت اعضای ایــن تیم در آنجا مســتقر 
نباشــند و محل اقامت آنها به جای دیگری 
منتقل شود. استیلی با رایزنی هایی که انجام 
داد، ســرانجام موفق شــد یک هتل دیگر را 
برای اقامت کاروان تیم امید تدارک ببیند و 
ملی پوشان در هتل دوم که از نظر کیفیت و 
سطح امکانات بســیار بهتر از مورد اول بود، 

مستقر شدند.

یولین والری، مشــاور فنی سایت 
خبــری و تحلیلی le11amienois گفت: 
»گانســو )مهاجم برزیلی( امروز رهبر 
بــازی تهاجمی تیم امی ین نیســت و 
بــرای من دارنــده این نقش ســامان 
قدوس اســت. او رهبر فنی و تهاجمی 
بازی هــای تیــم امی یــن در فصــل 
جاری لوشــامپیونای فرانسه محسوب 
می شود. ســامان قدوس الگوی تاش 
و تغییــر یافتن اســت.« وی در ادامه 

تمجیدهایــش از ملی پــوش ایرانــی 
امی ین گفت: »ســامان قــدوس یک 
بازیکن کامل اســت که در تمرین های 
امی ین بســیار جذاب و بدون شک با 
شــوق به نظر می رســد. باید روی او 
حســاب و دیدگاه خود را در موردش 
بیان کنیم.« یولین والری درباره پستی 
که باید ســامان قــدوس در آن به کار 
گرفته شود، گفت: »این مساله بستگی 
به میزان در اختیار داشتن بازیکنان در 

پست های مختلف دارد. گاسنو و بودمر 
می توانند پشــت مهاجم بــازی کنند. 
از کناره هــا و جلو کمبــود بازیکن در 
امی ین احساس می شود. سامان قدوس 
دارای چنان قدرتی است که به او اجازه 
تمامی پست های حمله ای  می دهد در 
جذاب باشــد. به نظرم او همچنان در 
تکامــل می یابد.« گفتنی  امی ین  تیم 
اســت قدوس صبح یکشــنبه و خیلی 

زودتر از تیم ملی به قطر رسید.

ســایت موازین نیوز عــراق به نقل 
از یک منبــع نزدیک به ســرکو کاتانچ، 
سرمربی اســلوونیایی تیم ملی این کشور 
نوشــت: »کاتانچ ســبک بازی تیم ملی 
فوتبال عراق را بر اساس چینش 3 بازیکن 
در خــط دفاعــی انتخاب کــرد و تاش 
می کنــد از آن در دیدارهای دوســتانه 
پیش رو و جام ملت های 2019 آســیا در 

امارات بهره ببرد.«
بر اســاس ایــن گزارش ســرمربی 

اسلوونیایی ترجیح می دهد تا از سیستم 
3-4-3 یا 2-5-3 بــا توجه به ضعف تیم 
ملی فوتبال عراق در کناره های خط دفاع 
بهره ببرد. تنها ضعــف مزمن کنونی تیم 
ملی عراق از نظر کاتانــچ در خط دفاعی 
به ویژه در جناح راست است. او همچنین 
از نوع بازی بازیکنانــی که در خط میانی 
بــازی می کنند رضایــت چندانی ندارد. 
هر چند در این بخــش بازیکنی همانند 
علی عدنان از باشــگاه آتانتــای ایتالیا 

حضور دارد. ســرمربی تیم ملی عراق به 
دنبال ســبکی از بازی است که دفاعی به 
نظر نرســد و روی خط میانی و تهاجم از 
کناره ها تمرکز کند. عراق دارای بازیکنان 
خوبــی بــرای پیاده کــردن ایده هــای 
سرمربی اسلوونیایی است و می تواند با آن 

هماهنگ شود.
عراق همگــروه ایران در جام ملت ها 
اان در امــارات اردو دارد و سه شــنبه به 

مصاف بولیوی می رود.

جاستین مرام، جام ملت ها را از دست داد

استیلی هتل تیم امید را تغییر داد

تعریف رسانه ای از قدوس؛ رهبر تهاجمی امی  ین

نقطه ضعف عراق لو رفت: دفاع راست

با وجود اتفاقات عجیب و غریبی که 
در پایان بازی ســایپا - پرسپولیس رخ 

داد، هیچ کس محروم نشد.
در رای کمیتــه انضباطی این چنین 
آمده اســت: دیــدار تیم های ســایپا و 
پرسپولیس در هفته دهم روز 3 آبان ماه 
در ورزشگاه تختی برگزار شد که از سوی 
محمد دایــی، مربی تیم ســایپا تهران 
تخلفاتی مبنی بر رفتار غیر مســووانه و 
اعتراض به داور کــه منجر به اخراجش 
شد، رخ داد. وی به توبیخ کتبی محکوم 

شد.
مهرداد کفشــگری و رضا اســدی، 
بازیکنــان ســایپا به دلیــل درگیری با 
بازیکنان تیم مقابــل که از داخل زمین 
تا رختکن ادامه داشت، هر نفر به توبیخ 
کتبی و پرداخت 30 میلیون ریال جریمه 

نقدی محکوم شدند.
رادو شــویچ،  و  خلیل زاده  شــجاع 
بازیکنان پرسپولیس به دلیل درگیری با 
بازیکنان تیم مقابــل که از داخل زمین 

تا رختکن ادامه داشت، هر نفر به توبیخ 
کتبی و پرداخت 30 میلیون ریال جریمه 
نقدی محکوم شدند. تیم پرسپولیس به 
خاطر فحاشــی تماشــاگرانش و پرتاب 
بطری به ســمت داور به پرداخت 100 

میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد.
همانطور که اشاره شــد در جریان 
این بازی بخصوص بعد از گل تیم سایپا 
اتفاقاتی در زمین رخ داد که زیبنده نبود. 
ایــن درگیری ها به پایان بازی کشــیده 
شــد و شــاهد رفتارهای زشتی از سوی 
بازیکنان دو تیم و حتی کادر فنی بودیم. 
صحبــت از این بود که علی دایی به یک 
خبرنگار کشیده زده است. هر چند علی 
دایی ایــن خبر را رد کرد امــا در ادامه 
فیلمی از علی دایی منتشر شد مبنی بر 
اینکه با یکی از ماموران حراست درگیری 

فیزیکی پیدا کرده است.
در چنین شــرایطی انتظار می رفت 
کمیته انضباطــی رای قاطع تری را برای 

این پرونده صادر می کرد.

کارلــوس کی روش کــه قبل و بعد 
از بازی دوســتانه با ترینیــداد و توباگو 
در اردوی تیــم ملــی مصاحبه ای انجام 
نــداده بــود، در جدیدتریــن پیامی که 
منتشــر کرده به اتحاد و همدلی تیمش 
اشاره داشــته و در اینستاگرامش نوشته 
اســت: »ما بــرای آنها بــازی می کنیم؛ 
مــردم... پس از یک عملکرد خوب دیگر 
و پیــروزی برابر ترینیــداد و توباگو، که 
ما به تمــام طرفداران وفــادار تیم ملی 
تقدیــم می کنیم. همچنــان مثل قبل، 
با تعهد و تمرکز قــوی مبارزه می کنیم 
برای کســانی که همیشه با ما هستند و 
 KHEYLI« .هرگز ما را تنها نمی گذارند

»MAMNOON

می دانیم که چه چیزی داریم اما ما 
همچنین می دانیم که چه چیزی هستیم 
و برای رســیدن به چــه چیزی تاش 

می کنیم. هیچ چیز و هیچ کس نمی تواند 
اتحاد و روحیه تیم ما را شکســت دهد. 
بــدون توجه به مشــکات، ما همچنان 
برای رسیدن به رویای مان که به چالش 
کشیدن طای جام ملت های آسیا است، 

به تاش خود ادامه می دهیم.
هر روز با دلبستگی و روحیه کاری 
باا قطره هــای عرق را بــه طا تبدیل 
خواهیم کــرد، با الهام گرفتــن از جام 
جهانی برزیل 2014، اســترالیا 2015 و 
روسیه 2018. به عنوان تیم اول آسیا در 
رتبه بندی فیفا، تقریبا برای 5 ســال، با 
88 بازی بین المللــی )63̃ برد، 25̃ 
تساوی، 12̃ باخت( افتخار می کنیم که 
بهتر از همیشه شویم و پیراهن تیم ملی 
را در جایگاه بااتــر و مقام رفیع تر قرار 
دهیم. مسابقه بعدی آماده سازی: ونزوئا! 

همه برای تیم ملی!«

فقط جریمه نقدی و توبیخ کتبی

ما برای مردم بازی می کنیم

رای انضباطی جنجال های سایپا - پرسپولیس اعام شد

پیام اینستاگرامی کی روش

بیش از 4 هزار فرصت شغلی، حضور صدها هزار توریست
امارات آماده جام ملت ها 

 پای دانش آموزان و زنان هم به میان آمد
در فاصلــه 48 روز تا آغاز رســمی بزرگ ترین تورنمنــت ملی فوتبال در 
قاره کهن، میزبان جام 2019 به صورت رســمی از آمادگی خود برای باا بردن 

هیجان در آسیا خبر داد.
5 ژانویه 2019 )15 دی ماه 97( رقابت های جام ملت های آســیا 2019 
بــا جدال تیم های امارات و بحرین در ورزشــگاه محمد بــن زاید ابوظبی آغاز 
می شــود؛ تورنمنتی که بعد از 23 ســال دوباره به میزبانی کشور شیخ نشین و 
متمول حاشیه خلیج فارس برگزار خواهد شــد تا تب فوتبال در این منطقه به 

بااترین حد خود برسد.
در فاصله 48 روز تا آغاز رقابت ها، حامد عاانی سخنگوی کمیته برگزاری 
و ســاماندهی رقابت ها در فدارســیون فوتبال امارات گفت: »این بزرگ ترین 
رویداد ورزشی است که امارات تاکنون میزبانی کرده بنا بر این برنامه ریزی های 
ازم صورت گرفته تا به نحو احســن مسابقات برگزار شود. انرژی و شور فراوانی 
از جوامع مختلف برای همکاری دریافت شده است که این موضوع به نوبه خود 
بر تصمیم ما برای اینکه استادیوم ها پر از تماشاگر و تسهیات و پشتیبانی های 

ازم شود، تاثیر گذاشته است.«
او در ادامه از فوتبال دوستان و مردم امارات درخواست کرد تا به ورزشگاه ها 
بیایند و ســکوها را پر کنند چون در حال حاضر این موضوع بزرگ ترین دغدغه 
برگزاری عالی جام ملت هاســت. »از مردم امارات می خواهم در هر مسابقه ای 
می توانند خود را به ورزشــگاه ها برســانند و حمایت شــان را از فوتبال نشان 
بدهند. این حرکت آنها می تواند نشان بدهد که در هر کجایی حامی و پشت سر 

کشور امارات هستند.«
در یکی از اقدامات جالب فدراسیون فوتبال، امارات در تاش است تا پای 
مدارس و موسســات آموزشی این کشور را به جام ملت ها باز کند چون در حال 
حاضر بیش از 75 هزار جوان مشــغول تحصیل حضور دارنــد که در ابتکاری 
جالب وارد کمپین »این- بازی- من اســت« فدراســیون امارات و  ای اف سی 
برای حضور در جام ملت ها شــده اند؛ محصان و 
دانش آموزانی که از یک ماه قبل به صورت مستمر 
در برنامه هــا و چالش های فرهنگی-آموزشــی 
فوتبال در پی آشنایی با فرهنگ 24 تیم حاضر در 

تورنمنت هستند.
عاوه بر دانش آموزان، روسای فوتبال امارات 
با تاکید کنفدراسیون فوتبال آســیا پای زنان را 
نیز به این کمپین بازکردند تا آنها نیز مشــارکت 
گســترده ای در جام ملت ها داشــته باشند. این 
اتفاق باعث می شــود الهام بخشی در فعالیت های 
ورزشــی از جمله فوتبال در قشر بانوان در منطقه 

خاورمیانه نیز بیشتر از همیشه به چشم بیاید.
برنامه بزرگ تریــن مدارس امارات متحده عربی، بیش از 75 هزار جوان را 
با یک برنامه جذاب شامل چالش های آموزشی فوتبال، معرفی آنها به فرهنگ 
24 کشور آســیایی اعزامی و الهام بخشــیدن به دانش آموزان برای حمایت از 
خود در سراســر مسابقات آشنا می کند. وینسور جان داتو،  دبیرکل ای اف سی 
با تایید این برنامه ها در امارات و اعام حمایت کنفدراسیون گفت: »در سرتاسر 
قاره همه نگاه ها و تمرکز روی امارات و میزبانی از جام ملت های آســیا دوخته 
شده است؛ حسی هیجان انگیز و غیرقابل انکار برای دیدن تورنمنتی پرشور که 

می تواند اعتبار فوتبال آسیا را باا ببرد.«
فدراسیون فوتبال امارات با اعام آمادگی کامل برای میزبانی جام ملت ها 
مدعی شــد در مدت چهار هفته برگزاری این تورنمنت بیش از 4 هزار فرصت 
شغلی برای مردم این کشور فراهم می شود و پای صدها هزار هوادار و توریست 
را نیز به این کشــور شیخ نشــین حاشــیه خلیج فارس باز می کند چون برای 
نخســتین بار جام ملت ها با 24 کشور برگزار می شود و این یعنی دخالت بیشتر 

مردم قاره کهن در رشته فوتبال.
گفتنی اســت در راســتای شــعار »آســیا را گرد هم بیاوریم«،  ساختار 
بلیت فروشــی مقرون به صرفه طراحی شــده که قیمت آن از 25 دینار امارات 
)تقریبا 6/8 دار آمریکا( شــروع می شــود. این مســاله به افراد بســیاری -از 
میلیون ها آســیایی که در امارات متحــده عربی زندگی می کننــد گرفته تا 
میلیارد هــا نفر در فاصله پرواز چهار ســاعته تا این کشــور- امکان می دهد از 

هیجان فوتبال زنده در سطح جهانی لذت ببرند.
هفدهمین دوره مســابقات معتبر آسیا در هشت استادیوم کاس جهانی 
در ابوظبی، العین، دبی و شــارجه برگزار خواهد شــد و وعده حضور هواداران 
بیشــتری را در بزرگ ترین رویداد ورزشــی که تاکنون در این منطقه برگزار 

شده، می دهد.

گزارش
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ســرمربی تیم بسکتبال پتروشیمی 
می گوید، دعوت نشــدن ارسان کاظمی 
به تیــم ملی در حیطه کاری ام نیســت 
و دربــاره آن صحبتــی نمی کنم. مهران 
حاتمی درباره شرایط تیم پتروشیمی در 
هفته های اولیه لیگ برتر گفت: »به نظرم 
شــروع خوبی در لیگ داشتیم و بازی به 
بازی بهتر شــدیم. بازیکنان خیلی خوب 
کنار یکدیگر هماهنگ شدند و توانستند 
بســکتبال همدیگر را بفهمند و هر روز 
هم بهتر خواهند شــد. امیدوارم با شروع 
دوباره مســابقات لیگ نیــز این روند رو 
به رشــد ادامه داشته  باشــد.« سرمربی 
تیم پتروشیمی در پاســخ به این سوال 
که تاثیــر تعطیات لیگ بر روند تیمش 
چطور خواهد بود نیز گفت: »به هر حال 
وقتی بحث تیم ملی و بســکتبال ایران 
مطرح می شــود همه باید بــه تیم ملی 

کمک کنیم و هیچ چیز دیگری اهمیت 
ندارد. ما ســه چهــار روز بــه بازیکنان 
اســتراحت داده ایم و دوباره تمریناتمان 
را شروع می کنیم تا بازیکنان دچار افت 
نشوند. به هر حال بازی های دشواری در 
لیگ داریم.« او به وضعیت ارســان که 
این روزها حــرف و حدیث های فراوانی 
دربــاره اش مطرح می شــود نیز اشــاره 
کرد: »ارســان مصدومیت مزمنی دارد 
اما بازی می کند. این آســیب او از قدیم 
بوده و به نظرم باید کمی استراحت کند 
اما با هماهنگی خودش بازی هم می کند 
که از فرم ایده آل خارج نشــود.« حاتمی 
در پاســخ به این سوال که دعوت نشدن 
او و فرید اصانی بــه تیم ملی را چطور 
ارزیابــی می کند نیز گفــت: »این خارج 
از حیطه مســوولیت من اســت و جزو 
کار من به حســاب نمی آید و درباره آن 

صحبتی نمی کنــم. من قبول دارم فرید 
هــم در لیگ برتر و هم در باشــگاه های 
آســیا فوق العاده بود. به نظر من در بین 
۲۰ نفر دعوت شــده به اردو جای فرید، 
اشکان خلیل نژاد و سجاد پذیرفته خالی 
است اما اکنون زمان حمایت از تیم ملی 
است تا ملی پوشان با آرامش به مسابقات 

اعزام شوند.«
اســترالیا با همــان ترکیبی که در 
فینال کاپ آســیا به مصاف ایران آمد در 
انتخابی جام جهانی نیز به میدان می آید. 
حاتمی در پاســخ به این ســوال که تیم 
ملی در ایــن دیدار باید چه شــرایطی 
داشــته باشــد تا عملکردش قابل قبول 
شــود؟ توضیح داد: »در فینال کاپ آسیا 
تیم ملی در فاصله کمتر از ۲۰ ســاعت 
دو مسابقه انجام داد. ما شب نیمه نهایی 
را انجــام دادیم و عصر فــردا به مصاف 

استرالیا در فینال رفتیم و بازیکنان تیم 
واقعا خسته بودند اما اکنون شرایطشان 
بهتر است و این خســتگی وجود ندارد. 
به نظرم اگر ملی پوشان در کارشان دقت 
کنند، توپ های از دســت رفته کم باشد 
و دفاع خوبی انجام دهیم، می توانیم برابر 

هر دو حریف نتیجه خوبی بگیریم.«
او درباره فیلیپین دیگر حریف ایران 
در پنجره پنجم انتخابی جام جهانی نیز 

گفت: »بســکتبال فیلیپین رشد خوبی 
داشته و یک حریف قدرتمند به حساب 
می آید. کارمان ســخت است و امیدوارم 
ملی پوشان بعد از دیدار با استرالیا خیلی 
زود برای مسابقه با فیلیپین آماده شوند 
و به نتیجه ای شایسته دست پیدا کنند. 
به هر حــال باید قبول کنیــم کار تیم 
ملی در پنجره پنجم به هیچ وجه آسان 

نیست.«

ورود  فرجــی  ورزشــی - صادق  ایران 
جالبی به فدراســیون کاراته داشــت و در 
حالی که جدایی اش از فدراســیون قبلی به 
بهانه بازنشستگی بود اما دوباره ثبت نام کرد 
و در نهایــت رای آورد. همــان روزهایی که 
فرجی تازه در راس فدراســیون کاراته قرار 
گرفت، مدام این سوال مطرح شد که رییس 
فدراســیون چطــور با وجود بازنشســتگی 
اجازه ورود گرفته که در نهایت گفته شــد 
او بازنشســتگی زودتر از موعد داشــته و به 
همین دلیــل منعی برای بازگشــت ندارد. 
ابهام های این بازگشــت همچنان باقی ماند 
چراکــه مدتی قبــل فرجی از فدراســیون 
جودو کنار گذاشته شد چراکه عنوان شد او 
بازنشسته اســت. البته وقتی بعد از برگشت 
بــه کاراته این ســوال مطرح شــد، برخی 
مســووان وزارت ورزش گفتند که موضوع 
دیگری عامل آن جابه جایی بوده و به همین 
دلیل در آن مقطع به فرجی گفته شــده از 
کار کنار برود، در حالــی  که او منعی برای 
ادامه فعالیت نداشته اســت. با این توضیح 
فرجی برگشــت اما حاا که او دومین سال 
حضورش در کاراته را به پایان می برد، عنوان 
شده که بازنشسته اســت و باید برود. البته 
فرجی وضعیتی مشــابه مهــدی تاج دارد و 
ماده 6۰ هم می توانــد به کمک او بیاید اما 
یــک فرق بین او و تاج وجــود دارد. هر دو 
بازنشستگی زودتر از موعد داشته اند و چون 
ایثارگر بوده اند، با درخواســت نهاد مربوطه 
می توانند بــه کار برگردند اما فرق فرجی با 
تاج این اســت کــه او از امتیازات ایثارگری 
اســتفاده کرده، در حالی که قانون می گوید 
ایــن افراد در حالی می توانند برگردند که از 
باشند.  نکرده  اســتفاده  ایثارگری  امتیازات 
با این شرایط فرجی شــکایتی برای دیوان 
عدالت اداری تنظیم کرده و خواهان صدور 
حکم شــده اســت که البته هنــوز حکمی 
صادر نشــده است اما ماندن یا رفتن رییس 

فدراســیون کاراته بســتگی به حکم دیوان 
عدالــت اداری دارد که احتماا این حکم تا 
آخر هفته صادر می شــود. با توجه به برخی 
تفاسیر، 16 آذرماه، آخرین مهلت اجرای این 
قانون اســت و هنوز فرصت هست که برای 
این فدراســیون تصمیم گیری شــود، البته 
چیزی که قطعی است، این است که تا زمان 
صدور حکم، رییس فدراســیون حق مکاتبه 
ندارد و هیچ پولی هم از ســوی کمیته ملی 

المپیک و وزارت ورزش واریز نمی شود.
در مورد فدراسیون والیبال هم موضوع 
تقریبا به این شکل است، با این تفاوت که 
ضیایی بازنشستگی زودتر از موعد نداشته 
است. رییس فدراسیون والیبال برای اینکه 

آخرین تاشــش را انجام داده باشــد، به 
دیوان عدالت اداری شکایت کرده و خیلی 
بعید است که دیوان به سود او حکم بدهد 
امــا اگر اتفاق عجیــب و غریبی نیفتد، به 
احتمال زیاد، روز چهارشــنبه او اســتعفا 
می دهد چون قرار است حکم دیوان صبح 

چهارشنبه اعام شود.
ورزش های  هم  بعدی  فدراسیون های 
رزمــی و همگانــی هســتند کــه هنوز 
است. گویا  درباره شــان مطرح  ابهام هایی 
این دو فدراسیون هم به نوعی از این بزنگاه 
جسته اند که البته هنوز قطعی نشده است. 
درباره همگانی شــنیده می شود که عبور 
از ایــن قانون، با تکیه بر قوانین لشــکری 

اتفاق افتاده و درباره رشیدی در فدراسیون 
ورزش های رزمی هم این موضوع شــنیده 
می شــود که او مدتی در مجلس شــورای 
اسامی حضور داشــته که آن دوران جزو 
ســوابق کاری اش به حســاب نمی آید که 

البته این استدال خیلی روشن نیست.
با احتســاب این چهار فدراســیون؛ 
تعداد فدراسیون هایی که بحث شان مطرح 
شــده، به 1۰ می رسد در حالی که پیش از 
ایــن بحث 14 رییس فدراســیون و مدیر 
ورزشی مطرح بود که البته تا اینجای کار 
فرد دیگری جز اینهایی که نام بردیم، زیر 
بار موضوع بازنشستگی نرفته و باید دید در 

روزهای آینده چه اتفاقی می افتد.

حکم دیوان، راهی برای خروج از بزنگاه
تکلیفدوبازنشستهدیگرتاآخرهفتهروشنمیشود

راهکار کمیته ملی المپیک برای 
غلبه بر مشکات ارزی

بودجهدوبرابرمیشود؟
کمیته ملی المپیک راهکاری برای 
حل مشــکل ارزی فدراسیون ها در سال 
آینده پیدا کرده تا ســال بعد که ســال 
انتخابــی المپیــک ۲۰۲۰ به حســاب 
با کمترین مشکل  می آید، فدراسیون ها 
المپیک،  انتخابی  رقابت های  در  بتوانند 
حضور پیدا کنند. بر اساس مصوبه ای که 
اباغ شــده، ورزش می تواند از ارز نیما 
)حدود 8 تا 9 هزار تومان( استفاده کند 
کــه با توجه به این موضوع، کمیته ملی 
المپیک به دنبال این اســت تفاوت ارز 
دولتی و ثانویه را در بودجه ریالی کمیته 
و در نهایت فدراسیون ها لحاظ کند که 
اگر این موضوع تصویب شــود، بسیاری 
از مشــکات مالی ارزی فدراســیون ها 
حداقل برای سال 98 حل می شود. اگر 
این طرح نهایی شود، بودجه کمیته در 
ســال آینده دو برابر می شود که اتفاق 
خوبی به حساب می آید. در سال جاری 
و بعد از افزایش قیمت ارز، فدراسیون ها 
با مشــکات زیــادی بــرای حضور در 
میادین بین المللی مواجه شــدند و سفر 
تیم های ورزشی با ســختی هایی انجام 
شد اما سال آینده شرایط فرق می کند و 
فدراسیون ها برای کسب سهمیه المپیک 
نیاز به حضــور در میادین بین المللی به 
تعداد بــاا دارند، در نتیجه نباید درگیر 
پول جور کردن باشند. در همین راستا 
نیز نشستی با حضور رضا صالحی امیری 
و محمدباقــر نوبخت، رییس ســازمان 
برنامــه و بودجه برگزار شــد تا در این 

مسیر گام های موثری برداشته شود.

10کاندیدابرای
فدراسیونقایقرانی،11

نفربرایهاکی
در پایــان 1۰ روز کاری، 1۰ نفــر 
برای فدراسیون قایقرانی و 11 نفر برای 
فدراسیون هاکی نامزد شدند. مهلت 1۰ 
روزه ثبت نــام از نامزدهای فدراســیون 
قایقرانــی دیروز به پایان رســید که در 
آخریــن روز ناصر طالبی رییس ســابق 
فدراسیون اسکی، محمد بابایی مدیر کل 
ســابق ورزش و جوانان اســتان گیان، 
ســیدرضا میرابوطالبــی رییس ســابق 
کمیته پزشــکی و ســعید کاظمی عضو 
هیات رییسه فدراسیون پزشکی ورزشی 
ثبت نام کردند. علیرضا سهرابیان، فرحناز 
محسن  ابراهیمی،  خســرو  امیرشقاقی، 
میاد، یحیی یحیایی و رضا گل محمدی 

پیش از این ثبت نام کرده بودند.

خبر

 صعود زمستانه »کی دو« بااخره 
انجام می شود؟

تیمچندملیتیدرراه
صعودغیرممکن

قرقیز روس، کوهنــوردان از تیمی
وقزاقدرصددصعودزمســتانهوکاما
دشــواربهفنیترینقلــهجهانیعنی
»کیدو«هســتندوکارهــایمقدماتی
برایشــروعصعودانجامشــدهاست.
کیدودومینقلهبلنــدرویزمینپس
ازاورســتبودهودرمنطقــهقرهقروم
پاکستان مرز بین هیمالیا کوههای رشته
وچینقرارگرفتهاســت.اینقله۸۶۱۱
مترازســطحدریاارتفاعداشتهودارای
فنیترینوســختترینمسیرصعوددر
جهاناســت.بههمینخاطرتاکنونفرد
یاگروهینتوانســتهدرفصلزمستانبه
اینقلهصعودکندواینصعودرابهیکی
تبدیل کوهنوردی بنبستهای معدود از
این براون«سرپرست »آرتم است. کرده
تیمماجراجوستکهاینبارپسازتاش
ناموفقلهســتانیهادرسالگذشته،به
دنبالایــنصعوددرظاهــرغیرممکن

هستند.
  

پیش چگونه آمادهســازی مراحل
میرود؟

 همــه اعضا مشــتاقانه در انتظار اعزام 
هستند. در مورد تدارکات مسائل بسیاری برای 
نگران شــدن وجود دارد. حس می کنم خیلی 

وقت است که اکسپدیشن را شروع کرده ایم!
زمستانه صعود تاشهای تمام چرا
»کیدو«بینتیجهمانده؟آیاقراراســت

کارمتفاوتیانجامشود؟
 بسیاری چیزها تحت تاثیر آب و هوا و 
شانس قرار می گیرند خصوصاً در فصل زمستان 
و تعدادی از تیم های گذشــته ویژگی های ازم 
را داشتند اما تمام مسیرهای منتهی به قله به 

همان دایل بسته ماندند!
سخنانش در بیلسکی« »آدام اخیراً
اظهارکردکههیچکسدرنخستینتاش
نمیتواند»کیدو«رازمستانهصعودکند
اماشانسصعودباردومبیشتراست،آیا

توهمموافقی؟
 مجــدداً تکرار می کنم همه چیز به هوا 
و شانس بستگی دارد. من نمی توانم با »آدام« 
بحث کنم. واقعیت این است که من تا به حال 
تاش زمستانه برای صعود »کی دو« نداشته ام 
اما یکــی از اعضای تیم برای بار هفتم اســت 
که به »کی دو« می آید، خب شــانس ما چقدر 

است؟
آیاقصدداریــدکاریمتفاوتتراز
تاشتیملهستانیهادرزمستانگذشته

روی»کیدو«انجامدهید؟
 بــرای رویارویــی و مقابله بــا چنین 
چالشــی، تیمی جنگجو نیاز اســت. هم چنین 
در نظر داشته باشید که چه میزان موانع، تنها 
برای راه اندازی اکسپدیشن وجود دارد که باید 

بر همگی آنان  فائق آمد.
 

قهرسرپرست
مجموعهآزادی؟

ماه  نیکوخصال که چهار  فرهاد 
قبــل به عنوان سرپرســت مجموعه 
ورزشــی آزادی منصوب شــد، چند 
روزی است که در محل کار خود در 
این مجموعه حاضر نشــده و ظاهراً 
ندارد. شــنیده  نیز  بازگشــت  قصد 
می شود او که مدیریت مجموعه های 
سوارکاری کل کشور را بر عهده دارد، 
به دلیل برخی اختافات با مسووان 
باادســتی نمی خواهد در این پست 
فعالیت کند و بــه همین دلیل قهر 

کرده است. 
در همین باره عنوان می شــود 
نیکوخصــال در حالی چهار ماه قبل 
که  آزادی شد  مجموعه  سرپرســت 
مســووان شــرکت توســعه گزینه 
دیگری در آن مقطع زمانی نداشتند 
اما حــاا و پس از برگــزاری فینال 
لیگ قهرمانان آســیا، به دنبال ایجاد 
تغییراتی هستند. پیش از نیکوخصال 
هم مســوول قبلی ایــن مجموعه با 
نگهداری  و  تجهیز  مسووان شرکت 
اماکن ورزشــی دچار مشــکل شد و 
مشخص نیست که آیا این مشکل در 

همین راستاست؟

مصاحبه

 شکایت دو 
رییس به 

عدالت اداری

قانونمنعبهکارگیریبازنشستههاتغییراتیرادرتعدادیازفدراسیونهاایجادکردهاماهنوزهستندفدراسیونهاییکهتکلیفشانمشخص
نشدهوماندنروسایشانبهموییبنداست.مهمتریناینفدراسیونهاوالیبالوکاراتههستندکهشرایطیمتفاوتبابقیهدارندوکورسویامیدی
برایمدیرانشانهستکهراهیبرایماندنپیداکننداماتکلیفبقیهتقریباروشناستوحتیشنیدهمیشودکهاستعفایشاندستوزیرورزش
رسیدهاست،مثلفدراسیونورزشهایرزمیکهالبتههیچاظهارنظرروشنیدراینبارهنشدهاست.هندبال،هاکی،سهگانه،قایقرانیوجودودر
کنارفوتبالکههنوزابهامهایزیادیدربارهپستهایدیگرشمطرحاست،تعیینتکلیفشدهاندامابقیهتاآخرهفتهمعلوممیشودکهچهکارهاند.

همانطور که از قبل اعام شــده بود، وزارت ورزش از روز شنبه، 
۲6 آبان ماه با فدراسیون هایی که مدیران بازنشسته دارند، مکاتبه ای 

ندارد و هیچ پولی هم نمی تواند پرداخت کند.
 ماجرا از این قرار اســت که دیوان محاسبات طی نامه ای رسمی 
بــه وزارت ورزش و کمیتــه ملی المپیک، پرداخــت هرگونه وجه به 
حساب فدراســیون هایی که مدیرانی بازنشسته دارند را ممنوع اعام 
کرده اســت، ضمن اینکه عنوان شــده حق هیچ گونه مکاتبه ای هم 

وجود ندارد.
 البته وزارت ورزش و کمیته ملــی المپیک بارها اعام کرده اند 
که به اجرای این قانون احترام می گذارند و خودشان هم بنا نداشتند 
کــه غیر از این اقدامی انجام دهند. با توجه به قانون منع به کارگیری 
بازنشســته ها، هنوز تکلیف فدراســیون هایی چون والیبــال، کاراته، 
ورزش های رزمی و همگانی، مشــخص نیست و باید دید تا آخر هفته 

چه اتفاقی می افتد.

مکاتبهبا
بازنشستهها
قدغنشد

حکممشاوربرایرییسفدراسیونبازنشسته
با توجه به اینکه علیرضا رحیمی به دلیل بازنشســته بودن از ریاســت 
فدراسیون هندبال کنار رفت، رضا صالحی امیری رییس کمیته ملی المپیک 

برای او حکم مشاوره صادر کرد. 
بــه این ترتیــب رحیمــی در کمیته ملی 
المپیک حکــم مشــاوره گرفــت و همچنین 
عضو هیات اجرایی کمیته ملی المپیک اســت. 
رحیمی در گذشــته هم ریاســت فدراســیون 
هندبال را در اختیار داشــت و پــس از مدتی 
غیبت در دوره اخیر روی صندلی ریاســت این 

فدراسیون نشست. 
با این حال حضور دوباره او یک ســال هم 
دوام نیاورد و او به دلیل بازنشسته بودن مجبور 
به کنار رفتن از ســمتش شد. پس از رحیمی، 
هندبال  فدراسیون  دولو سرپرســت  رمضانعلی 
شــده و باید شــرایط را برای برگزاری مجمع 

انتخاباتی این فدراسیون آماده کند.

استارتجدیکاربرای2020ازهفتهآینده
مســووان برگــزاری المپیــک ۲۰۲۰ توکیــو آخریــن مراحل  
آماده سازی سازی خود برای برپایی المپیک پیش رو را دنبال می کنند 
و این در حالی است که خیلی از فدراسیون های ایران هنوز برای کسب 

سهمیه و حضور در این رویداد برنامه ریزی دقیقی ندارند.
 در همیــن رابطه گفته می شــود اعضای ســتاد عالی بازی ها در 
نخستین جلسه خود در مورد حضور در المپیک ۲۰۲۰ بحث می کنند 

و برنامه ریزی برای این رویداد وارد فاز جدیدی می شود.
 نشست ســتاد عالی بازی ها احتماا هفته آینده تشکیل می شود 
و در مــورد المپیک ۲۰۲۰ بحث خواهد شــد. البته خود کمیته ملی 
المپیک کمیته ای را برای المپیک ۲۰۲۰ تشــکیل داده که این کمیته 

فعالیتش را آغاز کرده است.

شکست بسکتبال ۳ نفره دانشجویان ایران مقابل لیتوانی
پنجمیتیمدانشگاهعلمیکاربردیدرجهان

تیم بســکتبال دانشــگاه جامع علمی کاربردی با شکست مقابل تیم 
لیتوانــی از صعــود به مرحله نیمــه نهایی چهارمیــن دوره لیگ جهانی 

بسکتبال ۳ نفره دانشجویان بازماند.
 در ایــن دیــدار تیم بســکتبال ایران با 
نتیجه ۲1 بــر 1۰ مقابل تیم لیتوانی بازی را 
واگذار کرد و نتوانست به جمع چهار تیم برتر 

مسابقات راه یابد.
در دیدار نهایــی دو تیم چین و کانادا به 
مصاف هم رفتند که در پایان تیم چین موفق 
شــد با نتیجه ۲1 بر 17 تیم کانادا را شکست 
دهد و در جایگاه نخســت ایــن رقابت ها قرار 

بگیرد.
 در دیدار رده بندی نیز تیم لیتوانی ۲1 بر 
16 تیم نیوزیلند را شکســت داد و به مقام سوم 

این مسابقات رسید.
بدیــن ترتیب در مرحله نیمه نهایی تیم های لیتوانی با چین و نیوزیلند 

با کانادا رودرروی یکدیگر قرار خواهند گرفت.
چهارمین دوره لیگ جهانی بســکتبال ۳ در ۳ دانشــجویان به میزبانی 

شهر شامن کشور چین برگزار شد.
تیم دانشــجویان ایران در مرحله مقدماتی این رقابت ها با سه برد و یک 
باخت به جمع هشت تیم برتر راه یافته بود اما در این مرحله با شکست برابر 

تیم قدرتمند لیتوانی از دور رقابت ها کنار رفت.
 تنها شکســت تیم ایران در مرحله مقدماتــی برابر نیوزیلند رقم 

خورد.
در این رقابت ها تیم ایران با ترکیب شــایان پورکاوه، ابراهیم بیگی، رضا 
زارعی و محسن عابدی به سرمربیگری علی شمس الدین سعید و سرپرستی 

محمد عظیم نژاد شرکت کرده بود.
چهارمین دوره لیگ جهانی بســکتبال ۳ در ۳ دانشــجویان ۲۳ آبان 
ماه به میزبانی شهر شامن کشور چین آغاز شد و روز گذشته به کار خود 

پایان داد.

خبرکوتاه

به مناسبت هشــتمین سالگرد ثبت 
آیین هــای پهلوانی و زورخانه ای ایران در 
یونسکو، نشســت »مرام پهلوانی، الگوی 
اخاق ورزشی« برگزار شــد. این برنامه 
بــه میزبانی مرکــز مطالعــات راهبردی 
فرهنگ ورزش و مشارکت سازمان بسیج 
ورزشــکاران و انجمن حامیان فرهنگ و 
مرام پهلوانی با حضور جمعی از مدیران، 
ورزش  پیشکسوتان  و  پهلوانان  قهرمانان، 
در باغ موزه دفاع مقدس برگزار شد. هدف 
از برگزاری این مراسم ترویج مرام پهلوانی 
و همچنین بررسی راهکارهای ترویج این 
فرهنگ با حضور مدیران، کارشناســان و 
اصحاب رســانه بود. این در حالی اســت 
که این مراسم باید به میزبانی فدراسیون 
ورزش های زورخانــه ای و پهلوانی برگزار 
می شــد امــا نه تنها تاشــی از ســوی 
این مراســم  برگزاری  برای  فدراســیون 
انجام نشد بلکه رییس فدراسیون ورزش 
پهلوانــی و زورخانــه ای دعوت حضور در 
این مراسم را رد کرد. در حالی که متولی 
ترویج اخاق ورزشــی و مــرام پهلوانی 
باید فدراســیون ورزش هــای پهلوانی و 

زورخانه ای باشــد اما ظاهرا مسووان این 
فدراسیون پای خود را از این ماجرا بیرون 
کشــیدند و قرار نیست در این فدراسیون 
اقدامی جــدی در این باره انجام شــود. 
شــاید حضور خیلی از ایــن افراد در این 
برنامه خیلی لزومی نداشــت اما به دلیل 
اهمیت موضوع تــاش کردند خود را به 
این مراسم برسانند اما رییس فدراسیون 
زحمت حضور در این برنامه را هم به خود 

نداد. در این مراســم سردار نقدی، دکتر 
ســطوتی، علیرضا صفارزاده، دکتر حسن 
خلجی، دکتر حســن رنگرز، غامحسین 
شــعبانی، غامحسین زمان آبادی و خانم 
طاهــره علی آبــادی ســخنرانی کردند. 
)رییس  هاشــمی  کیومرث  همچنیــن 
مظلومی  المپیک(،  ملی  کمیته  ســابق 
)رییس فدراسیون ورزش های نابینایان(، 
بدنی  تربیت  )مدیــرکل  دکتر جوانمرد 

اســامی(، علی خسروی  آزاد  دانشگاه 
)پیشکســوت داوری فوتبال(، آذرنوش 
و  ورزشکاران(  بســیج  سازمان  )رییس 
علیرضا کریمی )عضو تیم ملی کشــتی 
آزاد( از دیگر حاضران این مراسم بودند. 
این نشســت با دبیری فرهاد طلوع کیان 
رییــس ســابق فدراســیون پهلوانی و 
زورخانه ای برگزار شــد که رونمایی از 
پوستر چهل مرام پهلوانی توسط علیرضا 
طوقانــی )جانبــاز ورزشــکار به عنوان 
ورزشکار(  شهدای  خانواده های  نماینده 
و علیرضــا کریمــی )قهرمان کشــتی 
آزاد( بخشی از برنامه های آن بود. ثبت 
ایران  پهلوانــی و زورخانه ای  آیین های 
هشــت ســال پیش به همت مسووان 
وقت فدراســیون ورزش هــای پهلوانی 
و زورخانه ای برگزار شــد اما اان چند 
سالی است که فدراســیون عاقه ای به 
پرداختن به این کار ندارد. البته نه اینکه 
فقط همین برنامه باشــد بلکه بسیاری 
از کارهای دیگر هم در این فدراســیون 
مغفول مانده اســت و تاشــی از سوی 

فدراسیون انجام نمی شود.

غیبت رییس فدراسیون در مراسم مرام پهلوانی
برگزاری نشست الگوی اخاق ورزشی
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یکم تا چهارم آذرماه بزرگترین رویداد 
سوارکاری و هنرهای رزمی سواره جهان به 
میزبانی اســتان فارس و شهر شیراز برگزار 
می شود. برای حضور در این مسابقات تاکنون 
۲4 کشور اعام آمادگی کرده اند . سوارکاران 
شرکت کننده در این مسابقات از کشورهای 
ترکیه، فرانســه، ایرلنــد، آفریقای جنوبی، 
فناند، هلنــد، انگلیس، رومانــی، بلژیک، 
سودان، بلغارستان، سوریه، کانادا، سوییس، 
لهســتان، ایران، کره شــمالی، آمریکا، کره 
جنوبی، عمان، قطر، قزاقستان و مجارستان 
هستند . همچنین رییس فدراسیون جهانی 
کمانگیری روی اسب یکی از میهمانان این 

مسابقات است. عاوه بر این که 4۲ سوارکار 
خارجی در ایــن رقابت ها حضور دارند، 1۲ 
ســوارکار ایرانی هم در قالــب دو تیم الف 
و ب در این مســابقات شــرکت می کنند. 
این مســابقات برای دومین بار  در کشــور 
ایران برگزار می شــود و پیش از این استان 
یزد میزبانی این رویداد را بر عهده داشــته 
اســت . رشته های پیش  بینی شده برای این 
مسابقات کمانگیری روی اسب، پرتاب نیزه 
و شمشیربازی است که هشت سوارکار زن 
در این رقابت ها شــرکت می کنند. یک زن 
سوارکار از ایران و 7 نفر دیگر از کشورهای 

خارجی در این مسابقات حضور دارند.

در ادامه بازی هــای هفته اول لیگ 
برتر والیبال بانوان دیروز )یکشنبه( دیدار 
معوقه ذوب آهن و توپکا برگزار شد که با 
نتیجه ســه بر صفر به سود تیم اصفهانی 

به پایان رسید.
 این بازی در حالی برگزار شــد که 
تیم توپکا بــدون مربی بازی می کرد. این 
تیم که به دلیل عــدم ارائه مدارک ازم 
برای حضــور در لیگ بانــوان از جدول 
مســابقات کنار گذاشته شــد، دوباره به 
لیگ برگشــت. در دیگر بازی های هفته 
اول که روز پنجشــنبه )۲4 آبان( برگزار 
شــد تیم هــای پیــکان و مبنــا تجارت 

کاســپین حریفان خود را شکست دادند. 
در جــدول لیگ برتر والیبال بانوان، ذوب 
آهن اصفهان، پیکان تهران و مبنا تجارت 

کاسپین به ترتیب سه تیم برتر هستند.
 

نتایج کامل بازی های هفته اول 
لیگ برتر:

پیــکان تهــران ۳  -  نامی نو اصفهان 
صفر

شــهرداری ســمنان  یــک -  مبنا 
تجارت کاسپین ۳

ذوب آهن اصفهان ۳  - توپکا بابلسر 
صفر

در جریــان برگــزاری ســومین روز 
رقابت هــای نجات غریــق قهرمانی جهان 
)اســترالیا ۲۰18( تیم امدادی ٥۰×4 متر 
ترکیبی ایــران با ترکیــب ایلخان نوری 
)رییس فدراسیون(، محمد ناظری، سهیل 
آشتیانی و حمید قدسی نژاد موفق شد بعد 
از تیــم ایتالیا در جایگاه دوم این رقابت ها 
قرار بگیرد و عنوان نایب قهرمانی و مدال 
نقره را از آن خود کند. اســترالیا میزبان 
این رقابت ها نیز ســوم شد. این مدال در 
شرایطی برای تیم ایران به دست آمد که 
رقابت ماده امدادی٥۰×4 متر ترکیبی روز 
شنبه برگزار شده بود اما به دلیل اعتراض 

برخی از تیم ها از جمله تیم ملی ایران به 
نتایج این مســابقه اعام نتیجه نهایی آن 
به دیروز موکول شــده بود. ایلخان نوری 
رییس فدراسیون نجات غریق و غواصی در 
ترکیب این تیم حضور داشــت و با کسب 
این مدال نقره موفق شد تعداد مدال های 
کسب شده توسط خودش در این دوره از 
رقابت های قهرمانی جهــان را به عدد دو 
برساند. نوری در روز اول این رقابت ها نیز 
موفق شده بود در ماده امدادی٥۰×4 متر 
با مانــع یک مدال طا به دســت بیاورد. 
همچنین سهیل آشــتیانی موفق شد در 
رقابــت مــاده 1۰۰ متر حمــل آدمک با 

تیــوپ با ثبت زمــان ٥٥:8٥ ثانیه ضمن 
قرار گرفتن در جایگاه نخســت و کســب 
مدال طا، رکــورد ملی این ماده را بهبود 
ببخشــد. بدین ترتیــب هفدهمین دوره 
مســابقات قهرمانی جهان نجات غریق در 
بخش استخر با کسب 8 مدال برای ایران 
پایان یافت. تیم ملی ایران با 4 ورزشــکار 
در بخش استخری و عملکردی قابل توجه 
و تحســین برانگیز موفق به کسب ۳ مدال 
طا، 4 نقره و یک برنز شــد. رضا قاسمی 
تنها نماینده کشورمان در بخش ساحلی، 
بامداد چهارشــنبه رقابت های خود را آغاز 

خواهد کرد.

جــواد رمضی و محمود رشــیدی در 
مشترک  همکاری های  پیرامون  نشســتی 
دو فدراســیون و مرتفع کردن مشــکات 
حوزه ورزش های رزمــی در بین کارگران 
برای گسترش و تعمیم این رشته ورزشی 
در جامعــه کار و تاش بحث و تبادل نظر 
کردند. به گزارش روابط عمومی فدراسیون 
فدراسیون  کارگری، سرپرست  ورزش های 
ورزش کارگــری به همــراه رییس انجمن 
ورزش های رزمــی کارگران و نایب رییس 
فدراسیون در محل فدراسیون ورزش های 

رزمــی بــا رییــس و دبیــر فدراســیون 
ورزش هــای رزمــی دیــدار و گفت وگــو 
کردند. این نشســت با محوریت بررســی 
رزمــی در جامعه  مشــکات ورزش های 
کار و تــاش و با هدف ارائــه راهکارهای 
و  راســتای رونق بخشی  کارشناســانه در 
تعمیم و گســترش ورزش هــای رزمی در 
خانواده بزرگ کار و تاش تشــکیل شــد. 
حمایــت تمام قد فدراســیون ورزش های 
رزمــی از ورزشــکاران کارگــر مهم ترین 
دستاورد این نشست مشــترک بود که با 

رویکرد جدید فدراسیون ورزش کارگری و 
اصاح رویه های نادرست حوزه ورزش های 
رزمــی کارگران در گذشــته این مهم در 
فصل جدید همکاری های مشــترک طی 
تفاهم نامه ای اجرا خواهد شد. یکی دیگر از 
موضوعات مطروحه در نشست فوق مبحث 
حضور ورزشــکاران کارگر در ســبک های 
پنچاک سیات، موی تای و سامبو بود که با 
پیشنهاد مسووان ورزش های رزمی کشور 
بحث توســعه و ترویج آنها در جامعه کار و 

تاش محقق خواهد شد.

شیراز؛میزبانبزرگترینرویدادسوارکاریجهان

ذوبآهندیدارمعوقهلیگبرتروالیبالبانوانرابرد

پایانبخشاستخرنجاتغریققهرمانیجهانبا۸مدال

فصلجدیدهمکاریهایمشترکورزشهایرزمیوکارگری

 حاتمی: جای فرید، پذیرفته و خلیل نژاد در تیم ملی خالی است

کارسختیدرپنجرهپنجمداریم

فدراســیون  رییس  نوروزی،  غامرضا 
پزشــکی ـ ورزشــی در خصوص شــرایط 
محمدرضا براری پــس از مصدومیت پرده 
گوش گفت: »پرده گوش براری پاره شــده 
و ایــن پارگی 1۰ تا 1٥ درصد اســت. وی 
همچنین دچار افت شــنوایی شــده است. 

باید دو هفته بعد دوباره برای معاینه مجدد 
مراجعه کند، اگر ترمیم شــد چه بهتر، اگر 

نشد باید عمل جراحی کند.«
نوروزی در خصوص تست های دوپینگ 
گرفته شــده در فوتبال نیز عنوان کرد: »ما 
آخر سال میادی تمام نمونه های اخذشده 

و همچنین مثبت شده را اعام می کنیم.«
ورزشی  ـ  پزشــکی  فدراسیون  رییس 
دربــاره آغاز ســاخت کلینیک پزشــکی ـ 
ورزشــی در ورزشــگاه آزادی نیــز گفت: 
»ســاخت این کلینیــک از دی مــاه آغاز 

می شود.«

نوروزی: احداث کلینیک پزشکی از 
دی ماه شروع می شود
پردهگوشبراری
ترمیمنشودباید
جراحیکند
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فکر نمی کردم دوباره به کشتی برگردم 

محمد بنا: هیچ وقت 
عاقــل نبودم

 سلیقه من با رسول جور نبود

 در حالی که طبق گفته اعضای 
شورای فنی اصلی ترین و گزینه 

نهایی برای مربیگری تیم های 
پایه بوکس مربی ازبک بود، 

چند روز بعد رییس فدراسیون 
از انتخاب شدن مربی کوبایی 

برای سرمربیگری رده های پایه 
خبر داد!

با توجه به نتایجی که کشــتی فرنگی در مســابقات جهانی 2018 کسب کرد، همه جامعه کشــتی برای بازگشت یک مربی بزرگ 
به توافق رســیدند. محمد بنا پرافتخارترین ســرمربی تاریخ کشــتی فرنگی اســت که در سال های گذشــته افتخارات تاریخی 
را کســب کرد و ظاهرا چاره ای برای کشــتی فرنگی باقــی نمانده تا دوباره بــه او رجوع کند. در دوره مدیریت رســول خادم، 
محمــد بنا هرگز نتوانســت برنامه هایش را پیش ببــرد و به همین دلیل هم مجبور شــد مدتی را در خانه بنشــیند و از فعالیت 
در کشــتی دور باشــد. با رفتن رســول خادم و به وجود آمدن تغییرات در فدراســیون کشــتی و کناره گیری رسول خادم حاا 
دوباره شــرایط برای بازگشــت محمد بنا فراهم شــد و او یک بار دیگر باید برای ســاختن کشــتی فرنگی تاش کند. ساختن 
تیمی که تمامی افتخارات تاریخ را به دســت آورد اما با داشــته ها و وضعیت فعلی کشــتی فرنگی چنین چیزی ممکن اســت؟

بنا؛ کاخ تحویل داد، ویرانه تحویل گرفت

بدون شــک محمد بنــا بهترین گزینه برای ســرمربیگری تیم ملی 
کشــتی فرنگی اســت. او فردی دلسوز و کارآمد اســت که حتما تاثیرات 
حضــور او در تیم ملی را به وضوح همه می بینند، اما با این حال به شــدت 
از تصمیم او برای بازگشــت به تیم ملی کشــتی فرنگی به عنوان سرمربی 
نگران هســتم. در واقع از یک سو خوشــحالم که محمد بنا برگشت چون 
دیگر ســرمایه های انسانی موجود در کشتی هدر نمی روند و از سوی دیگر 
نگران هستم چون او ریسک بزرگی را انجام داده و رسیدن به موفقیت به 
این آسانی ها ممکن نیست. خوشحالم چون فرزند خودم کشتی می گیرد و 
به عنوان یک پدر امیدوار چشمان نافذ محمد بنا به عنوان یک مربی خبره 
و کار بلد او را ببیند و این اســتعداد مانند سایر استعدادهای ایران به یک 
قهرمان تبدیل شــود. نگران هستم چون حتما همه مردم در این 18 ماه 
باقی مانده تا بازی های المپیک توکیو ســخت به دنبال رسیدن به موفقیت 
این تیم هستند. حاا همه می گویند چون محمد بنا آمده پس او می تواند 
معجزه کند اما وضعیت کشــتی چیزی نیســت که در این 18 ماه درست 
شــود. کاخی را محمد بنا ســاخته بود که حاا به خرابه ای تبدیل شده و 
درســت کردن این خرابه در 18 ماه کار بسیار ســخت و دشواری است. 
متاســفانه همه چیز در کشــتی به هم ریخته است. صحبت از این نیست 
که چند کشــتی گیر شــرایط خوبی را نداشته باشند. دوره قبل که محمد 
بنا برگشــت صحبت از این بود که چند کشــتی گیر شرایط خوبی ندارند 
اما حاا باید بگوییم که همه کشــتی خراب شــده و شرایط خوبی ندارد. 
تمامی سیستم کشتی تغییر کرده و این تغییرات ضربه بزرگی را به کشتی 
می زند. در چنین وضعیتی کار کردن بسیار سخت و دشوار است. امیدوارم 

که محمد بنا همچون همیشه سربلند از این آزمون بزرگ بیرون بیاید.

در رقابت های پومســه قهرمانی جهــان ۲۰18 چین تایپه، 
علی سلمانی با قهرمانی در بخش انفرادی مردان صاحب دومین 

مدال طای ایران شد.
در ادامه رقابت های پومسه قهرمانی جهان ۲۰18 چین تایپه، 
علی سلمانی پومسه روی بخش انفرادی رده سنی ۳1 تا ۴۰ سال 
ایران در بخش مردان موفق شــد با شکســت حریف فیلیپینی 
بر ســکوی قهرمانی جهان ایســتاده و مدال طا بگیرد. در این 
بخش نماینده فیلیپین نایب قهرمان شــد و پومسه روهای کره 
جنوبی و اسپانیا نیز مشــترکا بر روی سکوی سومی ایستادند. 

این مدال ســلمانی دومین طای ایران در رقابت های قهرمانی 
جهان پومســه بود. تعداد مدال های ایران نیز ۹ مدال )۲ طا، 1 
نقره و ۶ برنز( است. در سایر رقابت های نمایندگان ایران، ساناز 
تقی پــور نماینده بخش انفرادی نونهــاان دختر نتیجه را برابر 
فیلیپیــن واگذار کرد و در بخش ابداعی کمتر از 1۷ ســال نیز 

یاسمن لیموچی از دور رقابت ها حذف شد.
همچنین در بخش ابداعی دو نفره کمتر از 1۷ سال نیز تیم 
ایران با ترکیب یاسمن لیموچی و محمدامین گماریان نتیجه را 

به حریف خود واگذار کرده و حذف شد.

سلمانی قهرمان جهان شد
ثبت دومین قهرمانی در تایپه برای پومسه روهای ایران

حضور ۸ کاندیدا در 
انتخابات ناشنوایان

در آخرین روز از مهلت تعیین شده 
برای ثبت نــام کاندیدا هــای انتخابات 
فدراســیون ناشــنوایان، 8 نفــر برای 
این فدراسیون  تصدی پست ریاســت 
ثبت نام کردند. در آخرین روز از مهلت 
تعیین شــده برای ثبت نام در انتخابات 
ناشــنوایان، دیروز یکشنبه  فدراسیون 
۲۷ آبــان، 8 نفر برای تصدی پســت 
ریاســت این فدراسیون ثبت نام کردند. 
مسعود فراهانی طجر )کارشناس وزارت 
ورزش و جوانــان(، عــارف ســعیدی 
)فیزیوتراپیست(، کاظم نظم ده )کارمند 
بهزیستی(، ســعید کاظمی  ســازمان 
)پزشــک(، افشــین داوری )سرپرست 
ناشــنوایان(،  فدراســیون  پیشــین 
کــرم ا... علیمــرادی )رییس پیشــین 
دولو  رمضانعلی  ناشنوایان(،  فدراسیون 
)سرپرست فدراسیون هندبال( و مهران 
تیشه گران )دبیر فدراسیون ناشنوایان( 
کاندیداهای شرکت  کننده برای تصدی 
پست ریاســت فدراســیون ناشنوایان 
هستند. اسامی نهایی کاندیداها پس از 
تایید از ســوی وزارت ورزش و جوانان 
اعام می شــود. ثبت نام از کاندیداهای 
انتخابات فدراســیون ناشنوایان از 1۳ 
آبان آغاز شــده بود و دیــروز به پایان 

رسید.

تجلیل ایامی ها از 
هاشمی و پورشیب

اســتاندار ایام از علی هاشمی و 
ذبیح ا... پورشیب، مدال آوران مسابقات 
جهانــی وزنه بــرداری و کاراته تجلیل 
کرد. استاندار ایام میزبان علی هاشمی 
و ذبیح ا... پورشیب، مدال آوران جهانی 
در رشته های وزنه برداری و کاراته بود 
و پس از جویا شدن از آخرین وضعیت 
این دو ورزشکار ارزنده، از آنان تجلیل 
و برایشان آرزوی توفیق روزافزون در 
میادین ورزشــی کرد. قهرمانی »علی 
هاشمی« نیز در مسابقات وزنه برداری 
قهرمانی جهان ۲۰18 خوشــحالی را 
برای ایــران عزیز به خصوص اســتان 
قهرمان پرور ایام بــه ارمغان آورد. بر 
همین اساس در حواشــی این دیدار 
برای ســاخت ســالن وزنه برداری در 
ایام به علی هاشــمی، ایــن پهلوان 
ایامی قول همکاری داده شد. ذبیح ا... 
پورشــیب، کاپیتان تیم ملــی کاراته 
در  کیلوگــرم   -8۴ وزن  در  مــردان 
آخرین دیدارش در مســابقات کاراته 
قهرمانــی جهــان ۲۰18 اســپانیا به 
مصاف »دانیل یولداشف« از قزاقستان 
رفت و با نتیجه ۳ بــر صفر به برتری 

رسید و مدال برنز را از آن خود کرد.

خبرکوتاه

شورای فنی تصمیم می گیرد، رییس کار خودش را می کند

حرف فقط حرف آقای رییس!
بــا وجود تشــکیل شــورای فنی در 
فدراســیون بوکس اما بیشــتر تصمیمات 
را رییس فدراســیون شــخصا می گیرد و 

شورای فنی نیز تقریبا هیچ  کاره است!
پس از پایان بازی های آسیایی ۲۰18 
جاکارتا، فدراسیون بوکس نشست خبری 
را برای عذرخواهی از اهالی بوکس برگزار 
کرد کــه در جریــان آن صحبت هایی از 
ســوی رییس فدراســیون صورت گرفت 
که تا حدودی امیدواری ها برای پیشرفت 
این رشــته را بیشتر کرد اما طولی نکشید 
کــه بار دیگر بحث هــای متعددی در این 
فدراسیون باا گرفت تا مشخص شود که 
فدراسیون بوکس همان آش است و همان 

کاسه!
یکی از ایــن تصمیمــات خوبی که 
بازی های  از  پــس  بوکــس  فدراســیون 
تشکیل  گرفت،  جاکارتا  آســیایی ۲۰18 
شــورای فنی متشــکل از قهرمانان سابق 
و تحصیلکرده هــای ایــن رشــته بود تا 
تصمیمات کارشناسانه و مثبتی در راستای 
بهبود مســائل فنی بوکس کشور بگیرند. 
شورایی که به نظر می رسد پس از تشکیل 
آن تنها ســایه اش باقی مانده و خبری از 
عملی شدن تصمیمات این شورا نیست و 
حرف آخر را شــخص دیگری می زند. در 
چنــد وقت اخیر اعضای شــورای فنی در 
برخی امور مهم به جمع  بندی رســیده اند 
اما رییس فدراســیون نظر شخصی خود 
را اعمال کرده و مشــخص نیست هدف از 

تشکیل شورای فنی چیست.
یکی از مسائلی که با تشکیل این شورا 
مورد نقد و بررســی قــرار گرفت انتخاب 
مدیرفنی بــرای تیم های ملی بوکس بود. 
البتــه که با وجود شــورای فنی نیازی به 
مدیرفنی نیســت اما طبــق اخبار موجود 
این سمت با تصمیم همه اعضای این شورا 
به رییس فدراســیون داده شد ولی حاا 
صحبت هایی مبنی بر اینکه حسین ثوری 
قصد دارد فرد خاصی را به عنوان مدیرفنی 
معرفی کند مطرح است که در صورت رخ 
دادن این تصمیم، شاهد بی اهمیت بودن 

تصمیم اعضای شورا هستیم.
بحــث دیگر انتخاب ســخنگوی این 

شــورا بود. طبق صحبت هایــی که وجود 
دارد پس از رای گیری بین اعضای مجمع 
در مجموع علی  مظاهری با ۵ رای به عنوان 
سخنگو انتخاب می شود اما حسین ثوری، 
با تصمیم اعضا مخالفــت کرده و علیرضا 
استکی را که تنها ۲ رای داشته، به عنوان 
ســخنگو انتخاب می کند تا برای دومین 
بار تصمیم شورای فنی را زیر سوال ببرد. 
اتفاقی که به نظر می رسد در دلخوری علی 
مظاهری از فدراســیون نیز بی تاثیر نبوده 
اســت. علی مظاهری در مورد تصمیمش 
برای عــدم همکاری با تیم ملی بوکس به 
ایســنا گفت: »قهر نکــرده ام اما به نظرم 
شرایط برای همکاری با فدراسیون بوکس 
فراهم نیست، بهتر است اندکی حرفه ای تر 
عمــل کنیم تا شــاهد پیشــرفت بوکس 

باشیم.«
یکی دیگــر از خبرهــای خوبی که 
انتشــار آن باعث خوشحالی اهالی بوکس 
شــد، تصمیم شــورای فنی برای آوردن 
مربــی خارجی ازبک یا قزاق جهت کار در 
رده های پایه این رشته بود، تصمیمی که 
طبــق گفته ها بار دیگر بــا دخالت رییس 
فدراســیون دســتخوش تغییرات شد. در 
حالی که طبق گفته اعضای شــورای فنی 
اصلی تریــن و گزینه نهایی برای مربیگری 
تیم های پایه بوکس مربی ازبک بود، چند 
روز بعد رییس فدراسیون از انتخاب شدن 
مربی کوبایی برای ســرمربیگری رده های 

پایه خبر داد!
طبق صحبت های شــخص حســین 
ثــوری اصلی ترین هدف از تشــکیل این 
کارگروه تصمیم گیری در خصوص مسائل 
فنی بوکس است اما با وجود مسائل فوق، 
باید دید تصمیمات شورای فنی چه زمانی 

عملی خواهد شد! 
اگــر قرار بــود حرف آخــر را رییس 
فدراســیون بزنــد پس نقش این شــورا 
در تصمیمــات فنی برای بوکس کشــور 
چیســت؟ به نظر می رســد ایــن جمله 
معــروف در ورزش ایران که »کمیته فنی 
یعنی کشک«، دارد در مورد شورای فنی 
بوکس نیز رنگ واقعیت به خود می گیرد.

واســطه  به  باید  نمی دانیــم 
بازگشــت دوباره به کشتی فرنگی به 

شما تبریک بگوییم یا تسلیت!
 قطعا باید تســلیت بگویید! من تاش 
زیادی کردم که نباشم اما نمی دانم چه اتفاقی 
رخ داد که دوباره مجبور به بازگشت به کشتی 
فرنگی شدم و امیدوارم بتوانم دوباره به کشتی 
فرنگی ایران با همه داشــته ها و نداشــته هایش 

کمک کنم.
به نظر ریســک بزرگی می آید. فاصله 
المپیک توکیو باقی مانده و سطح  تا  کمی 
توقعات از شــما باا است و از همه مهم تر 
به  باتکلیفی  در  کشتی  فدراسیون  اینکه 
بعدی  نیست رییس  سر می برد و مشخص 

چه کسی باشد؟ 
 مــن هیچ وقت عاقــل نبــودم. آدم های 
عاشــق هیچ وقت اینگونه فکــر نمی کنند. من 
تــا ۲ الی ۳ روز پیش اصا فکــر نمی کردم که 
دوباره به کشــتی برگردم امــا در این چند روز 
درخواســت های زیادی مطرح شد، هم از سوی 
حمیــد بنی تمیــم و هم از ســوی دیگر اهالی 
کشتی که در نهایت دو شب پیش مجبور شدم 

برای بازگشت دوباره تصمیم بگیرم.
به نظر حمیــد بنی تمیم تصمیم دارد 

رییس فدراسیون کشتی شود؟ 
 همیشــه آرزو داشــتم یــک 

فرنگی کار رییس فدراســیون شود و این رشته 
به جایی برســد که افرادی را تربیت کند تا در 
ورزش حرف برای گفتن داشته باشند اما درباره 
بنی تمیم من چیزی نشــنیدم. ضمن اینکه این 
امکان وجود نداشت اان به این موارد فکر کنیم 
که ۲ الی ۳ ماه دیگر چه کسی قرار است رییس 
فدراسیون شــود چون زمان از دست می رفت و 
می شد مثل بازی های المپیک ریو که فقط 1۰ 
ماه زمان برای کار کردن داشتیم. باید از زمانی 
که در اختیار داریم نهایت استفاده را ببریم چون 

همین اان هم عقب هستیم.
اما در این دوره کار بســیار سختی در 

پیش دارید. 
 بله ســخت ترین دوره مســابقات جهانی 
کشــتی فرنگی در انتظارمان اســت. مسابقات 
جهانی ۲۰1۹ در قزاقســتان گزینشی المپیک 
اســت که کار بسیار سخت و دشــواری است. 
سهمیه المپیک باید بگیریم و این کار را سخت 
می کنــد. البته روز گذشــته با وزیــر ورزش و 

جوانان دیدار داشتیم که خیلی لطف داشتند و 
وعده دادند همه حمایت ها از کشتی انجام شود.
این  که  داشــتید  وزیر  از  خواسته ای 

دیدار انجام شد؟ 
 نه موضــوع خاصی نبود. مــن به همراه 
حمید بنی تمیم و غامرضــا محمدی به دیدار 
وزیــر ورزش و جوانــان رفتیم. خواســته من 
برگــزاری اردوهای مــداوم و منظم و همچنین 
حضور در تورنمنت های مهمی که نیاز است، بود 
که البته وزیر هم اعام کردند تمامی حمایت ها 

از سوی وزارت ورزش و جوانان انجام می شود.
اما واقعا کار سختی در پیش دارید؟ 

 در کشتی هر کسی که باشی ولی نتیجه 
نگیری بیرونت می کنند. کار ســخت و دشــوار 
اســت اما ما یکسری کشــتی گیر خوب در رده 
جوانان و یکســری هــم در رده امیدها داریم. 
یکسری هم کشتی گیر خوب در رده بزرگساان 
داریم. امیدوارم با کمک همه کسانی  که عاشق 
کشتی هســتند دست به دســت هم بدهیم و 

کشــتی را دوباره بسازیم. نوکر هر کسی هستم 
که بتواند به کشتی فرنگی کمک کند.

مهمی  یادگار  در کشــتی فرنگی  شما 
باقی گذاشتید. یک بنای عظیم و مهم که 
سال ها افتخار آفرینی کرد اما از آن چیزی 
باقی نمانده و بیشتر شبیه یک خرابه است 

تا...  
 یک دهه طایی داشــتیم. یک تیم خوب 
و بــا  عظمت که حاا شــاید از آن تیم کمتر از 
انگشتان یک دست باقی مانده اند و بقیه رفته اند. 
در ۴ الی ۵ ســال گذشــته هم می توانســتیم 
همین گونه پیش برویم. یعنی این پوست اندازی 
به نوعی انجام شــود که موفقیت ها باز هم تکرار 
شــود و یا حداقل می توانستیم جوری کار کنیم 
که اوضاع این همه خراب نشود اما من کاری به 
کسی ندارم. از کسی گایه و انتقاد هم نمی کنم. 
بازســازی آن تیم طایی هم به این سادگی ها 
نیســت. فقط می گویم که پتانسل خوبی داریم 
و می توانیم به روزهای خوب برگردیم. کشــتی 

در دنیا همیشه با فراز و فرودهای زیادی روبه رو 
بوده.. در دوره ای که بودیم فراز کشــتی فرنگی 

ایران بود و حاا فرودش را شاهد هستیم.
درباره رســول خادم هیچ وقت حرف 
نزدید! شــاید برنامه های او در این بیراهه 
رفتن کشــتی فرنگی بیشــترین نقش را 

داشت. 
 همیشــه به عنوان یک آدم بــزرگ به او 
احترام گذاشتم و همیشــه دوستش داشتم اما 
برنامه های ما و ســایق مان با هم جور در نیامد 
چون سلیقه من با رسول خادم جور نبود، رفتم 
و خانه نشین شــدم. هیچ وقت هم حرفی نزدم. 
در ۶۰ الی ۷۰ سال گذشته همیشه همین گونه 
بوده که رییس فدراسیون ها همین شکلی بروند.

اما درباره نقش او چیزی نگفتید!
 کاری به کشتی آزاد ندارم چون تخصصی 
درباره آن ندارم اما در کشــتی فرنگی مشخص 
اســت که اوضاع خوب نیست. شاید فدراسیون 
آمــار بدهد که چندیــن بار در رده هــای پایه 
قهرمان جهان شــده اما مردم مسابقات جهانی 
بزرگســاان و المپیک را می بینند. مردم هم آن 
چیــزی را قضاوت می کنند کــه می بینند. اان 
جلوی چشــم مردم دو رویــداد جهانی در رده 
بزرگســاان اســت که به بدترین شکل ممکن 
نتیجه آن ثبت شــده است. از مسابقات جهانی 
ســال گذشته که تیم سوم شد و امسال که این 

فاجعه به بار آمد.
چرا  بود  کشــتی  متخصص  که  کسی 

چنین نتیجه ای را ثبت کرد؟ 
 اگــر به مســیری کــه در چند ســال 
گذشــته طی  شد دقت و توجه می شد و به نظر 
کارشناســان گوش می داد و به مربیان کشــتی 

اعتماد می کرد؛ این اتفاقات شــاید رخ نمی داد. 
خیلــی از آدم ها که باید حــرف می زدند، حرف 
نزدند. هر چه رسول خادم گفت آنها گوش دادند 

و در نهایت نتیجه این شد.
اان یک ســوال مهم وجود دارد و آن 
دارید.  که شما  است  اختیاراتی  میزان  هم 

بنی تمیم چه وعده ای به شما داده است؟ 
 اگر قرار بود تحت هر شــرایطی کار کنم 
که عین هفت سال گذشته را هم کار می کردم. 
کســی مرا بیرون نکرد، خودم رفتم. سدهایی را 
جلوی راه من گذاشــتند. در این سال ها خیلی 
از مســائل اشــتباه بود که اگــر می خواهیم در 
توکیو نتیجه بگیریم باید از تکرار این اشتباهات 
جلوگیری کنیم. شــرط و شروطی هم دارم که 
بنی تمیم می داند و برای اجرایی شدن آنها قول 
داده اســت. اان تازه حکم گرفتم و باید منتظر 
بمانیم کار شــروع شود و بعد ببینیم چه اتفاقی 

رخ می دهد.
درباره همکاران خود تصمیم گرفتید؟ 

 واقعا انتخابم یهویی شد و هیچ تصمیمی 
در این باره نگرفته بودم. امروز برنامه مســابقات 
داخلی و بین المللــی را گرفتم و از همین حاا 
برای آنها برنامه ریزی می کنم تا ببینم چه پیش 

می آید.
درباره فرآیند انتخابی که همیشه با آن 

مشکل داشتید چه تصمیمی دارید؟ 
 یک فرآیندی قانون شــد که در ۴ الی ۵ 
سال گذشته بارها به آن بند و تبصره اضافه شد 
که حــاا ما هم می توانیم از ایــن بند و تبصره 
اســتفاده کنیم. بسیاری از مسائل در شروع کار 
مشــخص می شــود و باید منتظر شروع اردوها 

بمانیم.

نشست وزیر ورزش و جوانان با محمد بنا و غامرضا محمدی
وزیر ورزش و جوانان صبح دیروز نشســتی را با سرپرست فدراسیون 

کشتی و همچنین کادر فنی تیم ملی کشتی آزاد و فرنگی برگزار کرد.
محمد بنا دیروز به عنوان سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی انتخاب شد 
اما پیش از اعام انتخاب محمد بنا، او به همراه حمید بنی تمیم و غامرضا 
محمــدی به دیدار وزیر ورزش و جوانان رفت. در این دیدار وزیر ورزش و 
جوانان حمایت خود را از فدراســیون کشتی اعام کرد و با اعام حمایت 
از انتخاب هــای جدید حمید بنی تمیم، اطمینــان داد که وزارت ورزش و 
جوانان در راه حضور قدرتمندانه کشتی در بازی های المپیک در کنار این 
ورزش قرار دارد. همچنین بر اســاس شنیده ها، سلطانی فر وعده داد که تا 

بازی هــای المپیک ۲۰۲۰ این مربیان با اطمینان کار خود را انجام بدهند 
و فدراســیون کشــتی هم از برنامه های آنها حمایت می کند. این نشست 
می توانــد قوت قلبی باشــد برای مربیان جدید تیم ملی که با سرپرســت 
فدراســیون کشتی قرار اســت کار کنند و این می تواند روزهای خوبی را 
برای کشتی رقم بزند. شاید یکی از نگرانی های مهم سرمربیان جدید تیم 
ملی کشــتی آزاد و فرنگی این باشد که ممکن است فدراسیون کشتی در 
کوتاه مــدت دوباره دچار تغییرات مدیریتی شــود و از این نظر آنها در 18 
ماه مانده به بازی های المپیک نگران آینده کشتی باشند، اما دیدار با وزیر 

ورزش و جوانان می تواند این نگرانی ها را برطرف کند.

محسن وظیفه
Mohsen Vazifeh
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ایرج اسفندیاری
مربی سابق تیم ملی کشتی فرنگی
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 »همه اسپانیا، ایکس را 
می زنند« تیتر روزنامه 
مادریدی »مارکا« بود که 
روی جلد، تصویر برنامه 
بازی ها را کار کرد و جلوی 
بازی انگلیس و کرواسی، 
داخل ستون تساوی 
ضربدر زد. اسپانیا در 
صورت تساوی انگلیس 
و کرواسی به نیمه نهایی 
لیگ ملت ها می رفت.

روزنامه »موندو دپورتیوو« 
چاپ بارسلونا با چاپ عکسی از 
دلیخت و دیونگ، دو بازیکن 
جوان آژاکس و تیم ملی 
هلند، نوشت که اورمارس 
بوی رفتن آنها را استشمام 
می کند: »نگه داشتن شان 
سخت است«. دیونگ در بازی 
با فرانسه 16 بار بیشتر به 
توپ رسید تا گریزمان، امباپه 
و ژیرو روی هم.

روزنامه میانی »گاتزتا 
دلو اسپورت« تیم ملی 
ایتالیا را »بی دندان« 
توصیف کرد و تیتر 
زد: »ایتالیا آنجا بود 
اما گل چه؟« ورزشگاه 
سن سیرو یک سال 
بعد از بازی با سوئد، 
بار دیگر نحس ماند 
و شاهد حذف دوباره 
ایتالیا بود.

روزنامه رمی »کوریره 
دلو اسپورت« با تیتر 
»مانچینی زیبا« نوشت، 
ایتالیا به نیمه نهایی لیگ 
ملت های اروپا نرسید 
اما تیم ملی در بازی با 
پرتغال نشان داد که 
پیشرفت کرده است. آنها 
برای یک ساعت، فوتبال 
فوق العاده ای را به نمایش 
گذاشتند.

»در میانه زمین یووه« 
تیتر روزنامه تورینی »توتو 
اسپورت« بود که گزارش کرد، 
بعد از پیانیچ و برناردسکی، 
خدیرا هم بازی با اسپال را از 
دست داد تا یووه در مرکز زمین 
دچار شرایط اورژانسی شود. 
یوونتوس در زمستان دنبال 
خرید هافبک است و اریکسن، 
رمزی و رابیو گزینه های 
جانشینی پوگبا هستند.
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پیشخوان

 لئوناردو بونوچــی بعد از بازی در 
میــان به یوونتوس برگشــت و هر بار 
کــه در دیدار ایتالیا با پرتغال توپ به او 
می رســید هواداران حاضر در ورزشگاه 
سن ســیرو او را هو می کردند. او بعد از 
این بازی گفت: »همیشه آدم های احمق 
وجود دارنــد. من اعتمــاد و اطمینان 
هم تیمی هــا و مربــی ام را دارم و ایــن 

چیزی است که اهمیت دارد.«
ایتالیا یک ســاعت ابتدایی بر بازی 
مســلط بود اما نتوانســت به گل برسد: 

»تمام تاشمان را کردیم، یک نیمه اول 
عالی داشتیم و دو، سه موقعیت خوب به 
دست آوردیم که می توانست روند بازی 
را تغییر دهد. با شروع نیمه دوم، پرتغال 
چنــد تغییــر تاکتیکی داشــت و مانع 
خاقیت در میانه میدان ما شد. برناردو 
سیلوا به مارکو وراتی و ژورژینیو نزدیک 
شــد هرچند بعد از آن هم توانستیم به 
فقط  کنیم،  دروازه شــان حرکت  طرف 
باید در زدن ضربات آخر دقت بیشتری 

می کردیم.«

ایتالیا در گلزنی مشــکل جدی دارد 
هرچند از نظــر دفاعی رو به پیشــرفت 
اســت. این تیــم در 16 بازی آخرش 11 
گل بیشتر نزده و تنها در نخستین مسابقه 
با مربیگری روبرتو مانچینی در خردادماه 
در برد 2 بر یک برابر عربســتان سعودی 
توانســته یک گل بیشــتر بزند. در تیمی 
که برای بازی بــا پرتغال به میدان رفت، 
بهترین گلزن جورجــو کیه لینی بود که 
در 100 بازی ملی هشــت گل زده. چیرو 

ایموبیلــه بــا 7 گل در 34 بازی نفر دوم 
بود، لئوناردو بونوچی شــش گله و لورنزو 
اینسینیه 4 گله بودند. الساندرو فلورنزی 
دو گل ملــی در کارنامه دارد و ژورژینیو، 
مارکو وراتی و کریستیانو بیراگی هر کدام 
یک گل زده اند. خبر خــوب اینکه ایتالیا 
بــرای دومین بازی متوالــی دروازه اش را 
بســته نگه داشــت. قبل از آن در هشت 
بــازی پیاپی گل خورده بودند که بدترین 

آمار این تیم از سال 1959 بود.

ایتالیا یک رکورد منفی خانگی بر جای 
گذاشته و با تساوی بدون گل مقابل پرتغال 
برای نخســتین بار در تاریخش شش بازی 
پیاپی خانگی را نبــرده. این تیم با اوکراین، 
لهستان، هلند و مقدونیه یک بر یک مساوی 
کرده و برابر سوئد و پرتغال به تساوی بدون 
گل رســیده. آخرین برد خانگی این تیم به 
پیروزی یک بر صفر برابر رژیم صهیونیستی 
در ورزشگاه ماپی در شهریور سال گذشته در 

مقدماتی جام جهانی رقم خورده.

پرتغال هم بعد از باخت 3 بر صفر برابر 
هلند در دیدار دوستانه فروردین امسال، در 
چهار بازی خارج از خانه خودش دو برد و دو 
تساوی داشته و بدون شکست بوده. آخرین 
باخــت پرتغال در بازی های رســمی خارج 
از خانه برابر ســوییس بــا نتیجه 2 بر صفر 
در نخســتین بازی مقدماتی جام جهانی در 
شــهریور دو سال قبل بوده. بعد از آن 5 برد 
داشتند با 15 گل زده و 2 گل خورده و این 

تساوی بدون گل با ایتالیا.

بونوچی:هوکنندهها
احمقهستند

گلزنی،مشکلجدیایتالیا

رکوردمنفیخانگیآتزوری

چه کسی به جای کاسمیرو بازی کند؟

ســانتیاگو ســواری، مربی جدید رئال مادرید باید تیم را برای بازی 
بدون کاسمیرو آماده کند. این بازیکن در سه سال گذشته نقشی کلیدی 

در رئال داشته است.
او دچار پیچیدگی مچ پا شده و حدود یک ماه دور از میادین خواهد 

بود. مربی جدید حاا باید راه حلی برای این مشکل پیدا کند.
کاســمیرو در برابر ســلتا ویگو در دقیقه 22 زمیــن را ترک کرد و 
دنی ســبایوس جای خالی او را پر کرد. البته در آن هنگام، سواری باید 
به سرعت تصمیم می گرفت. در شهر ویگو، استفاده از سبایوس جواب داد 
اما حاا سواری فرصت آن را داشته که به این مشکل فکر کند و به این 

بیندیشد که چه بازیکنی را جانشین کاسمیرو کند.
زین الدین زیدان تقریبا همیشــه، زمانی که کاســمیرو غایب بود از 

تونی کروس به جای او استفاده می کرد و این کار جواب هم  می داد.
در 18 مســابقه ای که کاسمیرو در دوران زیدان مصدوم بود، 14بار 
کروس به جایــش بازی کرد، هرچنــد که این بازیکــن می گفت گزینه 
ایده آلی برای این کار نیســت اما کیفیت ازم را برای درخشــش در این 

پست داشت.
امــا او در این فصل زیر نظر خولن لوپتگی در پســت هافبک دفاعی 
نتوانســت خوب کار کند. زمانی که از او در این باره سوال شد، او گفت: 

»من که کاسمیرو نیستم.«
رئال مادرید زمانی که کروس جای کاســمیرو بازی می کرد 8 برد و 

6 تساوی کسب کرد. 
در 9 بازی هم ماتئو کواچیچ در کنار کروس به میدان رفت. گاهی 
کواچیچ شــخصا جای کاســمیرو را پر می کرد و نمایش خوبی هم 
داشــت. رئال مادرید در یک بازی با حضور کواچیچ 
در پســت هافبک دفاعی، برابر اسپورتینگ لیسبون 
2 بر یک پیروز شد. آنها یک بار هم با کواچیچ، 
اتلتیکو مادرید را در بیســنته کالدرون 3 بر 

صفر بردند.
زیدان تنهــا یک بار از مارکوس 
این پســت استفاده  یورنته در 
کــرد، آن هــم در حالــی 
نزدیک ترین  یورنتــه  که 
بازیکن به کاسمیرو بود. 
آن بازی برابر اسپانیول 
بود و رئال در کاتالونیا 
یــک بــر صفر 
این  باخــت و 
باخت  تنهــا 
در  رئــال 
غیاب کاسمیرو 

به دلیل مصدومیت بود.
حاا که تمام ملی پوشان به رئال 
برمی گردند، ســواری باید تصمیم 
خود را بگیرد و احتماا بین سبایوس 
و کروس یکی را در این پســت به کار 
خواهد گرفت. ســبایوس در خانه سلتا 
ویگو عالی کار کــرد و گل هم زد. او در 
زاگرب هــم با تیم ملی اســپانیا نمایش 
خوبی داشــت و این نشــان می دهد 
که در فرم خوبی به ســر می برد. این 
در حالی اســت که زیدان سبایوس 
را بیشــتر بازیکنی تهاجمی می دید 
و به او در پست هافبک دفاعی بازی 
نمی داد. ســواری گزینه استفاده از 
فده والــورده و یورنته را هم دارد اما 
بعید است که از آنها در مسابقات مهم 
استفاده کند. کاسمیرو هم امیدوار است که به 

جام باشگاه های جهان برسد.
منبع: مارکا

یادداشت

میان برای باکایوکو 
15 میلیون یورو تخفیف 

می خواهد
گزارش هایی منتشــر شــده بود مبنی بر 
اینکــه میان بــرای خرید تیموئــه باکایوکو از 
چلســی تنها 25 میلیون یورو می پردازد نه 40 
میلیون یورویی که براســاس توافق اولیه صورت 
گرفته بود. روســونری 5 میلیون یورو داده تا او 
را برای یک فصل به صورت قرضی به سن سیرو 
ببرد و این گزینه را دارد که در ماه ژوئن ســال 
2019 بــا پرداخــت 35 میلیون یــوروی دیگر 
قرارداد او را قطعی کند. اکنون اما نشــریه توتو 
اسپورت نوشته است که عملکرد باکایوکو آنقدر 
ضعیف بوده اســت که میان حاضر نیست برای 
خریدنش چنین رقمی بپــردازد. در عوض آنها 
می  خواهند از چلســی تخفیفی حداقل به مبلغ 
15 میلیــون یورو بگیرند. چلســی برای فروش 
باکایوکــو مجموعــا 40 میلیون یورو خواســته 
بــود، همان مبلغی که برای خریــد او از موناکو 
در تابستان سال 2017 پرداخته بودند. باکایوکو 
اما این فصل در میان ضعیف کار کرده است. او 
12 بازی در سری A و لیگ اروپا انجام داده اما 
بیشــتر آنها به دلیل بحران مصدومیت میان و 

نبود بازیکنان دیگر این تیم بوده است.
 

اورمارس: نگه داشتن 
بازیکنان بااستعداد 
آژاکس سخت است

مــارک اورمــارس مدیر ورزشــی آژاکس 
دربــاره اســتعداد بازیکنان جوان ایــن تیم در 
جلســه ای با حضور ســهامداران باشگاه که روز 
شنبه برگزار شــد اعتراف کرد که برای آژاکس 
حفظ بازیکنان بااســتعدادش کار سختی خواهد 
بود. اشــاره او بــه بازیکنانی مانند آنــدره اونانا، 
کایــورت، فرنکی دی یونــگ، ماتیاس دلیخت، 
دیوید نرس، دانی فن دبیک و کاســپر دولبرگ 
بود. او به سهامداران باشگاه گفت: »از این 7 نفر، 
تنها یکی )کایورت( رفته اســت. این بد نیست 
اگرچه ما دوســت داشتیم او را هم نگه داریم. ما 
این موضوع را در ذهن داشتیم و به همین دلیل 
هم بود که بازیکنان باتجربه ســریعا به حرکت 
ما واکنش نشان دادند. فکر می کنم نگه داشتن 
این پســرها کار سختی خواهد بود. بارها به آنها 
گفتــه ام که هر روز در رســانه ها اخباری درباره 
بازیکنان ما منتشر می شود. حاا ما می توانیم از 
این گروه لذت ببریم اما باید به شــما بگویم که 
این غیرممکن است که گروهی مانند این را برای 

4 سال نگه داریم.«

خبر

 پیکفورد گزینه 
منچستریونایتد برای 

جانشینی دخئا
مربــی  مورینیــو  ژوزه 
پیش  مدتی  از  منچســتریونایتد 
تیــم ملی  طرفــدار دروازه بــان 
انگلیــس، جردن پیکفــورد بوده 
اســت و دســتیارانش و مدیران 
باشگاه هم در قبال این سنگربان 

رویکردی مشابه دارند.
 از ایــن رو آنها، ســنگربان 
اورتــون را زیر نظر گرفته اند تا در 
بــرای متقاعد کردن  صورتی که 
قــراردادش  تمدید  بــرای  دخئا 
ناکام ماندنــد و او در پایان فصل 
اولدترافــورد را تــرک کرد، یک 
پر کردن  بــرای  آماده  دروازه بان 
جای خالی او داشته باشند. دخئا 
هنوز حاضر به مذاکره برای تمدید 
قراردادش و عقد یک قرارداد بلند 
مدت جدید نشده است. به همین 
دلیل پیکفورد 24 ساله گزینه اول 
برای  منچســتریونایتد  مسووان 

جانشینی دخئا است. 
شــنیده ها حاکی از آن است 
کــه دخئا برای پیوســتن به تیم 
یوونتوس ایتالیا وسوســه شــده 
اســت و احتمال دارد این باشگاه 
در تابســتان امسال برای خرید او 

اقدام کند.
 

بایلی آماده مذاکره 
با منچستریونایتد 
درباره آینده اش

مربی  پوچتینو،  مائوریســیو 
تاتنهام طرفدار اریک بایلی مدافع 
آینده  که  اســت  منچستریونایتد 
مبهمی در این تیــم دارد. اونای 
امری، سرمربی آرسنال هم دیگر 
طرفدار این مدافع میانی ســاحل 
عاجی اســت که به نظر می رسد 
مــورد اعتماد ســرمربی اش ژوزه 

مورینیو نیست. 
به همین دلیــل این بازیکن 
24 ســاله قــرار اســت دربــاره 
آینــده اش بــا منچســتریونایتد 
مذاکــره کنــد و ایــن در حالی 
اســت که او تنها دو سال پیش با 
قراردادی 30 میلیــون پوندی از 
ویارئال به شیاطین سرخ پیوست. 
بایی از زمانی کــه ژوزه مورینیو 
پیش از نیمه اول بازی من یونایتد 
ماه گذشته  در  نیوکاســل  مقابل 
تعویضش کــرد، دیگر در ترکیب 
اصلی این تیم قرار نگرفته اســت. 
او قرار اســت در این مــاه درباره 
برنامه هایــش با مدیران باشــگاه 
فروخته  احتمــال  و  کند  مذاکره 
شدنش در پنجره نقل و انتقاات 

ژانویه را بررسی کند.

پس از تساوی با ایتالیا و صعود پرتغال بدون کریس

سانتوس:رونالدوبازیکنکلیدیمااست

پرتغال با تســاوی بدون گل در ورزشگاه 
 A سن ســیرو برابر ایتالیا تیم اول گروه 3 لیگ
و نخســتین تیمی شد که به مرحله نیمه نهایی 
لیگ ملت های اروپا صعــود کرد. مدافع عنوان 
قهرمانــی اروپا در حالی بــه این بازی رفت که 
حتی با شکســت هم از صدرنشــینی و صعود 
ناامید نمی شد اما با تســاوی با 7 امتیاز از سه 
بازی صدرنشــینی اش قطعی شــد و فرداشب 
در آخرین بــازی خود به مصاف تیم ســقوط 
کرده لهســتان می رود. بازی هــای نیمه نهایی 
لیگ ملت های اروپــا 15 و 16 خرداد آینده و 
رده بنــدی و فینال 19 خرداد برگزار می شــود 
به میزبانی کشــوری که هنوز مشــخص نشده 
اســت. به عاوه تیم هــای برنــده گروه ها در 
صورتی کــه از طریق مرحلــه مقدماتی راهی 
یورو 2020 نشوند، از حضور در مرحله پلی آف 
مطمئن هســتند. فرناندو ســانتوس مربی تیم 
ملــی پرتغال بعد از دیدار بــا ایتالیا تاکید کرد 
کریســتیانو رونالدو همچنان عضو کلیدی تیم 

است اگرچه در لیگ ملت های اروپا بازی نکرده. 
برنــده پنج توپ طــا در یکــی دو ماه اخیر 
عاوه بر فعالیت های ســخت و فشرده ورزشی 
درگیر پاســخگویی به اتهام تجاوز در ســال 
2009 بــوده و ســانتوس او را برای بازی های 
لیگ ملت ها دعــوت نکرد. ایــن بازیکن 33 
ســاله آخرین بار در مرحله یک هشــتم نهایی 
جــام جهانی برابر اروگوئــه پیراهن پرتغال را 
بــه تن کرده. رونالدو بــا 85 گل و 154 بازی 
ملی در کشــورش رکورددار است و در گلزنی 
ملی تنها علی دایی را پیش روی خود می بیند. 
بازیکــن یوونتوس در پیامــی در توییتر برای 
هم تیمی هایش آرزوی موفقیت کرد و سانتوس 
با اشــاره به این پیام گفت: »هیچ سوالی برای 
پرســیدن وجود ندارد. رونالدو بخشــی از این 
تیم اســت، کافی است پســت او را بخوانید.« 
ســانتوس درباره عملکرد پرتغال در این بازی 
هم گفت: »این صعود کیفیت فوتبال ما را تایید 
می کند. فکر می کنم مســابقه خیلی خوبی بود 

هرچنــد در نیمه اول با دشــواری های زیادی 
روبه رو بودیم. بیــن دو نیمه اتفاقات را توضیح 
دادم و بازی تعادل بیشــتری پیــدا کرد. برای 
گرفتن این امتیاز زحمت زیادی کشــیدیم، اگر 
دســتگاه فشار خون به من وصل بود، با مشکل 
مواجه می شــدم. ما برنامه ای برای دفاع صرف 
نداشتیم اما ایتالیا ما را مجبور کرد. این تجربه 
به ما کمک می کند رشــد کنیم و بزرگ شویم. 
می توانســتم اواخر بازی یک بازیکن سریع به 
زمین بفرســتم تا به دنبال پیروزی باشــیم اما 

خطر گل خوردن در ضدحمله وجود داشــت و 
دانیلو به ما استحکام می داد. بازی بیشتر از حد 
انتظار ما ســخت بود چون نمی توانستیم خوب 
دفاع کنیم و وقتی ســازمان ازم را نداشــتیم، 
حرکت به جلو برایمان ممکن نبود.« ســانتوس 
درباره بازی فرداشــب در گیمــارش که هیچ 
اهمیتی برای دو تیم ندارد نیز گفت: »بازی آخر 
مقابل لهستان مهم است چون برابر تماشاگران 
ما برگزار می شــود که همواره با ما بوده اند. باید 

خوب بازی کنیم و ببریم.«

 کیه لینی، هفتمین نفر در 
باشگاه صدتایی های ایتالیا

جورجیو کیه لینی بعــد از آندره آ پیرلو، 
جان لوییجــی بوفون، پائولــو مالدینی، دینو 
زوف، دانیله دروسی و فابیو کاناوارو هفتمین 
بازیکن ایتالیاســت که به رکورد یکصد بازی 
ملــی می رســد. او دقیقــا 14 ســال بعد از 
نخســتین بازی ملی اش که دیدار دوســتانه 
با فناند و حضور به عنــوان بازیکن تعویضی 
در نیمه دوم بود، به آمار 100 بازی رســید. 
این بازیکن 34ســاله درســت یک سال قبل 
و بعد از ناکامی بهــت آور ایتالیا در صعود به 
جام جهانی از تیــم ملی خداحافظی کرد اما 
چهار ماه بعد مربی موقت ایتالیا، لوییجی دی 
بیاجو برای بازی های دوستانه برابر آرژانتین 
و انگلیــس او را دعوت کرد، هرچند به خاطر 
مصدومیــت آن دیدارهــا را از دســت داد. 
روبرتو مانچینی بعــد او را دعوت کرد و بعد 
از خداحافظی بوفون، بازوبند کاپیتانی را هم 
به او سپرد. کیه لینی در یوونتوس هم یکی از 
بازیکنان کلیدی اســت و او که سال 2005 
از رم خریــداری شــده، با نزدیــک به 500 
بازی، هفتمین بازیکن باســابقه این باشــگاه 
محسوب می شــود. او که بعد از رفتن بوفون 
به پاری سن ژرمن کاپیتان یوونتوس هم شده، 
بــا این باشــگاه هفت قهرمانــی لیگ، چهار 
قهرمانی جام حذفی و سه قهرمانی سوپرجام 
ایتالیا را به دست آورده. او تابستان قراردادش 

با یووه را تا سال 2020 تمدید کرد.
کیه لینــی بعد از تســاوی بدون گل با 
گفت: »سن ســیرو همیشــه جای  پرتغال 
خاصی اســت. فکر می کنم در مسیر صحیح 
هســتیم چون 70 دقیقه کنترل بازی را در 
اختیار داشــتیم بــا موقعیت های خوبی که 
البته باید از آنها بهتر اســتفاده کنیم. خیلی 
ســخت تاش کردیم و در نیم ساعت آخر 
خســته بودیم و به همیــن دلیل در عقب 
زمیــن خودمــان را به خطــر انداختیم. ما 
اساس خوبی داریم، ما قهرمان اروپا را تحت 
فشــار گذاشتیم و مشــکل گل نزدن هم با 
بهتر می شود. شــناختمان  گذشــت زمان 
از یکدیگر بیشــتر می شــود و بعد از بازی 
دوســتانه سه شــنبه از ماه مارس بازی های 
سه امتیازی دوباره شروع می شود )مقدماتی 
یــورو 2020(. ما به لیگ ملت هــا احترام 
گذاشتیم و برای رســیدن به نتیجه تاش 

زیادی کردیم.«

روبرتــو مانچینی عملکرد ایتالیا برابر پرتغال 
را یک گام به جلو توصیف کرد اما از فرصت سوزی 
تیم انتقاد کرد و گفت گل زدن در فوتبال مهم ترین 
کار است. آتزوری در این بازی برتری قابل توجهی 
به خصــوص در نیمه اول داشــت و موقعیت های 
خوبی را از دست داد به خصوص چیرو ایموبیله که 
تنها تغییر ایتالیا نســبت به بــازی قبلی بود و دو 

فرصت خوب را هدر داد.
ایتالیا آبان ســال قبل در بازی پلی آف جام 
جهانی به سوئد باخت و فاجعه نرفتن به تورنمنت 
روســیه رقم خورد برای همین مانچینی پیشرفت 
قابل ماحظه ای در روند آتــزوری می بیند حتی 
نسبت به برد یک بر صفر برابر لهستان در بازی ماه 
گذشته: »آنچه در فوتبال بیش از همه اهمیت دارد، 
گل زدن است. باید در استفاده از موقعیت هایمان 
پیشــرفت کنیم. ما بر پرتغال مسلط بودیم و بعد 
افت نیمــه دوم به خاطر خســتگی فیزیکی بود، 
همین انتظــار می رفت چون مــا نمی توانیم 90 
دقیقه در نیمه آنها بازی کنیم اما این دیدار نسبت 
به بازی با لهستان یک گام به جلو بود چون پرتغال 

تیم بهتری نســبت به لهستان است و ما در طول 
بازی کنترل مسابقه را در دست داشتیم. ما تاش 
کردیم به نتیجه برسیم و تجربه باارزشی در اختیار 

بازیکنان جوان قرار دهیم.«
ایتالیا فرداشب در خنک دیداری دوستانه با 

آمریکا برگــزار می کند و مانچینی نام پنج بازیکن 
را بــرای این دیدار خــط زده تا به بازیکنان جوان 
فرصت برســد. ایموبیله، جورجــو کیلینی، لورنزو 
اینســینیه، ژورژینیو و الســاندرو فلورنزی در این 

بازی حضور نخواهند داشت.

مانچینی:درمسیرپیشرفتهستیم

 ویــن رونی گفته که برخــی بازیکنان 
ســابق تیم ملی انگلیس نمی توانند موفقیت 
فعلی این تیم با گرت ســاوت گیت را تحمل 

کنند.
رونی پنجشــنبه در آخرین و 210امین 
بــازی ملی خود به مصــاف آمریکا رفت. این 
مهاجــم دی ســی یونایتــد جزیی از نســل 
طایی فوتبال انگلیس بــود که اغلب از آنها 
انتقاد می شــد، چرا که در تورنمنت های مهم 

نمی توانستند عملکرد خوبی داشته باشند.
رونی گفته که از نحوه به پایان رسیدن 
دورانــش در تیم ملــی ناراحت نیســت اما 
اوضاع برای برخی از همبازی های ســابق او 
فرق می کند: »من با برخی از بازیکنان سابق 
تیــم ملی صحبت کــرده ام و آنها نمی توانند 
با موفقیت های حــال حاضر تیم کنار بیایند. 
این اشــتباه اســت. من چنین آدمی نیستم. 
من حاا طرفدار تیم هســتم. من می خواهم 

انگلیس عالــی کار کند. افتخار می کنم که تا 
این حد بازی ملی در کارنامه دارم.

دوران من تمام شد. من از آنچه در تیم 
ملی انجام دادم راضی ام و منتظر ســال های 
پیش رو هســتم و دوست دارم پیشرفت های 

تیم را ببینم.«
انگلیس در جام جهانــی به نیمه نهایی 
رسید و همین باعث شد بسیاری از طرفدارانی 
که از این تیم روی گردان شده بودند، دوباره 
اخبــار تیم را دنبال کنند. از رونی خواســته 
شــد تیم انگلیس در زمان خودش را با نسل 
فعلی مقایســه کند و او گفت: »تیمی که در 
آن بازی می کردم فوق  ستاره هایی داشت اما 
این تیم هــم فوق ســتاره دارد؛ هری کین، 
رحیم اســترلینگ و جان استونز که یکی از 
بهترین مدافعان میانی دنیای فوتبال اســت. 
انگلیس بازیکنان بزرگی دارد و البته بازیکنان 

جوانی هم دارد.

بــه نظــرم این تیمــی عالی اســت و 
بازیکنانــی هــم هســتند کــه در صــورت 
مصدومیت بازیکنان اصلی می توانند جانشین 
آنها شوند. من از نزدیک دیده ام که تیم چقدر 
خوب دارد هدایت می شــود. مربیان ایده های 
خوبی دارند و بازیکنان هم عالی به این ایده ها 
واکنش نشان می دهند. امیدواریم که این تیم 

بتواند یک جام را به خانه بیاورد.
همــه می تواننــد ببینند کــه ظرفیت 
این تیم چقدر بااســت. آنها در جام جهانی 
بســیار موفق بوده اند اما به نظرم بازی مقابل 
اســپانیا بیشتر از جام جهانی اعتماد به نفس 
آنهــا را باا بــرد. آنها نتیجــه ای فوق العاده 
گرفتند. پیروزی در خانه اســپانیا دســتاورد 
بزرگی اســت. من کنار تیم بودم و از نظر من 

مربیگری گرت عالی بود.«
دوران رونــی در تیم ملــی به پایان 
رســید اما دوران جیدون سانچو دارد آغاز 
می شــود. این بازیکن 18ســاله بوروســیا 
دورتموند در بازی مقابل آمریکا نخســتین 
بازی ملــی اش در ترکیب ثابــت را تجربه 
کرد و رونی از دیدن او خوشحال بود: »من 
غافلگیر نشدم. او استعدادی رویایی است. 
من با او پیش از بــازی صحبت کردم و او 
گفت که آشفته است که البته طبیعی است 
امــا نکته مهم این بود که او نشــان داد از 
اشتباه کردن نمی ترســد. او تازه 18 سال 
دارد. البته که اشــتباه خواهد داشت. به او 
گفتم اثر خود را بر بــازی بگذارد و کاری 
کنــد که در ذهن مردم بماند و او بی تردید 
همین کارهــا را کرد. من به او حســادت 
نمی کنم. من طرفدارش هستم. من دوران 
خودم را داشــتم. البته که از دیدن بازی او 

ذوق می کنم.«

برخیبازیکنانسابقانگلیسچشمدیدنموفقیتهایاینتیمراندارند
  ادعای جنجالی رونی:

  پاتریشیو: به هدفمان رسیدیم
روی پاتریشــیو دروازه بان تیم ملی پرتغال بعد از تســاوی بــدون گل برابر 
ایتالیــا گفت: »بازی ســختی بود، خیلی ســخت تر از بازی لیســبون که با 
یک گل پیروز شــدیم. ایتالیــا خیلی خوب پرس کرد و مــا در مالکیت توپ 
مشکل داشــتیم اما برای رســیدن به نتیجه ای که ما را به مرحله بعد برساند، 
مبارزه کردیم و موفق شــدیم. بازی ما عالی نبود اما به هدفمان رســیدیم.«

خوان ایگناسیو گارسیا-اوچوا
Juan Ignacio Garcia-Ochoa



7 ورزش جهــــان
انگیزه آلمان برای بازی با هلند

سقوط، آخر دنیا نیست
تیم ملی آلمان شــنبه تمرین خود را 
بعد از حرف های طوانی یواخیم لوو شروع 
کرد. با آنکه از دســته اول لیگ ملت های 
اروپا ســقوط کرده اند اما مربی می خواست 
به بازیکنان اهمیت بازی امشب با هلند را 
گوشــزد کند. الیور بیرهوف مدیر ورزشی 
تیم هم تاکیــد کرد نباید بــازی با هلند 
را دســت کم گرفــت چون پیــروزی در 
این مســابقه باعث می شــود بنیاد خوبی 
بــرای موفقیت در مقدماتــی یورو 2020 
داشــته باشند. او گفت: »ســقوط از لیگ 
ملت ها آخر دنیا نیســت و باید برای بازی 
با هلند اهمیت قایل باشــیم اوا به خاطر 
اعتبارمان، دوم به دلیل اینکه می خواهیم 
به پیشــرفتمان ادامــه دهیم و ســوم با 
پیروزی برای مقدماتی یورو 2020 روحیه 
می گیریم و بنیاد خوبی خواهیم داشــت. 
این ســقوط پایان یک ســال بد برای ما 
بود اما شاید چنین افت هایی ازم باشد تا 
بتوانیم دوباره اوج بگیریم. با این ســقوط 
بهتر می توانیم برای مقدماتی یورو 2020 

برنامه ریزی کنیم و انگیزه بگیریم.«
بعد از پیروزی 3 بر صفر پنجشــنبه 
تیم جــوان آلمان برابر روســیه در دیدار 
دوســتانه خیلی هــا پیشــنهاد دادند کار 
بازیکنان قدیمــی تیم مثل توماس مولر و 
متس هوملز تمام شــده و باید آنها را کنار 
گذاشــت اما بیرهوف گفت: »البته ما باید 
از بازیکنانی که در بهترین شرایط هستند 
بازیکنان جــوان اخیرا  اســتفاده کنیم و 
خیلی خوب بوده انــد اما بازیکنان باتجربه 
مشارکت زیادی در موفقیت تیم داشته اند 
و در ایجــاد جو مثبــت در تیم فعلی هم 
موثرنــد.« لیــگ ملت های اروپــا فردا به 
پایان می رســد و یوفا چهارشنبه 55 تیم 

حاضر در این منطقه را برای مقدماتی یورو 
2020 رده بنــدی می کند تنها بر اســاس 
عملکردشان در لیگ ملت ها. تیم های اول 
تا دهم لیگ A سرگروه گروه های دهگانه 
مقدماتی می شوند و این انگیزه آلمان برای 
بازی با هلند اســت. در حال حاضر آلمان 
با تفاضل گل منفــی 4 در رده یازدهم در 
میان 12 تیم اســت و تنها ایســلند پشت 
ســر این تیم قــرار دارد اما لهســتان هم 
مثــل آلمان یک امتیازی اســت با تفاضل 

گل منفی 2. لهســتان در بازی آخر خود 
میهمان پرتغال اســت و آلمان برای اینکه 
در مقدماتی یورو 2020 سرگروه شود باید 

نتیجه بهتری نسبت به لهستان بگیرد.
تیــم رونالد کومــان ماه گذشــته در 
آمســتردام با 3 گل آلمان را در هم کوبید 
اما با توجه به اینکه جمعه برابر فرانسه بازی 
سخت تری داشته و یک روز کمتر استراحت 
کرده، وضعیــت آلمان در ایــن بازی بهتر 
اســت. آلمان با تیم همســایه هلند 41 بار 

بازی کرده و 15 برد و 15 تســاوی داشته و 
جالب اینکه پیروزی هایش در هلند بیشتر از 

خانه بوده )هشت در برابر هفت(.
ترکیب احتمالی

آلمــان: نویر؛ گینتر، ســوله، رودیگر؛ 
هاواراتز، شولتز؛ رویس،  کیمیش، کروس، 

گنابری، سانه
هلند: سیلســن؛ دومفریــز، دلیخت، 
فان دایک، بلیند؛ واینالدوم، دی یونگ، دی 

رون؛ برگوین، دپای، بابل

 گل- پرتغال، ایتالیا و لهســتان نامــزد میزبانی فینال لیگ 
ملت های اروپا بودند که چون از این 3 کشــور فقط پرتغال به 
نیمه نهایی رسیده، طبیعی اســت که پرتغال میزبان مرحله 
نیمه نهایی و فینال رقابت ها در اوایل تابســتان آینده باشد.

مارکا- ســرخیو راموس کــه به دلیــل مصدومیت اردوی 
اســپانیا را ترک کرده، به شــهر ســویا رفت تا شــاهد 
مســابقات اسب ســواری مهمی باشــد که در این شــهر 
برگزار می شــود. یکی از اســب های راموس با نام »یوکاتان 
راموس« توانســت در این مســابقات قهرمان دنیا شود تا 
کاپیتان رئال اینطور با دوســتان و خانواده اش شــادی کند.

اســپورت مدیا ســت- پیراهن های اول، دوم و ســوم یــووه برای فصل 
بعــد لو رفــت. پیراهن دوم این تیم ســفید و شــورت آن قرمز اســت.

دیلی میل- پوگبا که موقع پنالتی زدن برای منچستر خیلی 
آهســته دویده و قدم های زیادی برداشــته بود تا سرانجام 
پنالتی را بزند، این کار خودش را دست انداخت و در حالی که 
برای اســتراحت در دبی است، با اک پشت مسابقه گذاشت. 

دیلی میل- فقط 
پوگبا نبود که ادای 
خودش را درآورد، 

این میمون هم ادای 
او را درآورده است. 

دیلی میل- فرانسه 
که در پاریس میزبان 
اروگوئه خواهد بود، 

در سرمای زیاد 
تمرین کرد. 

 پوچتینو به دنبال 
 بازیکنان 

بارسلونا »ب«؟
موریســیو پوچتینــو روز 
شنبه به تماشای بازی بارسلونا 

ب با کورنیا رفته است.
پوچتینــو که یــک دوره 
مربی اســپانیول بــوده، زمانی 
که در انگلیس نیســت در شهر 
بارســلونا زندگی می کند. او در 
ورزشــگاه مینی استادی دیده 
شــده که نزدیک بــه نوکمپ 

است.
اینکه  از  پوچتینــو پــس 
دیدارهای  از  پیــش  تاتنهــام 
برد،  را  پااس  ملی کریســتال 
گفــت که او و خســوس پرس 
و تونی خیمنس، دســتیارانش 
بارسلونا  به  برای یک کنفرانس 
خواهــد رفت. ایــن کنفرانس 
را فدراســیون فوتبال کاتالونیا 

ترتیب داد.
او گفته بود: »ما قرار است 
کنیم.  فوتبــال صحبت  درباره 
فدراســیون فوتبال کاتالونیا از 
ما خواســت که به آنجا برویم و 
با مربیــان کاتاان حرف بزنیم. 
به نظرم این فرصتی عالی برای 
به اشــتراک گذاشــتن ایده ها 
لیگ  اینکــه  توضیح  و  اســت 
برتــر و تاتنهام در چه وضعیتی 

هستند.«
اســپانیایی  رســانه های 
نوشــته اند که پوچتینو به این 
دلیل به تماشــای تیم بارسلونا 
ب رفته که شخصا استعدادیابی 
کند. تاتنهــام پیش تر به جذب 
بازیکنان جوان بارســلونا عاقه 
داشــته، از جمله ریکی پوچ که 
در جریان ایــن بازی در دقیقه 
75 به زمین رفت. بارسا ب این 

مسابقه را دو بر یک برد.
پوچتینو دوســت دارد که 
را  می خواهد  کــه  بازیکنانــی 
از نزدیــک ببیند. او در ســال 
ایرلند  بازی  تماشای  به   2016
مقابــل هلند رفــت و در آنجا 
بازی وینســنت یانســن را زیر 
نظر گرفــت. تاتنهام بعدتر این 
مهاجــم را از آ.زد. آلکمــار به 

خدمت گرفت.
تاتنهام در تابســتان حتی 
یــک بازیکن هــم نخرید، ولی 
پوچتینو گفت کــه تیمش در 
ســال جدید میــادی تکاپوی 
بیشتری در بازار خواهد داشت: 
»ما به عنوان یک باشــگاه، باید 
در ژانویه تیم را نوسازی کنیم 

تا به حرکت ادامه بدهیم.«
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  سود مالی رمزی 
در صورت پیوستن به 

یوونتوس
پیوســتن  آرون رمــزی در صــورت 
به یوونتــوس ســاانه 11/5 میلیون یورو 

دستمزد دریافت خواهد کرد.
این باشــگاه ایتالیایی پیشنهادی عالی 
برای رمزی آماده کرده اســت و قصد دارد 
او را در پایــان فصل به صــورت رایگان به 
خدمت بگیــرد. رمزی این گزینــه را دارد 
کــه در ژانویه به رم برود و از ســوی دیگر، 
پاتریک شــیک از رم به آرسنال بپیوندد اما 
او ترجیح می دهد تا پایان فصل صبر کند و 
پس از پایان قراردادش، به صورت آزاد راهی 

یوونتوس شود.
منابــع نزدیک بــه او گفته اند که این 
بازیکن 27ساله یوونتوس را به عنوان مقصد 
بعدی برگزیده است. بایرن مونیخ هم اوضاع 

را زیر نظر دارد.
آرسنال قرار نیست قرارداد جدیدی به 
او ارائه کند و به این ترتیب توجه باشگاه های 
بزرگ اروپا به او جلب شــده اســت. بایرن 
برای دیدار ولز در لیگ ملت های اروپا، یک 
استعدادیاب به ورزشــگاه کاردیف فرستاد 
تا بازی او را تماشــا کند. رمزی می تواند از 
ژانویه به بعد، با هر باشگاهی که می خواهد 

پیش قرارداد امضا کند.
یوونتوس حاضر اســت هفته ای 225 
هزار یورو به او پرداخت کند. آنها قراردادی 

چهارساله به او پیشنهاد خواهند داد.
 

 رقابت یوونتوس و میان 
بر سر فابینیو

یوونتوس و میان رقابت سختی برای 
جذب فابینیو، ستاره لیورپول دارند.

این بازیکن برزیلی در تابستان از موناکو 
به لیورپول پیوست و مبلغ قرارداد او ممکن 
اســت از 40 میلیون پوند فراتر برود اما این 
بازیکن 25ساله نتوانسته خود را به ترکیب 
ثابت لیورپــول تحمیل کنــد و گزارش ها 
حاکی از آن اســت که او حتی ممکن است 
تا پایــان فصل در لیگ برتــر دوام نیاورد. 
یورگن کلــوپ، مربی لیورپول می خواهد به 
او فرصت بدهد تا به سرعت باای بازی در 
لیگ برتر عادت کند امــا با توجه به اینکه 
جوردن هندرســون و نبی کیتا به آمادگی 
کامــل رســیده اند، فابینیو ممکن اســت 
نیمکت نشین شود. میان دوست دارد او را 
در ژانویه به صورت قرضی به خدمت بگیرد. 
آنها لوکاس بیلیا را برای چهار ماه در اختیار 
نخواهند داشت. همچنین یووه هم او را در 
ژانویه می خواهد. فابینیــو می خواهد برای 
جایگاهــش در لیورپول بجنگد و مشــتاق 
آن است که در این تیم به بازیکنی اثرگذار 

تبدیل شود.

باتشوایی  خبر بازگشت 
زودهنگام به چلسی را 

تکذیب کرد
میچی باتشوایی گزارش هایی 
بازگشــت  احتمال  دربــاره  که 
به  چلســی  به  زودهنگامــش 
ضعیف  شــروعی  داشتن  خاطر 
را  است  شده  منتشر  والنسیا  در 
بی اســاس می داند. باتشوایی در 
ابتدای این فصل به والنسیا قرض 
داده شد اما خفاش ها فصل را بد 
دلیل  همین  به  و  کرده اند  شروع 
زمزمه هایی مبنی بر بازگشت این 
مهاجم بلژیکی به استمفوردبریج 
شنیده شد. باتشــوایی در تمام 
دو گل  تنها  این فصل  رقابت های 
زده اســت و والنسیا هم در این 
فصــل از الیگا کــه 12 هفته از 
پیروزی  دو  تنها  شده  سپری  آن 
داشته اســت. در تضادی کامل، 
لیگ  چلسی  او  اصلی  باشــگاه 
برتر را خوب شــروع کرده و در 
این فصل  از رقابت های  هیچ یک 
که در آن شــرکت داشته هنوز 
جزو  تیم حتی  این  است.  نباخته 
فصل  این  در  قهرمانی  بخت های 
با همه جذابیتی  برتر است.  لیگ 
ممکن  چلسی  به  بازگشــت  که 
است داشته باشد، باتشوایی فعًا 
خیال انجام چنین کاری را ندارد. 
او به دیلی میل گفت: »خروج من 
از والنسیا فقط یک شایعه است. 
من با این باشــگاه هیچ مشکلی 
ندارم و ســرمربی تیم مارسیلنو 
را هم خیلی خوب درک می کنم. 
ما در فاز بــدی قرار داریم اما به 
تاش مــان برای خــروج از این 

بحران ادامه می دهیم.«
در همین حال نشریه مارکای 
اسپانیا نوشــته است که باشگاه 
نه  با وجــود عملکرد  مارســی 
باتشوایی در  چندان درخشــان 
والنسیا، روند پیشرفت و عملکرد 
او را زیــر نظر گرفته اســت و 
احتمال دارد که او را دوباره بخرد 

و به فرانسه برگرداند.

خبرعکس نوشت

گزارش

چندیــن بازیکن تیم ملی آرژانتیــن گفته اند که 
لیونل اســکالونی، مربی موقت ایــن تیم باید به صورت 
دایم هدایت تیم را به عهده بگیرد. اســکالونی که مربی 
تیم زیر 20ساله های آرژانتین است اعتماد اعضای تیم 
بزرگساان را به دست آورده است. پائولو دیباا، بازیکن 
تهاجمــی آرژانتین پس از برد دو بر صفر تیمش مقابل 
مکزیــک گفت: »ما با او داریم عالی کار می کنیم. کادر 
فنی او به ما کمک  و از ما حمایت می کند. روشن است 
که می خواهیم او بــه کارش ادامه دهد اما این تصمیم 
را ما قرار نیست بگیریم. او به ما آزادی عمل می دهد و 
باعث می شود به شکل خوبی کار کنیم. کادر مربیگری 

او گروه خوبی است که ما را به پیش می راند و با کمک 
او می توانیــم به همین روند ادامه دهیم.« اســکالونی 
پس از اخراج خورخه ســامپائولی پس از جام جهانی، 
به  صــورت موقت مربی آرژانتین شــده اســت. گفته 
می شــود تاتا مارتینو، مربی سابق آرژانتین به مکزیک 
خواهد رفت. به این ترتیب اســکالونی ممکن اســت تا 
کوپا آمریکا که تابســتان آینده برگزار می شــود مربی 
آرژانتین بماند اما این مربی می گوید که در حال حاضر 
تمرکزش را گذاشــته روی هدایت تیم زیر 20ساله ها 
در مســابقات جام ملت های جوانــان آمریکای جنوبی 
کــه در ژانویه برگزار می شــود. از او درباره برنامه های 

آینده اش سوال شــد و او گفت: »من تا بازی دوستانه 
بعدی اینجا هســتم.« جیووانی لوسلسو، هافبک رئال 
بتیس هم گفته اســت: »به نظرم اسکالونی، به همراه 
کادر فنی اش، کارشان را خوب انجام داده اند. آنها سبک 
بازی خود را به تیم آورده اند و این کار را در سریع ترین 
زمان ممکن انجام داده اند. مــا بازی هایی عالی برگزار 
کرده ایــم و نتایجی عالــی گرفته ایم. ایــن از هر چیز 
مهم تر است. او حمایت همه را دارد. زمانی که از کسی 
حمایت می شود، او احساس اعتماد به نفس می کند. ما 
می بینیم که هم بازیکنان و هم کادر فنی دارند هر روز 

کارشان را به بهترین شکل انجام می دهند.«

 حمایت بازیکنان آرژانتین از مربی موقت تیم:

اسکالونی را مربی دایم کنید

@iranvarzeshi

لیندلوف به دلیل بیماری بازی نکرد

برنامه

خبر
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ویکتور لیندلوف، بازیکن منچستریونایتد در بازی سوئد مقابل ترکیه 
به دلیل بیماری تعویض شد.

این مدافــع میانی بین دو نیمه زمین را تــرک کرد و جایش را به 
فیلیپ هاندر داد. ســوئد این بازی را در شــهر قونیــه با نتیجه یک بر 

صفر برد.
یان آندرســون، مربی ســوئد گفت: »ویکتور حال خوبی نداشت اما 
نیمه اول را به پایان رســاند. ســپس فیلیپ آمد و اشتباهی هم مرتکب 

نشد. پس فیلیپ هم خیلی عالی بازی کرد.«
آندریاس گرانکویســت، هم تیمی لیندلوف گفته است: »به نظرم او 
پیش از مســابقه حالش کمی بد بود و زمانی که بازی شروع شد، سرش 
کمی گیج می رفت. او احســاس خواب آلودگی داشــت و انرژی ازم را 
نداشــت و نمی توانست به کار ادامه بدهد. او ســرما خورده بود و حس 

می کرد که بازی اش بی اثر است.«
لیندلوف توانسته جای خود را در تیم ژوزه مورینیو پیدا کند. او در 
ابتدای فصل چندان بازی نمی کرد ولی حاا در شــش مسابقه پیاپی در 

ترکیب یونایتد قرار گرفته است.
این بازیکن 24 ســاله در تابســتان 2017 و با پیشنهاد مورینیو از 
بنفیکا با قیمت 31 میلیون پوند خریداری شــد. او در مجموع 43 بازی 

برای یونایتد انجام داده است.

ورود  بــا  فان دایــک  ویرجیــل 
در  هم تیمــی اش  لفظــی  جنــگ  به 
لیورپــول، دژان لــوورن بــا ســرخیو 
به شــیوه ای طعنه آمیز گفت  راموس، 
کاپیتــان رئال مادرید جزو آن دســته 
از مدافعانی که او می پســندد، نیست. 

لوورن پس از پیــروزی اخیر تیم ملی 
کشــورش کرواســی مقابل اسپانیا در 
لیگ ملت های اروپا راموس را دســت 
انداخت و فان دایک هم اان وسوســه 
شــده است در دور جدید هجمه ای که 
علیه راموس شکل گرفته شرکت کند. 

او به نشریه دی تلگراف گفت: »راموس 
بازیکن فوق العاده ای اســت و من برای 
چیزهایی که کسب کرده احترام قایلم 
اما او بهترین بازیکن نیست. او جزو آن 
دسته از مدافعان میانی نیست که من 
می پســندم. هم  تیمی راموس در رئال 
مادرید، رافائل واران گزینه محبوب من 
اســت. او مدافعی فوق العاده است و تا 
اان هم چیزهای زیادی برده اســت.« 
فان دایــک ادامه داد: »نمی دانم خطای 
رامــوس روی صــاح در فینال فصل 
پیش عمدی بود یا نه اما از نظر روانی 
خــروج صاح از میــدان، روی تیم ما 
تأثیر گذاشــت. ناگهان مارسلو، بنزما و 
کریســتیانو دور و بر ترنت ظاهر شدند 
و به کلی سمت راســت را رها کردند. 
اگر صــاح در میدان بــود آنها هرگز 
جرأت چنین کاری را پیدا نمی کردند و 

داستان بازی فرق می کرد.«

کنایه فان دایک به راموس: واران بازیکن محبوب من است

زاتکو دالیچ، مربی کرواســی با دژان 
لوورن درباره اظهارات مدافع لیورپول راجع 
به سرخیو راموس در فضای مجازی صحبت 
خواهد کــرد. لوورن پس از پیروزی 3 بر 2 
کرواسی مقابل اســپانیا در بازی پنجشنبه 
شــب دو تیم در لیگ ملت هــای اروپا، در 
اینستاگرام یک پیام ویدئویی گذاشت. این 
ویدئــو که از آن زمان تاریخ انقضایش تمام 
شده است، لوورن را در حالی نشان می داد 
کــه به نظر می رســید در جریــان بازی با 
آرنجش ضربه ای به سرخیو راموس کاپیتان 
حریف زده است. دالیچ در کنفرانس خبری 
پیش از بــازی تیمش مقابل انگلیس گفت: 
»من شــخصاً با دژان صحبــت می کنم اما 
اینکــه چه می گویم بین مــا و تیم خواهد 

ماند. من نمی خواهم درباره این مســاله به 
صورت علنی صحبت کنم.« دژان در ابتدای 
ماه هم در یک مصاحبــه راجع به راموس 
حرف زد و گفت که کاپیتان اســپانیا کلی 
اشــتباه می کند و این بــه فصلی جدید در 
جنگ ســرد روابط میان بازیکنان لیورپول 
و راموس تبدیل شــد که نشــات گرفته از 
فینال فصل گذشــته لیــگ قهرمانان اروپا 
اســت. راموس در آن بازی بــا خطایی که 
روی محمد صاح مرتکب شد باعث خروج 
او از میدان شــد و بعد از آن هم حاضر به 
عذرخواهی نشد. او اما در همان بازی روی 
لوریــس کاریوس، دروازه بــان لیورپول هم 
مرتکب خطا شــد. رامــوس بعدها در یک 
مراســم اهدای جوایز هم به شــانه صاح 

زد، همان جایی که آسیب دیدگی اش باعث 
خروج صاح از میدان شد.

راموس در پاسخ به حادثه ای که در ماه 
ژوئن رخ داد، گفت: »لعنت، این داســتان 
دیگر دارد از حد می گذرد. من نمی خواستم 
حرف بزنم اما همــه چیز دارد بزرگ جلوه 
داده می شــود. صاح اول دست مرا کشید 
و من به آنطرف افتادم. بعد زمانی که شانه 
دیگر او آســیب دید، آنهــا گفتند که من 
روی او حرکــت جودو زده ام. بعد دروازه بان 
می گوید که به خاطــر برخورد با من گیج 
شده است. حاا فقط مانده است که روبرتو 
فیرمینو بگوید من باعث سرماخوردگی اش 
شــده ام چون یک قطره از عرقــم روی او 

افتاده است.«

دالیچ: با لوورن در مورد اظهاراتش درباره 
راموس صحبت می کنم
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بیات لو ســرمربی  وحید 
تیم لیــگ یکی نــود ارومیه 
اعتراض  در  گذشــته  هفتــه 
به مشــکات مالی، اســتعفا 
داد و اعــام کــرد بــه دلیل 
راهی  نمی تواننــد  بی پولــی 
خرمشــهر شــوند تــا مقابل 
کارون اروند بــازی کنند. در 
نهایت محمدرضا زنوزی مالک 
تبریز  تراکتورســازی  باشگاه 
دست به جیب شــد و هزینه 

این ســفر را پرداخت کرد اما تیم نــود ارومیه باخت. 
بیات لو که همچنان نســبت به مشکات مالی معترض 
اســت، درباره شرایط نود ارومیه می گوید: »ما به لطف 
بی اعتنایی، اختافات و منفعت طلبی مسووان ارومیه 
که اصا برایشان مردم مهم نیستند، در بهترین شرایط 
تیمــی، تمرینات مان را تعطیل کردیــم. آقایان متولی 
فوتبال یــک بار برای دلگرمی ســر تمرین تیم حاضر 
نشــدند. آیا تیمی که با ۸ توپ بدون زمین تمرین ۱۱ 
امتیاز کســب کرده ایق حمایت کردن نیست؟ تیمی 
کــه ۸ هــزار نفــر تماشــاچی دارد و در ۷ بازی یک 

شکســت خورده، فقط به یک 
و خالی دلش  تشکر خشــک 
خوش اســت اما من نمی دانم 
متولیــان و هیــات فوتبــال 
هدفش چیســت؟ نابودی این 
تیم و امید جوانان شهر؟ ما با 
تیم هایی می جنگیم که بودجه 
آنها بــاای ۵ میلیارد اســت 
ولــی ما اندر خــم تهیه بلیت 
ســفر به شهر ها ماندیم. هیات 
فوتبالــی کــه نمی تواند یک 
رختکن و بیســت توپ و یک زمیــن تمرین برای تیم 
لیــگ یکی تامین کند برای چــه می خواهد تیم را در 
اختیار بگیرد.« ســرمربی نود ارومیه با اشاره به شرایط 
بازیکنان ادامه می دهد: »ما شرمنده بازیکنانی هستیم 
که سه ماه بدون دریافت یک ریال با تیم های میلیاردی 
می جنگند و اکنون در رتبه یازدهم جدول ایستاده اند. 
ما برای سفر به خرمشــهر ۱۴ ساعت در راه بودیم در 
صورتی که حرف از هواپیمای چارتر می زنند. از تیمی 
که در ارومیه هنوز جای اسکان ندارد انتظار شق القمر 

داریم.«

رضا مهاجری سرمربی 
اان  تا  که  ماشین ســازی 
نتایج نســبتا خوبی با این 
تیم به دست آورده، معتقد 
اســت تیم بایــد نیم فصل 
بازی   3« شــود:  تقویــت 
ســخت دیگر تــا نیم فصل 
باقی مانده کــه امیدواریم 
این 3 بازی را هم با کیفیت 
خوشبختانه  بگذرانیم.  باا 
باشــگاه هم موافقت کرده 

که در نیم فصل کاســتی ها و کمبودها را با جذب 
چند بازیکن برطرف کنیم و از این نظر مشــکلی 

نداشته باشیم.« 
مهاجری با اشــاره بــه بازی هفتــه آینده 
تیمش مقابل ســپاهان توضیــح می دهد: »بازی 
با سپاهان شرایط ســختی دارد. سپاهان نیاز به 
تعریف و تمجید من ندارد و همه می دانند چقدر 
تیم باکیفیتی اســت و نفرات و مربیان توانمندی 
دارد. چنین بازی هایی که توجه رســانه ای روی 
آن بیشتر اســت، فرصتی است تا بازیکنان جوان 

مــا خودشــان را تثبیــت 
کننــد و بتوانیم روز خوبی 
را ســپری کنیــم. ما روی 
ســپاهان کار می کنیــم و 
ازم اســت یک بــار دیگر 
مقابل  را  شایستگی هایمان 
ایــن تیم نشــان بدهیم.« 
با  ماشین سازی  ســرمربی 
اشاره به همکاری باشگاه ها 
با تیم ملــی می گوید: »در 
ماه های گذشــته باشگاه ها 
تعامل خوبی با فدراسیون فوتبال داشته اند. بارها 
پیش آمده که باشگاه ها از حق خودشان گذشتند 
تــا به تیم ملی کمک کنند. ما در ماشین ســازی 
با وجــود کمبودهایی که در امر بازیکن داریم اما 
وقتی کنعانی زادگان دعوت شــد، حاضر شــدیم 
بدون او به مصاف ســایپا برویــم و ضرر کنیم اما 
این افتخار نصیب مان شود تا در تیم ملی نماینده 
داشته باشیم. همه باشــگاه ها به اندازه خودشان 
کمک کردند. با این وضعیت اما متاسفانه اتفاقاتی 

رخ داده که زیبنده فوتبال مان نیست.«

بیاتلو:هیاتفوتبالتوپندارد،تیممیخواهد مهاجری:بازیباسپاهانفرصتیبرایخودنماییاست

است؟  چطور  اصفهان  در  اوضاع 
همه چیز خوب پیش می رود؟

 خــدا را شــکر همه چیــز خوب 
اســت. با تعطیلی که در پیش داشــتیم، 
تــاش کردیم آمادگی تیم را حفظ کنیم 
و اجازه ندهیم بدن مان از شــرایط خوب 
خارج شــود. برنامه های مفصلی داشتیم 
تا تعطیات اثر منفــی روی تیم نگذارد. 
تمرینات منظم، ریــکاوری خوب و البته 
بــازی تدارکاتی خوبی داشــتیم. در کل 
همه چیز خوب است و نگرانی بابت شروع 

بازی ها نداریم.
اســت؟  چطور  خودت  اوضاع   
شرایط روحی و جسمی خوبی داری؟

 بله، به لطف خدا توانســتم در این 
مدت تمرینات خوبی داشــته باشــم و از 
لحاظ جسمی و روحی کامًا آماده هستم.
تا چنــد روز دیگر باید به تبریز 
بروی؟ فکر می کنم کار سختی مقابل 

ماشین سازی نخواهید داشت.
 برعکــس، اینطور نیســت. ما در 
شروع مجدد لیگ یک بازی سخت پیش 
رو داریم. ماشین ســازی در دو، سه بازی 
گذشته نشان داده که متفاوت شده است 
و بازی خیلی خوبی به نمایش می گذارد، 
باید مواظب از دست دادن امتیاز در تبریز 
باشیم. شاگردان مهاجری نترس در زمین 
حاضر می شــوند و این کار را برای تیم ما 
سخت خواهد کرد. اگر بتوانیم بازی را از 
اول دســت خودمان بگیریــم کار راحتی 
خواهیم داشت، اما به طور حتم این اجازه 
به ما داده نخواهد شد و برای کنترل بازی 

باید از تمام توان مان استفاده کنیم. 
هواداران تبریزی در روزهایی که 
تراکتورسازی بازی ندارد، به حمایت 
از ماشین سازی به ورزشگاه می آیند، 
این هم البته برای شما مشکل خواهد 

بود.
 خدا را شــکر می کنــم که یک بار 
دیگر می توانم هواداران خونگرم و مهربان 
تبریــزی را ببینم. این ماقــات برای ما 
ارزشمند خواهد بود. فکر می کنم حضور 

هواداران تراکتورســازی در هر بازی، کار 
را برای حریف ســخت می کنــد. خودم 
بارها شــاهد این بودم. بــه همین خاطر 
باید خیلی مواظب بازی با ماشین ســازی 

باشیم.
 یعنی با سه امتیاز تبریز را ترک 

خواهید کرد؟
 قطعــاً تاش ما همین خواهد بود، 
ما فرصتی بــرای از دســت دادن امتیاز 
نداریم و نباید عقب بیفتیم. سه امتیاز این 
بازی نخســتین هدف ما خواهد بود و اگر 
پا پس بکشیم، کارمان مشکل خواهد بود.

 انگار چشــم به جایگاه پدیده و 
صدرنشینی دارید؟

 چراکــه نه، تیم مــا از همه لحاظ 
آماده صدرنشــینی اســت و قطعاً تاش 
می کنیــم خیلــی زود به صــدر جدول 
برســیم. به همین خاطر نبایــد امتیاز از 

دست بدهیم.
 البته چیز زیادی هم تا نیم فصل 
نمانده، پس به قهرمانی نیم فصل فکر 

می کنید؟
 هرچنــد قهرمانــی نیم فصل لیگ 
برتر خیلی مهم نیســت و این پایان فصل 

اســت که قهرمان را مشخص می کند، اما 
قهرمانی در نیم فصل هم لذت خودش را 
دارد و می تواند انگیزه تیم را برای شروع 
بازی هــا در نیم فصل دوم، دوچندان کند. 
بــرای همین بدمــان نمی آیــد در پایان 

نیم فصل اول هم صدرنشین باشیم.
اینقدر در سپاهان سرت شلوغ   
را  تراکتورســازی  انگار  اســت که 

فراموش کردی؟
 بــا توجه به مــرام حرفه ای گری و 
پولی که از ســپاهان می گیرم، باید همه 
تمرکزم روی سپاهان باشد و تاش خودم 
هم این اســت که همین طور باشــد اما 
هیچ گاه تراکتورسازی را فراموش نمی کنم 
بهترین روزهایم را بــا افتخار در خدمت 

این تیــم و مردم تبریز بــودم و هیچ گاه 
فراموش شدنی نیست.

محرومیت  احتمال  که  شنیدی   
تراکتورسازی وجود دارد؟

 یک چیزهایی در رسانه ها خواندم 
اما این مسائل اوا برای همه تیم ها وجود 
دارد و متاســفانه در فوتبــال ما کم کم 
عادی شــده اســت و در ثانی امیدوارم با 
همت مدیران این تیم این اتفاق هیچ گاه 

رخ ندهد.
قرارداد  تمدید  موضوع  راستی   
شــنیده ای،  هم  را  قلعه نویی  آقای 
ظاهراً باشــگاه ســپاهان تمایل به 
همکاری بلندمدت با این سرمربی را 

دارد؟
 این خیلی خوب اســت، در طول 
همین چند ســال اخیر ما شاهد ثمرات 
حضــور و ثبات مربیــان در برخی تیم ها 
بودیم. شما پرسپولیس را ببینید، این در 
وهله اول نتیجه ثبات کادر فنی است، هر 
چند موضوعات دیگــری هم دخیل بوده 
است. امیدوارم باشــگاه خوب سپاهان و 
آقای قلعه نویی یک همــکاری بلندمدت 

همراه با افتخارات زیاد داشته باشند.

همکاریبلندمدتباقلعهنوییبهنفعسپاهاناست
کیانی: صدرنشینی در نیم فصل انگیزه ما را باا می برد

اگر بتوانیم بازی با ماشین سازی 
را از اول دست خودمان بگیریم 

کار راحتی خواهیم داشت، اما 
به طور حتم این اجازه به ما داده 
نخواهد شد و برای کنترل بازی 

باید از تمام توان مان استفاده 
کنیم.

حضور سپاهان در 
تورنمنت شرق آسیا 

منتفی شد
باشگاه سپاهان در تورنمنتی که در 
شرق آسیا قرار است برگزار شود حضور 
نخواهد یافت. ســپاهان قصد داشت در 
فرصت تعطیات لیگ برتر برای حفظ 
آمادگــی بازیکنانــش در تورنمنتی ۴ 
جانبه در شــرق آسیا شرکت کند ولی 
به گفته مدیرعامل این باشــگاه حضور 
زردپوشــان در ایــن تورنمنت به دلیل 
هماهنــگ نبــودن زمانبنــدی آن با 
برنامه های باشگاه منتفی شده. به گفته 
مسعود تابش مدیرعامل باشگاه سپاهان 
این تیم در صورت فراهم بودن شرایط 
قرار است اردویی در کیش برگزار کند.

رونمایی از ذوب آهن 
منصوریان با دو غایب

تیم ذوب آهــن اصفهــان در هفته 
سیزدهم لیگ برتر میزبان پارس جنوبی 
جم اســت و این نخستین حضور علیرضا 
منصوریــان روی نیمکــت سبزپوشــان 
اصفهانــی خواهد بود. ســرمربی جدید 
ذوب آهن در حالی تیمــش را آماده این 
بــازی حســاس می کند که قطعــا از دو 
بازیکنش قادر به اســتفاده نیست. هادی 
محمدی مدافع ذوب آهن چهار اخطاره و 
محروم اســت و به همین دلیل این بازی 
را از دســت می دهد. مسعود ابراهیم زاده 
دیگر مدافع سبزپوشان هم از ناحیه دست 
آســیب دیده و قطعا به این بازی نخواهد 
رسید. شرایط عارف غامی دیگر بازیکن 
مشــخص  هنوز  ذوب آهن  آســیب دیده 
نیســت و این بازیکن که از ناحیه گردن 
دچار آسیب دیدگی شده بود، ممکن است 
با پشت سر گذاشتن مصدومیت به بازی 

هفته سیزدهم سبزپوشان برسد.
 

۳۰ درصد قرارداد 
بازیکنان ذوب آهن 

پرداخت شد
3۰ درصد از مبلغ قرارداد بازیکنان 
ذوب آهن اصفهان پرداخت شد. باشگاه 
ذوب آهــن چک ســوم بازیکنــان تیم 
فوتبــال را نقد کرد و به این ترتیب 3۰ 
درصد از مبلغ قرارداد بازیکنان این تیم 
پرداخت شــد. ذوب آهن فصل گذشته 
با امیــر قلعه نویی نایــب قهرمان لیگ 
برتر شــد اما با حضــور امید نمازی به 
جای قلعه نویی، این تیم در پایان هفته 
یازدهم در رده یازدهم قرار گرفته است.

اصفهان

حسن زاده نامزد بهترین 
فوتسالیست سال آسیا

علی اصغر حسن زاده، ملی پوش فوتسال 
ایران به عنــوان یکی از نامزدهــای بهترین 
بازیکن فوتسال آسیا در سال ۲۰۱۸ معرفی 
شد. مراسم اهدای این جوایز روز ۲۹ نوامبر 
۲۰۱۵ )هشــتم آذر( در مســقط پایتخــت 
عمان برگزار می شود. حسن زاده سال ۲۰۱۷ 
به عنوان مرد سال فوتسال آسیا لقب گرفت.

 
ناظم الشریعه: تورنمنت 
اسلواکی به بازیکنان 

کمک می کند
بازیکنان تیم فوتســال ایــران که عصر 
شنبه وارد اردو شده و تمرین سبکی را انجام 
دادند، صبح یکشنبه از ساعت ۱۰ تا ۱۱:۱۵ 
تمرینات خود را زیر نظر محمد ناظم الشریعه 
و محمد هاشــم زاده پیگیری کردند. در این 
تمرین، بازیکنــان پس از گرم کردن و انجام 
حرکات کششی، به نرم دوی پرداخته، سپس 
به دو گروه تقســیم شــدند و به بازی درون 
تیمــی پرداختند. دروازه بانــان هم زیر نظر 
میشــل پتروس به طــور اختصاصی تمرین 
کردند. تمرینات تیم فوتسال ایران به منظور 
حضور در تورنمنت ســه جانبه اسلواکی که 
با حضور تیم های روســیه، ایران و اسلواکی 
برگــزار می شــود، در حال پیگیری اســت. 
فوتسال  تیم  ســرمربی  ناظم الشریعه  محمد 
که معتقد اســت تورنمنت 3 جانبه اسلواکی 
کمــک زیادی بــه تیمش می کنــد، درباره 
برگــزاری اردوهای تدارکاتی می گوید: »پس 
از لغو اردو و بازی دوســتانه برابر قزاقستان، 
بــا رایزنی هایی که صورت گرفت، قرار شــد 
در کشــور اســلواکی با تیم های روســیه و 
اســلواکی دیدارهایی را برگزار کنیم. ســه 
مرحله اردوی تدارکاتــی تا پیش از اعزام به 
تورنمنت سه جانبه اسلواکی خواهیم داشت 
و بعد از مسابقات لیگ، اردوهای خود را آغاز 
می کنیم. در حال حاضر اردوهای تدارکاتی با 
ترکیبی از بازیکنان جــوان و با تجربه برگزار 
می شــود و از اردوی بعدی هــم لژیونرها به 
تیم اضافه می شــوند تا بازیکنــان، تمرینات 
جدی تری را برگــزار کنند. تمام تاش خود 
را بــه کار می گیریم تا بازیکنان در شــرایط 
خوبی قرار داشته باشند و بتوانیم با آمادگی 
خوبــی در این تورنمنت حضــور پیدا کنیم. 
در واقع ملی پوشــان عاوه بر کسب تجربه، 
محــک می خورند  تدارکاتی  بازی هــای  در 
و معتقدم تورنمنت اســلواکی بــه آمادگی 
بازیکنان کمک می کند.« ناظم الشــریعه در 
رابطه با برنامه های بعدی تیم فوتســال ایران 
توضیح می دهد: »پس از این تورنمنت، بازی 
بــا صربســتان را پیش رو داریم تــا پرونده 
تمرینات تیم فوتســال ایران در سال ۲۰۱۸ 
بســته شــود. در ســال جدید هم اردوهای 
تدارکاتی برگزار می شــود تا آماده شرکت در 

مرحله مقدماتی ۲۰۱۹ در مهرماه شویم.«

سرنوشت راه آهن 
صبا و نفت در انتظار 

انزلی
تیم ملــوان بندرانزلی در هفته 
ســیزدهم لیگ یک به لطف پنالتی 
دقیقه ۹۲ از شکست خانگی گریخت 
تا شرایط بحرانی همچنان بر این تیم 
حاکم باشد. هفته سیزدهم لیگ یک 
برگزار شد و ملوان از جمله تیم هایی 
بود که در نخستین روز از این هفته 
به میدان رفــت. ملوان در این هفته 
و  بود  میزبان صدرنشین مســابقات 
تنها یک پنالتی دیرهنگام توانســت 
آنها را از شکست خانگی نجات دهد. 
قوی سپید انزلی که این فصل را با ۶ 
امتیاز منفی آغاز کرد، هنوز نتوانسته 
از انتهــای جدول فاصلــه گرفته و 
حاشیه امنیت برای خود ایجاد کند. 
ملوانی ها اخیــرا محمد احمدزاده را 
هم به خدمــت گرفته اند اما مصائب 
آنها بزرگتر از آن است که احمدزاده 
هم به راحتی قادر به حل آن باشــد. 
به نظر می رســد اگــر ملوانی ها هم 
مشــکات شــان را حل نکنند، به 
همــان مقصدی خواهند رســید که 
پیش از آنها دیگــر تیم های قدیمی 
مثل اســتقال اهواز، راه آهن، صبا و 
نفت تهران رفتــه بودند. البته ملوان 
هواداران متعصبی دارد که همیشــه 
و همه جا حامی تیم شــان بودند اما 
روند نتیجه گیری این تیم به صورتی 
شــده که هیچ بعید نیســت به رده 
پایین تــر ســقوط کند. مگــر اینکه 
احمدزاده زودتر دســت به کار شود 
و بــا چند تغییر، تیــم را به روزهای 

نسبتا خوبی برساند.

فوتسال

هواداران

تبریزیکاررا

برایهرتیمی

سختمیکنند

ســپاهان روزهای خوبی را سپری می کند. این تیم با قرار گرفتن در رده دوم جدول و سایه به سایه صدر جدول، به فکر صدرنشینی 
قبل از رســیدن به نیم فصل رقابت هاســت. هرچند به صدرنشــین نیم فصل اول جامی تعلق نمی گیرد اما قلعه نویی و شاگردانش 
به خوبــی می دانند که این موضوع می توانــد اعتماد به نفس آنها را برای قهرمانی در لیگ هجدهم بســیار باا ببرد. ســرمربی 
سپاهان و بازیکنان باتجربه این تیم البته از شرایط ســخت امتیازگیری در نیم فصل دوم هم کامًا آگاه هستند. مهدی کیانی یکی 
از باتجربه های ســپاهان اســت که حتمًا این روزها به فکر رســاندن تیمش به صدر جدول رده  بندی قبل از پایان نیم فصل است.

تیم فوتســال غیرت قزاقســتان در 
حضور حسین طیبی ملی پوش ایرانی خود 
به برتری مقابل کرودیم چک رســید و به 
جمع چهار تیــم برتر لیگ قهرمانان اروپا 
صعود کرد. تیم فوتسال غیرت قزاقستان 
که در دو مسابقه اخیرش با گلزنی حسین 
طیبی به پیروزی برابر تیم های آســکوئا 
ایتالیا و لیدا باروس رسیده بود، از ساعت 
۲۲:3۰ شــنبه شب در سالن زیمنی چک 
 D به مصاف تیم کرودیــم، میزبان گروه
لیگ قهرمانان اروپــا رفت. کرودیم چک 
کــه همانند یاران طیبی در دو مســابقه 
اخیرش به پیروزی دســت یافته بود، این 
بار نتوانســت در بازی خانگی برابر غیرت 
قزاقســتان به برتری برســد و با نتیجه ۴ 
بر ۲ شکســت خورد. غیرت قزاقســتان 

در حضــور ملی پــوش ایرانی خــود و با 
پیــروزی برابر کرودیم چــک، ۹ امتیازی 
شــد تا به عنوان صدرنشــین و تنها تیم 
صعودکننــده از گروه آخر فوتســال لیگ 
قهرمانان اروپا، برای دومین ســال متوالی 
به مرحله نیمه نهایی برســد. تیم فوتسال 
اینتر مویستار، قهرمان اروپا و اسپانیا هم 
به عنوان صدرنشین گروه A فوتسال لیگ 
قهرمانــان به مرحله نیمه نهایی راه یافت. 
حریــف دور نیمه نهایی یــاران طیبی در 
لیگ قهرمانان فوتسال اروپا با قرعه کشی 
مشخص خواهد شد؛ آنها سال گذشته در 
این مرحله به مصاف اینتر مویستار اسپانیا 
رفتند و با نتیجه 3 بر ۲ شکست خوردند 
ولی در نهایت به مقام سومی این رقابت ها 

رسیدند.

در صورتی که قانون منــع به کارگیری 
بازنشســتگان در فوتسال هم پیاده شود، سه 
مدیر این رشــته ورزشی نیز از کار خود کنار 
خواهند رفت. مدت هاســت کــه بحث درباره 
قانون منع به کارگیری بازنشستگان باا گرفته 
و این مساله در فدراســیون فوتبال به شکل 
ویژه ای دنبال می شــود. گفته می شود مهدی 
تاج رییس فدراســیون فوتبال به کارش ادامه 
خواهد داد و دیگر اعضای هیات رییســه که 
بازنشسته هســتند، از سمت شان کناره گیری 
می کننــد. این در حالی اســت که در کمیته 
و ســازمان لیگ فوتســال هم صحبت درباره 
اســتفاده از بازنشســتگان مطرح شده. علی 
کفاشــیان رییــس کمیته فوتســال و نایب 
رییــس فدراســیون فوتبال، عبــاس ترابیان 
رییــس کمیتــه فنی و توســعه فوتســال و 

کاظم ســلیمانی دبیر کمیته فوتسال مدیران 
بازنشســته ای هســتند کــه در این رشــته 
مشــغول به کارند. هنوز مشخص نیست که 
آیا قانون منع به کارگیری بازنشستگان شامل 
حال فوتسالی ها هم می شــود یا خیر. کاظم 
ســلیمانی معتقد است این قانون شامل حال 
ســازمان لیگ فوتسال نمی شــود و بنابراین 
او و علی کفاشــیان می توانند در سمت خود 
باقی بمانند: »ســازمان لیگ فوتسال به عنوان 
یک ســازمان خصوصی ثبت شــده و از هیچ 
کجا بودجه ای نمی گیرد. هزینه های ســازمان 
لیگ فوتســال از باشــگاه ها تامین می شود. 
ما در واقع یک شــرکت خصوصی هستیم و 
اعضای سازمان لیگ فوتسال شامل این قانون 
نمی شــوند. با این حال اگر باز هم تصمیمی 

گرفته شود، ما تابع هستیم.«

تیم  باتجربه  مدافع  شــکوری  هادی 
لیگ یکی پرســپولیس پاکدشــت معتقد 
است تیمش شانس اول صعود به لیگ برتر 
است. شکوری در مورد شرایط سرخپوشان 
پاکدشــت می گوید: »خدا را شکر شرایط 
تیم مان بهتر از گذشته است. ابتدای فصل 
بــه دلیل اینکه دیر دور هم جمع شــدیم 
و زمــان بدنســازی کمی داشــتیم نتایج 
خوبی نگرفتیم اما توانستیم با تدابیری که 
کادرفنی برایمان در نظر گرفت و همچنین 
تاشی که بازیکنان از خود نشان دادند به 
شرایط خوبی برســیم و این دو بردی که 
کســب کردیم هم باعث شد تا خود را در 

جدول باا بکشــیم و نشان بدهیم شانس 
اول صعود به لیگ برتر هم هســتیم. فکر 
می کنــم عاوه بر ما و با تمام احترامی که 
برای تیم های دیگــر قایلم، مس کرمان و 
گل گهر ســیرجان مدعیان صعود به لیگ 
برتر هستند.« مدافع پرسپولیس پاکدشت 
درباره توقعــات باای جامعــه فوتبال از 
آنها برای صعود بــه لیگ برتر هم توضیح 
می دهــد: »اول از همه خــود بازیکنان و 
کادرفنــی توقع باایی از خودشــان دارند 
و دوســت دارند نشــان دهنــد می توانند 
کارهــای بزرگی انجام دهنــد. اول فصل 
انتقــادات زیادی به کادرفنــی و بازیکنان 

تیم پرسپولیس وارد می شد اما ما با تاش 
شبانه روزی که انجام دادیم و حمایت هایی 
که مدیریــت از ما انجام داد، توانســتیم 
این ذهنیت را از خود دور کنیم و نشــان 
دهیم این فشــارها و انتقادات بیجا بوده. 
تصور می کنــم اگر همین رونــد را ادامه 
دهیم و بازیکنان فرم خوب خودشــان را 
حفظ کننــد می توانیم به لیگ برتر صعود 
کنیم.« هادی شــکوری در رابطه با شایعه 
خداحافظــی اش از فوتبال می گوید: »من 
هیچ زمان نگفته ام قصد خداحافظی دارم 
و تمــام این شــایعات را تکذیب می کنم. 
اان شــرایط من را در مسابقات می بینید. 

نفر ســوم جدول گلزنان لیگ یک هستم 
و شــرایط بدنی و فنــی خوبی دارم و فکر 
می کنم بتوانم تا ســه یا چهار سال دیگر 
بــه بازی کردن ادامه دهم.« شــکوری در 
مورد شــرایط کار کردن با فرهاد کاظمی 
هم توضیح می دهــد: »من زمانی که در 
رده ســنی نوجوانان بودم از طرف آقای 
کاظمی به تیم ملی دعوت شدم. کارنامه 
هر مربی مشخص اســت و کیفیت فنی 
آقای کاظمی به شکلی است که می تواند 
در راه صعود به لیگ برتر ما را کمک کند 
که امیدوارم این اتفــاق هم بیفتد و ما به 

لیگ برتر صعود کنیم.«

یارانطیبیدرنیمهنهاییلیگقهرماناناروپا وضعیتبازنشستههایفوتسالبهکجامیرسد؟

شکوری:شانساولصعودبهلیگبرترهستیم
 قصد خداحافظی از فوتبال ندارم

نفــت مسجدســلیمان ایــن روزها در 
شــرایط مناسبی به ســر نمی برد و علی رغم 
اینکه ۴ امتیاز از دو بازی گذشته کسب کرده 
همچنان در انتهای جدول است. پیمان میری 
هافبک نفت مسجدسلیمان که امید زیادی به 
آینده تیمش دارد، درباره بازی هفته سیزدهم 
مقابل ســپیدرود رشــت می گوید: »شرایط 
جدول هر دو تیم، این بازی را بسیار حساس 
کرده. به هر حال بازی در این شــهر به علت 
چمن مصنوعی و همچنین تماشــاگران این 
تیم بسیار سخت است. ضمن اینکه می دانیم 
از زمــان حضور علی کریمی تیم آنها متحول 
شــده اما بچه های تیم ما هم قسم شده اند تا 

بتوانند هر طور که هست از این بازی 3 امتیاز 
را کســب کنند چراکه می دانیم کسب حتی 
یک امتیار هم برای ما نمی تواند راضی کننده 
باشد. تیم ما در فصل گذشته از همان ابتدای 
فصــل تا انتها صدر جدول بوده و این جایگاه 
بــه هیچ وجه نه برای اعضــای تیم و نه برای 
هواداران قابل قبول نیســت.« میری با اشاره 
به جایگاه نفت مسجدسلیمان در جدول ادامه 
می دهد: »اگر بخواهیــم منصفانه به بازی ها 
نگاه کنیم واقعا حق تیــم ما این رتبه نبوده 
اما بااخره این روزها تمام می شود و ما حتما 
به کمک هــواداران و مدیریــت، به حق مان 

خواهیم رسید.«

تاثیرگذار  هافبــک  نویدکیــا  رســول 
سپاهان هنوز نتوانســته از مصدومیت رباط 
صلیبی که نزدیک به یک ســال پیش برای 
او رخ داد، رها شود. شاگردان امیر قلعه نویی 
به تازگــی در دیداری تدارکاتــی به مصاف 
سپاهان نوین رفتند که این بازی با نتیجه 3 
بر یک به سود سپاهان پایان یافت. قلعه نویی 
در ایــن بازی از ۱۹ بازیکن اســتفاده کرد و 
تقریبا همه بازیکنان در دســترس این مربی 
فرصت بازی پیدا کردند ولی همچنان رسول 
نویدکیا نمی توانــد برای تیمش راهی میدان 
شــود. نویدکیا بهمن ماه فصل گذشــته در 
بازی برگشــت برابر فواد خوزستان با پارگی 

رباط صلیبی روبه رو شــد؛ این هافبک اگرچه 
در تمرینات پیش فصل ســپاهان شــرکت 
کرد و در بازی های دوســتانه هم توسط امیر 
قلعه نویی به بازی گرفته شــد و در فهرست 
۱۸ نفــره تیم قــرار می گرفت امــا دوباره با 
مصدومیت روبه رو شــده و برای بازگشت به 
زمان نیاز دارد. بی شــک پارگی رباط صلیبی 
یکــی از بدترین اتفاقاتی اســت که می تواند 
برای هر فوتبالیستی رخ دهد و این بدشانسی 
برای رســول نویدکیا هم رخ داده؛ موضوعی 
کــه این بازیکــن را نزدیک به یک ســال از 
بازی هــای لیگ برتر دور کرده و همچنان در 
حسرت بازگشت به میادین نگه داشته است.

رســول کربکندی ســرمربی پیشــین 
ذوب آهــن اصفهــان معتقد اســت این تیم 
نمی تواند در لیگ قهرمانان آسیا نتیجه بگیرد. 
کربکندی درباره انتخاب علیرضا منصوریان به 
 عنوان ســرمربی ذوب  آهن اصفهان، می گوید: 
»قضاوت برای درســت یا نادرست بودن این 
انتخاب به زمان نیاز دارد. باید عملکرد مربی 
را ببینیــم تا بتوانیم مثبت یا منفی بودن آن 
را ارزیابی کنیم. منصوریان مربی جوانی است 
که البته هم کارنامــه خوب و هم کارنامه بد 
دارد. در مجموع منصوریان مربی  اســت که 
انرژی زیــادی در کارش می  گذارد. ذوب آهن 

تیم خوبی اســت اما نتیجه نگرفتن این تیم 
باید ریشــه یابی می شد. باید مشخص می شد 
مشکل از مربی است یا بازیکن و یا از جا های 

دیگر.« 
اشاره  با  فوتبال ذوب آهن  پیشکســوت 
به دایل برکنــاری امید نمــازی از هدایت 
این تیــم، ادامه می دهد: »بعد شکســت به 
تراکتورســازی پیش بینی می شــد تغییراتی 
در کادرفنــی ذوب آهــن صورت بگیــرد. با 
اینکه انتخاب منصوریان سفارشــی بوده یا نه 
کاری ندارم امــا امیدواریم اثر مثبتی در تیم 
بگذارد.« رســول کربکنــدی درباره اظهارات 

امیــد نمازی مبنــی بر اینکــه در ذوب آهن 
در کار او دخالــت می کردند، می گوید: »اگر 
در کار مربی دخالت شــود، این ضعف مربی 
است. اگر در کار او دخالتی صورت می  گرفته، 
نباید در این باشگاه کار می  کرد. اینکه آذری 
عاقه مند اســت با کسانی کار کند که بتواند 
در بحث فنی در کار آنها دخالت کند، مساله 
قابل باوری اســت.« کربکنــدی درباره اینکه 
ذوب آهــن می توانــد با منصوریــان در لیگ 
قهرمانان آســیا نتیجه بگیرد یــا نه، توضیح 
می دهد: »با این مهره ها بعید است ذوب آهن 

در لیگ قهرمانان نتیجه بگیرد.«

باشــگاه  مدیرعامــل  آذری  ســعید 
ذوب آهــن اصفهــان می گوید بحــث کنار 
گذاشــتن امید نمازی بعد از شکست ۴ بر 
یک مقابل تراکتورســازی تبریــز به وجود 
آمد. آذری در مورد اینکه نمازی اعام کرده 
چند بازیکن ذوب آهــن در دوران حضور او 
کم کاری می کردنــد، توضیح می دهد: »این 
نظر نمازی است و قابل احترام اما من هیچ 
صحبتی در خصــوص نظر نمازی نمی کنم. 
بروید از خودش بپرســید که چرا این حرف 
را زده. از روزی که ۴ گل از تراکتورســازی 
خوردیم این مســاله مطرح شده بود که دو 

روز بعد از آن بازی، جلسه با حضور نمازی، 
شــهنازی و مدیر برنامه های نمازی برگزار 
شــد و همانجا به این تحلیل رسیدیم که با 
این مربی قطع همکاری کنیم.« مدیرعامل 
باشگاه ذوب آهن درباره اینکه گفته می شد 
از دو، ســه ماه قبل پــروژه برکناری نمازی 
کلید خــورده بود، می گوید: »شــما من را 
می شناسید و می دانید با کسی رودربایستی 
ندارم. اگر می خواســتم همان دو، ســه ماه 
پیش که نمازی تمام بازی ها را یا می باخت 
یا مساوی می کرد او را اخراج می کردم. من 
با کسی رودربایستی ندارم. ما به اندازه کافی 

و یازده هفتــه به نمازی فرصــت دادیم.« 
سعید آذری در رابطه با اینکه چه برنامه ای 
برای حضور در پلی آف لیگ قهرمانان آسیا 
اولویت ما  دارد، توضیــح می دهد: »فعــا 
۴ بــازی پایانی نیم فصل اول لیگ اســت و 
بعد از آن دو ماه فرصــت داریم برای لیگ 
قهرمانان آسیا برنامه ریزی کنیم.« آذری در 
مورد اینکه آیا قرار است برای لیگ قهرمانان 
آسیا مهره جدیدی به ذوب آهن اضافه شود، 
می گوید: »اضافه شدن یا رد کردن بازیکن، 
انجام بازی تدارکاتی و از این دست مسائل 
کاما در حیطه اختیارات منصوریان است.«

میری: این جایگاه واقعی نفت در جدول نیست

نویدکیا همچنان در حسرت بازی

کربکندی:  دخالت آذری در مسائل فنی قابل باور است

 آذری: اگر می خواستم ۲، ۳ ماه پیش نمازی را اخراج می کردم

اكبر منتشلو
Akbar Manteshloo

در هفته سیزدهم لیگ دسته اول فوتبال اتفاق افتاد
شاهین با فکری در صدر جدول

هفته سیزدهم لیگ دسته اول فوتبال، از ساعت ۱۴:3۰ دیروز با برگزاری چهار 
دیدار همزمان اســتارت خورد. در این رقابت ها مس رفســنجان میزبان آلومینیوم 
اراک بود که با چهار گل این حریف را بدرقه کرد. اراکی ها فقط توانســتند یکی از 
گل های خورده را جبران کنند. مصطفی احمدی دو بار )۶ و ۴۵(، محمدحســین 
مهرآزما )۷۰( و اکبر صغیری )۷۹( برای مس رفســنجان گلزنی کردند و تنها گل 
اراکی ها را هم مهدی ترکمان )3( به ثمر رســاند اما بازی حســاس و مهم و البته 
ســخت تیم های قشــقایی شیراز و شاهین شهرداری بوشــهر یک بر صفر به سود 
میهمان به پایان رســید. رضا دهقان)۶۸( گل شــاهین را برای شاگردان محمود 
فکری به ثمر رساند تا این تیم برای نخستین بار به صدر جدول تکیه بزند. محمود 
فکری ســرمربی قهرمان فصل گذشته این رقابت ها اســت که بعد از حضور چند 
هفتــه ای روی نیمکت این تیم توانســته تیمش را به صدر جدول برســاند. دیدار 
شهرداری تبریز و گل گهر سیرجان با نتیجه یک بر یک به پایان رسید. امیرحسین 
طاحونی )۱۰( برای شهرداری و پیمان رنجبری )۵۹ ( برای گل گهر گلزنی کردند. 
گل گهر ســیرجان هفته ها صدرنشــین بازی ها بوده اما حاا سیر سقوط این تیم 
ادامــه دارد. بازی بادران و فجر سپاســی یک بر صفر به نفــع میهمان یعنی فجر 
سپاسی به پایان رسید. علی امیری )۱۸( برای شیرازی ها گلزنی کرد تا فجر کمی 
شــرایط بهتری در جدول رده  بندی به دست بیاورد. پیش از این سه دیدار از این 
هفته بین تیم های ملوان بندرانزلی)۱(- مس کرمان )۱(، اســتقال جنوب تهران 
)۱(- شــهرداری ماهشهر)صفر( و کارون اروند خرمشــهر)۱( - نود ارومیه )صفر( 

برگزار شده بود.

هفته چهاردهم
شنبه 97/9/3

آلومینیوم اراک......................................................... ملوان بندر انزلی
ساعت ۱۴:۱۵، ورزشگاه امام خمینی )ره( اراک

نود ارومیه........................................................ خونه به خونه مازندران
ساعت ۱۴:۱۵، ورزشگاه تختی ارومیه

اکسین البرز....................................................... کارون اروند خرمشهر
ساعت ۱۴:۱۵، ورزشگاه انقاب کرج

یکشنبه 97/9/4
گل گهر سیرجان.............................................................. بادران تهران

ساعت ۱۴، ورزشگاه امام علی )ع(  سیرجان
فجرسپاسی شیراز.............................................. پرسپولیس پاکدشت

ساعت ۱۴:۱۵، ورزشگاه پارس شیراز
شهرداری ماهشهر...................................................... شهرداری تبریز

ساعت ۱۵، ورزشگاه شهدای ماهشهر
شاهین شهرداری بوشهر.............................................. مس رفسنجان

ساعت ۱۵، ورزشگاه شهید بهشتی بوشهر

لیگ یک

امتياز تفاضلخوردهزدهباختمساويبردبازي تيمردیف
126511771023شاهين بوشهر1
12723179823مس كرمان2
1164124101422پرسپوليس پاكدشت3
1164125131222گل گهرسيرجان4
125431211119آلومينيوم اراک5
16-1144377اكسين البرز6
216-124441315قشقایی شيراز7
114341311215بادران تهران8
413-113441014شهرداری تبریز9

713-123451017كارون خرمشهر10
112-1126345فجر سپاسی11
1411-12255519نود اروميه12
310-122461619مس رفسنجان13
510-11245510شهرداری ماهشهر14
 *16-122641112ملوان15
106-11137515خونه به خونه16
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از میدان بازی تــا صندلی چرخ دار 
راهی نیست. باورش دشوار است اما یک 
آن همه چیز زیر و رو می شود. مثل برق، 
مثل باد. حتی زمان هم یادش می رود که 
تا دیروز چگونه به آسمان برمی خواستی 
و ســر مقابل ســر حریفان می گذاشتی. 
فراموشــی حس منزجرکننده ای اســت 
وقتی حــال امروز بازیکنــی را می بینی 
که تــک و تنها تاش می کند تا شــاید 
دوباره چند قدمی را بدون کمک میله ها 
و ویلچر راه برود. حال لئو را خوب درک 
می کنیــم. حالش را خوب می فهمیم که 
با چشــم های اشــکبار چگونه راه رفتن 
دیگران را می بیند و از درون آرزو می کند 
کــه ای کاش دوباره بتوانــد مثل همه 
چند قدمی بردارد. پســر رعنای فوتبال 
برزیل را خوب بــه یادمان می آوریم که 
وقتی پیراهن باشــگاه نفت را می پوشید 
قهرمانی  درخشــان چگونه  بازی های  با 
را در تبریــز از تراکتورســازی گرفــت. 
آن شــب گرچه تبریزی ها غمگین ترین 

هواداران روی کره خاکی بودند اما برای 
پادو شــبی بود که با وجدان پاک ســر 
روی بالین گذاشــت. گل او در ورزشگاه 
یادگار امام)ره(، در شــب تلخ تبریزی ها 
هرگز از یاد هــا نخواهد رفت. پادو بعد ها 
در اســتقال نیز یکــی از ارکان کلیدی 
بــود امــا دوران طایــی اش در همان 
نفت تهران رقــم خورد به خصوص اینکه 
برخورد سختش با آرمین سهرابیان شاید 
برای همیشه او را از میادین فوتبال دور 
کرده باشــد. شاید او را دیگر هیچ گاه در 
ترکیب تیمی نبینیم. پادو حاا با پاهای 
لــرزان در نبرد جانانه دیگری گیر افتاده 
اســت؛ جنگی تمام عیار برای بازگشــت 
به چرخــه زندگی عادی. پادو می خواهد 
دوباره بایستد. فقط بایستد بی آنکه کسی 
دســتش را بگیرد. برای پــادو بهترین ها 
را می  خواهیم. بازگشــت دوباره و رهایی 
از بنــد پاهای لرزان. رهایــی از ویلچر و 
صندلی چرخ دار. شــاید آن روز نزدیک 

باشد.

دیداری  درباره  پادوانــی  لئوناردو 
که با زیکو داشــته ایــن توضیحات را 
داده اســت: »من خودم رفتم تا زیکو 
را ببینم. شما می دانید زیکو در فوتبال 
برزیــل یک شــخصیت بســیار بزرگ 
اســت. رفتم تا او را ببینم و بگویم من 
هم یک فوتبالیســت برزیلی هستم که 
در ایران بــازی می کنــم. البته او من 
را نمی شــناخت و وقتــی وضعیتم را 
دید گفت فدراســیون فوتبال و باشگاه 
بایــد خیلی به تو کمــک کند. به من 
گفت شــرایطت خیلی ســخت است، 
مصدومیت 6 ماه یا یک ساله در فوتبال 
طبیعی است ولی شرایط تو خاص است 

و حتما باید به تو کمک شود.«
 پــادو دربــاره حرف هایــی که با 
زیکو زد، می گوید: »من فقط قهرمانی 
کاشیما را تبریک گفتم و خواستم زیکو 

را که در برزیل محبوبیت زیادی دارد از 
نزدیک ببینم.«

مدافع ســابق استقال از عایقش 
بــرای قهرمانــی پرســپولیس پــرده 
برمــی دارد: »از آنجا کــه فوتبال ایران 
چند ســال بود بــه فینــال نرفته بود 
دوست داشــتم پرسپولیس پیروز شود 
چون برای فوتبال ایران بهتر می شــد 
و مربــی و بازیکنــان بهتــری به لیگ 
ایران می آمدند و شــرایط بهتر می شد 
اما هواداران اســتقال دوست نداشتند 

پرسپولیس قهرمان شود.«
 پادوانی درباره برنامه های آتی اش 
هم این حرف ها را به زبان آورد: »قبل 
از اینکه مصدوم شوم قصد داشتم یکی 
دو ســال دیگر در استقال بازی کنم و 
بعد از آن وارد چرخه مربیگری شــوم 

ولی فعا باید فیزیوتراپی کنم.«

رهایی از پاهای لرزان، رهایی از
 صندلی چرخ دار

پادوانی: برخاف هواداران استقال 
دوست داشتم پرسپولیس قهرمان شود

آرزوی پادوانی:

 CAS استقال هنوز مدارک سوپرجام را به
نفرستاده

ســازمان لیگ جام قهرمانی سوپر جام را به پرسپولیس اهدا کرد و این 
موضوع واکنش های شــدیدی از سوی اســتقالی ها در پی داشت. مسووان 
باشــگاه استقال معتقد بودند که این اقدام سازمان لیگ به نوعی بی تدبیری 
اســت و باعث ایجاد تنش بین هواداران سرخابی می شود. حتی علی خطیر 
معاون ورزشــی باشگاه استقال مصاحبه کرد و گفت که سازمان لیگ با این 
کار باعث جنجال می شود و وقتی رأی CAS به سود استقال صادر شود و 
مجبور باشد جام را به استقال بازگرداند، با مشکل بزرگ تری مواجه خواهد 
شد. استقالی ها اصرار داشتند که سازمان لیگ باید تا زمان اعام رأی دادگاه 
حکمیــت عالی ورزش صبر می کرد و ســپس حق را به حق دار می داد. حتی 
مســووان باشگاه استقال در مقابل این صحبت سازمان لیگ که قانون این 
اجازه را می دهد که براســاس حکم استیناف عمل کنند، معتقد هستند که 
ســازمان لیگ باید با اســتفاده از همان قانون تدبیرهایی به کار می برد و از 

اهدای جام خودداری می کرد.
همه اینها در حالی اســت که معمواً بعد 
از ارائه مســتندات، مدت زمــان زیادی طول 
می کشــد تا رأی دادگاه حکمیت ورزش صادر 
شــود و باشگاه استقال هنوز مستنداتش را به 
CAS نفرستاده اســت. باشگاه استقال برای 
ارائه مستندات خود به دادگاه حکمیت ورزش، 
تا پنجشنبه گذشته مهلت داشته است اما این 
مهلت تمام شــده و درخواست باشگاه استقال 
بــرای تمدید مهلت به مدت یــک ماه دیگر، با 
موافقــت دادگاه حکمیت همراه نبوده اســت. 
دادگاه حکمیــت عالی ورزش تنها با این موضوع موافقت کرده که باشــگاه 
اســتقال تا پنجشنبه پیش رو مستندات خود را ارسال کند و مهلتی بیشتر 

از این در اختیار استقالی ها قرار نداده است.
حاا باشــگاه اســتقال مدت زمان زیادی برای ارائه مستندات قوی در 
اختیــار ندارد و دادگاه CAS برای تغییــر رأی پرونده های خود، قوی ترین 
مســتندات را می پذیرد و در این زمینه بسیار سختگیر است. البته مسووان 
باشــگاه معتقدند تا همین حاا هم مدارک آنها کافی و قوی است و با همین 
مدارک هم به تغییر حکم استیناف مبنی بر قهرمانی پرسپولیس در سوپرجام 
امیدوار هستند. اینکه هنوز باشگاه این مدارک را ارسال نکرده اما خود نشان 
می دهد که به این زودی ها نمی توان منتظر رأی دادگاه حکمیت عالی ورزش 
درباره سوپرجام بود. هرچند که مســووان باشگاه استقال معتقدند صدور 

این رأی تا هر زمانی هم که طول بکشد باید منتظر این رأی می ماندند.

خیال استقالی ها بابت سربازها راحت شد
معافیــت بازیکنان تیم های لیگ برتــری و بازیکنان تیم ملی از خدمت 

سربازی تا سن 28 و 30 سالگی هنوز در فوتبال ایران اجرایی نشده است.
به دنبال کاهش تیم های نظامی در لیگ برتر و هم چنین لیگ یک، ســتاد 
کل نیروهای مسلح به فدراســیون فوتبال پیشنهاد داده است بازیکنان تیم های 
لیگ برتری تا ســن 28 ســالگی و بازیکنان تیم ملی تا سن 30 سالگی مشکلی 
برای بازی کردن نخواهند داشــت اما با رســیدن به این ســن در هر شــرایطی 
که هســتند می بایســت برای گذراندن دوران خدمت به یک تیم نظامی ملحق 
شــوند. با وجود این اعام فعا این قانون در فوتبال ایران پیاده نمی شود. ظاهرا 
فدراســیون فوتبال به دنبال اضافه کردن جزییاتی به این قانون است. بر اساس 
اعام یکی از مدیران ســازمان لیگ برتر این قانــون نیاز به جزییات دارد. اینکه 
نباید شــامل بازیکنی شود که در رده سنی پایه به فهرست تیم های لیگ برتری 
اضافه می شــود. شــاید این بازیکن بعد از یک فصل حضور در فهرست یک تیم 
لیگ برتری به تیم دسته اولی ملحق شود یا حتی در ادامه فوتبال را کنار بگذارد. 
قرار اســت این قانون شامل حال بازیکنی شود که دست کم دو فصل در فهرست 
بزرگســاان تیم های لیگ برتری قرار بگیرد. باشگاه اســتقال با اینکه در حال 
حاضر بازیکنی مشــمول ســربازی ندارد اما با اجرایی شدن این قانون و با توجه 
به جوان بودن بازیکنانش در معرض این خطر قرار داشــت که بازیکنان تصمیم 
بگیرنــد در تیم دیگری خدمت ســربازی  خود را بگذرانند. بــا این قانون خیال 
مسووان باشگاه بابت این موضوع راحت خواهد بود و فعًا بازیکنی از جوان های 
استقال مشمول سربازی نیست. در خصوص زمان اباغ این قانون گفته می شود 

در تعطیات زمستانی به تیم های لیگ برتری اباغ خواهد شد.

 خریدهای نیم فصل روی هوا

شفر 4 بازیکن جدید می خواهد، استقال جا ندارد!

با  بازیکنان  دســت وپاگیر  قراردادهــای 
استقال ممکن است مسووان این باشگاه را 
در نهایت از جذب بازیکن جدید در نیم فصل 
منصرف کند، در حالی کــه در یک ماه اخیر 
بارها از احتمــال جدایی بازیکنانی نظیر گرو، 
نویمایر و حتی روزبه چشــمی گفته شــده و 
رســانه ها کم و بیش به این ماجرا پرداخته اند 
اما پروژه جداســازی برخــی بازیکنان به این 
سادگی ها به ســرانجام نخواهد رسید و حتی 
ممکن اســت اســتقال در نقــل و انتقاات 
نیم فصــل حتی موفق به جــذب یک بازیکن 
جدید هم نشود. تحقیقات از فهرست استقال 
در نیم فصل نخست لیگ هجدهم کاما گویای 
واقعیت هاست. واقعیت این است که استقال 
هیچ جای خالی در فهرســت خــود ندارد و 
برای اینکه بازیکنــی را به خدمت بگیرد باید 
فهرســت را آرام آرام خالی کند؛ تصمیمی که 
بی شک نه تنها بار مالی سنگینی را روی دوش 
این باشگاه می گذارد بلکه حاشیه هایی را هم 

به وجود می آورد.
در نشست هایی که میان مسووان باشگاه 
اســتقال انجام شده، این موضوع مورد توجه 
قرارگرفته که اساســا در ایــن برهه که هنوز 
نیم فصل بــه پایان نرســیده نباید صحبت از 

جذب بازیکنان جدید کرد. 
حتی در این راســتا اعضای کمیته فنی 
باشگاه اســتقال با فتحی نشستی داشته اند 
و به سرپرســت موقت باشگاه استقال توصیه 
کرده اند کــه تا پایان نیم فصل صحبتی درباره 
جــذب بازیکنان جدید نکنــد. این توصیه به 
خود شــفر هم شــده و اعضــای کمیته فنی 
باشگاه استقال غیرمستقیم از سرمربی آلمانی 
خواسته اند در این باره هیچ اظهارنظری نکند 
اما از سویی هم خود شفر و هم اعضای کمیته 
فنی می دانند که با این نفرات به نقطه روشنی 
در این فصل نخواهند رســید. استقال به رغم 
آنکــه از بازیکنان مطلوبی ســود می برد، اما 
از داشــتن یک تمام کننده یــا به قول بهتاش 
فریبا، یک گرداننده محروم اســت. بازیکنانی 
کــه ابتدای فصل به خدمت گرفته شــده اند، 
هیچ یــک نتوانســتند چنیــن نقشــی را در 
استقال به نحو احسن اجرا کنند؛ نه بازیکنانی 
همچون علی کریمی، فرشــید اســماعیلی و 
نویمایر موفق شــدند در پست هافبک میانی 
به گرداننده های ممتازی برای اســتقال بدل 
شوند و نه اینکه بازیکنانی مانند گرو، تبریزی، 
قائــدی، صیادمنش و باقری بــه گلزن هایی 

درجه یک بدل شده اند.

اســتقال با واسطه نمایش متوسط و حتی 
ضعیف برخــی بازیکنانش در جــدول گلزنان 
لیــگ برتر هیچ ادعایی نــدارد. در جدول پاس 
گل دهنده هــا نیــز نــام بازیکنان اســتقال را 
نمی بینیم و این وضعیت در حالی اســتقال را 
به شــدت تحت الشعاع قرار داده که در سال های 
نه چندان دور همواره استقال در جدول گلزنان 
و جدول پاس گل دهندگان لیگ برتر، بازیکنان 

مدعی کم نداشت.
فصــل پیــش اســتقال با جــذب تیام و 
جباروف قدم بســیار بزرگی در راه از بین بردن 
ناکامی های نیم فصل لیگ هفدهم برداشــت اما 
قراردادهــای ناقص و فکرنشــده ای که مدیران 
ســابق با این بازیکنان منعقد کردند در نهایت 
منجر به جدایی آنها شــد. بدون شک اگر تیام 
و جباروف در اســتقال می ماندند، اســتقال 
وضعیت بهتری در جدول رده بندی لیگ داشت 
اما ســوء مدیریت چه از جانب مدیران ســابق و 
چه از ســوی امیرحســین فتحی که تازگی ها 

مدیریت این باشگاه را بر عهده گرفته سبب نقل 
و انتقااتی کاما ناموفق شد.

در این شرایط که اســتقال نیاز عمیق به 
جذب بازیکن دارد و مشخص است که عملکرد 
بازیکنانــی همچون گــرو و نویمایــر به عنوان 
دو عنصر خارجــی هرگز مطلــوب نبوده و در 
کنار آنها بازیکنانی مانند چشــمی، اسماعیلی، 
تبریزی و دانشگر عملکرد مطلوبی در استقال 
نداشــته اند، لزوم جذب بازیکنان جدید بیش از 
هر زمان دیگری اســتقال را احاطه می کند اما 
مســاله این روزهای استقال، پر بودن فهرست 
و نداشتن گزینه برای کنار گذاشتن از فهرست 

است.
شــاید مدیــران اســتقال در نهایت برای 
رهایی خود و اســتقال از ناکامی های بیشتر به 
این نتیجه برســند که با برخی بازیکنان پنهانی 
نشســت بگذارند و آنها را به هر  شــکل ممکن 
راضی به جدایی از اســتقال کنند. در استقال 
کم گزینه شایسته برای کنار گذاشتن از ترکیب 

وجود ندارد. فرشــاد محمدی مهر نیز یکی دیگر 
از بازیکنانــی اســت که در اســتقال عملکرد 

مناسبی نداشته است. 
میثــم تیمــوری، رضــا آذری و بازیکنانی 
از این دســت نیز برای اســتقال هیچ فایده ای 
جز جوان تر کردن میانگین ســنی نداشته اند در 
حالی که اســتقال اساسا نیازی به جوان شدن 
میانگین ســنی اش ندارد و باید لیســتش را با 
بازیکنانی پر کند که کارایی کافی داشته باشند. 
استقال آنقدر در کســب نتیجه ناکام بوده که 
می شــود نیمی از همین تیم را کنار گذاشت و 
به ســراغ بازیکنان جدید رفــت و باید دید که 
امیرحســین فتحی آیا هنر مذاکره با بازیکنان 
برای راضی شــدن به جدایی بی قید و شرط از 

استقال را دارد یا خیر.
در این فضا تنها کسی که می تواند استقال 
را از وضع موجود نجات دهــد، نحوه مذاکره با 
بازیکنان اســت تا بدون دردســر کنار بروند و 

نفرات دیگر جایشان را بگیرند.

 رضا رجبی: جباری در استقال 
اسباب مشکل است!

استقال تاوان توفیقی 
را می دهد

رضــا رجبی، پیشکســوت باشــگاه 
استقال تعلل در عقد قرارداد با بازیکنان 
پیش از شــروع فصل را یکــی از عوامل 
ناکامــی اســتقال می داند: »شــما اگر 
صبــح زود به بازار میوه نروی میوه خوب 
گیرت نخواهد آمد؛ به این صورت شــفر 
نتوانســت تیمی که خودش ســاخته را 
حفظ کند. او با توجه به اینکه شــاهد از 
دســت رفتن بازیکنان تیمش بود باز هم 
در شــروع تمرینات تعلل کرد.« رجبی با 
انتقاد از شــفر که مدام از جدایی تیام و 
جباروف می گوید ادامه داد: »واقعا تا کی 
می خواهد در باد عملکرد تیام و جباروف 
بخوابد. پس برانکو باید چه بگوید؛ او نیز 
بازیکنان بزرگی را از دســت داد اما حتی 
یک بار هم از آن بازیکنان صحبت نکرد.« 
رجبی از عملکرد مدیران سابق استقال 
هم به شدت انتقاد دارد: »آقایان توفیقی و 
افتخاری در بستن قرارداد مرتکب اشتباه 
شدند و نتوانســتند بازیکنان خوبشان را 
حفظ کنند. ایــن را هم بدانید وقتی پدر 
یک تیم تحت فشــار باشد هر چقدر هم 
بخواهد کار کنــد نمی تواند تفکراتش را 
ســاری و جاری کند؛ آن هم ایراداتی که 
حق او نباشد. تیم هنوز تاوان قراردادهای 
بدی را می دهد که آقای توفیقی فقط به 
بازیکنان منعقد  با  عشــق گرفتن عکس 
می کرد.« رجبی یکی دیگر از مشــکات 
استقال را چیدمان بازیکنان می داند: »از 
نوع چیدمــان بازیکنان در زمین می توان 
متوجه شــد که شــفر به هیچ وجه تمرکز 
کاری ندارد. او یــک روز از الحاجی گرو 
و تبریزی اســتفاده می کنــد، یک روز از 
دو جوان 20ســاله و پا به توپ اســتفاده 
می کند. نمی توان فلسفه فوتبال این فصل 
اســتقال را درک کرد. باید بپذیریم که 

استقال تیم بسیار پرمهره ای است.« 
رجبی به موضوع انتخاب دستیار هم 
اشــاره دارد: »در کل باید آقای فتحی و 
آقای شــفر بدون هیچ لجبازی و حب و 
انتخاب دستیارانش  بغضی به شفر اجازه 
را بدهند؛ نه اینکه این اسامی مثل مجتبی 
جباری و یا کسانی دیگر بخواهند مطرح 
شوند که ســابقه نشــان داده خودشان 
 A اسباب مشکل هستند. او هنوز مدرک
آسیا را ندارد و هنوز کار نکرده است اما با 
نفوذشان در شبکه های اجتماعی نامشان 
مطرح می شــود. آن وقت امثال بنده که 
18 ســال درس فوتبال خوانــدم باید از 

باشگاه دور بمانم.«

یادآوری به پرسپولیس
بازی های استقال هم 

عقب نیفتاد
برانکو ایوانکوویچ و پرسپولیسی ها 
به برگزاری برخی از دیدار های این تیم 
در لیگ برتر که فشــرده برگزار خواهد 

شد، اعتراض های زیادی کرده اند.
یکــی از اعتراض های اصلی برانکو 
به برگزاری بازی این تیم با پیکان است 
که ملی پوشــان و بازیکنان امید را در 
اختیار ندارد. در این بین، اســتقالی ها 
کمپینی تشــکیل داده اند و به برانکو و 
ســازمان لیگ یادآوری کرده اند که در 
یکی دو ســال گذشــته چه بایی سر 

استقال آمده است.
یکی از یادآوری ها به سال ۹۵ باز 
می گردد که اســتقالی ها در کمتر از 
یک مــاه 6 بازی انجام دادند که تقریبا 
میانگین هر سه روز یک بازی را نشان 
آبی پوشان در لیگ شانزدهم،  می دهد. 
در تاریــخ 8 بهمن به مصــاف پیکان 
رفتند، سپس در ورزشگاه برفی یادگار 
امام تبریز با گســترش فــواد مصاف 
داشــتند و این تیم را بردند. چند روز 
بعد در پلی آف لیگ قهرمانان آسیا برابر 
الســد قطر 120 دقیقه بازی کردند و 
۴ روز بعد با پرسپولیس تقابل داشتند. 
پس از آن اســتقالی ها با ذوب آهن و 

ااهلی دیدار داشتند.
به  اســتقالی ها  یادآوری  دومین 
ابتدای فصل بازمی گردد، جایی که تیم 
استقال در دیدار برابر پیکان در هفته 
اول به خاطر نداشــتن بازیکن مجبور 
شــد از بازیکنانی چون سجاد آقایی و 

اللهیار صیادمنش استفاده کند.
بحــث بعدی به چند ســال پیش 
بازمی گــردد که اســتقال در آســیا 
سفر های ســنگین و طوانی به تایلند 
و کره جنوبــی داشــت، در آن زمــان 
مسووان باشگاه اســتقال درخواست 
لغو بازی با ذوب آهن در لیگ را کردند 
اما سازمان لیگ نپذیرفت و استقالی ها 
در اصفهان شکســت خوردند و سپس  
مهیای بازی با اف سی سئول کره جنوبی 
در تهران شدند. در نهایت این بازی هم 

به سود آبی پوشان به پایان نرسید.

گزارش

سوژه یابی

واکنش

اردوگاه آبی

پیچیدگی های 
تقویت

 استقال

فصل پیش 
استقال با 
جذب تیام 
و جباروف 
قدم بسیار 

بزرگی در راه 
از بین بردن 
ناکامی های 
نیم فصل 

لیگ هفدهم 
برداشت اما 
قراردادهای 

ناقص و 
فکرنشده ای 
که مدیران 
سابق با این 

بازیکنان 
منعقد کردند 

در نهایت منجر 
به جدایی آنها 

شد.

فشــار هیأت مدیره بــر روی وینفرد 
شــفر جــواب داد و او درخواســت جذب 
یــک دســتیار خارجــی را مطــرح کرد. 
سرمربی اســتقال اما در حین اینکه این 
درخواســت را ارائه می کرد، حواســش به 
بند ویــژه قراردادش هم بــود. در قرارداد 
سرمربی آلمانی استقال آمده که به غیر از 
سانیاک و میگوئیل کولی قرارداد هر مربی 
خارجی دیگری برعهده شفر خواهد بود. به 
همین خاطر است که دوباره صحبت هایی 
درباره بازگشت ســاناک، مربی اهل چک 

استقال مطرح شده است. ساناک به دلیل 
بیماری مــادرش به جمهوری چک رفت و 
دیگر بازنگشــت. او حاا با شکایت باشگاه 
اســتقال در فیفــا روبه رو شــده و چون 
بار  نیســت،  قراردادش مشــخص  تکلیف 
دیگــر صحبت هایی مبنی بر بازگشــت او 
به استقال مطرح شــده است. اینطور که 
از باشگاه استقال شــنیده می شود ظاهراً 
تماس هایــی با ســاناک گرفته شــده اما 
هنوز پاســخ این مربی چک به درخواست 

استقالی ها مشخص نیست.

درست در روزهایی که زمزمه ها درباره 
کنار گذاشــتن دو بازیکن خارجی استقال 
شدت گرفته اســت، الحاجی گرو و مارکوس 
نویمایر در تمرین استقال حاضر نمی شوند. 
همین غیبت کافی اســت برای اینکه خبرها 
درباره کنار گذاشــته شــدن این دو بازیکن 
خارجی، وارد فاز جدی تری شود. این موضوع 
برای کســی پنهان نیست که هیأت مدیره و 
کمیته فنی، از این دو بازیکن خارجی راضی 
نیست و در مقابل، شفر همچنان معتقد است 
که باید به آنها فرصت داده شود. در میان این 

کشــمکش ها، غیبت آنها در تمرین می تواند 
به معنی جدی تر شــدن فســخ قراردادشان 
در نیم فصل باشــد؟ البته مســووان باشگاه 
استقال دلیل غیبت این دو بازیکن را حضور 
آنها در سونا و استخر اعام کرده اند. باور این 
موضــوع اما با توجه بــه اینکه همه بازیکنان 
کار با وزنه را انجام می دادند، کمی سخت به 
نظر می رســد. حتی اگر به گفته شفر این دو 
بازیکن خارجی با گذشت زمان بتوانند کمک 
بیشتری به تیم کنند اما بعید است مسووان 
باشگاه استقال بتوانند تا آن زمان صبر کنند.

بازیکنانی  از  یکی  روزبه چشــمی 
اســت که در نیم فصل اول نتوانســته 
است انتظارات اســتقالی ها را برآورده 
کنــد. خیلی از اســتقالی ها او را یکی 
از مقصــران حذف از لیــگ قهرمانان 
آســیا می دانند و حاا هــم که بحثش 
با مدیرعامــل و کادرفنــی باعث کنار 
گذاشتنش از تیم شده بود. همه این ها 
باعث شده بود که او یکی از گزینه های 
جدی لیست مازاد شفر بعد از خارجی ها 

به حساب بیاید.
خیلــی از کارشناســان فوتبالــی 
معتقدند که ماندن چشمی اگر بخواهد 
در پست دفاع وسط ادامه پیدا کند، نه 
به سود استقال است و نه چشمی. در 
واقع اگر شــفر بخواهد بــه ماندن این 
بازیکن رضایــت دهد و از حضورش در 
نیم فصل دوم ســود ببرد، باید او را در 
پســت قبلی اش در خــط میانی به کار 

بگیرد.

روزبه چشمی  به گواه کارشناسان 
در خط میانی، همیشــه فوتبال خوبی 
از خــود ارائه داده و تغییر پســت او به 
ایــن بازیکــن ضربه زده اســت. با این 
حال تصمیم گیرنده نهایی شــفر است 
و هیچکس نمی توانــد به جای او برای 
اســتقال تصمیم بگیرد. تصمیم او در 
نیم فصــل درباره بازیکنــان مازاد تیم 
می تواند بر رویه استقال در نیم فصل 

دوم تأثیرگذار باشد.

ممانعت مســووان ورزشگاه صنایع 
دفاع برای تمرین اســتقالی ها در زمین 
چمن این مجموعه، باعث به وجود آمدن 
شــایعاتی شــده اســت. اینکه مسووان 
صنایــع دفاع به دلیل پایان قراردادشــان 
با باشگاه اســتقال، اجازه تمرین اعضای 
این تیــم را نداده اند، نه به خاطر بارندگی 

و شرایط چمن.
قــرارداد این باشــگاه بــا مجموعه 
صنایع دفاع تا 1۵ آذر ماه است و مدیران 

اســتقال در حال مذاکره با مسووان دو 
ورزشــگاه هســتند تا تمرینات خود را به 
آنجا منتقل کنند. هادی مباشری، معاون 
اجرایی باشگاه استقال پیگیر تهیه زمین 

تمرینی جدید برای تیم است.
وضعیت زمیــن تمرینی تیم فوتبال 
اســتقال طــی یک ســال اخیــر برای 
مسووان باشگاه در اولویت نبوده است و 
حاا که قرارداد باشگاه با مجموعه صنایع 
دفاع رو به پایان است، مسووان باشگاه به 

فکر تهیه زمینی جدید برای تیم افتاده اند. 
حتی زمین ورزشــگاه امــام رضا)ع( که 
بــرای تیم های پایه در نظر گرفته شــده 
بود هم هنوز آنطور که باید تجهیز نشــده 
است و مورد اســتفاده تیم های پایه قرار 
نگرفته اســت. اردوگاه ناصر حجازی هم 
مدت هاست بدون اســتفاده مانده و هیچ 
فکری بــه حال آن نمی شــود. در چنین 
شرایطی مسووان باشگاه به دنبال زمینی 

برای تمرین هستند.

تاش استقال برای بازگرداندن ساناک

غیبت خارجی ها، سرآغاز اصاحات در استقال؟

چشمی به پست هافبک برمی گردد؟

ادامه معضل زمین تمرین برای استقال

کدام بازیکنان به جدایی از استقال رضایت می دهند؟ این سوالی است که پاسخش در نقل و انتقاات نیم فصل که زمان زیادی به آغازش نمانده در استقال اهمیت 
خواهد یافت. فهرست استقال پر است، مادامی که بازیکنی راضی به جدایی نشود، مدیران باشگاه استقال نمی توانند برای جذب بازیکنان جدید با گزینه های مد 
نظر مذاکره کنند. در این شرایط دست و بال استقال کاما بسته است اما در عین حال صحبت از این می شود که شفر به باشگاه استقال اعام کرده برای تقویت تیمش 
حداقل به جذب 4 بازیکن جدید نیاز دارد. این خواسته مشروط به مذاکرات مدیران استقال با بازیکنان فعلی برای جدایی بی سر و صدا و کم هزینه از استقال است.

تیم ملی در قطر، محبوب جباری!

شجاعیان در تمرینات تاکتیکی

 بیانی: کمیته فنی بازیکنان جدید را فیلتر کند

مجتبی جبــاری مدتی اســت به قطر 
ســفر کرده و حضور او در این کشــور باعث 
کنجکاوی رســانه های محلی نیز شده است. 
در همین راســتا خبرنگاران قطری به سراغ 
جبــاری رفته اند تا علت حضــورش در این 

کشور را جویا شوند که بازیکن سابق باشگاه 
استقال پاسخ عجیبی به دلیل سفر خود به 
قطر داده است. جباری در پاسخ به این سوال 
که چرا به قطــر رفته گفته: »به دوحه آمدم 
تا روند آماده ســازی تیم ملــی فوتبال ایران 
که مهیای حضــور در جام ملت های 201۹ 
آسیا می شود را دنبال کنم.« خبرنگار قطری 
یادش رفته از بازیکن سابق استقال بپرسد 
چرا بازی های تیم ملی را در کشورش دنبال 
نمی کند و این همــه به خود زحمت داده و 
برای تماشــای بازی تیم ملــی به قطر رفته 
است. ظاهرا دلیل حضور جباری در قطر چیز 
دیگری است که این بازیکن از پاسخگویی به 
آن خودداری کرده است. البته جباری روابط 
چندان خوبی هم با کی روش ندارد و به دلیل 
اختاف هایی که با سرمربی تیم ملی داشت، 
تیــم ملی را ترک کرد و بعید اســت در این 
مــدت روابط او با ســرمربی تیم ملی چنان 
بهبود یافته باشد که او برای دیدن بازی های 

ملی اینطور به زحمت بیفتد!

تیم فوتبال اســتقال بعد از چند روز در 
زمین چمن ورزشــگاه صنایع دفــاع  تمرین 
خــود را برگزار کرد. آبی پوشــان پیش از این 
به دلیل شــرایط جــوی در ســالن یا چمن 
مصنوعی تمرین می کردنــد که این وضعیت 
نگرانی هایــی را بــه وجود آورده بــود. با این 
حال شفر سعی کرد فرصت را مغتنم بشمارد 

و  پیش از شــروع این تمرین، با بازیکنان در 
جلســه فنی حضور یابد تا شاید با گفته های 
خــود کمبودهای روزهای قبل را جبران کند. 
البته در این تمرین اللهیار صیادمنش، مهدی 
قائدی و رضا کریمــی به دلیل حضور در تیم 
ملی امید حضور نداشــتند، چشمی، غفوری و 
حســینی هم در اردوی تیم ملی بزرگساان 
به ســر می برند و به همیــن دلیل در تمرین 

شرکت نکردند.
در ابتدای تمرین بازیکنان بدن های خود 
را گرم کــرده و ســپس در گروه های ۴ و ۵ 
نفره آقا وســط بازی کردند. در بخش بعد هم 
فوتبال در نیمی از زمین برگزار شد. داریوش 
شجاعیان و مرتضی آقاخان مثل روزهای اخیر 
به تمرینات اختصاصی پرداختند. شــجاعیان 
در بخشــی از تمرینات گروهی آبی پوشان هم 
حضور داشت و آماده بود. تیم فوتبال استقال 
روز ۴ آذر در ورزشــگاه تختی اهواز میهمان 
استقال خوزســتان خواهد بود. آبی ها برای 
آمادگی بیشــتر باید تمرینات خود را وارد فاز 
جدی تری کنند اما مشــخص نیست در غیاب 

ملی پوشان چه وضعیتی ایجاد شود. 

شــاهین بیانــی هــم جــزو آن دســته 
پیشکسوت هایی اســت که از وضعیت استقال 
رضایت ندارد: »مشکات استقال قبل از شروع 
فصل آغاز شــد که مدیرعامل قبلی استعفا کرد 
و بازیکنان تأثیرگذاری هم جدا شدند. بازیکنان 
خارجی هم که به اســتقال اضافه شدند در حد 
لیگ برتر ایران و نام اســتقال نیستند. بازیکن 
خارجــی باید از بازیکنان داخلی کیفیت بااتری 
داشته باشــد، باید بازیکنان خارجی سپاهان را 
مثال بزنم که می بینید در بازی ها چه عملکردی 
دارند. مهاجم ســپاهان در بازی با استقال یک 
گل ســه امتیــازی زد، ولی بازیکنــان خارجی 
اســتقال تا اان نمایش مثبتی نداشــته اند.« 
بیانــی اعتقــاد دارد که کمیته فنــی باید فیلتر 

جــذب بازیکنان جدید باشــد: »حاا که کمیته 
فنی اســتقال با حضور تعدادی از پیشکسوتان 
تشــکیل شده، بهتر است این کمیته برای جذب 
بازیکنان خارجی حکم یک فیلتر را داشته باشد 
و اعضای کمیته فنی هم درمورد جذب بازیکنان 
خارجی نظر بدهند. شفر باید در نیم فصل تکلیف 
بازیکنان خارجی را مشخص کند. استقال باید 
نفراتی را جــذب کند که تأثیر مثبتی داشــته 
باشــند.« بیانی در عین حال شــانس قهرمانی 
اســتقال را بــاا می داند: »به عقیــده من تیم 
شــفر هنوز هم شــانس قهرمانی دارد، ولی مهم 
این اســت که چند بازیکن خــوب به تیم اضافه 
شــوند تا استقال بتواند خیلی زود امتیازهای از 

دست رفته را جبران کند.«
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 اوضاع پیکان خوب پیش می رفت 
که در هفته های اخیــر 2 باخت و یک 

تساوی داشتید...
 بلــه، البته اوضــاع تیمی ما اان هم 
خیلی خوب اســت و آرامش داریم. درست 
اســت که در هفته های اخیر در نتیجه گیری 
ضعیف بودیم اما در چند بازی باقی مانده تا 

نیم فصل اول جبران می کنیم.
 بــازی بــا پرســپولیس حرف و 
حدیث های زیادی به دنبال داشــت اما 
بااخره قرار است برگزار شود. با توجه 
اصلی  بازیکنان  از  تعــدادی  اینکه  به 
را  بازی  این  ندارند،  حضور  پرسپولیس 

همچنان سخت می دانید؟
 صددرصد، بازی سختی است. به هر 
حال مــا با نایب قهرمان آســیا بازی داریم. 
درســت اســت چند بازیکن این تیم غایب 
هســتند اما تیمی که مقابل ما قرار می گیرد 
احتمــاا 8،  9 بازیکــن آن، در فینال لیگ 
قهرمانان آســیا حضور داشــتند. به همین 
دلیل مطمئنیم کار سختی داریم و باید هم 
به لحاظ فنی و هم ذهنــی آماده این بازی 

سخت شویم.
 فصل گذشــته نخستین شکست 
پرسپولیس در لیگ برتر را پیکان رقم 
زد، فکر می کنید این بار هم بتوانید این 

کار را تکرار کنید؟
 صددرصــد. تمــام فکــر و ذکــر ما 

همین است که بازی را با پیروزی پشت سر 
بگذاریم. البته بازی در زمین حریف است و 
تماشاگران زیادی به ورزشگاه می آیند اما ما 
به یک امتیاز هم راضی نیستیم و صددرصد 

برای برد به زمین می رویم.
 حتمــا می خواهــی در این بازی 

کلین شیت کنی؟
 اگر خدا بخواهد هدفم همین است.

امــا در بازی با پارس جنوبی جم 3 گل 
خوردی که عجیب بود...

 2 گل پــارس جنوبی پنالتــی بود اما 
بــاور کنید بچه ها آنقدر خوب کار کردند که 
حداقل باید یک گل می خوردیم یا اصا گل 
نمی خوردیم اما متاســفانه شــرایط به گونه 

دیگری رقم خورد.
 جالب این است که آقای جالی بعد 
از بازی گفته بود پنالتی ها درست بود...

 بله، درست بود.
 اخراج مهدی شیری هم همینطور؟
 بله، فکر می کنــم اخراج مهدی هم 

درست بود.
 اما حــرف و حدیث های زیادی در 

مورد او به وجود آمده...
 نمی دانم چــرا این حرف و حدیث ها 
به وجود آمد. ما بعد از بازی با پارس جنوبی 
جم قرار بود با فواد بازی کنیم. ضمن اینکه 
هیچ فوتبالیســتی فکر نمی کنم عمدا چنین 
کاری کند. به هر حال قرار بود با فواد بازی 
کنیم که 4، 5 روز بعد از بازی با پارس، اعام 
شد بازی بعدی مان مقابل پرسپولیس است.

 البته باز هم بحــث تعویق دوباره 

بازی با پرسپولیس پیش آمد که این بار 
پیکان مخالفت کرد...

 بله، خب طبیعی اســت که اعتراض 
کنیم. مــا دین مان را قبــا ادا کردیم. قرار 
بود بحث این مســاله باز نشود اما بد نیست 
نکته ای را بگویم. قبا قرار بود پرســپولیس 
اســتراحت کند که با شرایط بهتری در لیگ 
قهرمانان آســیا بازی کند اما با وجود اینکه 
ما بــا این مســاله موافقت کردیــم، دیدیم 
این تیــم با نود ارومیه بــازی کرد که جای 
تعجب داشــت. به هر حــال انتظار می رفت 
پرســپولیس طبق برنامه ای که تعیین شده 

بود پیش برود.
با پرســپولیس را چند  بازی  حاا 

چند پیش بینی می کنی؟
 پیش بینــی نمی شــود کــرد اما ما 

می بریم.
خیلی با اطمینــان از برد صحبت 

می کنی...
 به تیم مــان اطمینان دارم و می دانم 
اگرچه در 2، 3 بازی گذشــته موفق نبودیم 
و یک مســاوی و 2 باخت داشــتیم اما اان 

انگیزه باایی داریم که ببریم.
 تــا اان اکثر اعضــای تیم تان از 
کسب سهمیه آسیا صحبت کردند، فکر 

می کنی به این هدف برسید؟
 تیم ما درســت اســت کــه کمی از 
تیم های باای جــدول فاصله گرفته اما یک 
بــازی کمتــر دارد که اگر در ایــن بازی به 
پیروزی برســیم می توانیم به جمع مدعیان 
برگردیم. پس شانس رسیدن به سهمیه آسیا 

را داریم.
کــدام تیم ها را مدعیــان اصلی 

می دانی؟
 امســال تیم های قوی زیاد هستند. 
مثــا پدیــده که اان صدرنشــین اســت، 
ســپاهان، اســتقال، پرســپولیس و حتی 
ذوب آهن کــه دارد جان می گیرد، تراکتور و 

سایپا هم تیم های خوبی هستند.
 با توجه به اینکه قبا با منصوریان 
کار کردی، فکــر می کنی در ذوب آهن 

موفق می شود؟
 بله، با توجه به اینکه ذوب آهن رقیب 
ما اســت نباید این حرف را بزنم اما مطمئنم 

این تیم با منصوریان موفق می شود.
 تا اان که تیم های سابقت شرایط 
سابقت  مربی  دید  باید  نداشتند  خوبی 

می تواند موفق باشد یا نه...
 در مــورد تیم های ســابقم نمی دانم 
چه بگویم. اســتقال خوزستان که هیچی. 
امیــدوارم این تیم بتواند در لیگ برتر بماند. 
نفت تهران هم منحل شــد. ما شکایت هایی 
برای طلب هایمان داشــتیم کــه تا اان به 
جایــی نرســید. مــن اان 150 درصــد از 
اســتقال خوزستان طلبکارم و نمی دانم چه 

زمانی می توانم طلبم را بگیرم.
 درســت اســت که در استقال 
با  اما  داشتی  مالی  مشکات  خوزستان 

این تیم به روزهای اوج رسیدی؟
 خدا را شــکر. بله این تیم خیلی به 
مــن کمک کرد تا بتوانم بــه روزهای خوب 

فوتبالی ام برگردم.

 وحید شیخ ویسی اگرچه 
در نفت تهران و استقال 
خوزستان شرایط سختی داشت 
و به اصطاح روی آرامش را 
ندید اما در پیکان شرایط خوبی 
دارد و با آرامش کارش را دنبال 
می کند. او فکر می کند با این 
تیم می تواند به لیگ قهرمانان 
آسیا صعود کنند و در آنجا 
نتایج خوبی بگیرند. وحید 
شیخ ویسی دروازه بان پیکان که 
برای بازی با پرسپولیس آماده 
می شود، در رابطه با این بازی 
معوقه که حرف و حدیث های 
زیادی به دنبال داشت، شرایط 
تیمش و... صحبت های جالبی 
دارد.

خوزستان  فواد  باشــگاه  مسووان 
درصدد تغییر کادر فنی تیم هســتند و 
این اتفاق به احتمال فراوان در نیم  فصل 
دوم لیگ برتر رخ خواهد داد. ایلی استان 
سرمربی رومانیایی فواد خوزستان نتایج 
خوبی با ایــن تیم نگرفته و مســووان 
باشــگاه از عملکــرد این مربــی رضایت 
ندارند. هر چند برکناری این مربی برای 
فواد از لحاظ مالی دردسرســاز اســت 
ولی یکی از مســووان این باشگاه اعام 
کرد ســرمربی این تیم به احتمال فراوان 
در نیم  فصــل دوم تغییــر خواهد کرد. 
فوادی ها قصــد دارند بعد از تغییر کادر 
فنی، چند بازیکن جدید هم به تیم شــان 

اضافه کنند.

 رفتن ایلی استان
 قطعی شد

تراکتور  ژاپنی  هافبک  یوکیا ســوگیتا 
کــه بعــد از بازی بــا ذوب آهــن اصفهان 
چند روزی برای اســتراحت و با صاحدید 
کادرفنی به کشــورش سفر کرده بود، شنبه 
به ایران برگشــت و در تمرینات تراکتور در 
تبریز حاضر شــد. سوگیتا طبق وعده ای که 
به کادرفنی تراکتور بــرای حضور در تبریز 
در روز شــنبه داده بود، خــودش را به این 
شهر رســاند. این در حالی است که آنتونی 
اســتوکس و لــی ارویــن دو خارجی دیگر 
تراکتورســازی هنوز به ایران برنگشــتند و 
قرار است به زودی خودشان را به کادرفنی 
معرفی کننــد و برای بازی با پرســپولیس 
آماده شوند. اســتوکس و اروین قبا هم در 

بازگشت به ایران تاخیر داشتند.

سوگیتا وقت شناس تر از 
استوکس و اروین

صابر حردانی هافبک جوان فواد خوزستان 
بعد از مدتی دوری در بازی دوســتانه تیمش به 
میدان رفت. فواد خوزســتان در دوره تعطیلی 
لیگ برتر، بازی دوســتانه ای مقابل پرسپولیس 
شــوش برگزار کرد. در این بــازی اکثر بازیکنان 
فــواد فرصت بازی پیدا کردند و قبل از شــروع 
دوبــاره لیــگ از ســوی کادر فنــی تیم محک 
خوردند اما خبر امیدوارکننده برای فواد در این 
بازی، بازگشــت یکی دیگر از مصدومان تیم بود. 
صابــر حردانی که به دلیــل مصدومیت از ناحیه 
همســترینگ چند هفته ای از مسابقات دور بود، 
به شرایط مسابقه برگشــته و در نیمه دوم بازی 
دوســتانه تیمش به میدان رفت. با بازگشت او و 
ایوب والی شرایط برای فواد در بازی های آینده 

تا حدودی امیدوارکننده تر خواهد بود.

 حردانی برگشت
 استان امیدوار شد

علی حمــودی مدافع پیــکان امیدوار 
اســت در بازی مقابل پرســپولیس همانند 
ایوانکوویچ را  فصل گذشته شاگردان برانکو 
در ورزشگاه آزادی مغلوب  کنند: »شرایط ما 
خوب است و کاما آماده این بازی هستیم. 
امیدواریــم با اینکه در هفته های گذشــته 
نتایج خوبی کســب نکردیم در این مسابقه 
به ســه امتیاز دست پیدا کنیم. ما طی یک 
هفته اخیر تمرینات خوبــی انجام دادیم و 
دنبال این هســتیم دوباره پرسپولیس را در 
آزادی شکســت بدهیم. ما از شرایط ایده آل 
فصل گذشته شاید دور شده باشیم اما نتایج 
بدی کســب نکردیم و به ادامه مســابقات 
امیدوار هســتیم. به نظرم تعویق مجدد این 

بازی به ضرر دو تیم است.«

حمودی: دوباره پرسپولیس را 
در آزادی شکست می دهیم

کاظمی: بازی در 
 ورزشگاه غدیر

 بسیار سخت بود
فرهــاد کاظمی ســرمربی اســتقال 
جنوب در مورد بازی تیمش برابر شهرداری 
ماهشهر می گوید: »بازی های خانگی ما در 
ورزشگاه دســتگردی برگزار می شود، ولی 
با توجــه به بارندگی های تهــران در هفته 
گذشته، شرایط برای برگزاری بازی در این 
ورزشــگاه فراهم نبود و امکان آسیب دیدن 
چمن وجود داشت. بازی در ورزشگاه غدیر 
برای هر دو تیم ســخت بود و کار بازیکنان 
روی چمن مصنوعی ســخت تر بود. با این 
حال خوشــحالیم که ســه امتیــاز بازی را 
گرفتیــم و به رونــد روبه رشــدمان ادامه 
دادیم.« او اشــاره ای بــه داوری بازی دارد: 
»در مورد گلی که برای ما مردود اعام شد 
مــن از صحنه دور بودم اما بازیکنانم اعتقاد 
داشتند که گل ما سالم بود و خطایی در آن 
صحنه رخ نداد. البته بهتر است کارشناسان 

در این زمینه نظر بدهند.«
 

دست نشان: چون 
وضع مان خوب است نباید 
برای حریف پنالتی بگیرند

نادر دست نشــان، سرمربی پرحاشیه 
مس کرمان که همیشــه برای حاشیه ها 
آغوش باز می کند، درباره تســاوی مس 
تیم  مقابــل ملــوان می گوید: »ملــوان 
پرمهره ای است. اسکلت این تیم متشکل 
شده اســت از همان تیم ســال گذشته. 
بیشتر بازیکنان ملوان شاگرد من بوده اند. 
این تیم بــازی خوبی را هــم به نمایش 
گذاشــت و ثابت کرد با آمدن احمدزاده 
کیفیتش تغییــر کرده اســت. ملوان به 
چنــد دلیل انگیزه زیادی بــرای دیدار با 
ما داشت، اول آمدن احمدزاده و بعد هم 
اینکه این تیــم در انتهای جدول حضور 
دارد و بازیکنانــش از همــه وجود تاش 
می کردند تا امتیازات کامل را به دســت 

بیاورند.«
ســرمربی مــس کرمــان در مورد 
فحاشــی تعــدادی از تماشــاگران تیم 
ملوان حرف هایــی دارد: »تا زمانی که ما 
گل نزده بودیــم، همه چیز خوب بود اما 
از وقتی که شــروین بــزرگ را به زمین 
آوردیم، متأسفانه به خاطر حساسیت های 
بی موردی که بین شــهر رشــت و انزلی 
وجود دارد و با توجه به اینکه این بازیکن 
بچه رشــت اســت، توهین ها به او شروع 
شــد. به هرحال شــروین بزرگ به دلیل 
همین فحاشــی ها تاش بیشتری کرد و 
یک گل بســیار زیبا هم زد. همین مساله 
نیز باعث شــد تا در دقایــق پایانی لطف 
تماشــاگران شــامل حال من هم شود و 
تعدادی از آنها علیه من هم شــعار دادند. 
در هر صورت تماشــاگر است و نمی شود 
کاری کرد، چون گل خورده بودند تعداد 
انگشت شــماری شروع به فحاشی کردند. 
متأسفانه این موضوع از زیبایی های بازی 
کم کرد.« او درباره پنالتی که برای ملوان 
گرفته شد، می گوید: »این صحنه که اصًا 
پنالتی نبود. بازیکن ملوان خودش را روی 
مدافع ما خــراب کرد. من هم با توجه به 
اینکه روی ســکوها بودم زاویه مناســبی 
داشتم و نه تنها من، بلکه تمام کسانی که 
این صحنه را دیدند همه متوجه شدند که 

اصًا پنالتی نبود.«

مصاحبه

جالی: مقابل پرسپولیس باید شرافتمندانه 
بازی کنیم

مجید جالی سرمربی پیکان تأکید می کند تیمش باید در مصاف 
با پرسپولیس نمایشی شرافتمندانه داشــته باشد. جالی درباره بازی 
تیمــش مقابل پرســپولیس می گوید: »ما بعد از اینکــه یک ماه بازی 
نکردیــم در ســه بازی قبلی به وضــوح کیفیت مان اُفــت کرده بود و 
نتوانســتیم امتیازات خوبی کســب کنیم. چیزی که اان ما را التیام 
می دهد، بازی مقابل تیم خوب پرســپولیس است و امیدواریم در این 

مسابقه امتیاز بگیریم.«
 ســرمربی پیکان در مورد اینکه پرسپولیس دچار کمبود بازیکن 
است و شاید این موضوع باعث دست کم گرفتن تیِم برانکو شود، توضیح 
می دهد: »شاید این اتفاق شرایط را برای پرسپولیس راحت تر و برای ما 
سخت کرده باشد. پرسپولیس تیمی است که سه سال بازیکنانش کنار 
هم بوده و پشتوانه بسیار خوبی هم دارند. این تیم با شایستگی زیاد به 

فینال لیگ قهرمانان آســیا صعود کرد و از 
ترکیب این تیم در فینال هم هشت بازیکن 
در این بازی حضور خواهند داشــت و فقط 
مشــکل آنها این اســت که چهار الی پنج 
روز اســت که تمرین نکرده اند. ما می دانیم 
پرسپولیس و برانکو چه خدماتی به فوتبال 
ما ارائه کرده اند و هیچ کس نمی تواند با یک 
مســابقه آنها را محک بزند. بــه بازیکنانم 
گفتم بازی ســختی داریم و باید یک بازی 

شرافتمندانه را به نمایش بگذاریم.«
 مجیــد جالــی در واکنــش به این 

مســاله که کارلوس کی روش اخیراً برخورد خوبی با رسانه ها نداشته و 
اعضای کادر فنی او چند روز گذشته درگیری با یک خبرنگار داشته اند، 
می گوید: »واقعیت این است که من حرف های زیادی در این مورد دارم. 
به شخصه وقتی صحنه درگیری مربی تیم ملی را با آن خبرنگار دیدم، 
چیزی که در وجودم تحریک شد غرور ملی بود اما شما )رسانه ها( این 
شــرایط را ایجاد کردید. اگر کسی علیه تیم ملی حرفی می زد، امانش 
نمی دادیــد. به نظرم، همه ما عضوی از این فوتبال بوده و مســوولیتی 
داریم. اگر یک روز فوتبال ما رشد کند، همه مان خوشحال خواهیم شد. 
اعتقادم این است که رسانه ها باید گروهی تشکیل دهند و عملکرد خود 
را در 9 سال اخیر بررسی کنند. چیزی که اان به وجود آمده، حاصل 
کاری اســت که خودتان کردید. ببخشید که این طور حرف می زنم اما 
واقعیت این است.« جالی در واکنش به این مساله که چند وقت پیش 
هم مربی تیم ملی با الفاظی نامناســب به حمید اســتیلی حمله کرده 
بود اما کانون مربیان هیچ واکنشــی نشان نداد، توضیح می دهد: »من 
باز هم می گویم، به عنوان یک عضو کوچکی از خانواده فوتبال که همه 
ما عضو خانواده فوتبال هستیم از این چیزها ناراحت و دلگیر می شوم. 
چرا من که 14 سال در کانون مربیان وقت و انرژی گذاشتم رها کردم 
و گفتم نمی آیم؟ ! شما نیروهای خودتان را دلسرد کردید، نیروهایی که 
برای شما و با شما بودند را دلسرد کردید. من نمی خواهم همه را گردن 
شما بیندازم، اگر حتی دســتگاه ورزش و فوتبال ضعیف شد به خاطر 
ایــن بود که به طــور کاذب مراحلی را طی کردید که یک نفر را بال و 
پر دادید. خدمات خارجی هایی که اینجا کار می کنند، دیده می شود و 
در تاریخ ثبت خواهد شــد ولی رفتارهایش هم باید دیده شود. خیلی 
از کشــورها هستند که مربی خارجی دارند و از کنار آنها بهره می برند 
و فوتبال شــان رشد می کند و به نتایج خوبی می رسند ولی به  هر حال 
ســعی می کنند همه چیز را هم به کنتــرل درآورند. اان باید تمرکزم 
روی کارم باشــد. ممکن است اان از صحبت های من دوباره یک موج 

درست شود که دوست ندارم. 
مدت هاســت دوســت ندارم وارد این جریان ها شوم چون بودم و 
دیدم که بیهوده اســت. بنابراین فقط در جواب شــما پاســخ می دهم 
و می دانم شــما دلگیر و آزرده خاطر هســتید.« ســرمربی پیکان در 
مــورد اینکه کارلوس کی روش دلیل عدم حضورش در ورزشــگاه ها و 
ندیدن بازی های لیگ را نداشــتن امنیت بیــان کرده، می گوید: »من 
چه می توانم بگویم؟ ! اگر یک روزی و یک فضای مناسبی باشد در این 

زمینه صحبت های زیادی دارم.»

پرسپولیس 
را می بریم

فکری در فکر استقال
محمــود فکــری پیشکســوت 
کــه   مدت هاســت  آبی پوشــان 
بی سرو صدا کارش را در لیگ دسته 
اول فوتبــال در حرفــه مربیگــری 
بدون داشــتن  و  ادامــه می دهــد 
ادعــا کارنامــه اش را در این عرصه 

پرو پیمان می کند.
 فکری فصل گذشــته در لیگ 
دسته اول فوتبال روی نیمکت نفت 
مسجد ســلیمان بود و توانست این 
تیم را مدت هــا در صدر جدول این 
رقابت ها حفظ کنــد و در نهایت با 
وجود مدعیان زیاد و قدیمی که در 
این رقابت ها حضور داشتند، این تیم 
را به عنــوان قهرمانی این رقابت ها و 

صعود به لیگ برتر برساند.
 بیشــتر صاحب نظــران در این 
حوزه انتظار داشتند فکری به کارش 
در این تیم ادامه دهد و در لیگ برتر 
روی نیمکت بنشــیند اما با توجه به 
شــرایط تصمیم گرفت بار دیگر به 
لیــگ یک باز گردد تــا این بار ثابت 
کنــد قهرمانی تیمــش و صعود به 

لیگ برتر اتفاقی نبوده.
 فکری بعد از چند هفته غیبت 
بوشهر  از شــاهین شــهرداری  سر 
درآورد و البتــه هنوز بــه نیم فصل 
نرســیده ایــن تیم را هــم به صدر 

جدول رساند.
 این پیشکســوت آبی پوشــان 
با این شــرایط و بــا کارنامه ای که 
برای خودش درست می کند به نظر 
می رســد به نیمکت اســتقال فکر 
می کند و شــاید در ســال های بعد 
شــاهد ســکان داری او در استقال 

باشیم.
 با شرایطی که شاهین شهرداری 
بوشــهر دارد و با زحمتی که فکری 
برای این تیم می کشــد، باید گفت 
به احتمال زیاد شــاهین شهرداری 
بوشــهر را باید از اان حداقل یکی 
از تیم هــای صعود کننــده به لیگ 
برتر بدانیم. محمــود فکری یکی از 
آبی پوشــان  پیشکســوتان محبوب 
در دوران بازی بوده و اســتقالی ها 
خاطــرات خوبــی از بازی های این 
فوتبالیســت کشــورمان دارند. اگر 
درخشــانش  دوران  بتوانــد  فکری 
در اســتقال را این بــار در عرصــه 
مربیگــری در این تیم تکرار کند، او 
به یکی از اســطوره های آبی پوشان 
تبدیل خواهد شــد. بــا اراده ای که 
او دارد به نظر می رســد این روزها 

خیلی زود خواهند آمد.

گزارش

ماهان رحمانی هافبک پیکان که برای بازی با پرســپولیس آماده می شود، درباره این 
بازی حساس از هفته نهم می گوید: »مطمئنم مقابل پرسپولیس، بازی سختی در انتظار ما 
خواهد بود. ما در 3،2 بازی اخیر نتایج خوبی نگرفتیم و این مســاله باعث شده تا شرایط 
خوبی نداشــته باشــیم و امیدواریم در این هفته بتوانیم مقابل پرســپولیس بازی خوبی 
انجام دهیم و دست پُر از زمین بیرون بیاییم. امیدواریم مقابل پرسپولیس با نتیجه ای که 
می گیریم روند خوب مان را آغاز کنیم.« رحمانی در مورد اینکه پرسپولیس را چطور تیمی 
می بیند، ادامه می دهد: »درباره پرســپولیس من نباید صحبت کنم چراکه همه این تیم را 
به خوبی می شناســند آنها تیم دوم آسیا هستند، بازی کردن مقابل این تیم واقعا سخت 
اســت چراکه به اعتقاد بنده پرســپولیس بهترین تیم حال حاضر ایران است. ما می دانیم 
بازی ســختی داریم و به همین دلیل با همه توان به مصاف پرســپولیس خواهیم رفت.« 
هافبک پیکان در رابطه با اینکه تیم پرسپولیس بازیکنان زیادی برای این بازی در اختیار 

نــدارد و این موضوع کار تیمش را آســان تر می کند، می گوید: »بــه نظر من اصًا اینطور 
نیست چراکه پرسپولیس تحت هر شرایطی پرسپولیس است و تیم قدرتمندی به حساب 
می آید. مطمئناً این هفته هر بازیکنی که پیراهن پرســپولیس را بپوشد با تمام قدرت به 
زمین می آید و ما نباید فکر کنیم که دســت این تیم بسته است.« ماهان رحمانی درباره 
اینکه عدم نتیجه گیری پیکان در 3 بازی اخیر به چه دلیل بوده، می گوید: »شک نکنید که 
عدم نتیجه گیری ما در 3،2 بازی اخیر به خاطر بدشانسی بوده و ما به این دلیل نتوانستیم 
نتیجه بگیریم. مطمئناً از بازی با پرسپولیس تاش می کنیم این بدشانسی را جبران کرده 
و نتیجــه خوبی بگیریم.« رحمانی در رابطه با اینکه پیش بینی اش از بازی با پرســپولیس 
چیســت، توضیح می دهد: »من پیش بینی می کنم بازی خوبی را شــاهد باشیم چراکه ما 
بدون شــک هجومی به زمین خواهیم رفت و به دنبال برد هستیم، همه هدف ما در بازی 
با پرسپولیس این است که ببریم و برای رسیدن به برد همه توان مان را خواهیم گذاشت.«

رحمانی: 
پرسپولیس بهترین 
تیم ایران است

علیرضــا منصوریان به لیگ برتر برگشــت و بعد از یک ســال دوباره مربیگری تیمی لیگ برتــری را برعهده گرفت. 
حضور او در ذوب آهن را می شــود از جنبه های مختلف مورد بررســی قرار داد که یکی از آنها نقل و انتقاات پیش رو است. 
اســتقالی ها برای نیم  فصل قصد خانه تکانی و 5، 6 جابه جایی در فهرســت خودشان را دارند. جابر انصاری، میاد زکی پور 
و محمد دانشــگر از جمله نفراتی هســتند که احتماا در فهرست خروجی شفر قرار می گیرند. این بازیکنان در نفت تهران 
یا اســتقال شــاگرد منصوریان بودند و او به بازی آنها عاقه مند است. با این شرایط بعید نیست این بازیکنان در نیم  فصل 
دوم به ذوب آهن بروند و دوباره شاگرد منصوریان شوند. البته باید دید سرمربی جدید ذوب آهن برای تقویت تیمش در چه 
پست هایی به بازیکن جدید نیاز دارد اما حضور او نقل و انتقاات نیم  فصل را جذاب تر می کند و قطعا بازار شایعات حسابی 
داغ خواهد شد. منصوریان به تازگی اعام کرده برای تقویت تیم برای لیگ قهرمانان آسیا نیاز به جذب چند بازیکن دارد.

پیکان طبق برنامه جدید ســازمان لیگ باید دوشــنبه 28 آبان در بازی عقب افتاده به مصاف پرســپولیس برود. 
پیکانی ها بعد از شــایعه ای که در خصوص عقب افتادن این بازی بر سر زبان ها افتاد واکنش نشان داده و گفته اند تحت 
هیچ شــرایطی این بار با عقب افتادن بازی موافقت نمی کنند و باید حتما بازی برگزار شــود چراکه از این عقب افتادن 
به اندازه کافی متضرر شــده اند. محمدرضا طهماســبی مربی و سرپرست پیکان با تایید این خبر می گوید: »می خواهیم 
بازی کنیم و باید این بازی برگزار شــود چراکه برای این بازی تمام برنامه ریزی ها انجام گرفته و حتی هتل شــب بازی 
هم رزرو شــده. ســازمان لیگ برنامه را اعام کرد و بازی حتما برگزار می شود. ما می خواهیم بازی کنیم تا بیش از این 
متضرر نشویم. البته باید بگویم ما ضرر کردیم ولی به خاطر منافع ملی از این ضرر گذر کردیم چراکه بحث ملی مطرح 
شد. ما نمی خواستیم پرسپولیس به مشکل بخورد و اتفاقا از حضور پرسپولیس در فینال خیلی هم خوشحال شدیم.«

طهماسبی: یک بار به خاطر پرسپولیس ضرر کردیمسه خرید احتمالی منصوریان از استقال

میثــم نقی زاده و حامد نورمحمدی دو بازیکــن باتجربه پارس جنوبی جم که چنــد هفته ای در تمرینات و 
بازی های این تیم غایب بودند به تمرینات برگشــته اند. نورمحمدی و نقــی زاده دو بازیکن ثابت پارس جنوبی در 
بازی های ابتدایی فصل بودند اما به دلیل مصدومیتی که برایشــان پیش آمد مدتی از میادین دور بودند. آنها حاا 
به تمرینات پارس برگشته اند و کارشان را برای بازی با ذوب آهن دنبال می کنند تا با صاحدید کادرفنی به ترکیب 
پارس جم برگردند. پارس جنوبی جم بعد از برد ارزشــمند مقابل پیکان، شنبه 3 آذر 97 در چارچوب رقابت های 

هفته سیزدهم لیگ برتر در اصفهان مقابل ذوب آهن صف آرایی می کند.

اکبر صادقی هافبک پدیده مشــهد می تواند تیمش را در بازی برابر ســایپا همراهی کند. پدیده در حالی 
تمرین هایش را این روزها دنبال می کند که شــنبه در یک بازی دوســتانه برابر پارس جنوبی قرار گرفت. اکبر 
صادقی هافبک پدیده که از ناحیه کمر مصدوم شده بود، در این بازی غایب بود و سرخپوشان را همراهی نکرد. 
اکبر صادقی در حال حاضر وضعیت خوبی دارد و از یکی، دو روز دیگر در تمرین های سرخپوشــان حضور پیدا 
می کند. صادقی برای همراهی پدیده در بازی برابر ســایپا در هفته سیزدهم لیگ برتر مشکلی ندارد و می تواند 

در ترکیب سرخپوشان مشهدی به میدان برود.

صادقی به سایپا می رسدبازگشت دو بازیکن مصدوم پارس جم به تمرینات

خبرکوتاه

هفته نهم
دوشنبه 97/8/28 

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

هفته یازدهم
سه شنبه 97/9/13 

پرسپولیس..................................................................................  ذوب آهن اصفهان
ورزشگاه آزادی تهران، ساعت: 16:15

هفته دوازدهم
یکشنبه 97/9/18

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

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

ورزشگاه آزادی تهران، ساعت 16:15
 هفته سیزدهم

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ورزشگاه غدیر اهواز، ساعت: 17:35

برنامه

جام ملت هاي آسیا
دوشنبه 97/10/17

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

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

 ساعت 15:30
سه شنبه 97/10/25

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

بازي هاي تیم هاي همگروه ایران 
در جام ملت هاي آسیا

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

ساعت 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(

شیخ ویسی: بازی با نایب قهرمان آسیا سخت است
استقال خوزستان کمک کرد به اوج برگردم

سميراشيرمردي
Samira Shirmardi
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صربســتان در خانه با نتیجه 2 بر یک میهمانش 
مونته نگرو را شکســت داد و در آســتانه صعود به 
دســته دوم لیگ ملت های اروپا قــرار گرفت. در 
دقیقه 38 این بازی اما الکســاندر میتروویچ یک 
ضربه پنالتی تیمش را به هدر داد، ضربه ای که اگر 
آن را گل می کرد تیمش 3 بر صفر پیش می افتاد 
و دیگر مجبور نبود 20 دقیقه با استرس از دست 
دادن پیروزی به کارش ادامه دهد. او سعی کرد که 
این ضربه را به شــیوه موسوم به »پاننکا« )چیپ( 
بزنــد اما توپش با ارتفاع زیــاد از باای دروازه به 

بیرون رفت.
به همین دلیل میتروویچ در پایان بازی از خودش 
انتقــاد کرد و ایــن در حالی بود کــه او گل دوم 

تیمش را قبل از هدر دادن پنالتی زده بود.
میتروویچ 24 ســاله اعتراف کرد که ضربه پنالتی 
چیپ ممفیس دپــای در پیروزی 2 بر صفر هلند 
مقابل فرانســه الهام بخش او برای زدن ضربه ای 
مشــابه بوده است. او گفت: من واقعا نمی دانم چرا 
چنین کاری کردم. من روز قبل داشتم بازی دپای 
را می دیدم و آن لحظه تصمیم گرفتم که مانند او 

پنالتی ام را بزنم. من یک احمقم!
میتروویــچ و یارانــش در تیم ملی صربســتان با 
کسب پیروزی در بازی خانگی آخرشان در مرحله 
گروهی لیگ ملت های اروپا، بدون هیچ اما و اگری 
جواز حضور صعود به دســته دوم این رقابت ها را 
کســب خواهند کرد و شانس شان برای انجام این 
کار هم زیاد است بخصوص که حریف آنها لیتوانی 
- تیم قعرنشــین جدول بدون امتیــاز و 12 گل 
خورده - به دســته چهارم سقوط کرده و به نظر 

نمی رسد انگیزه ای برای جنگیدن داشته باشد.

»مهدی تاج در فدراســیون فوتبال باقی ماند.« 
این مهم ترین خبر آخر هفته گذشــته فوتبال 
ایران بود. اتفاقی کــه البته قابل پیش بینی به 
نظر می رسید اگرچه صحبت های اخیر و تاکید 
بیش از اندازه نهادهای قانونی همانند مجلس و 
سازمان بازرسی سبب شده بود تا وزارت ورزش 
و جوانــان چاره ای جــز خداحافظی با مدیران 
بازنشسته ورزشی نداشته باشد و در این مسیر 
تقریبــا با همه مدیران و روســای بازنشســته 
خداحافظی کرد اما مهدی تاج مثل همیشــه 

بنای رفتن نداشت. 

او برای جلوگیری از اجرای قانون هر راهی که 
می دانســت و بلد بود را امتحان کرد تا صندلی 
خــود را حفظ کند؛ از قانون ایثارگری گرفته و 
باا بردن درصد جانبازی تا جلســات فشرده با 
رییس مجلس اما در نهایــت هیچ کدام از این 

دستاویزها موثر واقع نشدند.
تاج حتی برای فرار از این قانون دســت به رو 
کردن ســندی کرد که در سال 89 فدراسیون 
فوتبال را نهادی غیردولتــی معرفی کرده بود 
و با اســتناد به این سند نامه هایی برای وزارت 
ورزش و شــخص مســعود ســلطانی فر ارسال 
کرد و خواســتار تعیین تکلیف نهایی شد. تاج 

چهار نامه خــود را به وزیر ورزش تکرار کرد تا 
اظهارنظر رســمی این وزارتخانه را داشته باشد 
اما همه نامه ها بدون پاسخ ماند تا آقای رییس 
برگ آخر خود را رو کند؛ مذاکره با فیفا و پیش 
کشــیدن این بحث که مجبور اســت با فشار 

نهادهای قانونی صندلی خود را ترک کند.
 آنچه فیفا را نسبت به این مساله حساس کرد 
تا در این باره به مقامات ایرانی اولتیماتوم دهد.

رییس فیفا دو هفته پیش درحالی راهی تهران 
شــد تا فینال لیگ قهرمانان آسیا بین تیم های 
کاشــیما و پرســپولیس را در ورزشگاه آزادی 
تماشــا کند که برخی تصــور می کردند وی با 
دعوت مسووان باشــگاه پرسپولیس به تهران 
ســفر کرده اما یک مقام مسوول اعام کرد که 
وی خودش تصمیم بــه حضور در ایران گرفته 

است.
 اینفانتینــو در این ســفر حمایــت ویژه ای از 
فدراســیون فوتبال داشت و در دیدارهای خود 
با مقامات ایرانی صراحتا تاکید کرد که هر گونه 
تغییر در ریاست فدراسیون فوتبال ایران تبعات 
ناگواری برای فوتبال ایران خواهد داشــت و در 
نهایت منجر به تعلیــق و محرومیت از حضور 
در جام ملت های آســیا و مقدماتی جام جهانی 
2022 خواهد شــد و حتی در یک گفت وگوی 
افشاگرایانه با برنامه نود آن را رسانه ای کرد اما 

اظهاراتش اجازه پخش پیدا نکرد!
در ایــن میان نامــه تهدیدآمیز و سرگشــاده 
ای اف سی در واکنش به زمزمه های تغییر رییس 
فدراسیون نیز ماجرا را رسمیت داد. نامه ای که 
برخی ها در وجاهت آن تردید داشــتند و حتی 
آن را به اخباری که از ایران برای ای اف ســی و 

شخص شیخ سلمان ارسال شده نسبت دادند.
 به ویژه اینکه انتخابات اخیر ای اف ســی در راه 
است و شــیخ ســلمان برای پیروزی در قبال 
جبهه رقیب که سعودی های پرقدرت و متمول 
هســتند به رای ایــران و همراهــی ایران نیاز 
حیاتی دارد و همین سبب شده بود تا بسیاری 
این نامه را به داد و ســتدهای پشت پرده شیخ 
بحرینی با رییــس فوتبال ایران مرتبط بدانند، 
با این وجود و صرفنظر از ورود شــیخ ســلمان 
به این ماجرا، صحبت های اینفانتینو را نمی شد 

نادیده گرفت. 
از ســوی دیگر خبر رســیده بود آقای رییس 
به عنــوان آخرین تیر در ترکــش قصد دارد در 
صورت عدم موافقت وزارت ورزش با ابقای وی، 
با انتشــار یک مصاحبه به شکل فایل صوتی از 
برکنــاری خود خبر دهد. آنچه بی تردید تعلیق 
سفت و سخت فوتبال ایران را به همراه داشت 
تا در نهایــت وزارت ورزش و جوانان از اجرای 
قانون عقب نشــینی کند و حکــم ابقای تاج با 

شرط و شروطی عجیب امضا شود.
در تعطیات طوانی مدت آخر هفته، جلســات 
فشــرده و سرنوشت ســازی طی دو روز در این 

رابطه برگزار شد. 

جلســاتی با حضور مســعود ســلطانی فر وزیر 
ورزش و جوانان و رضــا صالحی امیری رییس 
کمیتــه المپیــک و البته مهدی تــاج رییس 
فدراسیون فوتبال تا این سه نفر سنگ های شان 
را بــا خود وا بکنند و به دنبال راه چاره ای برای 
عدم تعلیــق فوتبال از یک طــرف و احترام به 
قانون مصوب مجلس باشــند. ســرانجام ماده 
60 اساســنامه خدمات مدیریت کشــوری راه 
را برای ماندن مهدی تاج بر مســند قدرت باز 
کرد. طبــق این ماده افرادی که زودتر از موعد 
مقرر بازنشســته شده اند می توانند تنها یک بار 
درخواست بازگشــت به کار بدهند تا 30 سال 
خدمت دولتی آنها پر شــده و رسما بازنشسته 

شوند. 
قانونــی که تنها راه نجات مهــدی تاج به نظر 

می رسید. 
در نهایت مقرر شــد مهدی تاج با اســتفاده از 
مــاده 60 قانون خدمات  رســانی به ایثارگران؛ 
مسوولیت قبلی خود در فواد مبارکه سپاهان، 
بازگشــت به کار شود و از این طریق برای یک 

بار از این قانون استفاده کند.
اســتفاده از این قانون اما برای تاج هزینه های 
فراوانی به همراه داشت. در این جلسه سه نفره 
و طوانی قرار بر این شــد که تنها به شــرطی 
ادامه حضور تاج در فدراســیون فوتبال میسر 
شــود که وی کلیه افراد کابینــه خود را تغییر 
دهد و 5 عضو هیات رییســه شامل دبیر، نایب 
رییس، رییس ســازمان لیگ، کمیته فوتسال و 
کمیته داوران از این مجموعه جدا شــوند. یک 
معامله ســنگین برای حفظ صندلی که تاج در 

نهایت به آن تن داد. 
در حقیقــت تاج بایــد با محمدرضا ســاکت، 
محمود اســامیان، حیدر بهاروند، عبدالکاظم 
طالقانــی، فریــدون اصفهانیــان و البته علی 
کفاشیان به زودی خداحافظی کند و این بدان 
معناست که آقای رییس مهم ترین هم پیمانان 
خود را در این فدراســیون از دست خواهد داد 
و باند اصفهانی ها در فوتبال متاشــی می شود. 
در کنــار آن کفاشــیان به عنــوان دیرپاترین 
عضو فدراســیون در طول این سال ها و مردی 
ذی نفوذ در دســتگاه فوتبــال و هیات ها که با 
چرخــش خود در انتخابات قبلی به ســود تاج 
زمینه پیروزی وی بر رقیب سرســختی چون 
مصطفــی آجورلو را فراهم کرد و ریاســت تاج 
را پایه گذاشــت نیز باید با فوتبال وداع کند تا 
پشت آقای رییس بیشتر از همیشه خالی شود.

در این جلســه تاج تعهد داد هر چه سریع تر و 
در آذرماه مجمع فوق العاده فدراســیون فوتبال 
را برگــزار کــرده و با ایــن 5 عضــو بلندپایه 
فدراســیون رســما خداحافظی کند. براساس 
تصمیماتی که در نشســت ســه جانبه اتخاذ 
شــده مقرر اســت مجمع فدراســیون فوتبال 
تا قبــل از 15 آذر تشــکیل شــود و طی آن 
اعضای بازنشســته فدراسیون استعفای خود را 
از مسوولیت های شــان اعام کنند و جانشینان 
آنها در همان نشســت معرفی و انتخاب شوند. 
این بازنشســته ها در حالی فدراسیون را ترک 
خواهنــد کــرد که مهــدی تــاج همچنان به 

فعالیتش ادامه خواهد داد.
فراموش نکنیم که جام ملت های آســیا در امارات 
در پیش اســت و تیم ملی دو مــاه دیگر باید در 
این مســابقات مهم به میدان بــرود که قریب به 
نیم قرن دســت ما از رسیدن به جام در آن کوتاه 
مانــده و همه امیدوارند کــه کارلوس کی روش با 
همه عصیانگری ها و بدخلقی هایش به این حسرت 
دیرپا پایــان دهد. امیدی که یکــی از مهم ترین 
دایل ابقای تاج در صندلی خود بود تا در آستانه 
این مسابقات مهم تنش و حاشیه ای بزرگ فوتبال 

و تیم ملی را با خود درگیر نکند.
با این وجود قطعا خالی شدن فدراسیون فوتبال 
از حامیان سفت و ســخت تاج و حضور نفرات 
جدید در پســت های کلیدی فدراسیون که به 
احتمال فراوان با سیاســت های وزارت ورزش 
همســو خواهند بود، تــاج را در جزیره تنهایی 
قرار می دهد که در نهایت نقشی فرمالیته پیدا 
خواهد کرد و منویــات وزارت ورزش از کانال 
نفــرات جدید هیات رییســه کــه در اکثریت 
هســتند و پســت های کلیــدی را در اختیار 
می گیرند، اجرا خواهد شــد. منویاتی که شاید 
حتی به برگــزاری انتخابات پیــش از موعد و 
حضور رییس جدید در فدراسیون فوتبال منجر 
شود تا تاج در یک کودتای بدون خونریزی این 
بار با حکم مجمع مجبور به ترک صندلی خود 

شود.

گری گرتی سوارکار 39 ساله ایرلندی در جریان مسابقه ای که در چلتنهام برگزار شد، از روی اسبش سقوط کرد اما هیچ آسیبی به او و اسب وارد 
نشــد. اســب این سوارکار از روی یکی از آخرین موانع مســابقه عبور کرد اما تعادلش را از دست داد و به زمین خورد. همین مساله باعث شد گرتی 
هم به زمین بخورد اما نه خودش و نه اســبش هیچ خراشــی برنداشتند و این حادثه برای شان ختم بخیر شد. نکته جالب توجه اینکه در این رقابت 

از 18 اسبی که حضور داشتند، فقط 6 اسب به خط پایان رسیدند.

توافق پیچیده تاج بر سر صندلی ریاست؛ کودتا در راه است؟ 
همه بروند، من بمانم!

از اسب به زمین افتاد

 میتروویچ جا پای دپای
کپی احمقانه!

گزارش یک

قاب روز

طنزیم

کامنت

سامتی لوطیای لیسبون
داداش به موت قســم، اول صبحــی گفتیم بریم 

کنفرانس! رفتیم تو گفتیم: هتتو!
دیدیم سالن خالیه!

گفتیــم: تو بمیری ما وقتی جــوون بودیم، جاهل 
بودیــم می رفتیــم کنفرانس، ســوزن مینداختی 

نمی افتاد »زیمین«. حاا چرا اینطوری شده؟
گفتن: داداش! ول معطلی! تحریمه!

گفتیم: آخ جووون! تحریم عیش منه. من نخستین 
بارمه بعد قرنی اومدم کنفرانس! تحریم محریم هم 

بیلمیرم!
همین جوری قل خوردیم رفتیم جلو نشستیم. هی 
منتظر بودیم مثل این فیلم خارجیا بیان چیز میز 
تعارف کنن، پذیرایی مذیرایی کنن. دیدیدم هیچ 

خبری نی!
داش کارلوس اومد. سام کرد. گفت داش طنزیم! 

لوطی! تویی؟
گفتم: غامتم! شناختی لوطی؟

گفت: داداش! به موت قســم تو لیسبون تا ستونت 
به پرتغالی ترجمه نشه مردم نمی خوابن که! سکه 

یه پولمون کردی تو وایت!
گفتیــم: کرتیم به موا! ما کی باشــیم کســی رو 
کوچیــک کنیم؟ ما خودمــون طنزنویس حقیری 
با جیب خالی بیش نیســتیم. به موت قسم »سو 

تفاوت« شده!
گفت: داداش! چه سو تفاوتی؟ امروز تو ستون زدی 
تو کنفرانس که کارلوس می خواد خبرنگارها رو با 
اره برقی تیکه تیکه کنه! اان کل لوطیای لیسبون 
زنگ زدن کــه داداش این چه کاریه آخه؟ چرا یه 
کاری کردی »عمو طنزیم چی« در مورد لوطیای 

لیسبون اینطوری حرف بزنه؟
گفتیم: کر لوطیای لیســبون هم هستیم اساسی! 
این قلب دیگه تو ســینه داره می ترکه از خجالت 

نامسلمون!
گفت یعنی نگفت. داد زد: طنززززززززززززیم!

گفتم: جووون طنزیم؟
گفت: طنزییم به خدا تو مسلمون نیستی طنزیم! 

این دل من بود تو بریدی طنزیم!
گفتیم یعنی نگفتیم. بــا صدای بلند گریه کردیم 
اینطوری: ااااااااهه هه هه هه هه )مثا صدای گریه. 
خودتان بهتر بلدید بفرمایید افکت صوتی بدهید(

گفت: گریه نکــن لوطی! نامحرم نشســته اینجا! 
سوال کن!

گفتیم: داشی! تو که از سیبیات معرفت می چکه، 
این چه کاری بود اون اوســیانو با خبرنگار ما کرد 

نالوطی!
گفت: داداش به موت قسم اینطوریام نبود. شروع 

کرد یه من، دو من غاز خوندن!
گفتیم: داداش! جون این ســیبیل مردونه بگو این 

رفتار درست بود ؟
هیچی نگفت. فهمیدم سوراخ دعا رو پیدا کردم.

گفتم: داشــم! جون اون ســیبیای مردونه که یه 
زمونی تو لیســبون می ذاشــتی روی سنگ، آبش 

می کرد، بگو. این درسته آخه؟
گفت: داشم دست گذاشــتی روی نقطه حساس! 
قســم نده نالوطی! اون ســیبیا رو وارد این بازی 

رسانه ای نکن داداش!
گفتم: داشــم! این چه رفتاریه دستیارات می کنن 
با خلق خدا؟ یکیشــون خــرس رقصونی می کنه، 
یکیشــون داش ما علی خطیــر رو اذیت می کنه، 
همون یکــی میاد برای خبرنگار شــاخ و شــونه 

می کشه داشم! این چه التفاتیه می کنی شوما؟
اینجا بود که دیدیم ســاعت شد سه بعدازظهر! تو 
نمیری رفیق شدیم قرار شد دیگه پسر خوبی باشه 
آره و اینا. ولی هرکی پرسید شوما بگو عمو طنزیم 

زده! مام همه گفتیم زدیم!

هومن جعفري
Houman Jafari

قیل و قال

مسی و رونالدو پشت سر ستاره الجزایری
بغداد بونجاح، بهترین گلزن دنیا

 عجیب اســت اما آن را باور کنیم. بغداد بونجاح ســتاره 
الســد به عنوان بهترین گلزن ســال 2018 جهان انتخاب 

شده است.
وبســایت گل مثل هر سال فهرســت 50 فوتبالیست برتر 
سال 2018 را از دید خود اعام کرد، فهرستی که بهترین 
فوتبالیســت های دنیا در 12 ماه اخیر را از نگاه این نشریه 
شامل می شود اما این فهرست مثل همیشه به جنجال ها و 

حاشیه های زیادی دامن زده است.
در کمال شگفتی، بغداد بونجاح الجزایری در سال 2018 
بیشــتر از مسی گلزنی کرده و نرخ گل های به ثمر رسیده 
در هر بازی او هم از رونالدو بیشــتر است. این مهاجم 26 
ساله الجزایری تنها در 27 بازی خود برای باشگاه السد در 
لیگ ســتارگان قطر و لیگ قهرمانان آسیا 42 گل به ثمر 
رسانده و در هفت بازی  که برای تیم ملی کشورش الجزایر 

به میدان رفته هم 5 گل به ثمر رسانده.
لیونل مســی در این فهرســت در رتبه دوم قرار دارد که 
پایین ترین رتبه او در تاریخ 11ساله این فهرست گل است. 
با توجه به اینکه مســی فصل گذشــته بارسلونا را به فتح 
دو جام اســپانیا رهبری کرده بود و در همان فصل کفش 
طای اروپا را به دست آورد، قرار گرفتن او در رتبه پنجم 
فهرست گل در بســیاری از کشورهای دنیا خبرساز شده 

است.
اما منتقدان مسی به این اشاره می کنند که مسی نتوانست 
مانع از آن شود که بارسلونا بار دیگر در مرحله یک چهارم 
نهایی لیگ قهرمانان حذف نشــود یا بــه آرژانتین کمک 
کند تا از مرحله یک هشــتم نهایی جام جهانی بااتر برود. 
ولی مســی در ســال 2018 همچنان یکی از گلزن ترین 
فوتبالیست های دنیا بوده و در رقابت های ملی و باشگاهی 

44 گل به ثمر رسانده است.
حریف بزرگ او کریســتیانو رونالدو در این مدت یک گل 
کمتر از مســی به ثمر رسانده هر چند هواداران او به این 
نکته اشاره کرده اند که نرخ گلزنی ابرستاره پرتغالی در هر 
بازی بیشتر از مسی بوده و او با نرخ 0/98 گل در هر بازی 

عمًا در هر بازی یک گل به ثمر رسانده است.
همچنین دیوگو بازیکن برزیلی کمتر شناخته شــده  ای که 
در لیگ تایلند بازی می کند به اندازه رونالدو گلزنی کرده 
اســت اما با توجــه به اینکه 43 گل ایــن مهاجم بوریرام 
یونایتد در تعداد بازی های بیشــتری به ثمر رسیده او به 
خاطر این اختــاف یک پله پایین تــر از رونالدو در رتبه 

چهارم جدول قرار گرفته.
رابــرت لواندوفســکی مهاجم بایرن مونیــخ هم که فصل 
گذشــته آقای گل بوندس لیگا شد با 39 گل در 48 بازی 
در رتبه پنجم قرار گرفته اســت. لوئیس سوارز هم با 36 
گل زده در رتبه هفتم این فهرســت قرار دارد. این ستاره 
اروگوئه ای در جریان مصدومیت اخیر مســی نشــان داد 
که همچنان چه شــم گلزنی باایــی دارد و برای حریفان 
چقدر می تواند خطرناک باشد. محمد صاح پدیده  مصری 
لیورپول و آنتوان گریزمان ستاره  اتلتیکو مادرید با یک گل 
کمتر از سوارز پشت سر او قرار دارند. جالب اینجا است که 
نام هری کین، آقای گل جام جهانی 2018 در بین 10 نفر 

اول این فهرست دیده نمی شود.
 

تاج دست به رو کردن سندی کرد که 
در سال 89 فدراسیون فوتبال را نهادی 
غیردولتی معرفی کرده بود و با استناد 

به این سند نامه هایی برای وزارت ورزش 
و شخص مسعود سلطانی فر ارسال کرد 

و خواستار تعیین تکلیف نهایی شد. تاج 
چهار نامه خود را به وزیر ورزش تکرار 

کرد تا اظهارنظر رسمی این وزارتخانه را 
داشته باشد اما همه نامه ها بدون پاسخ 

ماند

تاج باید با محمدرضا ساکت، محمود 
اسامیان، حیدر بهاروند، عبدالکاظم 

طالقانی، فریدون اصفهانیان و البته 
علی کفاشیان به زودی خداحافظی 

کند و این بدان معناست که آقای 
رییس مهم ترین هم پیمانان خود را در 

این فدراسیون از دست خواهد داد 
و باند اصفهانی ها در فوتبال متاشی 

می شود. 

آینده پل پوگبا در منچســتریونایتد همچنان در هاله ای از ابهام قرار دارد. مشــکات او با 
مورینیو بر کسی پوشیده نیست. مشکاتی که هرچند نسبت به ابتدای فصل کمتر شده اند 
ولی همچنان به قوت خود باقی هستند. ستاره فرانسوی تابستان امسال یکی از گزینه های 
اصلی بارســلونا بود. مینو رایوا، ایجنت او تاش فراوانی کرد تا بتواند مجوز جدایی اش از 
یونایتد را دریافت کرده و او را به نوکمپ ببرد اما منچســتریونایتد باشگاهی نیست که به 

راحتی ستاره بزرگ خود را از دست بدهد.
پوگبا گران ترین بازیکن تاریخ یونایتد اســت و دو ســال پیش بــا هزینه ای 105 میلیون 
یورویی از یوونتوس به خدمت گرفته شــد و واضح بود که به راحتی اجازه جدایی به وی 

داده نخواهد شد.
در شــروع فصل، رســانه های نزدیک به باشگاه بارســلونا ادعا کردند که پوگبا احتماا در 
زمســتان پیراهن آبی و اناری را به تن خواهد کرد. مشاجره لفظی او با مورینیو در جریان 
یکی از تمرینات یونایتد نیز این شــایعه را قوت بخشــید اما رفته رفته آرامش به یونایتد 
بازگشــت و مدتی اســت که دیگر اخباری نگران کننده در مورد پوگبا منتشــر نمی شود 
اما ماقات روز گذشــته مســی و پوگبا در رســتوران نصرت دبی، بار دیگر باعث شــروع 

گمانه زنی ها در مورد جدایی او از یونایتد و پیوستنش به بارسلونا شد.
ایــن دو برای دقایقی بــه صحبت با یکدیگر نیز پرداختند و انتشــار عکس های آن باعث 
نگرانی هواداران یونایتد شــد؛ با این حال نشریه ســان در گزارشی ادعا کرد که هواداران 

یونایتد نباید هیچ نگرانی در مورد این ماقات داشته باشند.
در واقع پوگبا و مسی بدون برنامه ریزی قبلی و کاما تصادفی در این رستوران با یکدیگر 
ماقات کرده اند و گفت و گوی آنها نیز در مورد انتقال ستاره فرانسوی به بارسا نبوده است.

پوگبا که به اسپانیایی مسلط است، در این مکالمه نه چندان طوانی در مورد جام جهانی 
و شکســت 4-3 آرژانتین از فرانسه در یک هشــتم نهایی با مسی صحبت کرده است. او 
ضمن اشــاره به سرود فرانســوی ها در مورد آن بازی که مضمون آن به مهار مسی توسط 
کانته مربوط بود، خنده فوق ســتاره آرژانتینی را باعث شد. مسی با تکان دادن سر منکر 

این قضیه بود و مصرانه اعتقاد داشت که در آن بازی توسط کانته مهار نشده بود.
در هر صورت طبق ادعای سان که در رسانه های بارسلونا نیز بازتاب داشته، ماقات مسی 
و پوگبا نباید جای هیچ نگرانی برای منچســتریونایتد داشته باشد اما شیاطین سرخ برای 
حفظ پوگبا باید در این فصل به افتخاری قابل ذکر دست یابند در غیر این صورت تابستان 

آینده بار دیگر باید منتظر شایعات گوناگون در مورد جدایی او باشند.
واکنــش مینو رایوا مدیــر برنامه های پوگبا به این ماقات و شــایعات به وجود آمده نیز 
سیاســتمدارانه و بر طبق انتظار است. رایوا شایعاتی که درباره احتمال رفتن پل پوگبا از 
منچســتریونایتد منتشر شــده را کم اهمیت دانست و از محتمل بودن ماندن این بازیکن 

فرانسوی در اولدترافورد خبر داد.
این در حالیست که گفته می شود رایوا در سراسر اروپا به دنبال مشتری برای پوگبا بوده 
و پاری سن ژرمن و یوونتوس دو مشتری پروپاقرص او هستند. رایوا اما می گوید که اوضاع 
هافبک ســابق یوونتوس تغییر کرده و گویا رابطه میان او و سرمربی پرتغالی اش دوستانه 

شده است.
او در این باره گفت: پوگبا رابطه اش با مورینیو را بهبود بخشــیده است. او اان آرام تر و با 
متانت بیشتری رفتار می کند چون احساس می کند که در منچستریونایتد مهره مهم تری 

است، اگرچه تورین همچنان در قلب او جا دارد.

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 شــود و دو بازی روی آنتن خواهد رفت. آلمان- هلند 
ســاعت 23:15 از شبکه سه و دانمارک - ایرلند ســاعت 23:15 از شبکه ورزش. از رقابت های معوقه 
هفته 9 لیگ برتر ایران نیز بازی پرســپولیس و پیکان برگزار می شــود که ساعت 16:15 از شبکه سه 

پخش خواهد شد.

یک سال پیش در چنین روزی ایران ورزشی منتشر نشد اما مهمترین اتفاق روز مصاحبه برانکو 
در آســتانه بازی تیمش برابر پدیده بود. برانکو در آســتانه این بازی با بیان اینکه بازی کردن 
بعد از یک تعطیات نسبتا طوانی ممکن است کمی برای تیمش مشکل ساز شود، تاکید کرد:  
»همیشــه نخستین بازی بعد از تعطیات بازی های بحرانی هستند. بعد از 20 روز دوباره لیگ 
جریان پیدا می کند. اعتقاد دارم یا حداقل امیدوارم که وقایع اخیر مدیریتی در باشــگاه تاثیر 
چندانی روی تمرکز بازیکنانم نگذارد. ما حرفه ای هستیم و باید کار خودمان را انجام دهیم. به 
وظایف مان مقابل هواداران که انرژی و کمک بزرگی برای ما هستند آگاه هستیم و می خواهیم 
به روند بردهای مان ادامه دهیم. نیازی نیســت که ما مدام تکرار کنیم اهداف مان چیست و به 

دنبال چه هستیم. جنگیدن برای قهرمانی همیشه جزو قانون ماست.

 ســادیو مانه هافبــک تیم فوتبــال لیورپول و 
هموطنانــش در تیم ملی ســنگال در چارچوب 
دیدارهای مرحله مقدماتی جام ملت های آفریقا 
میهمان گینه اســتوایی بودند و ایــن تیم را با 

نتیجه یک بر صفر شکست دادند.
با اینکه ســنگال ایــن بازی را بــرد اما خاطره 
شــیرینی از آن برای سادیو مانه به یادگار نماند 
چرا کــه هموطنانش بارها و بارهــا او را »هو« 
کردند تــا جایی که ســرانجام ایــن بازیکن با 
چشــمانی گریان زمین بازی را ترک کرد. دلیل 
اینکه ســادیو مانه تحت فشــار روانی شدیدی 
قــرار گرفت، مقایســه کردن خود بــا هم تیمی 
مصــری اش محمد صاح بوده که در کشــورش 
محبوبیت فراوانی دارد. هواداران ســنگال زمانی 
شروع به هو کردن ستاره تیم شان کردند که این 
بازیکن 26 ســاله یک موقعیت گلزنی ایده آل را 
برای افزایش حاشــیه امنیت تیمش به دو گل از 
دســت داد. هواداران از آن زمان تا پایان بازی به 

هو کردن مانه ادامه دادند و او با به صدا درآمدن 
سوت پایان بازی روی زمین افتاد و در حالی که 
گریه می کرد با کمــک هم تیمی هایش از زمین 
بــازی خارج شد.ســنگال پیش از ایــن بازی از 
صعودش به مرحلــه نهایی جام ملت های آفریقا 
اطمینــان حاصل کرده بود و بــا این پیروزی از 

صدرنشینی اش در جدول گروه مطمئن شد.

ماقات مرموز پوگبا و مسی
تور آبی اناری برای ستاره فرانسوی

پرسپولیس - پیکان+ لیگ ملت های اروپا
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