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کســر شدن 6 امتیاز از استقال خوزســتان در جدول رده بندی لیگ برتر و ارجاع 
این تیم به قعر جدول جدید ترین محصول ســپرده شــدن کار باشگاهداری به افراد و 
هیأت هایی اســت که فاقــد تخصص کافی در این زمینه هســتند. بدترین آفت در امر 
باشــگاهداری در فوتبال ما طی سال های اخیر که تیم هایی مثل پدیده و ملوان و حتی 
پرســپولیس را )در عصر حبیب کاشــانی( آزرده و از طرق برون مرزی و با مجازات های 
فیفا به مرز اســتیصال نزدیک کرده، اســتقرار مدیرانی در باشــگاه ها است که ورزش 
عشــق اول شان نیست و تخصص ازم را هم در آن ندارند و چون از متخصصان امر هم 
کمتر بهره می گیرند باشــگاه تحت اختیار خویش را به لبه پرتگاه ســقوط تشکیاتی و 
ناکامی های اقتصادی ســوق می دهند. آنها نه در پولسازی استادند و نه داد و ستدهای 
خاص ورزشــی را بلد هستند و چون از ابتدا ورزشی نبوده اند تصمیم هایی می گیرند که 
حتی اگر با نگرش های اقتصادی و عرف تجارت همخوانی داشته باشد، در تعریف و حل 
شدن در مناسبات ورزشی درست عمل نمی کنند و کار را به نقاطی می کشانند که طی 

سال های اخیر در فوتبال ما کم نبوده است. 
اگر از »پرســپولیس کاشانی و قطبی« یاد کردیم، بی انصافی است که »پرسپولیس 
طاهری« را مثال نزنیم که یک ســال و اندی اســت فرصت خریدهای تازه نداشــته و 
گرشاسبی دست راســت طاهری با نگون بختی هایی در ستیز بوده که معلوم نیست در 
زمان اســتقرار طاهری در پرسپولیس خود او چقدر سهم و نقش در اتخاذ تصمیم های 
مرتبط با آن داشــته است. تراکتورسازی که فصل پیش یک پنجره نقل و انتقااتی را از 
دســت داد، دیگر قربانی روندی بوده است که برشمردیم و بدتر و تلخ تر اینکه »پدیده« 
پس از گزیده شــدن ناگوارش در فصل گذشته در معرض یک »کسر امتیاز« دیگر هم 
در فصلی اســت که به صدر جــدول لیگ برتر صعود کرده و اســتقال و البته باز هم 
پرسپولیس حتی یک روز را در سال های اخیر بدون دغدغه کسر امتیازهای مجدد و از 

دست دادن فرصت های قهرمانی بر اثر این روند تأسف بار سپری نکرده اند. 
حتماً این را هم به یاد دارید که »استقال افتخاری« نیز به یمن نابلد بودن دوستان 
یک پنجره نقل و انتقااتی را از دســت داد و ســبب تمام موارد پرشمار فوق است که 
فدراســیون فوتبال و البته سران ورزش وظیفه دارند بر چرخه انتخاب مدیران باشگاه ها 
و مکانیســم های مرتبط با آن چنان دقتی را مبذول دارند کــه خطاها و مجازات هایی 
از آن دســت که گفتیم بــر کار و عملکرد آنها مترتب نباشــد و اگر آبرویی نمی خرند، 
اعتباری را نیز بر باد ندهند. دست به دست شدن چند باره مالکیت استقال خوزستان 
طی سال های اخیر و عدم پایبندی مدیران مختلف این باشگاه به تعهدات مالی موجود 
سبب شده است قهرمان لیگ برتر پانزدهم به تیمی مقروض و فلک زده در لیگ هجدهم 
تبدیل شــود و مجازات تازه اش را کامل کننده تمام بدهکاری های کمرشکن خویش در 

لیگ های شانزدهم و هفدهم ببیند. این چرخه ندانم کاری کی متوقف می شود؟

وقتیبهمدیرانغیرورزشیرویمیآوریم
همه قربانیان باشگاهداری معیوب در فوتبال ایران خبرومصاحبه سرمقاله

کمال کامیابی نیا: گلم تقدیم به هواداران
کمــال کامیابی نیا بعد از پیروزی ۲ بر یک پرســپولیس مقابل پیکان در 
مــورد آمادگی  باایش در هفته های اخیر این توضیحات را داد: »خدا را شــکر 
می کنم که سه امتیاز را گرفتیم. شرایط ما خوب نبود و برانکو تمرینات را بعد 
از بازی با کاشیما پنج روز تعطیل کرده بود. خود من در کیش بودم که با من 
تماس گرفته شــد و گفتند بازی گذاشته شده و 
باید برگردم. بعد از دو جلسه تمرین این بازی را 
انجام دادیم و خدا را شــکر توانستیم خودمان را 

در باا نگه داریم.«
کامیابی نیا در مورد شــادی گلی که در این 
بــازی انجــام داد، گفت: »نیمــه اول روز خوب 
پرســپولیس نبود بــه خاطر اینکه مــا تمرینات 
پرفشار نداشتیم و هواداران نتوانستند بازی خوبی 
ببینند، به همین خاطر گلــم را تقدیم هواداران 

کردم.«
وی در مــورد شــرایط خوبــش و اینکه آیا 
امیدوار به حضور در تیم ملی اســت، گفت: »شــرایط تیم ملی خوب اســت و 
بازیکنان خوبی هم دارد. من هم تاشــم را می کنم و نمی دانم چه چیزی باید 

در مورد تیم ملی بگویم.«

عالیشاه: نمی بردیم بد می شد
 امید عالیشــاه در مورد پیروزی پرســپولیس مقابل پیکان گفت: »شاید 
بــاور نکنید هنوز پایم ورم دارد و بدجوری ضربه خوردم. وقتی در جریان بازی 
هم ضربه خوردم باید بیرون می آمدم ولی با توجه به شــرایط بازی کار را ادامه 
دادم. جوانــان خوبی در تیم داریم اما بعد از یک 
هفته استراحت نمی شد بازی کرد. دست تک تک 
هواداران را می بوســم و آنها حضورشــان خیلی 
تأثیرگذار بود، اگر نمی بردیم شرایط خیلی سخت 
می شــد.« عالیشــاه در ادامه حرف هایش گفت: 
»بعد از ســفر طوانی ژاپن یک هفته استراحت 
کردیم. با کمبود بازیکن روبه رو بودیم و بعد از ۲ 
روز، انجام بازی خیلی ســخت بود. شاید در این 
شــرایط بازی با یک تیم لیگ دســته سومی هم 
مشکل ساز می شــد. دیگر چه برسد رویارویی با 

پیکان که یک تیم قوی است.«
عالیشــاه در مورد برگزاری بازی پرســپولیس در فیفادی هم این توضیح 
را داد: »برانکو از این مســاله گله مند بود. او به عنوان یک خارجی خیلی صبور 
است. پرسپولیس در فینال آسیا بود و ما انتظار همکاری داشتیم اما این بازی 

گذاشته شد و خدا را شکر بردیم.«
هافبک پرســپولیس در مورد پارگی لبش هم این واکنش را نشــان داد: 
»یک ضربه به من زده شد و با آرنج هم به دهانم زدند اما با همین شرایط بازی 

کردم و خدا را شکر بردیم.«
 

مصلح: منتظر نیم فصل دوم هستیم
شــایان مصلح پس از پیروزی ۲ بر یک تیم 
فوتبال پرســپولیس مقابل پیــکان گفت: »ما ۲ 
بازیکن خوب مان را به دلیل مصدومیت از دست 
داده ایم، ان شــاءا... بتوانیم در نیــم فصل دوم از 
بازیکنان جدید مان اســتفاده کنیم و آنها بتوانند 
به ما کمک کنند تا نتایج خوبی بگیریم. ان شاءا... 
روند موفقیت  ما ادامه داشته باشد. بازی با پیکان 
ســخت بود. ما در نیمه اول گل خوردیم اما خدا 
را شکر روحیه مان را از دست ندادیم و توانستیم 

به بازی برگردیم.«
 

محمد انصاری: 3 هفته دیگر عمل می کنم
محمد انصاری هم پس از پیروزی ۲ بر یک تیم فوتبال پرسپولیس مقابل 
پیکان این جمات را گفت: »شــرایط ما برای این دیدار سخت بود اما مهم 3 
امتیاز مســابقه بود که خدا را شکر به دست آوردیم.« وی در مورد مصدومیت 
خود و اینکه چه زمانی پای خــود را عمل خواهد کرد، گفت: »تقریباً 3 هفته 
دیگر عمل خواهم کرد و بســتگی دارد بعد از آن کی آماده شــوم تا دوباره به 

تمرینات برگردم.«

برانکو: با صابت ادامه می دهیم

دوشــنبه، 97/8/28، بازی عقب افتاده 
هفته نهم لیگ برتر، ورزشــگاه آزادی 
تهران، ساعت:16:15، تماشاگر: 15هزار 

نفر
پرسپولیس: 2

گل ها: کمــال کامیابی نیــا )76(، علی 
علیپور)79(
پیکان: یک

گل: شاهین ثاقبی)41(
داور: مهدی مرجان زاده

کمک ها: محمدرضا ابوالفضلی، ســعید 
علی نژادیان

اخطار: محمدقاضی )پیکان(
بازیکن برتر: امیدعالیشاه )پرسپولیس(

 پرســپولیس: بوژیــدار رادوشــویچ، 
سیدجال حسینی، شجاع خلیل زاده، شایان 
مصلح، ســیامک نعمتی، کمــال کامیابی نیا، 
محســن ربیع خواه، آدام همتی )59 - ســعید 
حسین پور(، امید عالیشاه )۲+90 - محمدامین 
اسدی(، گادوین منشــا، علی علیپور )90+4 - 

احسان علوان زاده(
سرمربی: برانکوایوانکوویچ

 پیکان: وحید شــیخ ویسی، حجت حق 
وردی، سجاد مشکل پور، علی حمودی، آرمان 
قاسمی، مگنو باتیســتا، امیرحسین کریمی، 
مهدی مومنی، شــاهین ثاقبی)80 - واسعی(، 

فراز امامعلی )90 - خانزادی(، محمد قاضی
سرمربی: مجید جالی

تیتر یک - بازی در حالی آغاز شــد که 
تماشاگران آن چنانی به ورزشگاه آزادی نرفته 
بودند. استقبالی کم که یادآور وضعیت سکوها 
در بازی تیم ملــی مقابل ترینیداد و توباگو بود. 
البته بعد از شــروع بازی آرام آرام تماشاگران 
بیشتری سکوها را پر کردند تا این بازی حال و 

هوای داغ تری به خود بگیرد.
تعدادی از کــودکان مبتا بــه بیماری 
کلیوی در کنار زمین حاضر شدند و این بازی را 

از نزدیک نظاره کردند.
دقیقه5 : نخســتین کرنــر را پیکان روی 
دروازه پرســپولیس فرســتاد کــه در نهایت 
مدافعان توپ را دفع کردند و این موقعیت برای 

میهمان این دیدار از دست رفت.

دقیقه 8 : خطای خشــن مهدی مومنی 
روی شــجاع خلیل زاده باعث شــد که مهدی 
مرجــان زاده داور بازی  به ایــن بازیکن پیکان 

تذکر جدی بدهد.
دقیقــه11: محمد قاضی بعد از اشــتباه 
مدافعان پرســپولیس بــا پای چــپ دروازه 
پرســپولیس را هدف قرار داد که شــوت او با 

فاصله زیاد به اوت رفت.
دقیقــه1۲: خطای شــدید مصلح روی 
مهدی مومنــی داور را دوباره مجاب به تذکری 

جدی کرد اما این بار سهم پرسپولیسی ها بود.
دقیقه۲۲: ارســال دقیق عالیشــاه که از 
جناح چــپ تیمش نفوذ کرده بــود موقعیتی 
طایی را برای مهاجمان پرســپولیس فراهم 
کرد اما آنها به توپ نرسیدند تا مدافعان پیکان 
ارسال عالیشــاه را دفع کنند. در بازگشت توپ 
آدام همتی هم شوتی از سر رفع تکلیف به توپ 

زد که با فاصله بسیار زیادی اوت شد.
دقیقه۲7: امید عالیشــاه بــر اثر برخورد 
شــدید دســت حمودی به صورتش از ناحیه 
دهان دچار خونریزی شد که بازی دقایقی بعد 

از این اتفاق متوقف شد.
دقیقه3۲: امید عالیشــاه دوباره مدافعان 
پیکان را به هــم ریخت اما ارســالش چندان 
دقیق نبود تا مانند دفعــه قبل مهاجمان را در 

موقعیت طایی گلزنی قرار دهد.
دقیقه36: علــی حمودی که دقایقی قبل 
ناخودآگاه باعث خونریزی دهان عالیشاه شده 
بود این بار خودش به شدت مصدوم شد. او که 
در حال نفوذ به سمت دروازه پرسپولیس بود با 
تکل شــجاع خلیل زاده روی زمین افتاد که در 
همین حین خلیل زاده هم تعادلش را از دست 
داد و به شکلی غیرعمدی با کف استوک هایش 
به صورت حمــودی زد تا این بازیکن دقایقی از 

درد به خودش بپیچد.
دقیقه40: پرســپولیس صاحب موقعیت 
شــد و دوباره منشــا در متن این موقعیت قرار 
گرفت. ایــن بازیکــن که می توانســت دیگر 
بازیکنان را با پاســی دقیــق صاحب موقعیتی 
بهتر کند از راه نسبتا دور و در اوج خودخواهی 
توپ را شــوت کرد که دروازه بان پیکان بدون 

دردسر توپ را در آغوش کشید.
دقیقه41: شاهین ثاقبی در میان انبوهی 

از مدافعان پرسپولیس به سمت دروازه این تیم 
رفت و با شــوتی دقیق و نرم دروازه پرسپولیس 
را در میان بهت و حیرت تماشــاگران باز کرد. 
در ایــن گل مدافعــان و هافبک هــای دفاعی 
پرسپولیس تعلل چشمگیری داشتند و ثاقبی 

را آزاد گذاشتند.
دقیقه44: مصلح از ســمت راست دفاعی 
پیکان که پاشنه آشیل این تیم از ابتدای بازی 
بود نفوذ کرد و توپ را برای منشا فرستاد اما این 
بازیکــن بی دلیل از روی توپ جــا خالی داد تا 

موقعیت به راحتی از دست برود.
دقیقه45: در نهایت بــازی پر افت و خیز 
پرســپولیس با پیکان در نیمــه اول با تک گل 
ثاقبی به نفع ســفید پوشان این میدان به پایان 

رسید تا سرخپوشان بازنده به رختکن بروند.
دقیقــه46: شــاهین ثاقبــی در همان 
ثانیه های نخســت نیمه دوم بر اثــر برخورد با 
ســیامک نعمتی به شدت روی زمین افتاد و در 
حالی که بازی در جریان بود داور ناچار به توقف 

بازی شد.
دقیقه50: ارســال مومنــی و پیامد آن 
پاسکاری مهاجمان پیکان می رفت این تیم را 
به گل دوم برســاند اما مدافعان پرسپولیس به 

این غائله خاتمه دادند تا گل دوم را نخورند.
دقیقه54: شــایان مصلح دوباره از سمت 
راســت مدافعان پیکان نفوذ کرد و توپ را هم 
به ســمت دروازه شــلیک کرد که شیخ ویسی 
واکنش مناسبی روی این توپ داشت و با کمک 

مدافعان این موقعیت را خنثی کرد.
دقیقه56: ســیامک نعمتی بازیکن سابق 
پیکان از فاصلــه 30متری توپ را به ســمت 
دروازه تیم سابقش شــلیک کرد که این شوت 
هم برای پرســپولیس گلی به همراه نداشــت 
و توپ با فاصله نســبتا زیاد از بــاای دروازه به 

بیرون رفت.
دقیقه59: آدام همتی که خســته نشان 
می داد از ترکیب پرســپولیس بیــرون رفت تا 
حسین پور بار دیگر در ترکیب پرسپولیس قرار 

بگیرد.
دقیقــه63: همکاری عالیشــاه و علیپور 
می رفت تا پرسپولیس را در موقعیتی مناسب 

قرار دهد اما این همکاری به سرانجام نرسید.
دقیقه69: پرسپولیس که دقایق طوانی 

سعی در به تســاوی کشــیدن بازی داشت با 
پاس های بلند بــه دنبال باز کــردن روزنه ای 
تازه بود. در یکی از موقعیت ها نعمتی ســانتر 
خوبی را روی دروازه پیکان فرستاد که باز هم با 

هوشیاری مدافعان پیکان از دست رفت.
دقیقه76: کمال کامیابی نیا ارسال دقیق 
عالیشــاه را در نقطه کور دروازه بــان پیکان با 
ضربه ســر وارد دروازه این تیم کــرد. این گل 
پرســپولیس را بــرای پیــروزی در این بازی 

امیدوارترکرد.
 دقیقــه 78: عالیشــاه دوباره بــا دهانی 
آغشــته به خون کنار زمین رفت تا از ســوی 

پزشکان این تیم مداوا شود.
دقیقه 79: علی علیپور روی پاس منشا از 
میان مدافعان پیکان گریخت و از زاویه بســته 
توپ را به سمت دروازه شیخ ویسی شلیک کرد. 
در حالی که شوت علیپور چندان مخاطره آمیز 
به نظر نمی آمد اما دفع ناقص شیخ ویسی باعث 
شد توپ دوباره به ســمت دروازه پیکان کمانه 

کند و گل دوم سرخ ها رقم بخورد.
دقیقــه83: محمــد قاضــی ارســال 
هم تیمــی اش را ســرضرب به ســمت دروازه 
رادوشــویچ شــلیک کرد که یک لحظه به نظر 
رســید توپ از خط دروازه گذشته است. قاضی 
به هوای گل شدن توپ به داور اعتراض کرد اما 

داور اعتقادی به گل نداشت.
دقیقه 84: پیکانی ها کــه برای باز کردن 
دروازه پرســپولیس انگیزه بیشــتری داشتند 
این بار با ضربه ســر حمودی دروازه رادوشویچ 
را هدف قرار دادند اما دروازه بان پرســپولیس 

توپ را گرفت.
دقیقه 87: شــوت کمــال کامیابی نیا بار 
دیگر نفس ها را در سینه پیکانی ها حبس کرد 
اما این شوت با خوش شانسی شاگردان مجید 

جالی راهی به دروازه  تیم پیدا نکرد.
دقیقه 5+90 : در نهایت این بازی با برتری 
پرسپولیس به پایان رسید تا سرخ ها در روزی که 
کمبود های نفری بسیاری احساس می کردند 
به بردی ارزشــمند دســت یابند. این پیروزی 
برای پرسپولیس خســته که بازی های بزرگی 
را پشت سرگذاشته، بســیاری حیاتی است و 
 آنها را بــرای ماندن در کورس قهرمانی امیدوار 

نگه می دارد.

برانکــو ایوانکوویچ بعد از برد ۲ بر یک 
مقابل پیکان در نشست خبری گفت: »ازم 
نیســت بگویم چقدر راضی و خوشحالم که 
بازیکنان تاش کردنــد. خودتان می دانید 
بعد از این استراحت و فینال لیگ قهرمانان 
آسیا بازی کردن سخت است و نمی خواهم 
 بــه همه اتفاقاتــی که قبل از بــازی افتاد 

اشاره کنم.«
 

بالیاقتبازیرابردیم
وی افزود: »واکنش بازیکنانم در نیمه 
دوم عالــی بــود و از صمیم قلــب تبریک 
می گویم. آنها باشــخصیت و انگیزه و قلب 
شــان بازی کردند و همــه از  آنها تمجید 
می کنند. مــا با لیاقت بــازی را بردیم و با 
صابــت لیگ را ادامه خواهیــم داد و قبا 
هــم گفتم انتظار دارم کــه بازیکنان بعد از 
فینال آســیا انگیزه بیشتری داشته باشند و 

از هواداران هم تشــکر ویژه دارم. دیدند که 
وضعیت سختی داریم و عذاب می کشیم، در 
بــازی عقب افتادیم اما آنها بازهم حمایت و 

تشویق مان کردند.«
 

زیباترینبخشداستانرضایتمندی
هواداراناست

برانکو درادامــه حرف هایش گفت: »از 
صمیم قلب بــه بازیکنانم تبریک می گویم، 
با انگیزه فــراوان بازی کردیــم، بازیکنانم 
باید زحماتی که کشیده اند را ادامه بدهند. 
زیباترین بخش داســتان مان این است که 
رضایتمندی و خوشــحالی هواداران مان را 
فراهم کنیم. یکبار دیگر به بازیکنانم تبریک 
ویژه می گویم به خاطر تعصب شــان و اراده  
و شوق شــان به پیروزی. این هم یک دلیل 
و مدرک دیگری که ما نیمکت بســیار قوی 
و گســترده ای داریم. انتظار ما این اســت 

 که در ادامه مســابقات همچنــان درصدر 
جدول قرار بگیریم.«

 
بایدقویترازاینمواردباشیم

ســرمربی پرســپولیس در واکنش به 
اینکه گفت می دانیم که با ســختی هفده، 
هجده بازیکن را برای این بازی جمع کردیم 
و روز گذشته کمیته انضباطی رأی خود در 
مورد بازی با ســایپا را صادر کرد، آیا صدور 
این احکام در زمان مناسب صورت گرفت و 
به این هم کاری نداریم که احکام ســنگین 
بود، گفت: »مایل نیستم در این موارد بحث 
کنم. در کنفرانس خبری قبل از بازی گفتم 
بعد از بیســت روز این وضعیت ماســت و 
در آســتانه بازی هم باید ایــن وقایع اتفاق 
بیفتد اما من گفتم باید قوی تر از این موارد 
باشــیم و مقابل پیکان هم نشان دادیم که 
قوی هستیم و توانستیم تیم خوب پیکان را 

شکست بدهیم.«

 5روزتمریننداشتیم
ســرمربی پرســپولیس در مورد اینکه 
زحمت زیادی کشــیده شــد تا این تیم در 
شرایط سخت نتیجه بگیرد و در مورد حمله 
از یک نقطه به پیکان و پیروز شدن هم این 
حرف ها را به زبــان آورد: »به همین خاطر 
خوشحالم و از عملکرد بازیکنانم لذت بردم، 
آنها شخصیت شان را نشان دادند، به حریف 
فشار آوردیم با وجود اینکه پنج روز تمرین 
نداشــتیم و وقت کافی برای آماده شــدن 
برای این بازی نداشــتیم. هم ما و هم منشا 
نخســتین بار دیروز بــرای تمرین آمدیم، 
طبیعی اســت با چنیــن وضعیتی در نیمه 
اول کمی عدم اعتمــاد به نفس حاکم بود، 
به خاطر همیــن تمام افتخارات و تبریکات 

را تقدیم به بازیکنانم می کنم.«

وصال روحانی
Vesal Rohani

پیشنهادوزیرورزشبهفدراسیونفوتبالبلغارستان
 بازی تدارکاتی تیم های ملی دو کشور 

در یکی از فیفادی های 2019
مسعود سلطانی فر در نخستین روز از سفر به بلغارستان ظرفیت ورزش های مادر 
در بلغارســتان را مورد توجه قرار داد و گفت: »می توانیم از مربیان رشــته های دو و 

 میدانی، شنا و ژیمناستیک آنها برای توسعه و پیشرفت بهره ببریم.«
 ســلطانی فر ادامه داد: »پیشنهاد دادیم در ســال ۲019 در یکی از فیفادی ها 
بتوانیم بازی دوستانه ایران و بلغارستان را داشته باشیم که جزو تیم های خوب اروپا 
محسوب می شــود. همچنین در صورتی که برنامه های والیبال دو کشور جواب دهد 

بازی تدارکاتی بین تیم های والیبال ایران و بلغارستان برگزار شود.«
وزیر ورزش و جوانان گفت: »از تأسیسات ورزشی این کشور بازدید داشتم و در 
ادامه باز هم از بقیه تأسیسات دیدن خواهم کرد، از موزه ورزش این کشور هم بازدید 
داشتم و در قالب سفر فشرده دیروز یادداشت تفاهم دو کشور را در زمینه ورزش به 
امضا رساندیم که این یادداشت در ادامه یادداشت تفاهم سال ۲013 بود که می تواند 
زمینه های اجرایی و همکاری بیشتر را فراهم کند. در این راستا وزیر ورزش و جوانان 
بلغارســتان بر اجرای سریع مفاد این همکاری ها تاکید دارد که ما هم در این زمینه 

معتقدیم که سریع تر این همکاری ها جنبه عملی به خود بگیرد.«
 ســلطانی فر به دیدارش با رییس فدراســیون فوتبال بلغارستان اشاره کرد و گفت: 
»در این دیدار برنامه های آماده ســازی تیم ملی فوتبال بلغارستان را مرور کردیم . رییس 
فدراسیون فوتبال این کشور از ستاره های سابق تیم ملی بوده و در خال سال های 1994 
تا 1998 در تیم ملی که اســتویچکوف ستاره آن بوده، عهده دار دروازه بانی تیم ملی این 

کشور بوده است.«

2 - 1خستگی ناپذیران پیکانپرسپولیس

سال بیست و دوم | سه شنبه29 آبان 1397 |  12    ربیع ااول  20Nov 2018  | 1440 |  شماره  6072

12 صفحه1000 تومان

www.iran-varzeshi.com

نبرد تکـــراری 
از نایمخن تا دوحه

18:30 ونزوئاایران

کسر6امتیازومحرومیتاز
یکپنجرهنقلوانتقاات

ای. اف. سی. بیرانوند را ندید

کی روش: نفاق و دو دستگی باعث شرم است

گزینه های جدید شفر 
برای کادر فنی

استقال20روزدرحسرتبازی

دوژاپنیویکقطری،نامزدبازیکنسالآسیا

بااستفادهازظرفیتهایقانونیدرفدراسیونماندهایم

ونزوئافوتبالچشمنوازیبازیمیکند

یک فاجعـــه گزینه های 
استقال خوزستان را پراند

تاج: اصراری بر ماندن و 
دور زدن قانون ندارم

بهداد در یک قدمی مدیریت فنی 
تیم ملــی وزنه بـــرداری
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جنجال های بازی چند هفته پیش 
پرسپولیس و سایپا هیچکس را محروم 
نکرد کــه در توجیه این تصمیم، رییس 
کمیته انضباطی فدراسیون گفته معیار 

این کمیته، گزارش های دریافتی است.
صحبت های اسماعیل حسن زاده را 
بخوانید: »در کمیته انضباطی بر مبنای 
گزارش های رسیده پرونده ها را بررسی و 
رای متناسب را صادر می کنیم. در بازی 
پرسپولیس و ســایپا با توجه به گزارش 
مقامات رســمی، بازیکنــان دو تیم که 
علیه یکدیگر رفتار غیرورزشــی داشتند 
با جریمه نقــدی چند میلیون تومانی و 
توبیخ تنبیه شدند. بخشی از حواشی که 
رســانه ها دنبال می کردند، در خصوص 
درگیری یکــی از اعضای کادر فنی تیم 
ســایپا با یک خبرنگار بود که در مورد 
آن هیچ گزارش یا شــکایتی به دســت 
ما نرسیده اســت. بخشی از پرونده هم 
نیاز به دیدن فیلم و مســابقه در جلسه 
رســیدگی بود. مانند رفتــار دروازه بان 
پرســپولیس کــه بــرای آن هــم رای 
جداگانه صادر کرده ایم چون مستندات 

کافی باید ضمیمه پرونده شود.«
در ادامه، رییــس کمیته انضباطی 
به اســتقالی هایی که به محروم نشدن 
بازیکنان پرســپولیس معتــرض بودند، 
این طور پاســخ داده: »اینکــه هواداران 
استقال موضوع را با رفتار وریا غفوری 
که محروم شــده بود مقایسه می کنند، 
اصا منطقی نیســت چرا کــه رفتار او 
علیه مقام رســمی )داور( بود که کمیته 
انضباطــی با تخفیــف، محرومیت یک 
جلســه ای برای او تعیین کرد چون بر 
انضباطی فدراسیون،  آیین نامه  اســاس 
تعرض به داور تنبیهات شــدیدی دارد. 
تاکید می کنم همــکاران من در کمیته 
انضباطــی فــارغ از هر رنگــی، تاش 
می کننــد آرای انضباطــی را مطابــق 
موازیــن قانونی و مناســب اتفاقاتی که 
افتاده اســت، صــادر کننــد. امیدوارم 
بازیکنان و عوامل پرسپولیس و استقال 
جــوری رفتــار کنند که هیــچ پرونده 
انضباطی برایشــان تشــکیل ندهیم اما 
آرایی هم که صــادر می کنیم، رنگی و 

جانبدارانه نیست.«

پرســپولیس  باشــگاه  نماینده های 
امشــب تهران را به مقصد پایتخت مالزی 
تــرک خواهند کرد تا روز پنجشــنبه در 
آیین قرعه کشــی لیــگ قهرمانان 2019 
آسیا حاضر شوند و در کارگاه ها و جلسات 
آموزشی و توجیهی روزهای چهارشنبه و 
جمعه هم شــرکت کنند. این همایش از 
چهارشــنبه 30 آبــان )21 نوامبر( آغاز و 
نمایندگان باشــگاه های راه یافته به لیگ 
قهرمانان، پــس از ورود بــه کوااامپور 
مالزی در هتل شــرایتون مستقر خواهند 

شد.
ساعت 9:30 دقیقه صبح چهارشنبه 
زمان ثبت نام حاضران و دریافت کارت های 
شناسایی خواهد بود و جلسات و کارگاه ها 
از ساعت 10 صبح با ســخنرانی دبیرکل 
کنفدراسیون فوتبال آسیا آغاز خواهد شد. 
کارگاه ها تا ساعت 17 ادامه پیدا می کند. 
قرعه کشــی ها روز پنجشــنبه اول آذرماه 
قرعه کشی  ای اف سی کاپ  برگزار می شود؛ 

از ســاعت 14 و قرعه کشی لیگ قهرمانان 
از ساعت 16:30 دقیقه به وقت محلی. در 
این دوره، روز جداگانه ای برای قرعه کشی 
در نظر گرفته شــده که احتماا به دلیل 
افزایش تعــداد کارگاه هــا و دوره ها بوده 
اســت. کنفدراســیون فوتبال آسیا در هر 
دوره، چه در صــدور مجوزهای حرفه ای 
باشــگاه ها و چــه در جریــان برگــزاری 
رقابت ها، الزام ها و استانداردهای بیشتری 

را لحاظ می کند.
 نمایندگان باشــگاه ها روز جمعه نیز 
از ســاعت 9:30 دقیقه و پــس از صرف 
صبحانه، بــه مقر و ســخنرانی دبیر کل 
انتقال داده می شوند و تا ساعت 17 همان 
روز درگیر آموزش ها و جلسات هماهنگی 
خواهند بود. نماینده های پرســپولیس در 
این مراسم پندار خمارلو )مدیر رسانه ای( 
و امیرعلی حسینی )مدیر امور بین الملل( 
خواهنــد بود که با پرواز ســاعت 23:30 

جمعه به تهران باز می گردند.

جریمه نقدی کافی بود

نماینده های پرسپولیس در راه مالزی

توضیح کمیته انضباطی درباره آرای بازی 
پرسپولیس و سایپا: 

ادعای عضو سابق ای اف سی: 
طارمی جایزه مرد سال آسیا را از بیرانوند گرفت

درست است که ای اف سی هیچکدام از پرسپولیسی ها را در فهرست منتخبش 
ننوشت اما دو ایرانی این شــانس را دارند که به عنوان بهترین فوتسالیست آسیا 
جایزه بگیرند: علی اصغر حســن زاده و مهدی جاوید که زیر سایه انتخاب نشدن 
علیرضا بیرانوند شاید نام شان را به اندازه ای که باید نشنویم. آنها البته یک رقیب 

خارجی هم دارند: رافائل هنمی از ژاپن.
 به همین بهانه بد نیست فهرســتی را که ای اف سی نام بازیکنان و مربیان 
برگزیــده اش را در آن نوشــته، از نو بخوانیم: بهترین بازیکــن مرد فوتبال: یوما 
سوزوکی )کاشیماآنتلرز(، کنتو میسائو )کاشیماآنتلرز( و عبدالکریم حسن )السد(. 
بهترین بازیکن زن فوتبال: ســامانتا کر )اســترالیا(، وان شوانگ )چین( و ساکی 
کوماگایی )ژاپن(. گزینه های بهتریــن بازیکن جوان زن اما همه از ژاپن انتخاب 
شــده اند: فوکا ناگانو، موئکا مینامی و سائوری تاکارادا. سه گزینه بهترین بازیکن 
جوان مرد هم اینها هستند: جان نیشیکاوا )ژاپن(، جئون سی جین )کره جنوبی( 
و ترکی اامری )عربســتان(. بهترین مربیان سال 
در فوتبال زنان اینطور معرفی شــده اند: آســاکو 
تاکاکورا )ژاپن(، میو اوکاموتو )ژاپن( و نوئنگراتای 
)تایلنــد(. در بخش مــردان هم کنفدراســیون 
فوتبال آسیا این سه مربی را بهتر تشخیص داده: 
»باســم حمدان )عراق(، گو اویوا )ژاپن( و روشن 

خایاداروف )ازبکستان(.
سر پرسپولیس اما بی کاه ماند و حاا سوال 
این است که آیا واقعا ای اف سی با انتخاب نکردن 
علیرضا بیرانوند به او ظلم کرده اســت؟ مهم ترین 
پارامترها برای انتخاب مرد ســال آسیا، در درجه 
اول عملکــرد در لیــگ قهرمانان و پــس از آن 
بازی های ملی و نهایتاً رقابت های داخلی است که علیرضا بیرانوند در هیچکدام از 
این رقابت ها نه تنها چیزی از رقیبان خود کم ندارد، بلکه موفق تر هم بوده است.
 هر ســه نامزد نهایی مرد ســال آســیا )یوما ســوزوکی، کنتو میســائو و 
عبدالکریم حسن( فصل درخشانی را در لیگ قهرمانان 201۸ آسیا سپری کردند 
و تیم های شــان در جمع چهار تیم برتر این تورنمنت قرار گرفتند اما ســوزوکی 
مهاجم 22 ســاله کاشــیماآنتلرز وضعیت تقریباً بهتری نسبت به دو گزینه دیگر 

دارد و عاوه بر قهرمانی، عنوان بهترین بازیکن را از آن خود کرد.
 ســوزوکی در هر 14 بازی تیمش در لیگ قهرمانان بازی کرد و 2 گل زد، 
4 پاس گل داد و 3 بار هم به عنوان بهترین بازیکن زمین معرفی شــد. میســائو 
در 11 بازی اش برای کاشــیما، 2 بار به عنوان بهترین بازیکن زمین انتخاب شد و 
حسن که السد را تا مرحله نیمه نهایی همراهی کرده بود، یک گل به ثمر رساند. 
حال آنکه علیرضا بیرانوند، با 7 کلین شــیت، رکــورددار تاریخ لیگ قهرمانان و 
همچنین رکورددار بیشترین دقایق بازی در این فصل شد و بهترین بازیکن دور 

رفت مرحله نیمه نهایی هم بود.
 او در بازی هــای ملــی هم عملکرد بهتری نســبت بــه بازیکنان منتخب 
ای اف ســی دارد که از جمله باید به کلین شــیت های او در مقدماتی جام جهانی 
و درخشــش در روسیه اشاره کنیم. حال آنکه سوزوکی حتی یک بازی ملی هم 
ندارد و میسائو در 4 بازی برای ژاپن در سال 201۸ یک گل زد اما به جام جهانی 

نرفت و حسن در 4 بازی ملی اش در سال 201۸ درخششی نداشت.
حتــی در لیگ های داخلی هم بیرانوند عملکردش بهتر از این بازیکنان بود. 
او عاوه بر ثبت رکورد بیشــترین کلین شــیت، قهرمانی لیگ و سوپرجام را هم 
دارد اما سوزوکی و میسائو نه قهرمان شده اند و نه در آمارها جایگاه خوبی دارند. 
عبدالکریم حســن 2۵ ســاله هم که فصل پیش با السد دوم شده بود، همچنان 
با این تیم در رده دوم لیگ ســتارگان قطر ایســتاده است. دلیل انتخاب نشدن 
بیرانوند شــاید این باشد که از سال 1994 که ای اف ســی اقدام به انتخاب مرد 
ســال آسیا کرده، هیچ وقت یک دروازه بان نامزد این جایزه نبوده اما یک خبرنگار 
عربستانی که پیش تر در کنفدراسیون فعالیت می کرده دلیل نادیده گرفته شدن 

دروازه بان ملی پوش پرسپولیس را جور دیگری توجیه کرده.
سعد الحارثی مدعی شده که دلیل خط خوردن علیرضا بیرانوند از فهرست 
بهترین ها، محرومیت پرسپولیس از نقل و انتقاات به خاطر فوتبال ناپاک است: 
»کنفدراسیون فوتبال آسیا صبح یکشــنبه به باشگاه پرسپولیس نامه  فرستاد و 
نامزد شــدن علیرضا بیرانوند برای کســب عنوان مرد سال آسیا را اعام کرد اما 
بافاصلــه توضیح داد که این جایزه شــامل قانون فوتبال پاک می شــود و چون 
باشگاه پرسپولیس با حکم فیفا از نقل و انتقاات محروم است، بیرانوند هم از این 

فهرست خارج می شود.«

جایزه مرد سال آسیا بدون نامزد ایرانی

 ای اف سی بیرانوند را ندید

چطوری آقای آسیا؟ چه شوخی بی مزه ای. 
چقــدر نابجا. ما البته جــدی گرفته بودیمش و 
خوشبینانه نشسته بودیم به انتظار روزی که فکر 
می کردیم قرار اســت علیرضا بیرانوند پنجمین 
توپ طای آسیا را برای فوتبال ایران به ارمغان 
بیاورد. شــوخی جالبــی نبود اما قرار نیســت 
به خاطــر دل بســتن به آن و جــدی گرفتنش 
خودمــان را ســرزنش کنیم چرا کــه علیرضا 
بیرانوند با آن عملکرد درخشان شاید ایق ترین 
بود برای باای سر بردن جایزه مرد سال 201۸ 
آسیا. آنقدر که حتی قهرمان نشدن پرسپولیس 
هم نمی توانست توجیه کند نادیده گرفتن او را.

کمتریــن حق بیرانوند این بود که نامش را 
در فهرســت گزینه های مرد سال آسیا بنویسند 
اما کنفدراســیون همین را هــم از او دریغ کرد 
تا انتخاب هایش مثل شــوخی ملی پوشان ایران 
با دروازه بان پرســپولیس دل مــان را بزند. آنها 
هم البته این شــوخی را با جدیت تمام به زبان 
می آوردنــد و علیرضا بیرانوند آنقــدر ایق بود 
برای انتخاب شــدن که هم تیمی هایش شــاید 
ذره ای فکــر نمی کردند او در فهرســت منتخب 
کنفدراســیون فوتبال آسیا نباشد که روزی صد 
بار با بــه زبان آوردن »چطوری آقای آســیا؟« 
تحســینش می کردند. خوِد او اما این بار جدی 
جــدی بــود و تنها پاســخش به این شــوخی 
دوست داشتنی، لبخندی که به بازیکنان تیم  ملی 

تحویل می داد.
مثل لیگ قهرمانان اما این شوخی هم پایان 
خوشــی برای علیرضا بیرانوند نداشــت. این بار 
حتی رنگ فینال را هم ندید. فقط یک روز صبح 
از خواب که بیدار شد، دید همه چیز رنگ باخته 
است. حتی از آن شــوخی های هر روزه خبری 
نبود و باید می فهمید این سکوت، نشانه ای است 

بر پایان یک رویا.
فکرش را بکن، بهترین باشــی و به چشــم 
نیایــی. گاه و بیگاه ســراغت را بگیرند، به وقِت 
هر بازی پای حرف هایت بنشــینند و چند هفته 
یا شاید حتی ماه ها با پیشنهادهایی که به نامت 
دســت به دست می شود، ســرگرم شوند اما در 
هنگامه جایزه  دادن از یادشــان بروی. یادشان 

برود که دروازه بانی هم بــود که چند هفته پیش 
از ســوت پایان لیگ کشــورش جــام قهرمانی را 
باای سر برد، مقابل پنالتی بهترین بازیکن دنیای 
فوتبال ایســتاد و به بهانه رکورد هفت کلین شیت 
در لیگ قهرمانان آســیا جایزه بهترین دروازه بان 

قاره را تحویل گرفت.
می خواهیم بگوییــم عملکرد علیرضا بیرانوند 
در یک ســال اخیر آنقدر چشــمگیر بود که دیگر 
کسی از گذشــته متفاوت و به قول خودش از کار 
در کارواش و خوابیدن او کنار خیابان حرفی نزند. 
بیرانوند در تمام این ســال ها حتی یک بار هم به 
عقب برنگشت. مســیری را به سوی موفقیت آغاز 
کــرده بود و در انتهــای آن رویاهایش را می دید، 
قدم به قدم پیش رفت و از بازی کردن در تیم های 
پایه نفت تهران رسید به روزی که انتخاب نشدنش 
به عنوان مرد ســال فوتبال آســیا و یا حتی نامزد 
نشدنش برای به دســت آوردن این عنوان را ظلم 

در حق او می دانیم.
هنــوز از یــاد نبرده ایم تاثیــر بیرانوند را در 
فینالیســت شــدن پرســپولیس. همانطــور که 

نمی توانیــم او را یکــی از ارکان اصلــی صعــود 
تیم ملی به جام جهانی 201۸ ندانیم. امروز شــاید 
خیلی ها فقط رکوردهای باشــگاهی بیرانوند را در 
ذهن داشته باشــند اما ما یادمان هست که او در 
مرحله مقدماتی جام جهانی 201۸ هم با تنها دو 
گل خورده که یکــی از آنها گل به خودی یکی از 
مدافعــان ایران بود، رکورد زده بود. با این حال در 
فهرست نامزدهای نهایی بهترین بازیکن سال آسیا 

جایی برایش نیست.
کنفدراسیون فوتبال آسیا در حالی دروازه بان 
ملی پــوش پرســپولیس را نادیــده گرفته که در 
فهرست ســه نفره نامزدهای بهترین بازیکن قاره 
عبدالکریم حســن مدافع ملی پوش السد را بدون 
هیچ موفقیتی در عرصه ملی یا باشگاهی گنجانده 
و دو ســهمیه دیگر را هم به یوما سوزوکی و کنتو 

میسائو از کاشیماآنتلرز ژاپن داده است.
برای به نقد کشیدن این انتخاب ها اما نیازی 
نیســت که حتما ایرانی باشــی. همین که آمار و 
موفقیت های باشــگاهی و ملی علیرضا بیرانوند را 
کنار هم بگــذاری، قانعت می کند برای انتخاب او. 

حداقل به عنوان یکی از نامزدهای مرد سال فوتبال 
آســیا، نه برنده قطعی جایزه. حضور معجزه آسای 
پرسپولیس در فینال لیگ قهرمانان هم می توانست 
شانس بیرانوند را پررنگ تر کند اما نشد که بشود.

البته کــه قرار نیســت ناظــران فنی لیگ 
قهرمانان که بیشترین نقش را در انتخاب بهترین  
بازیکنان آسیا داشــته اند، تحت تاثیر محرومیت 
پرســپولیس قرار بگیرند و چنین انتظاری هم از 
آنها نمــی رود اما انتظار این را هم نداشــتیم که 
ای اف سی بر عملکرد ســتاره های این تیم چشم 
ببندد و آنها را نادیده بگیرد. ستاره هایی همچون 
علیرضا بیرانوند و حتی سیدجال حسینی که هر 
دو می توانستند گزینه باشند برای دریافت جایزه 
بهترین بازیکن سال 201۸ آسیا و بازخوانی آمار 
یک سال اخیر، دســت کم می توانست دروازه بان 
ملی پــوش پرســپولیس را در جمــع نامزدهای 
منتخب کنفدراســیون جای بدهد. اتفاقی که رخ 
دادنش یک رکــورد دیگر را هم بــه نام علیرضا 
بیرانونــد ثبــت می کــرد و او تبدیل می شــد به 
نخســتین دروازه بانی که برای توپ طای فوتبال 

ادعای رویانیان: ژوزه 
را از درون تیم زدند

ماجرای ژوزه کافی بود برای اینکه هیچ 
هواداری از محمد رویانیان به عنوان یک 
مدیرعامــل موفق یــاد نکند اما خودش 
همچنــان مدعی اســت و در تازه ترین 
مصاحبه اش هم خیلی سربسته از برخی 

مسائل پرده برداشته است.
 با قلعه نویی از قبل رفاقت داشــتم اما 
به او پیشنهاد رســمی برای پیوستن به 
پرسپولیس ندادم و فقط گفتم بیا اینجا 

هدایت تیم را بر عهده بگیر!
 خودم دوســت داشــتم برنو متسو را 
بیاورم اما پیشکســوتان و علی پروین به 

مانوئل ژوزه رأی دادند.
 ژوزه 23 جام در کارنامه اش داشــت 
و یــک انتخــاب خیلــی خــوب برای 

پرسپولیس بود.
 نمی خواســتم تیم با آن همه ستاره و 
بازیکن خوب را به مربی داخلی بسپارم.

 در جریان دادن بنز و پورشــه توسط 
باشــگاه به برخی بازیکنان نبودم و این 

موضوع ارتباطی به من نداشت.
 سه ســال مدیرعامل پرسپولیس بودم 
اما یک ریال از این باشگاه حقوق نگرفتم.
 وقتــی پول بازیکنــان را دادم به آنها 
گفتم دیگر نمی خواهم روی تان را ببینم 

و دیگر هم ندیدم.
 حمیدرضا گرشاسبی و اعضای هیات 
مدیره پرسپولیس افراد سالمی هستند و 

باید در این باشگاه بمانند.
 مدیران قبلی پرسپولیس از عمد پول 
ژوزه و مالیات دایی را ندادند تا هم پول 
قرارداد ژوزه چند برابر شــود و هم دایی 

کل پول قراردادش را بگیرد.
 خدا گواه اســت کــه ژوزه را از داخل 
تیم و تیم ملی زدند و شــبانه او را فراری 

دادند.
 هشت بازیکن در تیم ملی داشتیم که 
وقتــی از نزد کی روش برمی گشــتند از 

ژوزه تنفر داشتند.
 ژوزه دو ماه علی کریمی را اخراج کرد 
تا تیم درست شود اما باز نتیجه نگرفتیم.
 وزیــر وقت ورزش به سیاســی گفته 
بود اگــر عرضه نداری دایــی را برداری 
کاری می کنم در ورزشگاه با سنگ او را 
بزنند. او حتی گفته بود با 100 میلیون 

می تواند سکوها را علیه دایی کند.
 بــه پروین گفتــم تو بیا تــا انتخاب 
ســرمربی پرســپولیس هدایــت تیم را 
برعهــده بگیر. اول قبــول کرد اما صبح 
فردا گفت نه ســردار، کامنت های بدی 

برایم گذاشتند!
 بــه گل محمدی گفتم بمان، پشــتت 

هستم اما چهار صبح استعفا کرد.
 از مهدوی کیــا ناراحتم اما بازی کردن 
او در فینــال جام حذفــی ارزش این را 

داشت که قهرمانی را از دست بدهیم.

سوژه

مصاحبه

چشم پوشی 

بر ستاره های 
سرخ

عملکرد علیرضا 
بیرانوند در یک 
سال اخیر آنقدر 
چشمگیر بود که 

دیگر کسی از 
گذشته متفاوت و 
به قول خودش از 
کار در کارواش و 
خوابیدن او کنار 
خیابان حرفی 
نزند. بیرانوند 
مسیری را به 
سوی موفقیت 
آغاز کرده بود 
و در انتهای آن 
رویاهایش را 

می دید، قدم به 
قدم پیش رفت و 
از بازی کردن در 
تیم های پایه نفت 
تهران رسید به 

روزی که انتخاب 
نشدنش به عنوان 
مرد سال فوتبال 
آسیا را ظلم در 
حق او می دانیم.

 بهترین دروازه بان آســیا نادیده گرفته شد تا مدافع الســد که نه به لحاظ آماری جایگاه خوبی دارد و نه در رده باشگاهی و ملی مقامی به دست آورده، یکی از 
نامزدهای بهترین بازیکن ســال ۲۰۱۸ قاره باشد. نتیجه اینکه برای از دســت نرفتن فرصت های بزرگ اینچنینی، شاید به تاثیرگذاری بااتری در کنفدراسیون 
فوتبال آســیا نیاز داریم. البته به نظر می رســد حضور در بازی های ملی زیر نظر فیفا مثل جام جهانی در انتخاب بهتریــن بازیکن قاره نقش چندانی ندارد و 
ای اف سی مســابقاتی را که زیر نظر خودش برگزار می شود ماک بهتری می داند. شانس بیرانوند هم شــاید به خاطر جام نگرفتن پرسپولیس سوخت وگرنه با 
قهرمانی در لیگ قهرمانان، ای اف سی پیش از همه نام علیرضا بیرانوند را در فهرست بهترین بازیکنانش می نوشت و شاید حتی او را به توپ طا میهمان می کرد.

 هیچ کدام بهترین نیستند!
انتخاب های ای اف سی با آمارها نمی خوانند:

درســت موقعــی کــه همه خــدا خدا 
می کردیم ای اف سی جایزه مرد سال فوتبال 
آســیا را بــه علیرضــا بیرانوند بدهــد، این 
بازیکنان برگزیده اش  با معرفی  کنفدراسیون 
بازیکنانــی که فکر  شــگفت زده مان کــرد. 
پرســپولیس  ملی پوش  دروازه بان  می کردیم 

هم یکی از آنها باشد اما نبود.
در واقــع فهرســتی که ای اف ســی از 
بهترین هایــش در ســال 201۸ اعام کرد، 
تکذیبیه ای بود بر آنچه درباره شانس بیرانوند 
برای دریافت جایزه بهترین بازیکن سال آسیا 
شــنیده بودیم. البتــه دو بازیکِن دیگری که 
نام شــان در کنار نام علیرضا بیرانوند مطرح 
شده بود، هنوز هستند در فهرست بهترین ها: 
یومــا ســوزوکی از کاشــیماآنتلرز ژاپــن و 
عبدالکریم حسن از السد قطر که یک ژاپنی 
دیگر یعنی کنتو میســائو هــم به آنها اضافه 
شده اســت تا سهم کاشــیما از انتخاب های 

ای اف سی دو نفر باشد.
البته انتخاب های کنفدراســیون فوتبال 
آسیا همیشه پر سر و صدا بوده و غیرمنطقی 
هم خوانده شده اما جالب ترین اتفاقی که رخ 
داده این است که سه گزینه مرد سال فوتبال 
آسیا هیچکدام در جام جهانی بازی نکرده اند 
و ســوزوکی و میسائو هم از کاشیما برگزیده 
شده اند، نه از تیم ملی ژاپن که به مرحله یک 
هشتم نهایی جام جهانی 201۸ رسید. بدتر 
اینکه بازیکنان منتخب ای اف ســی هیچکدام 
در آمارهای این کنفدراســیون جایی ندارند 
و مشــخص نیست با چه استدالی به مراسم 

برترین ها راه یافته اند.
البتــه فصل گذشــته اینطــور نبود و 
می شــد از انتخاب های کنفدراسیون فوتبال 
آســیا دفاع کرد چرا که عمــر خریبین آقای 
گل لیگ قهرمانان، عمر عبدالرحمان بازیکن 
تاثیرگــذار العین و وو لی یکی از بهترین های 
لیــگ قهرمانــان در آن جای داشــتند و در 
نهایت هم تــوپ طا را دادند بــه خریبین 
که شایســته ترین بازیکن بود. حاا اما حضور 
دو ژاپنی و یک قطری بســیار عجیب به نظر 

می رسد.
یوما ســوزوکی مهاجم تیم کاشــیما با 
وجود بازی در 14 مســابقه آسیایی حتی به 
اندازه مهدی طارمی هم گل نزد و نتوانســت 
وظیفه اصلی خود در خط حمله را انجام دهد. 
او در بین 10 شــوتزن برتــر لیگ قهرمانان 
201۸ هم نبــود و تنها خلق 19 موقعیت از 
سوی او قابل توجه به نظر می رسد که در این 

فاکتور هم ستاره هایی همچون اکرم عفیف و 
عمر عبدالرحمان بااتر از ســوزوکی هستند. 
البته این بازیکــن ژاپنی 4 پاس گل هم داد 
و شاید شایسته ترین بازیکن در فهرستی که 

ای اف سی نوشته، او باشد.
نفر بعدی کنتو میسائو است که در لیگ 
قهرمانان آسیا این فصل 900 دقیقه به میدان 
رفت و اغلــب در پســت های دفاعی حضور 
داشــت و اگر آمار عملکردش با ســیدجال 
حسینی به مقایسه گذاشــته شود، برتری با 
کاپیتان پرســپولیس خواهد بود. سیدجال 
37 دفع توپ بیشــتر و 7 توپ ربایی بیشــتر 
از کنتو میســائو داشــت! تنها برتری میسائو 
نسبت به حسینی در تکل های موفق بود اما 
نباید از یاد برد که دفاع وســط پرســپولیس 
در دو بــازی مهم، با گل هایــش صعود این 
تیم را رقم زد؛ یــک بار با گلی که در دقایق 
پایانی بازی برگشــت با الجزیره وارد دروازه 
تیم اماراتی کرد و دیگر گل سرنوشت ســاز او 
هم گلی بود که در تهران به الدحیل قطر زد 
و پرسپولیس را به پیروزی امیدوار کرد. نکته 
جالب اینکه در همین بازی برگشــت فینال، 
سیدجال حسینی دومین بازیکن برتر هفته 
بود و در هفته های پیش از آن هم در فهرست 

برترین های لیگ قهرمانان جای داشت.
انتخــاب عبدالکریم حســن امــا از دو 
بازیکن ژاپنــی هم عجیب تر بــود. البته که 
مدافع کناری و ملی پوش تیم الســد بازیکن 
بسیار خوبی است اما چطور می توان شکست 
او برابر سیامک نعمتی و بشار رسن در بازی 
رفت نیمه نهایی و حتــی در دو بازی مرحله 
یک چهــارم نهایــی برابر اســتقال را دید و 
باز هــم انتخابش کرد؟ حســن که مدافعی 
پیش تاخته و نفوذی به حســاب می آید، در 
بین بهترین ســانترکننده های لیگ قهرمانان 
هم جایی نداشــت و البته با توجه به غیبت 
تیم قطــر در جــام جهانی 201۸ روســیه 
نمی توان مســابقات دیگری را برای واکاوی 

عملکرد او به بررسی گذاشت.
حال آنکه پرسپولیس هر هفته دست کم 
یک بازیکن در تیــم منتخب لیگ قهرمانان 
داشت و پیش بینی می شد سیدجال حسینی 
یا علیرضا بیرانوند در فهرست برترین ها جای 
بگیرند. تصمیم ای اف سی اما این بود که هیچ 
بازیکنــی از تیم قهرمان غرب آســیا حضور 
نداشته باشد و مراسم روز هفتم آذر در عمان 
برای اهــدای جوایز بهترین ها بدون بازیکنان 

پرسپولیس برگزار شود.

بلیت های بازی هفته آینده پرسپولیس و 
تراکتورسازی هم تماما به صورت الکترونیک 
فروخته خواهد شــد و هواداران می توانند از 
ظهر سه شــنبه برای خرید بلیت به ســامانه 
فــروش الکترونیکی مراجعــه کنند. فروش 
روز یکشــنبه  بازی  بلیت های  الکترونیکــی 
پرسپولیس و تراکتورسازی در هفته سیزدهم 
لیگ برتر از ســاعت 12 ظهر روز سه شــنبه 
امروز تا ســاعت 12 ظهر روز شنبه سوم آذر 
ماه )یک روز پیش از بازی( از طریق ســامانه 
فــروش الکترونیــک بلیت مســابقات انجام 

می شود. متقاضیان می توانند با کد ملی خود 
بــرای خرید بلیت اقدام و بــا تکمیل فرایند 
خرید، کد رهگیری دریافت و روز بازی با در 
دست داشتن کارت ملی و کد رهگیری، بلیت 
خود را در ورزشگاه آزادی دریافت می کنند. 
بلیت فروشی این دیدار مانند بازی با کاشیما 
فقط از طریق ســامانه فــروش الکترونیکی 
انجام خواهد شــد. به این ترتیب هیچ بلیتی 
در ورزشــگاه فروخته نمی شود و تنها کسانی 
کــه اقدام به پیش خرید بلیت کرده باشــند، 

می توانند در ورزشگاه حضور پیدا کنند.

پرســپولیس شــاید به خاطــر کمبود 
بازیکن شــانس های زیادی را از دست داده 
باشد اما همه فاکتورهای »تیم« بودن را هم 
در وجودش می توان دید. تاش و پشــتکار، 
همبســتگی و بی حاشــیه بــودن از جمله 
فاکتورهایی اســت که می توانــد هر تیمی 
را به موفقیت برســاند و پرســپولیس برانکو 
هم همه این فاکتورها را دارد. چشــمگیرتر 
از همــه اما همــان همبســتگی و یکدلی 
پرسپولیسی هاســت که علــی علیپور آن را 
در تازه ترین پست اینســتاگرامی اش به رخ 

کشــیده. جایی که برای تمجیــد از برانکو 
عکس او با جایزه بهترین مربی سال فوتبال 
ایران را منتشــر کرده و نوشــته: »وقتی به 
ساح دانش و تجربه مســلح باشی، دستان 
خالی و تاش هــای عده ای برای بازدارندگی 
و انحراف از مســیر موفقیت هم نمی تواند تو 
را از رسیدن به موفقیت بازدارد. معلم بودن 
یعنی همیــن. مولف بودن یعنــی همین و 
این ها درس های بزرگی اســت برای همه ما. 
پرســپولیس با وجود چنین سرمربی و کادر 

فنی قطعا روی ریل موفقیت می ماند.« 

دعــوای محمد قاضی و پرســپولیس 
همچنان ادامه دارد و این بازیکن شــکایت 
خــود را یک بار دیگر به جریــان انداخته 
اســت. قاضی یکــی از طلبکاران باشــگاه 
پرســپولیس اســت که بر اســاس ادعای 
خودش نام او را از فهرســت طلبکاران جا 
انداخته بودند و برای همین دوباره شکایت 

کرده است.
آن هم برای دریافت پولی که باشــگاه 

هیچ جوره زیر بار آن نرفته و طبق مدارکی 
که در اختیار دارد نه تنها به محمد قاضی 
بدهــکار نیســت، بلکــه او را بدهکار هم 
می دانــد. برای همین نام این بازیکن را در 

فهرست طلبکاران خود ننوشته بودند.
پیش از ایــن و در زمانــی که خطر 
حذف پرســپولیس از آسیا به دلیل بدهی 
وجــود داشــت و وکیل قاضــی ادعایی را 
مطرح کرده بود، شــنیدیم مدیران سابق 

پرســپولیس مدارکــی را در اختیــار این 
باشــگاه قرار داده اند کــه طبق آنها محمد 
قاضی نــه تنها هیچ پولی از پرســپولیس 
طلبکار نیســت، بلکه بدهکار هم هست و 
مهمتر اینکه باشــگاه مدارک ازم در این 
رابطــه را از طریــق کمیته صــدور مجوز 
حرفــه ای فدراســیون فوتبال به دســت 
ای اف ســی رســانده که اگر این طور باشد، 

شکایت قاضی راه به جایی نخواهد برد.

خیلی از طلبکاران داخلی پرســپولیس 
هنوز پول شــان را از این باشگاه نگرفته اند و 
منتظر تصمیم مسووان قضایی برای دریافت 
مطالبات خود و پرداخت بدهی ها هســتند. 
پرســپولیس البته در این چنــد ماه با خیلی 
از طلبکارانش تســویه حساب کرده اما هنوز 
بخشــی از بدهی هایش مانده که برای صفر 
شدن حسابش باید آنها را هم پرداخت کند.

البته اولویت با بازیکنان و مربیان فعلی 

باشــگاه اســت اما هیات مدیره برای کاهش 
میزان بدهی های باشگاه تصمیم به پرداخت 
بخشــی از بدهی هــا به بازیکنــان و مربیان 
ایرانی پیشــین پرســپولیس گرفته تا تعداد 
پرونده هایش در کمیتــه انضباطی را کاهش 
دهد. مسووان پرســپولیس پس از پرداخت 
بخش قابل توجهی از بدهی های این باشــگاه 
به بازیکنان و مربیان خارجی، حاا تصمیم به 
اختصاص بخشی از بودجه خود برای پرداخت 

و تسویه بدهی های داخلی گرفتند.
البتــه این موضــوع در خصوص بعضی 
از بازیکنان ســابق این باشــگاه هنوز حالت 
اجرایی پیدا نکرده است و آنها همچنان باید 
منتظر باشــند. از قرار معلوم برخی طلبکاران 
جداگانه ای  قضایی  پرونده های  پرســپولیس 
دارند که ابتدا باید تکلیف آنها مشخص شود 
و سپس باشگاه پرســپولیس می تواند بدهی 

خود به این افراد را پرداخت کند.

پرسپولیس - تراکتورسازی، فقط با بلیت الکترونیکی

تمجید علیپور از برانکو: معلم، مولف و بهترین مربی

شکایت قاضی از پرسپولیس: طلبکار یا بدهکار؟ 

تعلل پرسپولیس در پرداخت بدهی ها: منتظر حکم قضایی

آسیا نامزد شده است.
پیــش از آن البته یک بار در ســال 2012 
مارک شوارزر دروازه بان سرشناس استرالیایی که 
آن زمان در تیم فوام انگلســتان بازی می کرد و 
بعد از آن به چلســی و ســپس لسترسیتی رفت، 
یکی از سه نامزد دریافت توپ طای آسیا بود اما 
در بخش بازیکنان شــاغل در لیگ های قاره های 
دیگــر و البته جایزه هم نگرفت چرا که ســر آخر 
شــینجی کاگاوا بازیکن ژاپنی منچســتریونایتد 

به عنوان بهترین لژیونر آسیا انتخاب شد.
موضوع جالــب توجه اما این اســت که در 
میان دروازه بان های تیم های آســیایی هنوز هیچ 
دروازه بانی نتوانسته در جمع سه نامزد نهایی مرد 
ســال قاره جایی برای خودش دســت و پا کند و 
انتخاب علیرضا بیرانوند می توانســت این رکورد 
را هم کف دســت او بگذارد. ای اف سی اما ترجیح 
داد دروازه بان پرسپولیس و تیم ملی ایران نباشد و 
در عوض مدافع الســد قطر که نه به لحاظ آماری 
جایــگاه خوبی در فوتبال آســیا دارد و نه در رده 
باشــگاهی و ملی مقامی به دســت آورده و البته 
بعید است دستش به توپ طا برسد، یکی از سه 
نامزد بهترین بازیکن قاره باشد. چنین اتفاقی در 
نهایــت ما را به این نتیجه می رســاند که برای از 
دســت نرفتن فرصت های بــزرگ اینچنینی، به 
تاثیرگذاری بااتری در کنفدراسیون فوتبال آسیا 

نیاز داریم.
مــورِد مهمتر را امــا با دقــت در انتخابات 
سال های اخیر فوتبال آسیا می توانیم درک کنیم. 
جایی که به نظر می رســد حضــور در بازی های 
ملــی زیر نظــر فیفــا از جمله جــام جهانی، در 
انتخاب بهترین بازیکــن قاره نقش چندانی ندارد 
و کنفدراســیون فوتبال آســیا بیشتر توجهش به 
مســابقاتی اســت که زیر نظر این کنفدراسیون 
برگزار می شود. اینگونه که مثا قهرمانی در لیگ 
قهرمانان آسیا و یا موفقیت در جام ملت های قاره 
می تواند شانس بیشتری را برای گرفتن توپ طا 
به بازیکنان بدهد. شــانس بیرانوند هم شــاید به 
خاطر جام نگرفتن پرســپولیس سوخت و چه بسا 
اگر پرونده لیــگ قهرمانان 201۸ با قهرمانی تیم 
برانکو بسته می شد، ای اف ســی پیش از همه نام 
علیرضا بیرانوند را در فهرست بهترین بازیکنانش 
می نوشــت و شاید حتی او را به توپ طا میهمان 

می کرد.
هنوز البته فرصت هســت و بیرانوند که حاا 
پخته تر هم شده، می تواند از حاا برای توپ طای 
ســال 2019 خیــز بردارد. راهش هم باز اســت؛ 
قهرمانــی با تیم ملی در جــام ملت های پیش رو و 
قهرمانی با پرســپولیس در لیــگ قهرمانان فصل 
آینده. البته این به شــرطی است که او همچنان 
بخواهد درون دروازه پرســپولیس بایســتد و به 

تجربه فوتبال در اروپا فکر نکند.
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در خانه حتی یکی از اصحاب رسانه ایران حضور ندارد

کی روش: نفاق و دو دستگی باعث شرم است
ونزوئاراانتخابکردیمچونفوتبالخوبوچشمنوازیبازیمیکند

کارلــوس کــی روش در کنفرانــس 
مطبوعاتــی قبل از دیــدار مقابل ونزوئا 
از فدراسیون  گفت: »تشــکر خودمان را 
فوتبال قطر و شیخ حمد رییس فدراسیون 
فوتبال قطــر به خاطر اینکه در بازی تیم 
ملــی ایران برابــر ونزوئــا از ما حمایت 
کردنــد تا روند آماده ســازی خودمان را 
قبــل از جام ملت ها به خوبی انجام دهیم 

اعام می کنیم.«
وی در ادامــه گفت: »بدون شــک 
فوتبال آسیا روزهای حساسی را پیش رو 
دارد و هــر 24 تیــم برای آماده ســازی 
در جــام ملت ها در حال تاش هســتند 
متاســفانه  امــا همانطور کــه می دانید 
امــکان بازی با تیم هــای آفریقایی وجود 
نــدارد. همینطور تیم هــای اروپایی هم 
درگیر مســابقات لیگ اروپا هستند و به 
همین خاطر رابطــه خوب ما با آمریکای 
جنوبی توانســت بازی های آماده ســازی 
خوبی مقابل تیم هایــی مانند ترینیداد و 
توباگو، بولیوی و حاا ونزوئا ایجاد کند. 
امیدواریم بازیکنان بتوانند با آماده سازی 
خوب و بیشــتر و دو  چنــدان برای جام 

ملت ها آماده شوند.«
کی روش در پاسخ به سوال خبرنگاری 
در مورد عملکرد درخشان تیم ملی ایران 
در جــام جهانی روســیه و میزان آمادگی 
ایران در راه آماده ســازی مســابقات جام 
ملت هــا گفــت: »مطمئنــا تیم هایی که 
نتیجه  دارند می توانند  بهتری  آماده سازی 
بهتری کســب کنند. تیم هایی مانند ژاپن 
و کره جنوبی و اســترالیا فاصله زیادی از 
بعد توسعه و آماده ســازی با سایر تیم ها 
دارند. در ســمت دیگر هم تیم هایی مانند 
عربستان و امارات و قطر  آماده سازی بسیار 
خوبی را انجام دادند. ضمن اینکه بازیکنان 
خوبــی را در اختیار دارند و رســیدن به 
مرحله نیمه نهایی جــام ملت ها می تواند 
کســب مدال را به دنبال داشــته باشد و 
ما هم امیدوار هســتیم و فکــر می کنیم 
که می توانیم خودمان را به چهار تیم اول 
جام ملت ها برسانیم اما قطعا تیم هایی که 
آماده سازی بهتری داشته باشند می توانند 
در این مرحله حضور داشــته باشند. البته 
چند نفری را می شناسیم که در این مدت 
خواب بودند ولی آماده ســازی هرچه بهتر 
می تواند به ما کمــک کند تا به آن تیم ها 
برســیم و البته کشــور هایی مانند چین، 
اردن، بحریــن و عمان را هــم نمی توانیم 
فراموش کنیم، حتی ازبکستان که تیم های 

بسیار خوبی دارند.«

وی در پاسخ به سوال خبرنگاری در 
مورد علت انتخاب تیــم ملی ونزوئا که 
بازیکنان سرشــناس و خوبی که شــاغل 
در تیم های نیوکاســل و اودینزه و ... دارد 
گفت: »علت انتخاب ونزوئا این است که 
این تیم فوتبال خوب و چشم نوازی بازی 
می کند و بازیکنانی تکنیکی و با قدرت و 
توانایی باا دارد که عده زیادی از آنها در 
لیگ های اروپایی مشغول فعالیت هستند. 
ضمن اینکه ما می خواســتیم پیشــرفت 
فوتبــال خودمان را در طول یک ســال 
گذشــته به خاطر اینکه یک ســال پیش 
با این تیــم بازی کرده بودیم مشــاهده 
کنیــم. تیم ملــی ونزوئا در بــازی آخر 
خود توانست با نتیجه مساوی دیدار خود 
مقابل ژاپن را پشت سر بگذارد. تیم ملی 
این کشور خیلی خوب است و بازیکنان با 

کیفیتی دارد.«
کی روش در پاسخ به سوالی در مورد 
ســابقه مربیگری اش در ایــران و حضور 
چند ساله در تیم ملی و اینکه آیا با توجه 

به نتایج جام های جهانی گذشته می توان 
گفت که ایران قهرمان آســیا می شــود،  
ادامــه داد: » اجازه دهید خیلی شــفاف 
بگویم. جام ملت ها از همه مسابقات دیگر 
بسیار دشــوارتر است. وقتی ایران به جام 
جهانی روسیه یا برزیل رفت برای شرافت 
و اعتبــار و وجاهــت تیم و کشــور بازی 
کردیم. اما اان و در جام ملت ها آمده ایم 
که قهرمان شویم و مقام کسب کنیم و در 

یک سطح دیگر بازی خواهیم کرد.«
وی افزود: »قطعا در این مســابقات 
حضور خواهیم داشت تا در کنار تیم های 
دیگر مانند ژاپن و استرالیا و چین و قطر 
و امارات بتوانیم به موفقیت دســت پیدا 
کنیم. قطعا جام جهانی خوبی را پشت سر 
گذاشــتیم و تیم اول آسیا هستیم اما این 
به ما کمکی نخواهد کرد که در بازی های 
بعدی برنده باشیم. کاری که دیروز انجام 
دادیم برای فردای مــا نتیجه ای ندارد و 
قطر سخت مشــغول آماده سازی است و 
عربســتان و عمان و اردن و چین نیز در 

حال آماده سازی سخت هستند.«
سرمربی تیم ملی گفت: »این مطلب 
را من همیشــه به ایران می گویم که باید 
آماده سازی خوب داشــته باشید. باید با 
تیم ملی مــان و با یک حمایت و حفاظت 
خوب به جام ملت ها پا بگذاریم ، نه با این 
شــرایط فعلی که در خانه داریم که حتی 
یکی از اصحاب رسانه ایران حضور ندارد. 
این اتفاق برای هیچ یک از تیم های ملی 
که می خواهند مقــام بیاورند نمی افتد. از 
ژاپن و کره جنوبی و قطر گرفته تا امارات 
و دیگر تیم ها. قطعا نفاق و دو دستگی که 
بعضی ها در تاش برای ایجاد آن در تیم 
ملی هستند غیر قابل قبول است و این دو 

دستگی باعث شرم است.«
کی روش در ادامــه گفت: »البته در 
همین لحظــه افرادی هســتند در طول 
آماده ســازی تیم ملی که خوابیده اند. این 
فرمول مناســبی بــرای قهرمانی در جام 
ملت ها نیســت و ما بازیکنــان و مربیان 
حتی بــا در نظــر گرفتن اینکــه داریم 

تنها این کار را انجام می دهیم ولی ســر 
حد تاش مان را همانطــور که در برزیل 
و اســترالیا و روســیه انجام دادیم به کار 
خواهیم بســت و مســیرمان را با در نظر 
گرفتن این امــر که برای مردم کارمان را 

انجام می دهیم ادامه خواهیم داد.«
وی در پایــان گفــت: »برای آن 70 
میلیــون نفری که بــه خیابان ها آمدند و 
بعد از موفقیت در جام های جهانی شادی 
کردنــد بازی خواهیم کــرد. اتفاقاتی که 
درون خانه در حال رخ دادن است با توجه 
به عدم همبستگی و دو دستگی به وجود 
آمده به هیچ عنوان قابل قبول نیســت و 
اگر بخواهیم در امارات موفق شــویم باید 
کنار هــم و متحد باشــیم. پیام صریح و 
شفاف من این اســت که این مسوولیت 
و  ورزش  وزارت  و  فوتبــال  فدراســیون 
جوانان اســت که از تاش ها برای ایجاد 
شــکاف درون تیم ملی  جلوگیری کنند. 
بازیکنان و تیم ملی فوتبــال و هواداران 

فوتبال ایران مستحق این نیستند.«

پاسخگرشاسبیبهکیروش
 لیدرهای ما در 

 جام جهانی حامی
 تیم ملی بودند

حمیدرضا گرشاسبی که برای 
مقابل  پرسپولیس  بازی  تماشای 
پیکان در ورزشــگاه حاضر شده 
خبرنگاران  بــه  بازی  از  بعد  بود 
آن  از  بعد  هر شــکل  »به  گفت: 
به  آســیایی  سنگین  مسابقات 
تصمیم ســازمان لیــگ احترام 
گذاشــتیم و با توجــه به اینکه 
ســازمان لیگ مصر بــود بازی 
برگزار شود ما هم به قانون احترام 

گذاشتیم.«
از  »بعضــی  افــزود:  وی   
بازیکنان تیم ما از سفر به تهران 
آمدند و حتی یک جلســه هم با 
زمین  به  و  نکردنــد  تمرین  تیم 
آمدند. دیدید که با نیمکت خالی 
و با تدبیــر برانکو، با وجودی که 
بود  رفته  مرخصی  به  ما  سرمربی 
بازی را بردیم. می دانید که برانکو 
در مرخصی بــود و ما با او تماس 
گرفتیم که فوری برگردد و با وجود 
اینکه خیلــی ناراحت بود ولی به 
قانون احترام گذاشت و خوشحالم 
بردیم.«  را  بــازی  نهایت  در  که 
ادعای  در خصوص  گرشاســبی 
و عضو سابق  خبرنگار عربستانی 
ای اف سی مبنی بر اینکه بیرانوند 
به خاطر محرومیت پرسپولیس از 
پنجره نقل و انتقاات نتوانســت 
بازیکن  کسب  گزینه  سه  بین  در 
گفت:  بگیرد،  جای  آســیا  سال 
بیرانوند  »این مسائل نیست. حق 
است که به عنوان بهترین بازیکن 
آسیا انتخاب شود.« او در خصوص 
اینکه کارلــوس کی روش مدعی 
با حضور در استادیوم مورد  شده 
تهدید فیزیکی و کامی لیدرهای 
باشــگاه قرار گرفته است، گفت: 
»این را از شــما می شنوم و باور 
نکردنی اســت. اگر این موضوع 
ادعای  به  توجه  با  و  وجود داشت 
در  در خصوص شکایت  ایشــان 
این رابطه، مسلما کمیته انضباطی 
برخورد می کرد. مطمئنا باشــگاه 
پرســپولیس مثل همیشه حامی 
تیم ملی کشــور است و همواره 
نشان  را  خود  همکاری  و  حمایت 
داده اســت. باید یادآور شــوم 
لیدرهای ما همان کسانی هستند 
که در جــام جهانی با تمام وجود 
پرداختند  ملی  تیم  از  حمایت  به 
و هیچ وقت نســبت به تیم ملی 
نداشته اند.«  موضع  کشورشــان 
بعــد از پایان بــازی حمیدرضا 
گرشاسبی به همراه محمد انصاری 
بود  آمده  استادیوم  به  با عصا  که 
در رختکن سرخپوشــان حضور 

پیدا کردند.

تعویض چمن مصنوعی کمپ
در ادامــه اقدامــات عمرانــی مرکز 
ملی فوتبــال، فعالیت های پایانی عملیات 
تعویض چمن مصنوعی مرکز ملی فوتبال 
آغاز شد. این پروژه برای ترمیم زیرسازی 
و نصب چمن مصنوعی جدید اســتاندارد 
بین المللی که توســط فیفا تامین شده، 
آغاز شــده و ظــرف دو ماه آینــده این 
زمین جهت اســتفاده تیم های ملی قابل 
اطراف  اســت. ســنگفرش  برداری  بهره 
این زمیــن، نصب نیمکــت، پخش مواد 
ســیلیس و گرانول در این پروژه صورت 
گرفتــه و تامین هزینه های آن با پیگیری 
فدراســیون فوتبال، از طریق فیفا تامین 

می شود.
عصر یکشــنبه هم انجــام اقدامات 
سیلیس و گرانول چمن مصنوعی صورت 

گرفت.
 

ماقات مسووان امید با سفیر
حمید اســتیلی به همراهی حسین 
کانــی و بهــزاد آزاد صبح دوشــنبه با 
حضور در ســفارت جمهوری اســامی 
ایران با حجت ااســام والمسلمین نوری 
شاهرودی، سفیر ایران در مسقط دیدار و 
دقایقی گفت و گو کردند. استیلی، مدیر 
تیم امید در این دیدار گزارشــی از روند 
آماده ســازی این تیم ارائه داد همچنین 
حجت ااســام نوری شــاهرودی ضمن 
آرزوی موفقیــت برای تیــم ملی فوتبال 
امیــد ایــران در این دیــدار تاکید کرد 
که سفارت جمهوری اســامی ایران در 
مســقط آمادگی خــود را جهت هرگونه 
همــکاری و حمایــت از تیم هــای ملی 

فوتبال ایران اعام می کند.
 

طارمی و ابراهیمی در 
جمع بهترین خارجی  ها

روزنامــه العــرب قطر گــزارش داد 
تیم هــای حاضر در لیگ ســتارگان قطر 
با وجود ســطح فنی ضعیف بســیاری از 
بازیکنــان خارجی در فصــل جاری این 
رقابت هــا در فصل نقــل  و انتقاات ماه 
آینده میادی به دلیل بدهی ها نمی توانند 
بازیکن خارجی جذب کنند. این روزنامه 
قطری سپس اســامی تعداد محدودی از 
بازیکنان خارجی برجســته 2 فصل اخیر 
لیگ ســتارگان را اعام کرد که در میان 
آنها اســامی 2 ملی پوش ایرانی نیز دیده 
می شــود. بغداد بونجاح، ژاوی هرناندس، 
یوســف العربی، نــام تائه هــی، مهدی 
طارمی، تاباتا، وســلی اســنایدر، ساگبو، 
محمد مــواس، محســن متولــی، امید 
ابراهیمــی و گابی هرناندس از جمله این 

بازیکنان هستند.

بااستفادهازظرفیتهایقانونیدرفدراسیونماندهایم
تاج: هیچ اصراری برای ماندن و دور زدن 

قانون نداریم
رییس فدراســیون فوتبــال می گوید که تا حاا خــودش و اعضای هیات 
رییســه قانونی به فعالیت خود ادامه داده اند و می خواهند استقال فدراسیون را 
حفظ کنند. مهدی تاج دیروز)دوشنبه( در نشستی که با سردبیران روزنامه های 
ورزشــی داشــت، توضیحاتی در مورد ماجراهای مربوط به بازنشستگی خود و 

اعضای هیات رییسه فدراسیون فوتبال ارائه داد که در ادامه می خوانید.
*در مــورد اینکــه می گوینــد طــی این مدت جلســاتی برگزار شــده و 
صحبت هایی مطرح شده)جهت ادامه کار اعضای هیات رییسه فدراسیون فوتبال 
و رییس فدراســیون فوتبال( ولی واقعا در این مدت هیچ درخواستی برای ماندن 
نداشــته ام و با وزیر یا مجلس یا ارگان های دیگر هم درخواســت جلسه در این 
مورد نداشته ام. اان هم که این صحبت ها مطرح می شود، نمی خواهم به اظهارات 

نادرست و غرض ورزانه برخی افراد پاسخ بدهم چون قابل اعتنا نیستند.  
*واقعیت این اســت که خودمان را همواره 
مکلف بــه پاســخگویی به مردم می دانســتیم و 
می دانیم. برخی از آدم های محترم مثل نمایندگان 
مجلس و اهالی فوتبال سوالی در مورد بازنشستگی 
در فدراسیون فوتبال برایشــان پیش آمده است. 
قبل از هر چیز باید از همراهی صمیمانه رسانه ها 
در این خصوص تشــکر کنم و از نظرات دلسوزانه 
جامعه فوتبال هم تشکر می کنم و توضیح می دهم 

که ماجرا از چه قرار است.
*تاش هیات رییسه فدراسیون فوتبال طی 
ایــن مدت بر این بوده که مبــادی قانونگذاری را 

با موضوع اساســنامه فدراســیون فوتبال و الزاماتی که دارد، آشنا کند و این کار 
معنی اش ابی نیســت، چون در انتهای این مصاحبه خواهید فهمید که منظور 

چه بوده است.
*بــه هر حال باید بدانیم که فوتبال چه وضعیتی دارد؛ اینکه دولتی اســت 
یا خصوصی و اینکه این موضوع چه شــرایطی بــرای ما رقم می زند. موردی که 
می خواهم تیتر همه این بحث ها باشــد، اینکه موضوع مهدی تاج نیست؛ موضوع 
اصلی راجع به حفاظت از کیان فوتبال کشــور و حفظ الزامات مربوطه اســت و 

شخص مهدی تاج مطرح نیست.
*ما هیچ گونه قانون گریزی در هیات رییسه فدراسیون فوتبال نداریم و هیچ 
فرد یا نهادی هم بااتر از قانون نیست و اگر این موضوع رعایت نشود، اصا خوب 

نیست. سرلوحه کار ما را هم قانون تشکیل می دهد.
*اگر هم تــا اان مانده ایم )ابتدا می گفتند تا 15 آذر و حاا می گویند تا 6 
آذر( به این دلیل اســت که بی ثباتی اصا به نفع فوتبال نیست و همیشه گفته ام 
بایــد ثبــات را حفظ کنیم. تا روزی که هســتیم، کار می کنیــم، روزی که باید 
برویــم هم می رویم. اان مدام می گوینــد می روند یا نمی روند. بنابراین هیچ کار 
غیرقانونی در فدراسیون فوتبال صورت نگرفته و تاسف می خورم برای عده ای که 

حرف های زیادی طی این مدت زده اند.
*هیچ کار غیرقانونی تا حاا در فدراســیون فوتبال انجام نشده و فوتبال را 
هم نگذاشــته ایم بی ثبات شود؛ حتی ما پاسخ دبیر کل فیفا را هم که از ما سوال 
کرده بود، نداده ایم تا خدای نکرده مشــکلی پیش نیاید و صداقتمان را هم نشان 
دادیم. شاید کمیته المپیک مکاتبه کرده باشد ولی ما از طریق فدراسیون تاکنون 
هیچ مکاتبه ای با فیفا و شخص اینفانتینو و کنفدراسیون فوتبال آسیا نداشته ایم.
*انتشــار فیلم مربوط به مصاحبه عادل فردوسی پور و جیانی اینفانتینو در 
اختیار خیلی ها بود ولی هیچ کس منتشــر نکرد؛ یکی از نمایندگان )قاضی زاده 

نماینده ارومیه( اجازه انتشار این فیلم را داده اند و من اصا در جریان نیستم.
*اینفانتینو و فیفا همه مســائل فوتبال مــا را رصد می کنند، مثا در بحث 
داماش ما به آنها اعام کردیم که این باشــگاه ورشکست شده ولی آنها فورا نامه 
زدند کــه پس این داماش که در جام حذفی بــازی می کند با داماش قبلی چه 
فرقی دارد؟ بعد از این اتفاق هم سازمان لیگ را 19 هزار فرانک سوییس جریمه 
کردند. یک بار هم درباره عربســتان از ما سوال کردند. رییس فیفا هیچ جلسه ای 
نداشــت و فقط از ما سوال کرد که موضوع چیســت. ما گفتیم داریم در داخل 
موضوع را مدیریت می کنیم. شــیخ سلمان با وزیر جلسه داشت و اگر وزیر صاح 

دانست، توضیح می دهد.
*هیچ اصراری برای ماندن و دور زدن قانون نداریم. تا جایی که قانون اجازه 
دهــد می مانیم. اگر قانون اجازه دهد می مانیم و اگر اجازه ندهد، کاری نخواهیم 

کرد. ما تاکنون با استفاده از ظرفیت های قانونی در فدراسیون مانده ایم. 

خبرمصاحبه

به نقل از ســایت اخبــار عراق، 
باسیل کورسیس مدیر تیم ملی عراق 
با اعام منتفی شــدن بازی تدارکاتی 
ایــن تیــم مقابــل عمان کــه جهت 
 2019 ملت هــای  جام  آماده ســازی 
آســیا تدارک دیده شــده بود، گفت: 
»فدراســیون فوتبال عمان درخواست 
عراق برای بازی تدارکاتی را به خاطر 
مســائل فنی مرتبط با پیــم وربیک، 
ســرمربی هلندی تیم ملی این کشور 
رد کرد.« حــاا اینکه چرا پیم وربیک 

نخواســته با عراق بازی کند مشخص 
نیســت. مدیر اداری تیم ملی فوتبال 
عــراق درباره روند آماده ســازی برای 
حضور در جام ملت های آســیا گفت: 
»تمرین های آماده سازی این روزها در 
باشگاه الشباب امارات ادامه دارد و روز 
سه شــنبه در بازی تدارکاتی با بولیوی 
ســرمربی  کاتانچ،  می شــویم.  مواجه 
اســلوونیایی نیز بر جنبه های مختلف 
آماده ســازی مطلوب تیم ملی فوتبال 

عراق تمرکز می کند.«

عبدالکاظم طالقانی، یکی از اعضای 
هیات رییسه فدراسیون فوتبال که البته 
به  فدراســیون  بازنشســته های  از  یکی 
حساب می آید مصاحبه عجیبی انجام داد 
و درخواست جالبی از مهدی تاج داشت. 
هر چند درخواســت طالقانی خیلی زود 
اجابت شــد و تــاج دربــاره ماجراهای 
به  مفصلــی  توضیحــات  بازنشســتگی 
رسانه ها داد.« اما مصاحبه کوتاه طالقانی 
وقتی عجیب تر به نظر می رســد که او از 
طریق رسانه ر سمی فدراسیون به برخی 

مدیران سابق فوتبال که حاا اپوزیسیون 
این فدراســیون هســتند، تاخت: »البته 
منظــورم، انتقــادات کینه توزانه افرادی 
نظیــر امیر عابدینی، امیــر حاج رضایی، 
امیررضا واعظی  آشــتیانی و دو سه نفر 
دیگر نیســت، بلکــه بــرای نمایندگان 
محترم مجلس اســت کــه برخی از آنها 
محترمانه انتقاداتــی را مطرح کرده اند و 
برای مردم شــریف ایران ازم است که 
حقایق، واقعیت ها و مواضع فدراســیون 

فوتبال تشریح شود.«

حمید اســتیلی با اظهــار رضایت 
از اردوی تیــم امید در مســقط گفت: 
»نخســتین هتلی که بــرای اقامت ما 
انتخــاب کــرده بودند شــرایط خوبی 
نداشــت اما با رایزنی کــه کردیم محل 
اقامت تیم تغییــر کرد و حاا در همان 
هتلی حضور داریم کــه خود تیم امید 
عمان مستقر است. باید بگویم همه چیز 
بسیار خوب و مناســب است. بازیکنان 
روز یکشــنبه تمرین شــادابی را برگزار 

کردنــد. دیروز هم تمریــن دیگری در 
زمین اصلی ورزشــگاه ســلطان قابوس 
برگزار کردیــم و برای مســابقه آماده 

می شویم.«
مدیر تیــم امیــد همچنین گفت: 
»ماقاتی با ســفیر محتــرم جمهوری 
اســامی ایران در مســقط داشتیم که 
ایشان شــخصیت بســیار مثبتی دارند 
و همچنین نســبت به ورزشــکاران هم 
همیشه لطف داشــته اند و با تمام توان 

حمایت می کننــد. جا دارد از ایشــان 
تشکر کنم. همچنین باید تشکر کنم از 
مسووان فدراسیون فوتبال که حمایت 
بسیار ارزشــمندی از تیم امید کردند. 
می دانیم در این شــرایط ارزی برگزاری 
بازی های تدارکاتی بســیار سخت شده 
اما این بازی برای ما ارزش زیادی دارد 
و امیدواریم این رونــد همچنان دنبال 
شود تا پیش از آغاز مسابقات، بازی های 
تدارکاتی خوب و مفیدی برگزار کنیم.«

فوتسال  دبیر کمیته  کاظم سلیمانی 
فدراســیون فوتبــال اعام کــرد پس از 
برگزاری انتخابات مختلف بین هیات های 
فوتبــال و باشــگاه ها در نهایــت اعضای 
مجمع به طور کامل مشــخص شــدند و 
مجمع فوتسال برای انتخاب هیات رییسه 
جدیــد اوایل آذر ماه برگزار خواهد شــد. 
وی در پاســخ به این پرسش که با توجه 
به موضوع بازنشســتگی علی کفاشیان آیا 
او مشــکلی برای حضــور در این مجمع 

ندارد، گفت: »کفاشیان بازنشسته نیست! 
اصًا اعضای هیات رییســه فوتسال هم به 
هیچ عنوان حقوقــی دریافت نمی کنند و 
شامل این قانون نمی شوند. سازمان لیگ 
به طور کلی وابســته بــه بخش خصوصی 
است و بحث آن کامًا با فدراسیون فوتبال 
تفاوت دارد. سازمان لیگ فوتسال به طور 
کامل خصوصی و به صورت یک شــرکت 
جداگانه انتخابات خــود را برگزار خواهد 
کرد. کًا ســازمان لیــگ، کادر اجرایی و 

سازمانش بخش خصوصی هستند!« دبیر 
کمیته فوتســال با اعام اینکه 14 نفر از 
اعضای مجمع به عــاوه مهدی تاج، علی 
کفاشــیان و دبیرکل فدراســیون فوتبال 
اعضای مجمع فوتسال را تشکیل خواهند 
داد، گفــت: »اکنون ما گزارشــات هیات 
رییسه، حسابرسی و دیگر زمینه ها را برای 
برگزاری مجمع فراهم می کنیم تا ان شاءا... 
این مجمع را بدون مشکل در موعد مقرر 

برگزار کنیم.«

پیم وربیک نخواست با عراق بازی کند!

حمله عجیب عضو هیات رییسه به اپوزیسیون فدراسیون فوتبال

استیلی: می دانیم چقدر برگزاری بازی تدارکاتی سخت شده

ادعای دبیر کمیته فوتسال؛ کفاشیان بازنشسته نیست!

تیــم ملی بعد از پیروزی یک بر صفر در 
پنجشــنبه بارانی تهران، امشــب در دوحه با 
ونزوئا روبه رو می شــود. حاشیه های روزهای 
اخیر اطــراف تیم ملی به قدری زیاد بوده که 
سفر به قطر و بازی خارج از خانه را باید یک 
اتفاق مثبت دانست. برای کی روش که تیمش 
را برای جام ملت های آسیا آماده می کند، بازی 
با ونزوئا یکی از آخرین فرصت هاســت. او در 
بازی با ترینیداد ترجیح داد بیشتر از بازیکنان 
تازه وارد اســتفاده کند و انتظار می رود مقابل 
ونزوئــا دوبــاره از بازیکنــان اصلی اش مثل 
بیرانوند، طارمی و آزمون استفاده کند. سامان 
قدوس هم کــه برای بازی قبلــی در تهران 
حضور نداشــت، در دوحه به تیم اضافه شده 
و به احتمال زیاد در ترکیب اصلی خواهد بود. 
ونزوئا که برای کوپا آمریکا آماده می شــود، 
در سه بازی اخیرش توانسته به دو برد و یک 
تساوی برسد. این تیم توانست پاناما و امارات 
را با نتیجه مشــابه دو بر صفر شکست دهد و 
چند روز قبل در خانه ژاپن به تساوی یک بر 

یک رسید.
ونزوئا با هدایــت رافائل دودامل حدود 
یک ســال پیش در شــهر نایمخن هلند هم 
مقابــل تیم ملی قرار گرفــت که یک بر صفر 

شکست خورد. زننده تک گل این بازی علیرضا 
جهانبخــش بود که به دلیــل مصدومیت در 
این اردو حاضر نیســت و در باشگاه برایتون 

مشغول درمان پای آسیب دیده اش است.
ونزوئا در تســاوی مقابــل ژاپن برنامه 
مربی اش در بازی با پاس هــای کوتاه و نفوذ 

از کناره ها را به خوبی اجرا کرد.
ونزوئــا بازیکنان مطرحی دارد و همین 
مایه امیدواری است که این تیم بتواند محک 
خوبی برای تیم ملی باشــد. توماس رینکون، 
کاپیتــان این تیم کــه ســابقه عضویت در 
یوونتوس را هــم دارد، حاا عضو تیم تورینو 
اســت. او در دقایق آخر بازی با ژاپن از روی 
نقطه پنالتی تیمش را به گل تســاوی رساند. 
ســالومون روندون، مهاجم نیوکاســل که به 
تازگی مصدومیتش را پشت سر گذاشته هم با 
21 گل ملی مطرح ترین گلزن این تیم است. 
داروین ماچیــس، دیگر مهاجم این تیم عضو 

اودینزه است.
رومو،  رافائل  ونزوئــا:  احتمالی  ترکیب 
روبرتو روســالس، جــان چانســلور، ناهوئل 
فرارسی، لوئیس ماگو، جونیور مورنو، توماس 
رینکون، یانــگل ریرا، جان موریــو، داورین 

ماچیس، سالومون روندون.

روزبــه  پیــش  روز   40 حــدود 
وثوق احمدی، رییس کمیته تعیین وضعیت 
فدراســیون فوتبال بــه دایلی که هیچ گاه 
به شکل دقیق اعام نشــد، از سمت خود 
اســتعفا کرد و به فعالیتــش پایان داد، اما 
هنوز وضعیت این کمیته مشــخص نیست. 
تمام همــکاران و معاونان وثوق احمدی نیز 
همزمان با وی استعفا کردند تا عما در این 
مدت این کمیته به طور کامل تعطیل باشد. 
البته این خبر اوایل آبان ماه رســانه ای شد 
امــا عما از 20 مهر کمیته تعیین وضعیت 

فعالیتی نداشت.
کمیته تعیین وضعیت ســال گذشته 
عیــن حــال  در  و  فعال تریــن  از  یکــی 
تاثیرگذارتریــن ارکان قضایی فدراســیون 
فوتبال به شــمار می رفت که در راســتای 
شفاف ســازی مطالبات بازیکنان و مربیان، 
همچنین بدهی باشگاه ها تاش گسترده و 
دقیقی انجام داد. ایــن فعالیت ها منجر به 

احقاق حقوق بســیاری از طلبکاران شد اما 
به دایل نامشــخص روزبه وثوق احمدی به 
کار خود پایان داد و با اعام اســتعفا رسما 

کناره گیری کرد.
روز 6 آبــان یعنی حدود 22 روز قبل، 
فدراسیون فوتبال اطاعیه ای صادر و اعام 
کرد: »فعالیت های مربوط به کمیته تعیین 
با انتخاب  وضعیت مطابق برنامه های قبلی 
مســوول جدید در روز دوشنبه هفته آینده 
در فدراســیون فوتبال تداوم خواهد یافت« 

اما این اتفاق اما هنوز رخ نداده است.
 رییس کمیته انضباطی گفته موضوع 
برخی از پرونده های مراجعان به این کمیته 
ارتباطی به مســائل انضباطی ندارد و باید 
در کمیته تعیین وضعیت بررســی شــود، 
اما سوال این اســت که با توجه به شرایط 
موجود، شاکیان چگونه می توانند به کمیته 
بدون مسوول و ســردرگم تعیین وضعیت 

مراجعه کنند؟

نبرد تکراری، از نایمخن تا دوحه

کمیته تعیین وضعیت چه شد؟

ایران-ونزوئا،18:30

40روزازغیرفعالشدناعضایقبلیگذشت

اعضای تیم ملی فوتبال امید که صبح یکشنبه وارد عمان شدند نخستین تمرین 
خود را از ساعت 20 همان روز در زمین شــماره 2 ورزشگاه سلطان قابوس آغاز 
کردند. در این تمرین اســتیلی و کرانچار مدیر و سرمربی تیم امید دقایقی پیش 
از آغاز تمرین با بازیکنان صحبت کردند. این تمرین در شــرایط ایده آل جوی و با 
شادابی و نشاط اعضای تیم برگزار شــد. دیروز هم از ساعت 19 در زمین شماره 
2 ورزشگاه ســلطان قابوس آخرین تمرین قبل از بازی با تیم میزبان برگزار  شد. 
همچنین ساعت 21:30 جلســه آنالیز بازی تیم امید عمان با حضور اعضای کادر 
فنی در محل هتل گلوری باور برگزار شــد. گفتنی اســت تیم امید ایران امروز 
سه شنبه در ورزشگاه سلطان قابوس مسقط مقابل تیم امید عمان قرار می گیرد.

عکس نوشت
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 موضوع اساســنامه کمیته ملــی المپیک این 
روزهــا در هیــات اجرایی به صــورت جدی مطرح 
شــده و قرار اســت بعد از جمع بندی تغییرات در 
هیــات اجرایی و توافق بر ســر بندهایــی که قرار 
اســت تغییراتی در آن صورت گیرد، این اساسنامه 
در فاصلــه یک ماه مانده تا مجمع کمیته در اختیار 

اعضای مجمع قرار گیرد.
کمیتــه ملی المپیک قصد دارد دی ماه مجمع 
ســالیانه خود را برگزار کند که بررسی اساسنامه و 
بندهایی که قرار اســت تغییر کند، دســتور جلسه 
اصلی این مجمع است؛ مجمعی که به نظر می رسد 
پیش از موعدش، در ارتباط با تغییرات قانع می شود.

روال کار به این ترتیب است که این اساسنامه 
ابتدا در هیات اجرایی، سپس مجمع و در ادامه هیات 
وزیران و کمیته بین المللی المپیک، مطرح می شود 
و با طی این مراحل و گرفتن تاییدیه همه بخش ها 
قابل اجراست و صالحی امیری هم می خواهد همین 

راه را برود. به همین خاطر به کمیســیون اجتماعی 
دولت عنوان کرده، اساســنامه ای که قبا و در زمان 
مدیریت کیومرث هاشــمی به هیات وزیران ارسال 
شــده بود، فعا از دســتور کار خارج شود تا مجمع 

درباره تغییرات تصمیم بگیرد.
تغییراتی که از ســوی هیات اجرایی فعلی در 
نظر گرفته شده، برخاسته از مشکاتی است که این 
روزها برای ورزش پیش آمده و سکوتی که اساسنامه 
دارد. مثــل اینکه اگر عضوی از هیــات اجرایی به 
واســطه بازنشستگی، مجبور شــود از فدراسیونش 
کنار بــرود، تکلیفش چیســت؟ در دوره های قبل 
اعضا حتی اگر از فدراسیون شــان برکنار می شدند، 
به عضویت شــان ادامه می دادند امــا این موضوع را 
نباید نادیده گرفت کــه دلیل عضویت این افراد در 
هیات اجرایی، حضورشان در فدراسیون بوده و حاا 
که در فدراسیون نیســتند، آیا توجیهی برای ادامه 

فعالیت شان وجود دارد؟

قرار اســت مجمــع دی ماه در ایــن رابطه 
تصمیــم بگیرد اما این همه چیــزی که درباره اش 
صحبت می شــود، نیســت. دبیرکل و تغییرش به 
دبیر اجرایــی، موضوع کلیدی اســت که اعضای 
هیات اجرایــی با وجود یکی دو مخالف، درباره اش 
به جمع  بندی رسیده اند. روالی که بر سرش توافق 
حاصل شــده، این اســت که دبیر اجرایی از سوی 
رییس به هیات اجرایی یا مجمع پیشنهاد شود که 
تمایل مجمع به طرح گزینه در مجمع است که به 
این ترتیب هم شأن مجمع حفظ شده، هم رییس 

به گزینه ای رسیده که با او هماهنگ است.
البته اان بین صالحی امیری و شاهرخ شهنازی 
مشــکلی وجود ندارد اما شهنازی شرایط ماندن در 
کمیته را ندارد و اگر مشــکلش تا آذرماه رفع نشود، 
بعد از تصویب اساســنامه، صالحی امیری فردی که 
10 سال ســابقه مدیریت ورزشی دارد و مسلط به 
زبان انگلیسی اســت را معرفی می کند و از مجمع 

برایش رای اعتماد می گیرد که این ویژگی ها نشان 
می دهد دایره افراد واجد شرایط خیلی بزرگ نیست.
در مورد خزانه دار هم همین شرایط وجود دارد 
که اگر تغییر در این بخش هم عملی شــود، هیات 
اجرایی با سه تغییر مواجه خواهد شد. البته در چند 
بند دیگر هم تغییراتی لحاظ می شــود اما خیلی به 
جابه جایی افراد مربوط نمی شــود و بیشتر به شرح 

وظایف مربوط است که البته هنوز قطعی نیست.

 با تصویب اساسنامه جدی کمیته ملی المپیک

3عضوهیاتاجراییمیروند

بعد از آرام شــدن حواشی تلخ ایجاد شده 
بین محمدرضا براری کاپیتان تیم ملی و حسین 
برخواه سرمربی تیم ملی وزنه برداری کشورمان 
تقریبــا می توان گفــت که فعــا وزنه برداری 
روزهای آرام و کم حاشیه ای را سپری می کند. 
روزهایی که قطعا بــرای وزنه برداران ملی پوش 
کشــورمان که در ماه های باقی مانده از ســال 
2018 و ســال آینده )2019( تقویم شــلوغ و 
پرترافیکی را از لحاظ مسابقه  ای و فنی پیش رو 
دارند، غنیمت بزرگی به شمار می رود. غنیمتی 
ارزشــمند که می تواند آنها را به دور از حواشی 
مهیــای حضور و درخشــش در ســال قبل از 

بازی های المپیک 2020 توکیو کند.
فارغ از این موضوعات و مسائل حاشیه ای، 
چند مورد اساســی و مهم ایــن روزها حول و 
حوش تیم ملی وزنه برداری کشــورمان وجود 
دارد که اگر کادرفنــی تیم ملی وزنه برداری و 
مســووان مربوطه به درســتی برای عملیاتی 
کردن آن برنامه ریزی و ســازماندهی نداشــته 
باشــند، می تواند مثل حواشی گذشته مجددا 
کار دست شــان داده و ذهن آنهــا را به جای 
تمرکز روی اهدافی بزرگتر درگیر روزمرگی و 

حاشیه های خودساخته کند.
حســین برخواه و کادرفنی حال حاضر او 
یعنی )اکبر خورشــیدی و علی جباری( بدون 
شــک یکی از بهترین کادرهای فنی چند سال 
اخیر را تشــکیل داده انــد. کادری که حداقل 
از زاویــه دید عموم و افــرادی که از نزدیک با 
حواشی و مسائل پشت پرده تیم ملی و اردویی 
ملی پوشــان آشنا نیســتند، تیمی یکدست و 
آگاه به مســائل فنی روز وزنه برداری به شمار 

می رود اما نکته مهم و البته دردآور داســتان 
همیــن جای موضوع اســت که بــا تمام این 
ظواهر و ویترین بســیار خوبی کــه کادرفنی 
حال حاضــر تیم ملی وزنه برداری کشــورمان 
برای پوشــش برنامه ریزی و سازماندهی فنی 
خــود تدارک دیده و طراحــی کرده، یک پای 
کار یعنی پایه و ســتونی که مربوط می شود به 
جلــب رضایت و حمایت ســتاره های عنواندار 
موجــود در تیم ملی وزنه برداری کشــورمان، 
لنگ می زنــد! لنگی که هر آن ممکن اســت 
جــا خالی کند و یک پایه اصلــی کار را بدون 
پشــتوانه و اهرم کمکی بین زمین و آسمان به 
حال خود رها کند! این حقیقتا چیزی نیســت 
که ما به عنوان نقاد بخواهیم برای آرایش فعلی 

حاکم بر وزنه برداری روا داریم. بلکه موضوعی 
روشن و شفاف است که با استناد بر دعواهای 
مکرر رخ داده بین برخــی وزنه برداران مطرح 
و کادرفنــی که بعضی از آنها ســر باز کرده و 
رســانه ای می شــوند و برخی دیگــر در خفا 
برای آبروداری پنهــان می مانند، نیازی به غلو 
کردن یا هوچی گری های رســانه ای ندارد! این 
موضوع کاما مشخص شده که نسل قدیمی تر 
و عنواندار وزنه بــرداری ایران که برخی از آنها 
حتی ســابقه وزنه  زدن کنار سرمربی تیم ملی 
را نیز دارند، خیلی تابع دســتورات و اعتقادات 
فنی ســرمربی تیم ملی نیستند و به هر شکل 
ممکــن هر دو طرف ماجرا خیلی در کار تیمی 
یکدل نمی شــوند! همین موضوع به نظر ساده 

و پیش پا افتاده یعنی نداشتن تعامل دوسویه 
و تعادل رفتاری در روابط اســتاد و شــاگردی 
و متقابــا عکس این موضوع باعث می  شــود 
کــه به طور مثال آن همه اتفاقات و حواشــی 
تاســف برانگیز بین کیانوش رســتمی، سعید 
علی حســینی یا همین محمدرضــا براری و... 
که انصافــا همواره یکی از وزنه برداران بااخاق 
تیم ملی بوده است با حسین برخواه که او هم 
بی تعارف جزو الگوهای اخاق مدار و ارزشمند 
وزنه برداری ایران به شــمار می رود ایجاد شود. 
بنابراین به نظر می رســد تیم ملی وزنه برداری 
کشــورمان در شــرایط نســبتا بحرانی ایجاد 
شــده بین کادرفنی تیم ملــی وزنه برداری با 
ملی پوشان نسبتا پا به سن گذاشته اما عنواندار 

و سرشــناس، نیازمند داشــتن یک تعدیل گر 
اســت. یعنی اگر به زبانی ساده تر بخواهیم این 
موضوع را بیــان کنیم، باید گفــت، تیم ملی 
وزنه بــرداری اگر می خواهد در آینده به مراتب 
بهتر از چیزی که هم اکنون شــاهدش هستیم 
حرکت کند، عاوه بر تغییر نســل و دگرگونی 
در اوزان مختلف )پوست اندازی(، نیازمند مدیر 
فنی قوی و شاخصی است که بتواند هر زمانی 
که کار از دســت کادرفنی خارج شد با درایت 
و مدیریت قوی ملی پوشان صاحبنام و عنواندار 
را متقاعد کند که در مسیر و چارچوبی حرکت 
کنند که قوانین موجــود می گوید. یا اگر مثل 
همین دعوایی که بین براری و ســرمربی تیم 
ملی وزنه برداری ایجاد شد، اگر مدیر فنی تیم 
ملی وزنه برداری شــخصی بود که ستاره های 
تیم روی حرفش حرف نمی آوردند و از هر نظر 
قبولش داشتند، مطمئنا دیگر شاهد یک چنین 
شلوغ کاری های تبلیغاتی و حاشیه ای برای تیم 
ملی نبودیم. برهمین اســاس، برخی شنیده ها 
حاکی از آن اســت که مســووان فدراسیون 
وزنه بــرداری همان طوری که پیش تر هم گفته 
بودیم، بعــد از خداحافظی بهداد ســلیمی از 
دنیــای قهرمانی، به صورت جــدی دنبال این 
بودند که از ظرفیت باای ســتاره فوق سنگین 
کشورمان و نیز محبوبیت و کاریزمای خدادادی 
ســلیمی بــرای تقویــت کادرفنــی تیم ملی 
وزنه برداری بزرگســاان کشورمان بهره برداری 
کنند اما تا به امروز اگر چه ستاره های عنواندار 
تیم هم از این موضوع استقبال می کنند، ولی 
هنوز بهداد سلیمی سر دوراهی قبول یا رد این 
پیشــنهاد گیر کرده است! البته اینطور به نظر 
می رسد به خاطر شــرایط ویژه جدیدی که در 
تیم ملی بعد از مســابقات جهانی ترکمنستان 
رخ داده است، احتمال حضور بهداد سلیمی در 
پســتی که گفتیم برای تلطیف حواشی ایجاد 
شده، خیلی بیشتر از قبل به نظر می رسد. حال 
بایــد منتظر ماند و دید نظر نهایی مســووان 
فدراسیون وزنه برداری و خود بهداد سلیمی در 
این خصوص چیست؟ آیا آنها در نهایت قبل از 
اعزام تیم به مسابقات قطر کاپ در این خصوص 
به توافق نهایی می رسند یا همچنان قرار است 
در روی همان پاشــنه قبلی برای وزنه برداری 

بچرخد؟

سلیمیدریکقدمیمدیریتفنیتیمملی
حمایتستارههایوزنهبرداریازپیوستنبهدادبهکادرفنی

دختران هندبال به قهرمانی 
آسیا می روند

ترکیب مسافران پای 
پرواز اعام می شود

ترکیــب نهایی تیم ملی هندبــال بانوان 
بــرای حضور در رقابت های قهرمانی آســیا در 
ژاپن در پایان اردوی ششم اعام می شود. این 
خبر همراه خبر خوبی می شــود که حکایت از 
اعزام دختران هندبــال به رقابت های قهرمانی 
آســیا دارد. البته یک اما و اگــر باقی می ماند. 

اینکه مبادا در روزهای پیش رو اتفاقی بیفتد.
قهرمانی  رقابت های  از  هفدهمیــن دوره 
بانوان آســیا از 9 آذرماه در شــهر کومو ماتو 
ژاپن آغاز می شــود و به خاطر مشکات ارزی 
و همچنین تغییراتی که در فدراسیون هندبال 
صورت گرفتــه، صحبت هایی درباره عدم اعزام 
تیم ملی هندبال ایران به این رقابت ها شــنیده 
می شــد اما گویا با پیگیری های فدراســیون و 
سرپرست تازه وارد مشکات مالی برطرف شده 
است و مقدمات سفر ملی پوشان در حال انجام 

است.
 با توجه به این شــرایط حاا طاهره مبرا، 
سرپرســت تیم ملی هندبال بانــوان راحت تر 
درباره شرایط ملی پوشان و برنامه های پیش رو 

حرف می زند.
او می گویــد: »قرار بود کــه بعد از پایان 
اردوی پنجم اسامی نفرات نهایی مشخص شود 
اما با مشــورت با دبیر فدراسیون قرار شد که 
اسامی را در اردوی آخر اعام کنیم. البته قرار 
است که برای اردوی آخر 18 یا 19 ملی پوش 
را انتخاب کنیم، چون تعداد اردوها کم بوده و 
نمی خواهیم در انتخابی حقی از کســی ضایع 
شــود. می خواهیم هندبالیســت ها در اردوی 
پایانی نیز فرصت داشته باشند؛ به همین خاطر 
در پایان اردوی ششــم اســامی نفرات نهایی 

مشخص می شود.«
او در پاســخ به این سوال که اردوی آخر 
چه زمانی آغاز می شود، می گوید: »بستگی به 
ســاعت بلیت پرواز دارد. اگر ششــم آذر اعزام 
داشته باشیم اردوها از سوم آذر شروع می شود. 
احتماا ســوم آذرماه اردوی آخــر )متصل به 
اعزام( شــروع خواهد شد. در حال حاضر رزرو 

بلیت برای سفر انجام شده است.«
این رقابت ها از 9 آذر ماه آغاز می شــود و 
تیم ملی هندبــال بانوان ایران در این رقابت ها 
در گروه اول با ژاپن، قزاقستان، ایران، استرالیا 
و نیوزیلند همگروه است و نخستین بازی خود 
را باید 10 آذر ماه مقابل قزاقستان انجام دهد.

 تیم ملی اسلحه سابر 
ایران هفتم جهان شد

تیم ملی اســلحه سابر ایران با 
پیروزی مقابل گرجســتان در رده 
هفتم جام جهانی شمشیربازی قرار 

گرفت.
جــام  از  روز  ســومین  در 
جهانی شمشــیربازی اسلحه سابر 
در الجزایر تیم ملی شمشــیربازی 
ایران در بخش تیمی این رقابت ها 
در جایــگاه هفتــم قــرار گرفت. 
ملی پوشــان ایران در دور اول این 
مســابقات با توجه به قرار داشتن 
در بین هشــت تیم برتر رده بندی 
با قرعه اســتراحت روبه رو  جهانی 
بودند اما در ادامه سابریســت های 
ایران موفق شدند با پیروزی ۴۵ بر 
۳۵ مقابــل اوکراین به جمع 8 تیم 
برتر رقابت ها راه یابند اما در مرحله 
یک چهارم نهایی سابریســت های 
ایــران در دیداری نزدیک با نتیجه 
۴۵ بــر ۴۴ بــه آلمــان باختند. 
ملی پوشان ایران در گام بعدی برابر 
رومانی هم شکســت خوردند و در 
نهایت با برتری مقابل گرجســتان 

در جایگاه هفتم قرار گرفتند.
 تیم های کره جنوبی، روسیه، 
آلمان، ایتالیا، مجارستان و رومانی 
به ترتیب در رده های اول تا ششم 

قرار گرفتند. 
پاکدامن، محمد رهبری،  علی 
فرزاد باهر ارسباران و نیما زاهدی 
تیــم ملی کشــورمان در  ترکیب 
این رقابت ها را تشــکیل می دادند 
و هدایت این تیــم برعهده پیمان 

فخری بود.

هندبال

اتفاق
تازهدر
پوادسرد
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صالحی امیری رییس کمیته ملی المپیک کشورمان می گوید: 
»بــه موفقیت رشــته وزنه بــرداری در میادین پیــش رو بخصوص 

بازی های المپیک 2020 توکیو حتی با دو سهمیه امیدوارم.« 
سیدرضا صالحی امیری در خصوص موفقیت اخیر وزنه برداران 
کشــورمان در رقابت های جهانی عشق آباد می گوید: »کسب عنوان 
ســومی آن هم با تیمی ناقص در مسابقات جهانی ترکمنستان کار 
بزرگی بود که بابت آن به تمام مســووان، کادر فنی و ملی پوشــان 

این رشته تبریک و خســته نباشید می گویم.« صالحی امیری ادامه 
می دهد: »طبق گزارشات مسووان فدراسیون و کارشناسان؛ امسال 
بر خاف ســال گذشــته تمامی کشــورهای مطرح در این رویداد 
حضور داشــتند تا وزنه برداران کشــورمان در رقابتی تمام عیار به 
مصاف حریفان خود بروند و این افتخار بزرگ را به دســت آورند.« 
رییس کمیته ملی المپیک کشورمان یادآور می شود: »این رشته از 
گذشــته های دور برای کشورمان افتخار و پیروزی کسب کرده و در 

اکثر رویدادهایی که شــرکت کرده موجبات شادی و نشاط عمومی 
و جامعه ورزش را فراهم ساخته اســت. به موفقیت وزنه برداری در 
مسابقات پیش رو بخصوص بازی های المپیک 2020 توکیو، هرچند 
با ســهمیه اندک بســیار امیدوارم.« صالحی امیری معتقد اســت: 
»حمایت از تمامی رشــته ها به ویژه رشته های المپیکی و مدال آور 
در دستور کار ستاد عالی و هیات اجرایی کمیته ملی المپیک است 

و در حد و حدود اختیارات و توان مان از آنها حمایت می کنیم.«

 صالحی امیری: 
وزنه برداری 
می تواند حتی 
با دو سهمیه در 
توکیو موفق باشد

معرفی گلف بازان برتر کشور
مسابقات گلف قهرمانی مردان کشــور رده سنی زیر 18 سال با حضور 
28 شــرکت کننده از استان های گلستان، مازندران، خوزستان، چهارمحال و 
بختیاری، زنجان، تهران، اردبیل، کرمان، لرستان و مرکزی طی دو روز برگزار 

شد و برترین ها معرفی شدند.
نتایج نهایی به شرح زیر است:

نتایج تیمی:
مقام اول: استان خوزستان با 2۵1 ضربه

مقام دوم: استان تهران با ۳۴8 ضربه
مقام سوم: استان گلستان با ۳۷0 ضربه

نتایج انفرادی:
نفــر اول: ســبحان ســلیمانی از اســتان 

خوزستان با 82 ضربه
نفر دوم: سورنا صادقی از استان خوزستان 

با 8۳ ضربه
نفر سوم: میاد شینی از استان خوزستان 

با 8۶ ضربه
مراسم اختتامیه با حضور رییس فدراسیون گلف، دبیر فدراسیون، مدیر 
حوزه ریاست فدراسیون، اعضای کمیته فنی و شرکت کنندگان برگزار شد و 

تیم های برتر جوایز خود را دریافت کردند.
 

 دعوت فدراسیون کره از تیم ملی واترپلو
 فدراســیون کره از تیم ملی واترپلو ایران دعوت کرده برای برگزاری 

اردوی مشترک و چند دیدار دوستانه راهی این کشور شود.
با توجه به موفقیت های تیم ملی واترپلو ایران در بازی های آســیایی 
جاکارتا و کسب نشان برنز این رقابت ها، مسووان فدراسیون کره جنوبی 
با دعوت از ملی پوشــان ایران پیشــنهاد برگزاری یــک اردوی تدارکاتی 

مشترک به میزبانی این کشور را دادند.
بر همین اساس ملی پوشان واترپلو ایران در هفته پایانی آذر ماه عازم 
کره جنوبی شــده و عاوه بر برگزاری اردوی مشترک در این کشور چند 

دیدار دوستانه نیز برگزار می کنند.

امضای تفاهمنامه ورزش ایران و بلغارستان
وزیــر ورزش و جوانان برای امضای تفاهمنامه به صوفیه ســفر کرد. 
مسعود سلطانی فر وزیر ورزش و جوانان برای دیدار با همتای بلغارستانی 
و امضای تفاهمنامه در حوزه جوانان و دیدار از زیر ســاخت ها و امکانات 
فنی وارد صوفیه شد. در این سفر امیری مدیر کل ورزش و جوانان کرمان 

وزیر ورزش را همراهی می کند.
 

تیراندازان در لیگ به خط می شوند
لیگ برتر و دســته یک تیراندازی، پنجشنبه و جمعه هفته جاری دنبال 
می شــود. هفته دوم دوازدهمین دوره لیگ دســته یک تیراندازی کشور در 

روز پنجشــنبه )یکم آذر ماه( بــه میزبانی تیم 
تارگت آغاز می شود که در این رقابت ها 10 تیم 
هیات گرمسار، زائر، اردبیل، البرز، ناجا، همدان، 
آنشــان، فواد مبارکه ســپاهان، هوا و فضای 

شهید لطفی و تارگت با هم رقابت می کنند.
همچنیــن در لیــگ برتر مــردان ۶ تیم 
مقاومت، هیات قم، دانشــگاه علــوم انتظامی، 
نزاجا و شرکت ملی حفاری به میزبانی ساچمه 
بیژن روز جمعه )دوم آذر ماه( مسابقه می دهند.

برنامــه رقابت های لیگ برتر به این ترتیب 
است:

جمعه97/9/2
کنترل تجهیزات ساعت 8 انجام می شود.

10:00 � 9:00 تمرین رسمی
10:۳0 فراخوان

12:1۵ � 11:00 مسابقه
1۳:۳0 حضور فینالیست های رشته تفنگ در محل فینال

1۴:00 شروع فینال رشته تفنگ
1۴:۳0 حضور فینالیست های رشته تپانچه در محل فینال

1۵:00 شروع فینال رشته تپانچه

خبرکوتاه

ثبت نــام از کاندیداهای هاکی در 
حالی به پایان رســید که اعام اسامی 
یک نکتــه قابــل توجــه دارد. اینکه 
سرپرســت این روزهای هندبال، برای 
ریاســت هاکی ثبت نام کرده است. با 
اباغ قانون منع بکارگیری بازنشسته ها 
وزارت  ورزشــی،  فدراســیون های  در 
ورزش با مشــخص کردن سرپرســت 
برای ۴ فدراســیون، ثبت نام از نامزدها 
را آغاز کرد که فدراسیون هاکی نیز در 

این گروه قرار داشت. 
البته با فوت بهرام شــفیع، شرایط 
در هاکی قــدری متفاوت شــد اما به 
هر حــال 10 روز فرصت کاندیداها به 
اتمام رســید و در نهایت 11 نفر ثبت 

نــام کردند که در بیــن کاندیداها نام 
رمضانعلی دولو دیده می شــود. کسی 
که مدتی قبل سرپرســت فدراســیون 
بسکتبال شد، در حال حاضر سرپرست 
هندبال است اما انگار می خواهد رییس 
فدراســیون هاکی شود. البته او در این 
رقابت باید از ســد 10 نفر دیگر عبور 
کند. علــی اصغر طهماســبی، فاطمه 
ابوالقاســمی، اکبر قاســمی، حســین 
شــهریاری، مســعود مختــاری، یدا... 
بهرام قدیمی، احمد کاظمی،  غیاثیان، 
مرتضی یحیی پور و علی یاور عزیزپور، 
10 کاندیدای دیگر هستند که در بین 
این اسامی، دیدن نام بهرام قدیمی هم 

قابل توجه است.

در حاشیه مسابقات جهانی نجات 
غریــق در اســترالیا نشســت اعضای 
جهانی  فدراســیون  ورزش  کمیسیون 

نجات غریق )ILS( برگزار شد. 
در حاشیه مسابقات جهانی نجات 
غریق )استرالیا 2018( نشست اعضای 
جهانی  فدراســیون  ورزش  کمیسیون 
نجات غریق )ILS( بــا حضور ایلخان 
نجات غریق  نوری رییس فدراســیون 
و غواصی کشــورمان و همچنین عضو 
کمیسیون ورزش فدراسیون جهانی در 
شهر آداید کشور استرالیا برگزار شد. 
در این نشســت در خصوص برگزاری 
مسابقات جهانی    2020 ایتالیا، تاش 
کمیسیون ورزش در خصوص المپیکی 

شــدن این رشــته و همچنین افزایش 
تعداد نفرات اعضــای تیم های ملی به 

حداقل 10 یا 12 نفر، صحبت شد.
نــوری در خصوص آینده  ایلخان 
این رشته و توسعه ورزش نجات غریق 
در خاورمیانــه، کشــورهای آفریقایی 
و آســیایی بــا دیگــر اعضــا و رییس 
کمیسیون ورزش نجات غریق به بحث 

و گفت و گو پرداخت. 
رییس فدراســیون نجــات غریق 
ایــران بــرای حضور در ایــن اجاس 
دعوت شــده بود کــه در نهایت برای 
کاهــش هزینه ها، خودش در قالب تیم 
ملــی هم حضور پیدا کــرد و موفق به 

کسب مدال شد.

چنــد روز پیش خبری دربــاره رفتن 
اســتاندار اصفهان و تحت تاثیر قرار گرفتن 
رقابت های قهرمانی انفرادی شــطرنج آسیا 

منتشر شد. حاا مشــخص می شود که این 
نگرانی خیلی هم بی مورد نبوده و به محض 
کنار رفتن محســن مهرعلیزاده، فدراسیون 
شطرنج به کنفدراسیون آسیا اعام کرده که 

شرایط میزبانی قهرمانی آسیا را ندارد.
مهرداد پهلوان زاده، رییس فدراســیون 
این خبر را تاییــد می کند و می گوید: »بعد 
از کسب امتیاز برگزاری این رقابت ها، طبق 
توافقــی که با مســووان اســتانی اصفهان 
داشتیم، این شهر را به عنوان محل برگزاری 
ایــن رقابت ها معرفی کردیــم. توافق ایجاد 
شــده هم بر این اســاس بود که مسووان 
اصفهــان به عنــوان میزبــان، در برگزاری 

مسابقات و بخصوص تامین منابع مالی مورد 
نیاز حمایت ازم را از فدراســیون داشــته 
باشــند. در این زمینه به توافقات خوبی هم 
رسیدیم. قرار شد هزینه برگزاری مسابقات 
و حتــی جایزه نقدی با کمک میزبان تامین 
شــود امــا در نهایت بــا تغییــر و تحوات 
مدیریتــی در اســتانداری اصفهــان مواجه 
شــدیم. این موضوع باعث شد در برگزاری 
مسابقات به میزبانی ایران تجدیدنظر کنیم 
بخصوص اینکه گزینــه ای هم برای انتخاب 

شهر و استان جدید نداشتیم.«
رییس فدراسیون شــطرنج که تجربه 
تلخ میزبانــی از رقابت های شــطرنج زنان 

قهرمانــی جهان را دارد، نمی خواســته این 
بار همان اتفاق ها تکرار شــود: »با تغییرات 
مدیریتی ایجاد شــده در اســتان اصفهان، 
تضمینی به برگزاری بدون مشکل مسابقات 
نبود و ممکن بود نتوانیم هزینه های میزبانی 
را بــه موقع و کافی تامین کنیم در حالی که 
فدراســیون اصــا نمی خواهــد بــه خاطر 
برگــزاری مســابقات، با بدهی هــای جدید 
دیگــری مواجه شــود. به همیــن دلیل در 
نهایت تصمیم گرفتیم که میزبانی را منتفی 
کنیم بخصوص اینکه چینی ها برای برگزاری 
مسابقات کاندیدا بودند و شرایط خوبی هم 

داشتند.«

ثبتنامسرپرستهندبالبرایریاستهاکی برگزاریکمیسیونفدراسیونجهانینجاتغریق

فدراسیونمیزبانیقهرمانیشطرنجآسیاراپسداد

خیز دولو برای رییس شدن در حاشیه مسابقات جهانی

مهرعلیزاده کنار رفت
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اجاس آنــوک در حالــی طی ماه 
جاری به میزبانی توکیو برگزار می شــود 
که رییس ایــن ســازمان بین المللی که 
فرد آشــنایی برای ورزش ایران است، از 

سمت های خود کناره گیری کرد.
شــیخ احمد، رییس شورای المپیک 
آســیا، آنــوک و کمیســیون المپیــک 
ســولیداریتی IOC  که IOC ممبر هم 
هســت، اعام کرد تــا تحقیقات کامل از 
ســوی کمیته اخاق کمیتــه بین المللی 
المپیک )IOC( از پســت های خود کنار 
می رود. او اعام کرد به منظور تحقیقات 
بیشــتر از ســوی کمیته اخــاق کمیته 

بین المللی المپیک مدتی از فعالیتش کنار 
می رود تا کارها در روال قانونی پیش برود. 
شیخ احمد که یکی از بانفوذترین مدیران 
ورزشی آسیا در سطح بین الملل به شمار 
می رود، تمام اتهاماتی که در حوزه جعل 
اسناد و ... به او وارد شده را رد کرده است. 
شیخ احمد هفته گذشته اعام کرده بود 
از بی گناهی خود حتما دفاع خواهد کرد. 
این شــرایط در حالی بــه وجود آمده که 
در ماه جاری، اجاس آنــوک در توکیو، 
میزبان المپیک 2020 برگزار می شــود و 
باید دید تا آن زمان چه شرایطی برای نفر 
اول این سازمان بین المللی پیش می آید.

کاپیتان تیم والیبال شهرداری تبریز 
که در ۴۳ ســالگی در بهترین شــرایط 
بــازی می کند، می گوید در حال حاضر از 
والیبــال لذت می برد و تــا زمانی که این 
حــس را دارد به بازی ادامه می دهد. امیر 
حسینی در مورد زمان خداحافظی اش از 
دنیای قهرمانی می گویــد: »بیش از 10 
سال است که این ســوال از من پرسیده 
می شــود. من در حال حاضــر از والیبال 
لذت می برم و تا زمانــی که این حس را 
دارم به بازی ادامــه می دهم. من در اوج 
آمادگی از تیم ملی کنار گذاشــته شدم 
ولی بعدها دوباره به دنبالم آمدند و به تیم 

ملی دعوت شدم. در حال حاضر هم قصد 
خداحافظی ندارم.«

پاســور تیم شهرداری تبریز در مورد 
پیــروزی ۳ بر یک تیمــش مقابل عقاب 
تهران در هفته هشــتم لیگ برتر والیبال 
نیز توضیح کوتاهی می دهد: »تیم حریف 
از بازیکنان جوانی تشــکیل شــده بود و 
ســرمربی آنها هم به خوبــی بازیکنانش 
را هدایت می کرد. بازیکنان عقاب بســیار 
آینده دار هســتند و در ســرویس و دفاع 
بسیار خوب عمل کردند ولی در دریافت، 
ضعف داشــتند. ما روی همین نکته کار 

کردیم و برنده شدیم.«

روی  پیــش  مســابقه  نخســتین 
دوومیدانــی کاران، قهرمانی آســیا در قطر 
اســت که اول اردیبهشت ماه انجام می شود 
و بــه همین خاطر مهم اســت کــه برنامه 
ورزشــکارانی که برای حضور در این رویداد 
مد نظر هســتند، از حاا مشــخص باشــد. 
یکی از این افراد، حســن تفتیان اســت که 
می گوید برنامه  اش را به فدراســیون داده و 
منتظر اعام نظر مسووان فدراسیون است: 
»من برنامه های خود را مطابق سیاســت ها 
به فدراســیون داده ام. با توجه به مشکاتی 
همچون گرانی ارز که همــه هم در جریان 
آن هستیم فدراسیون تصمیم گرفته که همه 
اردوها در داخل کشــور برگزار شود. من هم 
برنامه خود را با توجه به همین سیاســت ها 
تنظیم و تدوین کرده ام و به فدراسیون دادم. 
منتظر هستم که فدراسیون یا همان کمیته 
فنــی نظر نهایی خود را بــرای این برنامه ها 
اعام کند تا ببینم بایــد چه کنم. امیدوارم 
کــه همه چیز خــوب پیــش رود و ما هم 

تمریناتمان را آغاز کنیم.«
دونده ســرعتی ایران در ادامه در مورد 
مربی خارجــی هم توضیح کوتاهی می دهد: 
»بعــد از المپیک ریو، کارم را با اونتانن گای 
فرانســوی آغاز کردم و فکر می کنم که این 
یک اتفاق بزرگ بود. یعنی ما هم مثل همه 
قهرمان هــای نامدار و حرفــه ای دنیا بعد از 

المپیــک مربی خود را عــوض کردیم. این 
اتفاق کاما حرفــه ای بود. ما تمرینات خود 
را تا بازی های آسیایی با این مربی فرانسوی 
پیگیــری کردیم. در حال حاضــر هم تنها 
یک سال تا مســابقات جهانی و دو سال تا 
المپیک زمان داریــم. با توجه به اینکه نوع 
کسب سهمیه مســابقات جهانی و المپیک 
هم تغییر کرده ما تقریبا باید از یک ســال 
قبل مقدمات کسب ورودی را انجام دهیم، 
بــه همین منظــور وقت زیــادی نداریم تا 
بخواهیم دست به کوچکترین تغییری بزنیم 
چه برســد به اینکه بخواهیم مربی خود را 

عوض کنیم.«
او که تمایل دارد کارش را با این مربی 
ادامه دهد، می گویــد: »من به تمرینات این 
مربی عادت کرده و با آن اخت شده ام. از نظر 
روانــی و فیزیکی هم این تمرینات روی من 
جواب داده است. رکوردهای خوبم هم نشان 
دهنــده این موضوعات اســت. البته او قبا 
اعــام کرده بود که به دلیل شــرایط کاری 
خود در فرانسه نمی تواند به اردوهای طوانی 
مدت داخل ایران بیاید که با این شرایط باید 
دید چه راه حلی می توانیم پیدا کنیم. شاید 
بتوانیم در فواصل کوتاه برای اردوهای کوتاه 
و پیوســته او را بــه ایران دعــوت کنیم، یا 
نزدیک مسابقات خارجی من به فرانسه بروم 
و زیر نظر او تمرین کنم. باید جوری شرایط 

را فراهم کنیم تا بهره حداکثری از این مربی 
بگیریــم. به هر حال باید ســریع تر تصمیم 

بگیریم تا تمرینات آغاز شود.«
او هم قبــول دارد که برای شــروع 
اردوها و ورود به فصل بدنسازی دیر شده 
است: »ورزشــکاران خارجی را که دنبال 
می کنم، تمرینات خــود را آغاز کرده اند. 
وقت برای ما آســیایی ها کمتر هم هست، 
چون مهم ترین مســابقه مــا که قهرمانی 
آسیا است، در اول فصل مسابقه ها برگزار 
می شود. باید حداقل از اسفند و فروردین 
در مســابقات تدارکاتــی شــرکت کنیم. 
امیدوارم که زودتر تصمیم گیری شــود و 

سریعتر به تمریناتمان برویم.«

کناره گیری شیخ احمد از همه پست ها

امیر حسینی: فعا از والیبال لذت می برم

تفتیان: با توجه به گرانی ارز برنامه ام را به فدراسیون داده ام
رضا عباسپور

Reza Abbaspour
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کار بزرگ امیدها در رقابت های جهانی کشتی

نخستیناتفاقخوبپسازناکامیسهگانه
 کشــتی ایران پس از ســه تورنمنت 
جهانــی بااخــره دســتش به مــدال طا 
رســید. پس از رقابت تیم های فرنگی و آزاد 
بزرگساان و تیم فرنگی امیدهای ایران در 
رقابت هــای جهانــی، آزادکاران امید ایران 
چهارمین تیمی بودند که در هفته های اخیر 
راهی رقابت های جهانی شــدند. چهارمین 
تیمی کــه پس از ســه ناکامــی قبلی در 
کســب مدال طا، بااخره دســتش به این 
مــدال زرین رســید و در نهایت هم با پنج 
مدال به عنوان ســومی دنیا دست پیدا کرد 
که بهتریــن نتیجه تیمی ایــران در چهار 
تورنمنت اخیر هم هست. رقابت های کشتی 
آزاد زیر 23 ســال جهان روزهای 25 تا 27 
آبان ماه در شهر بخارست رومانی برگزار شد 
و در پایــان تیم ایران بــا یک مدال طای 
کامران قاســم پور در وزن 86 کیلوگرم و 4 
مدال برنز نوید زنگنه، حسین شهبازی، علی 
شــعبانی و امین طاهری در اوزان 74، 92، 
97 و 125 کیلوگرم و کســب 105 امتیاز 

به عنوان سوم دست یافت.
 

 پنج پله صعود
عنوان سومی تیم ایران در این رقابت ها 
عاوه بــر اینکه پایانی بود بــر ناکامی های 
پشــت سر هم کشــتی در میادین جهانی، 
عنــوان قبلی همیــن تیم را هــم پنج پله 
بهتر کرد. آزادکاران زیر 23 ســال ایران در 
دوره گذشته این رقابت ها به عنوانی بهتر از 
هشتمی دست پیدا نکرده بودند اما در این 

دوره با عملکرد خوبشان توانستند روی سکو 
بروند و به عنوان سومی دست پیدا کنند.

 
 مدال های از دست رفته

کشتی گیران ایران در دو وزن 61 و 56 
کیلوگرم هم شانس زیادی برای رسیدن به 
مدال داشتند اما کشتی گیران ایران در هر 
دو وزن به عنوانی بهتر از پنجمی نرسیدند. 
ایمــان صادقی و مرتضی قیاســی هر دو با 
شکست حریفانشان به نیمه نهایی رسیدند. 
با این حال صادقی با شکســت برابر حریف 

آمریکایی از رسیدن به فینال باز ماند.
قیاســی اما در نیمــه نهایی به حریف 
نامــداری خورد؛ ری هیگوچی کشــتی گیر 
جــوان ژاپنی که مدال نقــره المپیک را در 

وزن 57 در کارنامه داشــت. قیاسی با این 
حال تا ثانیه های پایانی از حریف پیش بود 
اما در نهایت با نتیجه 4 بر 4 مغلوب حریف 

شد و مانند صادقی به رده  بندی رفت.
هردو کشــتی گیر ایران در رده  بندی 
هم بازنده شدند تا به عنوانی بهتر از پنجمی 

دست پیدا نکنند.
 

ساده ترین برنز
در وزن 74 کیلوگــرم نوید زنگنه پس 
از اســتراحت در دور اول در دور دوم مقابل 
ماکسیم واســیلی اوگلو از رومانی با نتیجه 
4 بر 3 )ضربه فنی( شکســت خــورد و با 
توجــه به حضور حریفــش در دیدار فینال 
وی بــه گروه بازنده ها رفــت. زنگنه در این 

گروه با توجه به حاضر نشــدن اســماعیل 
عبدا...یــف از آذربایجان برنده میدان شــد 
و بــه دیدار رده  بندی راه یافــت. او در این 
دیدار آندرانیک جبرییلیان از ارمنســتان را 
بــا نتیجه 10 بر صفر از پیش رو برداشــت 
و به این ترتیب با تنها یک پیروزی صاحب 

مدال برنز شد.
 

تنها طایی کشتی در چهار تورنمنت اخیر
 در وزن 86 کیلوگرم کامران قاسم پور 
پس از اســتراحت در دور اول، در دور دوم 
با نتیجه 10 بر صفر از ســد ارس شافله از 
آلمان گذشــت. وی در دور بعد و در مرحله 
یک چهارم نهایی مقابل عارف اوزن از ترکیه 
با نتیجه 10 بر صفــر پیروز و راهی مرحله 
نیمه نهایی شــد. قاســم پور در این مرحله 
گانخویاگ گانباتار از مغولستان را با نتیجه 
4 بــر صفر مغلوب کرد و به دیدار فینال راه 
یافت. وی در دیدار پایانی آرتور نایفونوف از 
روسیه را با نتیجه 4 بر یک مغلوب کرد و به 

مدال طا دست پیدا کرد.
 

 رده بندی تیمی رقابت های امید 
قهرمانی جهان:

1 - روسیه 181 امتیاز 2- گرجستان 
108 امتیــاز 3- ایران 105 امتیاز 4- ژاپن 
93 امتیاز 5- آمریکا 92 امتیاز 6- اوکراین 
70 امتیــاز 7- آذربایجــان 62 امتیاز 8- 
رومانــی 52 امتیــاز 9- ترکیــه 43 امتیاز 

10- هند 42 امتیاز

علی آبادی: درمورد بنا با شورای فنی مشورت نشد
عضو شــورای فنی کشــتی فرنگی می گوید انتخاب بنــا را به فال نیک 
می گیریم، البته بد نبود با شــورا هم مشورت می شد اما حاا که نشده نباید 
به دل بگیریم. رحیم علی آبادی درباره بازگشت محمد بنا به تیم ملی کشتی 
فرنگی ایران و مشــورت با کمیته فنی برای این انتخاب گفت: »فکر می کنم 
نیازی نبوده است که مشورت نکرده اند. وقتی شورای فنی و رییس فدراسیون 
نباشند و سرپرست باشد و با وزیر ورزش نشستی داشته باشند دیگر نیازی به 
شــورا نیست. با این حال امیدوارم موفق باشند. این را به فال نیک می گیریم 
و شانسی است که بنا به خودش داده است. آن زمان که چند سال باای سر 
تیم زحمت کشید به او گفتیم اگر خسته شده است بیاید مدیریت کند. اان 
هم همین حرف را به او می زنیم اما رفتنش دســت خودش بود و برگشتنش 
هم همین طور. اان هم که برگشته ان شاءا... بچه ها را جمع و جور می کند.«

 
مشتاقی: در جریان انتخاب محمد بنا بودیم

در حالــی که رحیم علی آبــادی از انتخاب محمد بنا به عنوان ســرمربی 
تیم ملی کشــتی فرنگی بی خبر بوده، بهرام مشــتاقی و سیدحسین مرعشیان 
می گویند در جریان این انتخاب بوده اند. روز یکشــنبه فدراسیون کشتی اعام 
کرد محمد بنا با هماهنگی شــورای فنی به عنوان ســرمربی تیم ملی کشتی 
فرنگی انتخاب شده اســت اما رحیم علی آبادی 
یکی از اعضای شــورای فنی اعــام کرد که در 
جریان انتخاب بنا نبوده است اما مشکلی با این 
موضوع نــدارد و به دل نمی گیرد. بافاصله پس 
از این مصاحبه، فدراســیون کشتی دو مصاحبه 
کوتاه از دو عضو شــورای فنی منتشر کرد که به 
شرح زیر است: بهرام مشتاقی درباره این انتخاب 
گفت: »بنی تمیم سرپرســت فدراسیون اکثریت 
اعضای شــورای فنی تیم های ملی را در جریان 
انتخاب محمد بنا قرار داده اســت. تا جایی که 
اطاع دارم بنی تمیم سرپرست فدراسیون قبل از 
انتصاب محمد بنا به عنوان سرمربی تیم ملی، اعضای شورای فنی را در جریان 
این موضوع قرار داده اســت. وی در این مورد از ما نظرخواهی کرد و من هم 
نظر مثبت خود را اعام کردم و برای محمد بنا هم آرزوی موفقیت می کنم. تا 

جایی که می دانم اکثریت اعضا در جریان این تصمیم قرار گرفته اند.«
 

 مرعشیان: بنی تمیم نظر 
اکثریت شورای فنی را گرفته بود

همچنین سیدحسین مرعشیان، دیگر عضو شورای فنی هم اعام می کند 
که در جریان این ماجرا بوده و سرپرست فدراسیون کشتی از اکثریت اعضای 
شــورای فنی نظرخواهی کرده است. مرعشــیان می گوید: »حمید بنی تمیم 
سرپرست فدراسیون کشتی پیش از انتخاب محمد بنا به عنوان سرمربی تیم 
ملی کشتی فرنگی، نظر من را جویا شد. من هم نظر مثبت خود را با انتخاب 
آقای بنا اعام کردم و برای ایشــان و همکارانش در تیم ملی کشتی فرنگی 
آرزوی موفقیت دارم. تا جایی که اطاع دارم بنی تمیم سرپرســت فدراسیون 
کشتی نظر اکثریت اعضای شورای فنی را نیز در این مورد گرفته بود و پس 

از آن اقدام به تعیین سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی کرد.«

 
با مثبت شدن آزمایش دوپینگ کشتی گیر روس

طای نوجوانان جهان به قیاسی رسید
محمدرضا قیاســی با مثبت شــدن آزمایش دوپینگ کشتی گیر روس، 
صاحب مدال طای کشــتی آزاد نوجوانان جهان شد. اتحادیه جهانی کشتی 
طی نامه ای به فدراســیون کشــتی ایران اعام کرد با توجه به مثبت شدن 
آزمایش دوپینگ دمیتری الکانوف روس در رقابت های نوجوانان جهان سال 
2018 در کشــور کرواسی، مدال طای این وزن به محمدرضا قیاسی که در 
دیدار فینال مغلوب این کشتی گیر شده بود می رسد. اتحادیه جهانی کشتی 
درخواســت کرده است که مدال نقره قیاسی به این اتحادیه فرستاده شود و 
پس از دریافت مدال طا، آن را برای قیاسی ارسال می کند. بدین ترتیب تیم 
ایــران در رقابت های جهانی صاحب 4 مدال طا، 3 مدال برنز و 157 امتیاز 
شد. با توجه به حذف امتیاز کشتی گیر روس، جایگاه سومی این تیم در این 

مسابقات نیز از دست رفت و عنوان سوم به تیم آذربایجان رسید.

فتیله پیچ

 درخواست هیات های کشتی 
برای برگزاری انتخابات فدراسیون

روسای هیأت کشتی اســتان های سراسر کشور ضمن قدردانی از وزیر ورزش 
و جوانان به جهت احترام به نظر اعضای مجمع و عمل به اساســنامه و انتخاب آقای 
حمید بنی تمیم به عنوان سرپرست فدراســیون، از سلطانی فر درخواست کردند از 
طریق مراجع ذیصاح در اسرع وقت نسبت به فراهم کردن شرایط برگزاری مجمع 
انتخاباتی اقدام شــود. بیست و هشــتمین همایش عمومی روســای هیأت کشتی 
استان های سراسر کشور در محل خانه کشتی عبدا... موحد تهران برگزار شد. در این 
جلسه با تأکید روسای هیأت کشتی اســتان های سراسر کشور که اکثریت اعضای 
مجموع را تشــکیل می دهند، مقرر شــد با توجه به مدت زمان کوتاه باقی مانده تا 
رقابت های المپیک 2020 توکیو، از وزیر محترم ورزش و جوانان درخواست شود در 
اســرع وقت از طریق مراجع ذیصاح نسبت به فراهم کردن شرایط برگزاری مجمع 

انتخاباتی و تعیین رییس آینده فدراسیون کشتی اقدام شود.

هشدار هیات های کشتی به بنی تمیم
 جام باشگاه های کشتی جهان 
بدون حامی مالی برگزار نشود

در نشست روسای هیات های کشتی، برگزاری پنجمین دوره جام باشگاه های 
کشــتی آزاد و فرنگی جهان منوط به جذب حامی مالی شــد، اما مسابقات کشتی 
کاســیک قهرمانی جهان در بخش بانوان به زمان دیگری موکول شــد. روســای 
هیات های کشــتی در همایش خود در تهران عاوه بر درخواستی که از وزیر ورزش 
و جوانان داشتند، مشکات روز کشتی را هم مورد بررسی قرار دادند. در این جلسه 
گزارشــی از تقویم فنی فدراسیون در سه ماه آینده به همراه برآورد هزینه های مالی 
تفکیک شــده )از جمله برگزاری رقابت های کشــتی آزاد و فرنگی جام باشگاه های 
جهان، جام جهانی، جام جهان پهلوان تختی و مسابقات جهانی بانوان( ارائه و با نظر 
اعضای حاضر در جلسه مقرر شد با توجه به شــرایط مالی موجود، جام باشگاه های 
جهان صرفا در صورت جذب حمایت کنندگان مالی طبق تقویم فنی مصوب برگزار 
شود. با توجه به مشکات مالی فدراسیون کشــتی و کمبود بودجه، مقرر شد زمان 
برگزاری رقابت های جهانی کشتی کاسیک بانوان به زمان دیگری موکول شود. در 
این جلســه با توجه به تأکید رییسان هیأت های کشتی مقرر شد فدراسیون کشتی 
نسبت به تهیه بیان کامل کاری فدراسیون در مدت ریاست رسول خادم اقدام کند. 
همچنین در این نشســت حمید بنی تمیم توضیحاتی درباره انتخاب کادر فنی تیم 

ملی کشتی آزاد و فرنگی به اعضای مجمع ارائه کرد.
 

حبیبی: کادر فنی تیم ملی از سومی جهان راضی نبود
شکست در ثانیه های آخر معضل کشتی ایران شده

سرپرســت تیم ملی امید کشتی آزاد معتقد اســت که شکست در ثانیه های 
پایانی به یک اپیدمی در کشــتی تبدیل شده است که در مسابقات امیدها نیز بای 
جان کشتی شد. هادی حبیبی با اشاره به سومی این تیم در بخارست رومانی گفت: 
»بعد از آن همه فراز و نشــیب که برای تیم امید اتفاق افتاد و اتفاقات ناخوشایندی 
که منجر به رفتن رسول خادم شد، ســرانجام توانستیم تیم های مان را به مسابقات 
امیدهــای جهان اعــزام کنیم و تیم آزاد نیز با کســب یک طا و 4 برنز بر ســکوی 

ســومی جهان ایســتاد. هرچند این نتیجه بهترین 
نتیجــه ای بود که در جهانی هــای اخیر گرفتیم اما 
این اصــا کادر فنی تیم ملی را راضــی نکرد چون 
چه به لحــاظ تعداد مدال و چه از نظر رده تیمی، آنها 
توقع بیشتری داشــتند.« حبیبی همچنین ادامه 
داد: »با درایت ســرمربی تیم ملی، نفراتی به جهانی 
امیدها اعزام شدند که توانستند 5 مدال بگیرند. در 
دو، ســه وزن به دلیل کم تجربگی باختیم، مثل علی 
شــعبانی و نوید زنگنه که این نخســتین تورنمنت 
بین المللی آنها بود امــا دو مدال برنز خوب گرفتند. 
با همه شــرایطی که داشــتیم باز هم می شد نتیجه 
بهتر گرفت اما یک مدال طای مان را قضاوت اشتباه 

از ما گرفت.« او درباره مشــکات داوری هم گفت: »ایمــان صادقی از باا به حریف 
آمریکایی اش فن زد که قطعا 4 امتیاز داشــت و همه این را تایید کردند اما داور این 
امتیاز را نادیده گرفت و وقتی خواستیم فیلم مبارزه بازبینی شود دکمه درخواست، 
کار نکرد. فیلم این کشتی هســت و حتی داوران این مسابقه از قضاوت مبارزه های 
بعدی محروم شــدند. باز هم با معضل شکســت در ثانیه های پایانی مواجه بودیم. 
این مســاله بزرگ این روزهای کشتی ما باید باشــد که داریم از بحث های روانی و 

کم تجربگی لطمه سنگینی می خوریم. قطعا باید به این موضوع رسیدگی شود.«

اردوی  نخســتین  آغاز  با  هم زمان 
تیم ملی کشــتی آزاد، سرمربی جدید 
این تیــم دو مربی را به عنــوان اعضای 

کادر فنی معرفی و انتخاب کرد. 
به تازگی  غامرضــا محمدی کــه 
از ســوی سرپرســت فدراسیون کشتی 
به عنــوان ســرمربی تیم ملی کشــتی 
آزاد انتخاب شــده، از روز ســوم آذرماه 
نخســتین اردوی این تیم را با دعوت از 

14 آزادکار استارت می زند. 
این در حالی اســت که محمدی، 
ابراهیــم مهربــان و علی شــکری پور 

را به عنــوان مربیان تیم ملــی معرفی 
کرده و بدین ترتیــب این دو نفر، عضو 
 جدید کادر فنی تیم ملی کشــتی آزاد 

هستند. 
گفته می شــود مربیان دیگری هم 
طــی روزهای آتی به جمع اعضای کادر 

فنی اضافه می شوند. 
برای  محمــدی  غامرضا  ظاهــرا 
راضــی کردن همکارانش با مشــکاتی 
روبــه رو اســت و در تاش اســت در 
روزهــای آینده رضایت همکارانش را به 

دست بیاورد.

جدید  سرمربی  محمدی،  غامرضا 
تیم ملی کشــتی آزاد بزرگساان ایران 
پــس از انتخابــش در این پســت در 
تازه تریــن اقــدام، 14 آزادکار که اغلب 
در رده ســنی جوانان و امید هستند را 
به نخستین اردوی این تیم دعوت کرد. 
اردوی آماده سازی تیم ملی کشتی 
آزاد بزرگســاان روزهــای 3 تا 8 آذر 
در محل خانه کشــتی عبــدا... موحد 
مجموعه ورزشــی آزادی تهران برگزار 
می شود. تیم کشتی آزاد ایران قرار است 
در تورنمنت بین المللی الروسا در کشور 

روسیه شرکت کند. 

همچنین ضمن  محمدی  غامرضا 
دعــوت از 14 آزادکار، ابراهیم مهربان و 
علی شکری پور را نیز به عنوان دستیاران 
خــود در این اردو معرفی کرده اســت. 
نخســتین  برای  محمــدی  غامرضــا 
کیلوگــرم   57 وزن  در  خــود  اردوی 
رضاعلــی جانزاده و عرفــان آئینی، در 
وزن 61 کیلوگــرم مهدی عشــقی، در 
وزن 65 کیلوگرم پیمان بیابانی، افشین 
خوشــبخت و محمــد میراحمدی، در 
وزن 74 کیلوگرم امیرحســین کاووسی 
و محمد نخــودی، در وزن 86 کیلوگرم 
احمــد بذری و محمدرضا قیاســی، در 
وزن 97 کیلوگرم حامد طالبی زرین کمر 
و عباس فروتن و در وزن 125 کیلوگرم 
یــدا... محبی و امیر یاری به اردوی تیم 

ملی دعوت شده اند. 
ایــن نخســتین اردوی تیــم ملی 
کشتی آزاد با حضور غامرضا محمدی 
اســت و به نظر به زودی ترکیب اردوها 
تغییر می کنــد و نفرات جدیدی هم به 
اردو اضافه می شــوند. تیم ملی کشتی 
آزاد باید اواخر فروردین ســال آینده در 

قهرمانی آسیا به میدان برود.

دردسرهایغامرضامحمدی
برایانتخابهمکار

14آزادکارجوانبهخطشدند

مربیان کادر فنی تیم ملی کشتی آزاد مشخص شدند

خبر ومصاحبه
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 علیرضــا رضایی درباره عملکــرد آزادکاران در 
مســابقات امیدهای جهان گفت: »رقابت های امسال 
خوب بود و سطح باایی داشت؛ کشتی گیران مطرحی 
همچون نایب قهرمان المپیک، نایب قهرمان جهان و 

قهرمان اروپا در این مسابقات حضور داشتند.«
او ادامــه داد: »بــا توجه بــه اینکــه بعضی از 
چهره های ما واقعــا بی تجربه و کم تجربه بودند نتایج 
خوبی کســب شــد ضمن اینکه نفراتی همچون نوید 
زنگنه و علی شعبانی برای نخستین بار بود که از ایران 
خارج می شــدند و هیچ تجربه بین المللی نداشتند اما 

صاحب مدال برنز شدند.«
دارنــده مدال نقــره المپیــک همچنین گفت: 
»یکــی از مواردی کــه برای ما مشکل ســاز و باعث 
شــد تیم ما آنطور که باید نتیجه نگیرد بحث داوری 
بود، اشــتباهات داوری در رابطه با کشتی های ایمان 
صادقی، مرتضی قیاسی و حسین شهبازی کاما نمود 
داشــت و طوری شــد که 3 نفر از داوران را محروم 
کردند و این داوران پس از مسابقات پیش من آمدند 

و عذرخواهی رسمی کردند.«
رضایی در مورد نتایج کسب شده نیز توضیح داد: 
»در مجموع بچه ها در اندازه خودشان کشتی گرفتند 
و طای قاسم پور گوشه ای از شایستگی های این جوان 
داور، نترس و جنگنده کشــتی ایران را نشان داد. به 
تمام مربیان سازنده که در باشگاه ها برای این بچه ها 
زحمت کشیدند و به خانواده های آنها که تاش کردند 
تا این بچه ها به اینجا رســیدند تبریک می گویم و از 

آنها تشکر می کنم.«
دارنده مدال برنز ســنگین وزن جهان ادامه داد: 
»در این مدت کوتاه هر آنچه که می توانســتیم سعی 
کردیم که با بچه ها کار کنیم و امسال نسبت به سال 
گذشته 5 پله بااتر آمدیم و مقام هشتم سال گذشته 
را با مقام سوم عوض کردیم؛ تنها 3 امتیاز با تیم دوم 
اختاف داشــتیم و حداقل شایســتگی تیم ما کسب 

مقام نایب قهرمانی بود.«
او همچنیــن گفــت: »از تمام کســانی که از ما 
حمایــت کردنــد قدردانی می کنم، از رســول خادم 
به دلیل اینکه ســال ها متولی کشــتی بود و برای آن 
زحمت کشــید و بستر حضور جوانان را فراهم کرد و 
زحماتش بر کشتی و جامعه کشتی پوشیده نیست. از 
بنی تمیم و وزارت ورزش و جوانان که حمایت کردند 
تا شــرایط اعزام فراهم شود تشکر می کنم و امیدوارم 
این جوانان شایســته در آینده کشتی کشور بیش از 
اینکه هســتند بدرخشــند و در آینده از آنها بیشتر 

بشنویم.«

حداقل شایستگی مان دومی بود

علیرضا رضایی: بچه ها در حد خودشان کشتی گرفتند

بعــد از نتایج فاجعه بار کشــتی ایران 
در مســابقات جهانی بزرگســان و خروج 
تاسفبار رســول خادم از فدراسیون کشتی 
حاا ظاهرا قرار اســت کشــتی به روزهای 
خوب برگردد و باز هم به عنوان قطب اصلی 
مدال آوری ورزش ایران فعالیتش را شــروع 
کند. انتخاب غامرضا محمــدی به عنوان 
ســرمربی و بعــد از او انتخــاب محمد بنا 
به عنوان ســرمربی تیم ملی کشتی فرنگی 
و حمایــت وزیر ورزش و جوانــان از این دو 
انتخاب باعث شــد تا کشتی یک بار دیگر به 
روزهای خوب و آرام لبخنــد بزند اما اینکه 
این لبخنــد تا چه زمان ادامه دار می شــود 
موضوعی اســت کــه باید منتظــر روزها و 
ماه های آینده ماند و دید که چه اتفاقی رخ 

می دهد.
بازگشــت محمد بنا به عنوان سرمربی 
تیم ملی کشــتی فرنگی آن هم در شرایطی 
که او چندین بار این پیشنهاد را رد کرده بود 
موجی را به راه انداخت که باعث شد خیلی ها 
روزهای غمبار اخیر کشتی را فراموش کنند 
و اندکی هوای تازه به کشــتی تزریق شود. 
بازگشــت محمد بنا این اعتماد را به وجود 
آورده که باز هم کشــتی فرنگــی با حضور 
او می درخشــد و نتایج خوب این رشته در 
مســابقات جهانی حتما تکرار می شود. این 
حس به این خاطر دربــاره محمد بنا وجود 
دارد که او هرگاه بوده کشــتی ایران خوش 
درخشــیده و موفقیت کشــتی فرنگی با او 
عجین شــده اســت اما آیا واقعا این بار هم 
چنین چیزی ممکن است؟ آیا ممکن است 
که او باز هم بتواند کشــتی فرنگی ایران را 
به رده نخست جهان برساند؟ کشتی فرنگی 
در حــال حاضر تمام دلخوشــی اش محمد 
بنا اســت. به جز این مربی کاربلد هیچ چیز 
دیگری در آســتین ندارد. حاا هم همه به 

توانایی او دل بسته اند.
 

وقتی باا بودیم
40 سال پیش کشــتی فرنگی روسیه 
باا ایستاده بود. آنها بهترین تیم دنیا بودند 
اما حاا ما آن باا هســتیم. مــا روس ها را 
پایین کشــیدیم و حاا کشتی فرنگی ایران 

اســت که حرف اول را در دنیا می زند. از 
هیچ حریفی نترســید که ما بهترینیم. اینها 
حرف هایی است که محمد بنا در اردوی تیم 
ملی کشتی فرنگی قبل از بازی های المپیک 
ریو به کشتی گیرانش می زد و سعی می کرد 
به آنها روحیه بدهد اما آیا اان هم می تواند 
این حرف هــا را تکرار کند؟ حــاا که فقط 
3 ســال از آن روزها گذشــته گویی که 30 
سال برای کشتی فرنگی ایران گذشته است. 
دیگر از این خبرها نیســت و محمد بنا باید 
برای روحیه دادن به شــاگردانش واژه های 
جدید پیدا کند. حاا کشــتی فرنگی ایران 
یازدهم دنیا اســت و روس ها با شش مدال 
طا در مســابقات جهانی دســت نیافتنی 
هستند. راستی در این چند سال چه بر سر 
کشــتی فرنگی آمد؟ چه کردند که کشتی 
فرنگی ایران این همه ســقوط کرد؟ چطور 
چنیــن چیزی ممکن اســت؟ چقدر هنر و 
توانایی ازم بود که چنین تصمیماتی اتخاذ 
شود که کشــتی فرنگی از قهرمانی المپیک 

به یازدهمی دنیا برسد؟

سطح توقعات منطقی باشد
 امروز که محمد بنا برگشــته همه به 
او به چشــم یک منجی و یک قهرمان نگاه 
می کنند. همه تصور می کنند که او باید باز 
هم قهرمان المپیک تحویــل بدهد. تیمی 
بســازد در حد قهرمانی جهان اما مگر قرار 
است که او معجزه کند؟ واقعیت های کشتی 
فرنگی با ســطح توقعاتی که وجــود دارد، 
فاصله ای دارد از زمین تا آســمان. تیمی که 
محمد بنا با آن قهرمان المپیک شــده دیگر 
وجود ندارد و برای رسیدن به آن تیم کشتی 
فرنگی باید چندین ســال کار کرد. بنابراین 
خوب است که همه عاقه مندان به کشتی و 
کارشناسان و پیشکسوتان این رشته بدانند 
که امــروز تیم یازدهم دنیــا را به محمد بنا 
تحویل می دهند و در حد و اندازه های همین 
تیم هم توقع داشته باشند؛ تیم یازدهم دنیا 
که آخرین بار 4 ســال پیــش طای جهان 
را کســب کرده اســت. واقعیت ها را بدانند 
و فشــار بیهوده به محمد بنا و تیمش وارد 

نکنند.
 

احترام به ایده ها و تصمیمات بنا
حاا که محمــد بنا با فشــار و اصرار 
مسووان دوباره تصمیم به بازگشت گرفته 
باز هم همان حرف های همیشــگی دوباره 
مطرح می شــود. ظاهرا هنوز برخی محمد 

بنا را نشناخته اند. اگر قرار بود محمد بنا 
هم مثل خیلی هــای دیگر به هر قیمتی کار 
کند این همه ســال را دور از کشتی فرنگی 
ســپری نمی کرد. بنابراین او با همان برنامه 
همیشــگی و اســتفاده از ایده های خود به 
تیم ملی برگشته که همه باید به آن احترام 
بگذارند. بنابراین هیچ کس حق دخالت در 
کارها و برنامه های او را ندارد. در این 7 سال 
هر کس را که خواستند، آوردند. هر مربی و 
هر روشــی را که ممکن بود امتحان کردند. 
دســت به هر کاری که ممکن بود زدند اما 
حاصل آن چه شــد؟ جز این بود که کشتی 
فرنگی از عرش بــه فرش افتــاد. بنابراین 
حاا کــه همه به این نتیجه رســیده اند که 
بنا بهترین انتخاب اســت، بایــد به تمامی 

تصمیمات او هم احترام بگذارند.
 

حاشیه سازی ممنوع
عجیب است که هنوز چند روز بیشتر 
از زمــان ورود محمد بنا به کشــتی فرنگی 
نمی گذرد اما حاشیه سازان کار خود را شروع 
کرده انــد. انتقاد از محمد بنــا به بهانه های 
مختلف آن  هم از همیــن حاا به نظر کمی 
زود اســت. اینکه عده ای از همین حاا از او 
می خواهند که به جمع احتــرام بگذارد  یا 
ســراغ کدام مربیان برود  یا سراغ کدام یک 
نــرود  یا اینکه با خبرنگاران تعامل داشــته 
باشــد، موضوعاتی اســت که اگر هدفمند 
برای تخریب بنا نباشد، حتما دخالت در کار 
محمد بنا اســت. نکته جالب این است که 
بیشــتر این حرف ها از زبان افرادی شنیده 
می شود که در 7 ســال گذشته از مشاوران 

مورد وثوق رسول خادم بودند اما نشد یک 
بار از رسول خادم انتقاد کنند که چرا 

در این 7 ســال حتی یک بار هم 
کنفرانس خبری نگذاشت تا با 

خبرنگاران رودررو صحبت 
کند. چطــور این رفتارها 

از سوی رســول خادم 
پذیرفته است اما برای 
محمد بنــا ایراد دارد؟ 
بهتر اســت این افراد 
ســکوت  روزه  اندکی 
بگیرنــد. اجازه بدهند 

شــاید خرابــه ای که با 
مشورت آنها و تصمیمات رسول 

خادم به وجود آمده باز هم بتواند ســر 
و شــکلی پیدا کند. آنها در 7 سال گذشته 
هر مشــورتی که می توانستند انجام دادند و 

حاصل همه آنها باعث شد تا رسول خادم 
با کشتی به این نقطه برسد.

 
تعطیلی شورای فنی

یکــی از تصمیمــات مهمی کــه باید 
حمید بنی تمیم به عنوان سرپرست کشتی 
فرنگی بگیــرد، کنار گذاشــتن و تعطیلی 
شورای فنی است. شــورایی که    در 7 سال 
گذشــته در تمامی تصمیمات دخیل بود و 
حاا همه حاصل تصمیمات و مشورت های 
آنها را می بینند. شورایی که به تنهایی سدی 
محکم در مقابل محمد بنا و ایده هایش بود. 
بنابراین بهتر اســت این افراد حداقل برای 
مدتی در کشــتی حضور نداشــته باشند. 
اگر اعضــای شــورای فنی در نشســت ها 
تصمیم گیرنده بودند که بایــد گفت نتایج 
کشتی حاصل تصمیمات آنها است، اگر هم 
تصمیم گیرنده نبودند کــه دیگر لزومی به 
حضورشان نیست. مهم تر از این دو موضوع 
اینکه آنها بعــد از بازی های المپیک ریو هر 

آنچه که توانســتند به محمد بنا گفتند. 
واقعا بعد از بازگشت محمد بنا آنها 

می توانند با بنا در خانه کشتی 
رخ در رخ شوند؟

کشتی فرنگی و روزهای سخت پیش رو 

دلخوشبهیکمربیکاربلد
محسن وظیفه

Mohsen Vazifeh
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»انتقام شیرین است«، 
تیتر اصلی روزنامه عمومی 
ایندپندنت به پیروزی 
انگلیس مقابل کرواسی 
و صعود این تیم به 
نیمه نهایی لیگ ملت های 
اروپا پرداخته. انگلیس 
در نیمه نهایی جام جهانی 
2018 مغلوب کرواسی 
شد، ولی خیلی زود فرصت 
پیدا کرد از حریفش انتقام 
بگیرد.

تیتر اصلی روزنامه مارکا 
به حذف اسپانیا از لیگ 
ملت های اروپا اشاره دارد 
و نوشته: »کین ما را به 
تعطیات فرستاد«. تساوی 
انگلیس و کرواسی تنها 
نتیجه ای بود که صعود 
اسپانیا را تضمین می کرد، 
ولی گل دقیقه 85 هری 
کین، انگلیس را به 
پیروزی رساند تا بااتر از 
اسپانیا صعود کند.

»پاک کنید و از نو 
بنویسید«، تیتر اصلی 
روزنامه آ.اس به دوره 
انتقالی تیم ملی اسپانیا 
زیر نظر لوییس انریکه 
اشاره دارد. در روزی که 
پیروزی انگلیس مقابل 
کرواسی حذف اسپانیا 
از لیگ ملت های اروپا را 
قطعی کرد، این تیم در 
بازی دوستانه با تک گل 
بریس به پیروزی رسید.

»ماقات ماروتا و اینتر در 
چین«، تیتر اصلی روزنامه 
گاتزتا به مذاکرات این 
باشگاه با مدیر عامل سابق 
یوونتوس اشاره دارد. اینتر 
مصمم است با انتصاب ماروتا 
بتواند فاصله اش با یوونتوس 
را کم کند. این روزنامه 
همچنین از مصدومیت 
چاان اوغلو، هافبک ترک 
به عنوان یک خبر بد برای 
میان یاد کرده است.

روزنامه تورینی »توتو 
اسپورت« در خبر 
عجیبی از احتمال تاش 
یوونتوس در پایان فصل 
برای جذب مهاجمانی مثل 
امباپه و آسنسیو خبر 
داده تا جای مانجوکیچ و 
دیباا که وسوسه جدایی 
دارند را پر کنند. این 
روزنامه اضافه کرده که 
گزینه های بعدی یوونتوس 
کیه زا و مارسیال هستند.
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پیشخوان

داوید ســیلوا ســتاره ســابق تیم 
ملی اســپانیا قبــل از دیدار دوســتانه 
یکشنبه شب برابر بوسنی و هرزگووین 
مــورد تقدیــر قــرار گرفت. بازیســاز 
منچسترســیتی چند ماه قبل از فوتبال 
ملــی کناره گیــری کرد بعــد از دوران 
درخشــانی که با این تیم سپری کرد و 
در طول آن یــک قهرمانی جهان و دو 
قهرمانی اروپا را به دســت آورد. سیلوا 
قبل از بازی در استادیو دی گران کاناریا 
در زمیــن حاضر شــد و پیراهن یادبود 
اسپانیا با شماره 125 به تعداد بازی های 
ملی اش را دریافت کرد. او به همراه پسر 
ده ماهــه اش، ماتئو حضــور یافت که 
مشــکات زایمان زودرس و بیماری را 
پشت سر گذاشته. این بازیکن 32 ساله 

به صورت نمادین بازی را شروع کرد.
سیلوا در ســال 2006 در بازی با 
رومانی نخستین بازی ملی خود را انجام 
داد و در 12 ســال حضور در تیم ملی 

35 گل زد. 
لوییــس انریکه مربی اســپانیا در 
خداحافظی باشــکوه این بازیکن از تیم 
ملــی از او تعریف کــرد: »دایل داوید 
ســیلوا برای کناره گیری از تیم ملی را 
درک می کنــم، من روی حــال تمرکز 
دارم و تنهــا به تیمم فکــر می کنم. او 
بازیکن منحصر به فردی بود و به خاطر 
دستاوردهایش با تیم ملی نماد این تیم 
شده. شما هرگز هیچ حرف بدی درباره 
او نشنیده اید، خوشحالم که می توانیم او 

را بدرقه کنیم.«

پس از دوران داویــد ویا و فرناندو 
تورس در تیم ملی اســپانیا، این بحث 
همیشــه داغ بوده که چه بازیکنی باید 
در پســت مهاجم مرکزی این تیم بازی 

کند و شماره 9 اصلی باشد.
با توجه به موقعیت های طایی که 
مهاجمان اسپانیا در دیدارهای اخیر به 
هدر داده اند، ممکن اســت این پرسش 
به ذهن برخی افراد رســیده باشــد که 
آیا نیازی هســت که تیم با یک مهاجم 

مرکزی واقعی بازی کند یا نه.
اســپانیا پیش از این بــدون یک 
مهاجم شــماره 9 هم بــازی کرده و با 
این سیســتم موفق بوده است. حاا این 
گزینه ای اســت که پیش روی لوییس 

انریکه قرار می گیرد.
این مربی اهل آستوریا به مهاجمان 
تیم به اندازه کافی فرصت داده اســت. 

او در هفتــه گذشــته از آلــوارو موراتا، 
رودریگــو، یاگو آســپاس و حتی مارکو 
آسنســیو استفاده کرده اســت. دیه گو 
کاســتا هم به دلیــل مصدومیت غایب 
بوده و پاکو آلکاسر هم دعوت نشده بود 
اما مهاجمان اسپانیا نمی توانند به صورت 

مداوم برای این تیم گل بزنند.
در شش مسابقه اول لوییس انریکه 
روی نیمکــت اســپانیا، 17 گل به ثمر 
رسیده که تنها شــش گل را مهاجمان 
متخصــص بــه ثمــر رســانده اند. این 
نشانه ای نگران کننده از اوضاع تیم است.
مقابــل بوســنی و هرزگووین هم 
براییس مندس بود که اسپانیا را نجات 
داد. باز هم مهاجمان اســپانیا در گلزنی 
مشــکل داشــتند و یک فرصــت عالی 
گلزنی را موراتــا در مقابل دروازه خالی 
از دست داد و توپ را به کنار دروازه زد.
بازگشت به روزهای استفاده  شاید 

از مهاجم شماره 9 کاذب بد نباشد.
منبع: مارکا

 تقدیر از داوید سیلوا

مهاجمان اسپانیا گل نمی زنند!

جنگ تمام عیار برای صدرنشینی و صعود
فینال سوئد مقابل روسیه

سوئد در بازی خانگی امشب در فرندز آره نا در سولنا مقابل روسیه یک فینال 
واقعی دارد. ســوئد برای صدرنشــینی در گروه 2 لیگ B و صعود به لیگ A باید 
روســیه را ببرد در حالی که میزبان جام جهانی اخیر با تساوی به هدفش می رسد. 
ســوئد شروع سختی در این رقابت ها داشــت و در نخستین بازی در خانه 2 بر 3 

به ترکیه باخت. 
بعد از آن با روســیه به تســاوی بدون گل دست یافتند و شنبه نیز با پنالتی 
دقیقه 71 آندریاس گرانکویست ترکیه را در قونیه شکست دادند. ترکیه که دو بار 
مغلوب روسیه شــد، تیم آخر گروه است و سقوطش به دسته سوم لیگ ملت های 
اروپا قطعی شده اما سوئد با پیروزی برابر روسیه با این تیم هم امتیاز می شود و به 

دلیل برتری در دیدار مستقیم به لیگ دسته اول می رود.
این هدف برای تیمی که مثل حریف امشبش تا یک چهارم نهایی جام جهانی 
باا رفته دســتاورد بزرگی محسوب می شود. یانه آندرسون تیم منظمی را ساخته 
که سیستم بازی اش 2-4-4 است و در زمان حمله 
به 2-2-2-4 تغییر شکل پیدا می کند و در صورت 
گرفتن توپ در یک ســوم دفاعی خودش توانایی 

زدن ضدحمات سریع را دارد.
وقتی استانیســاو چرچســوف مربی روسیه 
گفت آلمان حریف ایده آلی برای تیمش در آستانه 
دیدار با سوئد است و پنجشنبه در دیداری دوستانه 
به مصاف این تیم رفت، خیلی ها تعجب کردند چون 
آلمان سال ها است که فوتبال مالکانه بازی می کند 
اما با نگاهی دقیق تر چرچســوف درست می گفته 
چون دی مانشــافت دوران تغییر را طی می کند و 

بازیکنان جوان زیادی در این تیم حضور دارند. 
بنابراین، آلمان مالکانه بازی نکرد و در سیستم 3-4-3 تاش کرد به گردش 
توپ سرعت بدهد وقتی آن را صاحب می شد. این سیستم بی شباهت به روش بازی 
ســوئد در بازی امشــب نبود که البته در تیم روسیه ضعف های زیادی در برابر آن 
آشکار شد. دو تا از سه گل آلمان روی ضدحمات سریع به دست آمد که روس ها 
به دلیل کندی جا ماندند. روســیه اگرچه در نیمه دوم خیلی بهتر شد اما سرعت 
ازم برای تهدید آلمان را نداشــت و اینکه امثال آرتم زیوبا، الکســاندر گولووین، 
دنیس چریشــف و ایلزات آخمتوف در حال حاضر روســیه را همراهی نمی کنند، 
به نفع تیم نیســت.  بدون این بازیکنان روسیه سرعت و خاقیت ازم برای ایجاد 
فشــار در یک ســوم هجومی را ندارند. یک بازیکن که می تواند در چنین شرایطی 
به کمک روســیه بیاید، فدور چالوف، مهاجم زسکامســکو اســت. او در 19 بازی 
این فصل لیگ برتر روســیه، 10 گل زده و صدرنشــین جدول گلزنان است ضمن 
اینکه ســه پاس گل هم داده. او که محصول آکادمی زســکا اســت، می تواند مثل 
هم تیمی اش، گولووین به یکی از تیم های بزرگ اروپا برود. انتظار می رفت او مقابل 
آلمان نخســتین بازی ملی اش را انجام بدهد اما 90 دقیقه روی نیمکت نشست و 
هم تیمی هایش نتوانســتند از خط دفاع سه نفر تیم یواخیم لوو عبور کنند. ستاره 
تیم ســوئد هم ویکتور کائســن اســت که با 8 گل و 5 پاس گل برای کراسنودار 
یکی از بهترین های لیگ روسیه محسوب می شود، او توانایی بازی در نقش مهاجم 
کاذب یا بازیساز را دارد. سوئد 8 بار با روسیه بازی کرده که حاصلش 3 برد، چهار 

تساوی و یک باخت بوده.

گزارش

عکس نوشت

مانچینی: ایتالیا کمبود 
بازیکن بااستعداد ندارد

می خواهد  می  گوید  مانچینی  روبرتو 
بــه بازیکنان جــوان تیمــش در مصاف 
دوســتانه با تیم ملی آمریکا فرصت بدهد 
و اینکه تاش دارد تیــم ملی ایتالیا را با 
رویکردی متفاوت، متحول کند. مانچینی 
که شــاگردانش با قبول تســاوی خانگی 
بدون گل برابر پرتغال از صعود به مرحله 
نیمه نهایی لیگ ملت های اروپا بازماندند، 
در دیداری دوســتانه به مصــاف آمریکا 
مــی رود. مانچینی پیــش از این بازی به 
برنامــه »که تمپو که فا« در شــبکه رای 
ایتالیا گفت: »ما در برخی شــرایط کمی 
بدشــانس هســتیم اما تیم دارد نشــان 
می دهد کــه در آینــده می تواند در هر 
ســطحی رقابت کند و مــا از اان به بعد 
فقط می توانیم قویتر شــویم. دیدن اینکه 
هــواداران دارند به تغییر رخ داده در تیم 
ما واکنش نشان می دهند خوشایند بود، 
همینطور از اینکه آنها دارند از تماشــای 
بازی تیم ملی شــان لــذت می برند و این 
مهم ترین و بهترین دســتاوردی است که 
ما می توانیم داشــته باشــیم. ما داریم به 
بازیکنان  این  هدف مان می رســیم چون 
واقعاً دارند خــوب فوتبال بازی می کنند. 
البته هنوز راهی طوانی در پیش اســت 
و ما داریم تــاش و کار می کنیم تا تیم 
ملی را بــا بازیکنانی جوان و یک رویکرد 

تاکتیکی متفاوت از نو بسازیم.« 
مانچو ادامــه داد: »ما باید بازیکنان 
جوانــی که داریم را در حال بازی ببینیم 
و بهتر بشناسیم. امیدوارم که بسیاری از 
بازیکنان جوان برای بــازی در تیم ملی 
شانس داشته باشند چون این به معنای 
قرار داشتن یک آینده روشن پیش روی 
تیم ما اســت. من فکر می کنــم تیم ما 
ندارد  بااستعداد  بازیکن  مشــکل کمبود 
و فقط باید به آنها فرصت کســب تجربه 

داد.«

خبر

بونوچی: پیراهن 
ایتالیا بی همتاست

لئوناردو بونوچی یک بار دیگر 
به هواداران میانی تیم ملی ایتالیا 
که او را در شــب بــازی آتزوری و 
اروپا  لیگ ملت هــای  پرتغــال در 
در ورزشگاه سن ســیرو هو کردند، 
جواب داد. بونوچی که پیش از این 
هم این گروه از هواداران را مشــتی 
احمق توصیف کرده بود، این بار در 
صفحه اینستاگرامش خطاب به آنها 
را  بازی  نوشت: »ما می خواســتیم 
ببریم و نتوانستیم این کار را انجام 
باعث  بازی هایی  اما چنیــن  دهیم 
رشد ما می شود و این هدف ماست. 
چیزی که اهمیت دارد این اســت 
که انگیــزه و اعتماد بــه نفس مان 
را از دســت ندهیم. پوشــیدن این 
پیراهــن تجربه ای بی نظیر اســت. 
پیراهــن ایتالیــا بی همتاســت اما 
هرازچندگاهی مردم این واقعیت را 

فراموش می کنند.«
 

میان در اندیشه 
خرید فابرگاس

در حالــی که میــان درگیر 
بحران مصدومیت بازیکنانش است، 
یک بار دیگر اخباری درباره تمایل 
باشــگاه میان به خریــد هافبک 
چلســی،  فوتبال  تیم  اســپانیایی 
سسک فابرگاس منتشر شده است. 
هافبک 31 ساله آبی های لندن تا 
پایان امســال با این تیــم قرارداد 
دارد و در ســال های اخیر هم زیر 
ذره بین میان بوده اســت. چلسی 
تا اان تمایلی به تمدید قرارداد او 
نشــان نداده است و به این ترتیب 
میان می تواند او را در پایان فصل 
به عنوان بازیکــن آزاد جذب کند. 
مالی  محدودیت  های  بــه  توجه  با 
این باشــگاه، جذب یــک بازیکن 
بدون نیاز به اختصاص ســرمایه ای 
هنگفــت یــک امتیاز اســت و به 
همین دلیل دســت به کار شــدن 
روسونری برای خرید بازیکن سابق 
فابرگاس  بارســلونا محتمل است. 
از زمانی که مائوریتســیو ســاری 
فرصت  شــده،  چلسی  ســرمربی 
زیادی برای بازی در ترکیب اصلی 

نداشته است.

 شکست فرانســه مقابل هلند یک شوک بزرگ برای قهرمان 
جهان محسوب می شود و دشــان در تمرینات روزهای اخیر 
مصمم بود مشکات تیمش را برطرف کند. رسانه های فرانسوی 
نوشــتند که او برای بازی دوستانه امشــب مقابل اروگوئه 
سیســتم تیمش را از 3-3-4 به 1-3-2-4 تغییر می دهد.

 برد خفیف در پایان سال پرماجرای 2018

انریکه: اسپانیا آینده درخشانی دارد
اسپانیا بعد از دو شکســت متوالی که به 
قیمت از دســت دادن حضــور در نیمه نهایی 
لیگ ملت های اروپا تمام شــد، سال 2018 را 
بــا پیروزی خفیف یک بر صفر برابر بوســنی و 
هرزگوویــن به پایان رســاند. بریس مندس در 
نخســتین بازی ملی خــود به عنــوان بازیکن 
ذخیــره به میدان آمد و تنهــا گل این بازی را 
زد. اسپانیا ساعاتی قبل از مسابقه خود متوجه 
شــد به دلیل پیروزی 2 بر یــک انگلیس برابر 
کرواســی از صعود بــه نیمه نهایی لیگ ملت ها 
باز مانــده و این ناکامی به وضوح روی عملکرد 
این تیم اثر منفی گذاشــت. لوییس انریکه که 
تیمش ماه گذشــته 3 بر 2 بــه انگلیس باخت 
و پنجشــنبه با همین نتیجه در برابر کرواسی 
شکســت خورد، ترجیح داد به بازیکنان اصلی 
اســتراحت بدهد. کپا آریســابااگا جای داوید 
دخئای پراشتباه را گرفت و ماریا ارموسو مدافع 
اسپانیول نخستین بازی ملی خود را تجربه کرد 
ضمن اینکه بازوبند کاپیتانی به ایســکو رسید 
در ســی و پنجمین بازی ملی اش. او به همراه 
هم تیمی  اش در رئال مادرید، مارکو آسنســیو 
در نیمه اول این بــازی در اس پالماس دروازه 
بوســنی را به خطر انداخت اما بهترین موقعیت 
را آلوارو موراتا در نیمه دوم از دست داد تا اینکه 
مندس 21 ســاله قفل دروازه ابراهیم سهیچ را 
باز کرد تا ســال ســخت و پرماجرای 2018 با 

پیروزی به پایان برسد.
انریکــه کــه بعد از حــذف اســپانیا در 
مرحله یک هشــتم جام جهانــی 2018 مربی 
تیم ملی کشــورش شــده، گفــت: »البته ما 
دوست داشــتیم که در مرحله نیمه نهایی لیگ 
ملت های اروپا حضور داشــته باشیم و رسیدن 
به ایــن هدف بعد از دو بــازی اول ممکن بود 
اما این یکی از ســخت ترین گروه ها بود، ما در 
سویل مقابل انگلیس شــانس خود را از دست 

دادیم و همچنین در بازی زاگرب. من از شش 
مسابقه ای که با این تیم داشتیم ارزیابی مثبتی 
دارم. می دانستم بازیکنان تمام آنچه می خواهم 
را به من نمی دهند اما از ذهنیت آنها راضی ام و 
فکر می کنم اسپانیا آینده درخشانی دارد. بازی 
آسانی نبود ما تاش کردیم فوتبال بازی کنیم 
اما مقابل تیمی که دفاعی فکر می کند، ســخت 
اســت.« او به طور خاص از کاپیتان تیمش در 

این بازی تعریف کرد: »ایسکو بازیکن متفاوتی 
است، تاثیرگذار و با کیفیت که نگرش درستی 
دارد. بازوبند کاپیتانی به این خاطر به او سپرده 
شد که بیش از همه سابقه داشت. او سال ها در 
رئــال مادرید و همچنیــن در تیم ملی رهبری 

کرده همچنین در جام جهانی.«
بعد از این مسابقه لوییس روبیالس رییس 
فدراســیون فوتبال اسپانیا هم از لوییس انریکه 

حمایت کرد بخصــوص از برنامه او برای بازی 
دادن به جوان ترها.

اســپانیا حاا منتظر قرعه کشی مقدماتی 
یورو 2020 می ماند که از اواخر اســفند و اوایل 
فروردین شروع می شــود. بوسنی و هرزگووین 
هم با کسب 10 امتیاز از چهار بازی در گروه 3 
لیگ B صدرنشین شده و در دوره بعدی لیگ 

ملت ها در لیگ A حضور خواهد داشت.

 تاریخ نیمه نهایی لیگ 
ملت های اروپا و مقدماتی 

یورو 2020
سرنوشــت چهار تیم راه یافتــه به مرحله 
نیمه نهایی لیگ ملت های اروپا مشــخص شده 
اســت. قرار اســت دیدارهــای نیمه نهایی این 
مسابقات 15 و 16 خرداد ســال آینده برگزار 
شــود. دیدار رده بندی 19 خرداد انجام خواهد 
شد. مراســم قرعه کشی نیمه نهایی هم 12 آذر 

در دوبلین خواهد بود.
پرتغــال قرار اســت میزبــان دیدارهای 
نیمه نهایی، رده بندی و نهایی باشد. این بازی ها 
در دو شهر پورتو و گیمارش برگزار خواهد شد.

اما مســابقات مقدماتی یــورو 2020 در 
تعطیات دیدارهای ملی بعدی، یعنی اســفند 
امسال آغاز می شود. قرعه کشی مرحله مقدماتی 
یــورو 2020 در 11 آذر در دوبلیــن برگــزار 
می شــود. تیم ها در 10 گروه این مسابقات قرار 
خواهند گرفت و دو تیم اول هر گروه به صورت 
مستقیم راهی یورو 2020 خواهند شد. 5 گروه 
از 5 تیم تشکیل می شود و پنج گروه نیز شش 
تیم خواهند داشت. تیم های راه یافته به مرحله 
نیمه نهایــی لیگ ملت های اروپــا در گروه های 
پنج تیمی قرار خواهنــد گرفت تا فرصت کافی 
برای دیدارهــای نیمه نهایی، رده بندی و فینال 
لیگ ملت های اروپا را داشــته باشند. مسابقات 
مقدماتی یورو 2020 از اســفند تا آذر ســال 
بعد برگزار خواهد شــد. در کنار 20 تیمی که 
به صورت مستقیم راهی یورو 2020 می شوند، 
چهار تیم هم از طریق پلی آف به این مسابقات 
راه خواهند یافت. پلی آف بین تیم هایی برگزار 
می شود که در گروهشان در لیگ ملت های اروپا 
اول شــده اند. اگر این تیم ها به صورت مستقیم 
راهی یورو 2020 شوند، جایگاهشان در پلی آف 
به تیــم دیگری خواهد رســید که نتوانســته 
به صورت مســتقیم صعود کند. مسابقات یورو 
2020 به  جای اینکه در یک کشور برگزار شود، 
در سراسر اروپا انجام خواهد شد. این بازی ها در 
23 خرداد سال 1399 آغاز شده و در تاریخ 22 

تیر به پایان خواهد رسید.
میزبان هفت  انگلیس  ویمبلی  ورزشــگاه 
بــازی خواهــد بود، و ســه دیــدار در مرحله 
گروهی، یک بازی در مرحله یک هشتم نهایی، 
هر دو بازی نیمه نهایــی و دیدار فینال در این 
ورزشــگاه انجام خواهد شــد. به ایــن ترتیب 
می تــوان انگلیس را تا حد زیادی میزبان اصلی 

این رقابت ها دانست.

هریس سفروویچ درخشــید و با هت تریک 
خود بازگشت رویایی ســوییس را رقم زد. بلژیک 
در لوســرن با 2 گل دقایق 2 و 17 تورگان آزار از 
میزبان خود پیش افتاد تا گل های ملی و باشگاهی 
مهاجم مونشــن گادباخ در این فصل به عدد 12 
برسد. امیدهای سوییس که باید با 2 گل اختاف 
برنده می شــد تا صدرنشین گروه 2 لیگ A شود 
نیز کمرنگ شد اما میزبان زود دست به کار شد و 
با پنالتی ریکاردو رودریگس و دو گل از سفروویچ 
با برتری 3 بر 2 به رختکن رفت. نیکو الودی دقیقه 
62 گل چهارم را زد و شــش دقیقه مانده به پایان 
سفروویچ، مهاجم بنفیکا، هت تریک خود را کامل 
و خیال سوییس را راحت کرد. بعد از این گل ادن 
آزار و میشی باتشــوایی با ضربات خود یان زومر، 
دروازه بان ســوییس را به واکنش وا داشــتند اما 
میزبان هم می توانســت به وسیله دنیس زکریا به 

گل ششم برسد که تیبو کورتوآ اجازه نداد.

بعد از این مســابقه هیجان انگیــز که روند 
بازی های پرگل نخســتین دوره مســابقات لیگ 
ملت های اروپا را تداوم بخشــید، سوییس خرداد 
آینــده در نیمه نهایی بازی می کنــد و تیم روبرتو 
مارتینس که بعد از شکســت در نیمه نهایی جام 
جهانی شــش بازی متوالی نباخته بود، شکســت 
ســنگینی را متحمل شــد. هر دو تیم 9 امتیازی 
شــدند اما به دلیل آنکه بلژیک در بروکسل 2 بر 
یک به پیروزی رسید و در سوییس 5 بر2 شکست 
خورد، سوییس صدرنشین شد. شاید بلژیک که از 
این بازی یک تســاوی می خواست، بعد از زدن دو 
گل کار را تمام شــده پنداشت. تیم اول رده بندی 
فیفــا بعــد از گل دوم مقتدرانــه در میانه میدان 
خودنمایی می کرد تا هواداران را به تشویق وا دارد 
بی خبر از آنکه چه سرنوشــت شومی در انتظارش 
اســت. مربی 45 ساله اسپانیایی گفت: »غرور؟ نه. 
ما روی ضدحمات غافلگیر شدیم و یادمان رفت 

خوب دفاع کنیم.«
او که بعد از یورو 2016 مربی بلژیک شده، 
دومین شکســت خود در رقابت های رســمی را 
متحمل شد: »توضیح این شکست خیلی سخت 
است. ما خوب شــروع کردیم بعد در یک مقطع 
از بازی، ســوییس چیزی برای از دســت دادن 
نداشت. ما به آنها فرصت دادیم به بازی برگردند. 
باید قوی تر بازی می کردیــم و تاش می کردیم 
بفهمیم اشــکال کارمان کجا اســت. اینکه بازی 
را خیلــی خوب آغاز کردیم باعث می شــود این 
شکست برایمان سنگین تر باشد. همه می خواهند 
به مرحله بعدی بروند اما این شدنی نیست. حاا 
باید خودمان را برای مقدماتی یورو 2020 آماده 
کنیم که از ماه مارس آغاز می شود. اینکه به خاطر 
تفاضل گل دوم شــدیم، تلخ است اما این تلخی 
باعث می شود در بازی های بعدی تمرکز بیشتری 
داشته باشــیم.« توماس میونیه هافبک اثرگذار 
بلژیک هم با اشــاره بــه دو گل ابتدایی تیمش 
گفت: »همه چیز دست خودمان بود، می توانست 
بازی بی نقصی برایمان باشــد، حتی می توانستیم 

گل های بیشتری بزنیم.«
کورتوآ هم گفت: »فکر می کنم بعد از برتری 
2 بر صفر این احساس در تیم ما به وجود آمد که 
دیگر هیچ اتفاق بدی برایمان نمی افتد اما این یک 
رقابت در سطح باا بود و امیدوارم این نرسیدن به 
مرحله نیمه نهایی لیگ ملت های اروپا درسی برای 

آینده به ما بدهد.«
تــورگان آزار هم بازی را عجیــب و غریب 
توصیف کرد: »شــاید شروع ما زیادی خوب بود و 
کاما مطمئن شــدیم به هدفمان می رسیم. نباید 
بعد از زدن دو گل بازی را واگذار می کردیم، درس 

خیلی مهمی گرفتیم.«

شکست غیرقابل توضیح تیم اول جهان

 مارتینس: غافلگیر شدیم و یادمان رفت خوب دفاع کنیم

وادیمیــر پتکوویــچ بعد از شکســت 
سوییس در یک هشتم نهایی جام جهانی برابر 
سوئد به شدت مورد انتقاد قرار گرفت و حتی 
بزرگترین روزنامه ســوییس خواهان اخراج 
این مربی شــد که تابعیت سوییس و بوسنی 
و هرزگوویــن را دارد. این برد درخشــان به 
لطف هت تریک هریس ســفروویچ برابر تیم 
اول رده بندی فیفا شاید جبران آن باخت بود 
و این مربی 55 ســاله که بــرای پنجاهمین 
بار روی نیمکت ســوییس نشســت، گفت: 
»پیروزی فوق العاده ای بود، یک مســابقه 
مرجــع. ما پیــش از این هــم بازی های 
بزرگ زیادی را برده ایم و در فرآیند پیشرفت 
هســتیم. می خواهــم به بازیکنانــم تبریک 
بگویم، واکنش ذهنی بزرگی نشــان دادند، 
آنها هرگز تســلیم نشدند. با انگیزه مضاعف، 
هوش و مغزهایشــان بــازی کردنــد. آنها 
شایسته چیزی هســتند که به آن رسیدند 
بخصوص هریس. بلژیک هم شــانس داشت 
اما ما بهتر اســتفاده کردیم.« او در این بازی 
به دفاع سه نفره روی آورد و به کوین امبابو 

فرصت داد توانایی اش را نشان دهد: »کوین 
در بخش هجومی وظیفــه اش عالی بود. در 
حرکاتش دقیق بود و بازی در دفاع سه نفره 
بیشتر با او سازگار اســت.« پتکوویچ درباره 
شــروع بد تیمش نیز گفــت: »خیلی خطر 
کردیم و خوش شــانس بودیم که گل ســوم 
را نخوردیم امــا با پنالتی رودریگس به بازی 

برگشتیم و بعد از آن عالی بودیم.« پتکوویچ 
با ســوییس 92 برد، 9 تســاوی و 21 باخت 
داشــته. ســفروویچ هم گفت: »اوایل بازی 
خواب بودیم اما واقعا خیلی زود بیدار شدیم. 
مــا در این بازی ظرفیت بــاای تیم خود را 
نشــان دادیم حاا دیگر به خودمان بستگی 
دارد که چقدر و چطور از آن استفاده کنیم.«

 پتکوویچ: تیم ما با مغزش بازی کرد

ایســکو در بازی اســپانیا و بوســنی و هرزگووین 
باتجربه ترین بازیکن میدان بود و به همین دلیل بازوبند 
کاپیتانی را او به بازو بست، این در حالی بود که او تنها 
35 بازی ملی برای اســپانیا انجام داده بود. با این حال، 
تجربه بســیار پایین تیمی که به میدان رفت باعث شد 

ایسکو کاپیتان شود.
در واقــع، یــازده بازیکنی که لوییــس انریکه در 
ترکیب اصلی به میدان فرســتاده بود، روی هم تنها 97 
بازی ملی را پیش از دیدار با بوسنی تجربه کرده بودند 

و تجربه این بازیکنان بسیار کم بود.

اســپانیا در ســال های اخیر بازیکنانی مانند ایکر 
کاسیاس، سرخیو راموس، ژاوی، کارلس پویول، آندرس 
اینیستا و داوید سیلوا داشته که کاپیتان شوند و سال ها 
بــود که بازیکنی با تجربه اندک مانند ایســکو کاپیتان 

تیم نشده بود.
البته روی نیمکت اســپانیا بازیکنانــی باتجربه تر 
نشســته بودند. خوردی آلبا و سرخیو بوسکتس که در 
ترکیب ثابت حضور نداشتند، در مجموع 178 بازی ملی 

پیش از این دیدار در کارنامه خود ثبت کرده بودند.
در میان بازیکنان فعلی تیم ملی اســپانیا، سرخیو 

راموس 161 بازی ملی انجام داده است و در 39 دیدار 
بازوبند را به بازو بســته اســت اما او در بازی با بوسنی 
غایب بود، چرا که پیش از این بازی، به دلیل مصدومیت 

از اردوی تیم جدا شده بود.
اما حتی اگر او در فهرســت تیم حضور داشت هم 
بعید بود که لوییس انریکه از او در ترکیب ثابت استفاده 
کند، چرا که مربی جدید اســپانیا قصد داشــت در این 
بازی دســت به آزمایــش بزند و بــه بازیکنان جوان تر 

فرصت بدهد تا خودشان را نشان دهند.
اسپانیا این بازی را با نتیجه یک بر صفر برد.

 ایسکو، کاپیتان بی تجربه اسپانیا

خاویر استپا
Javier Estepa
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در پاری سن ژرمن نیمار برتر از همه است

امباپه: امیدوارم توپ طا به یک فرانسوی برسد

امباپــه گفته که یکی  کیلیان 
از بازیکنان فرانســه که با این تیم 
توپ  باید  شد  جهانی  جام  قهرمان 
طای امســال را از آن خود کند. 
دیگر  هفته  دو  جایــزه  این  برنده 
مشخص می شــود و هرچند لیونل 
مسی و کریستیانو رونالدو در میان 
گزینه های فتح توپ طا هســتند 
اما بسیاری بر این باورند که دوران 
پایان  به  بر توپ طا  این دو  سلطه 
خواهــد رســید. ادن آزار و لوکا 
مودریچ دیگر افرادی هســتند که 
امباپه  ببرند.  را  می توانند توپ طا 
همچنین نیمــار را بهترین بازیکن 

حال حاضر پاری سن ژرمن می داند.
  

نظرت درباره توپ طای امسال 
چیست؟

 نامزدهــای خــوب زیــادی در 
فهرســت حضور دارند. بازیکنان زیادی 
هســتند که می تواننــد برنده توپ طا 
شــوند. امیدوارم که برنده توپ طای 

امســال فرانســوی باشــد. این پاداش 
ماجراجویی ما در جــام جهانی خواهد 
بود امــا آرای بازیکنــان خیلی به هم 
نزدیــک خواهــد بود و مــن نمی توانم 

پیش بینی انجام دهم.
 چه احساســی از شکســت 
روتردام  در  هلند  مقابل  فرانســه 

داری؟
 از این اتفاقــات پیش می آید اما 
اکنون زمان مناسبی برای شکست نبود.

 آیا تیم خسته بود؟ 
 بله امــا مــا بازیکنــان بزرگی 
هســتیم و قرار است هر فصل 60 بازی 
انجام دهیم. ما نتوانستیم چه به صورت 
انفرادی واکنش  جمعی و چه به صورت 
خوبی نشان دهیم. به جز هوگو یوریس، 
هیچ بازیکن دیگری عملکرد برجسته ای 
نداشت و می توانیم بگوییم که عملکرد 

تیم ما نگران کننده بود.
 پس بازی فرانسه - اروگوئه )که 
سه شنبه برگزار می شود( خیلی هم 

دوستانه نخواهد بود؟

 بله، مهم است که واکنش خوبی 
نشــان دهیم. مهم اســت که یک بازی 
عالی مقابل تماشــاگران خودی داشته 
باشــیم و بهترین عملکرد خود را نشان 

دهیم.
 تو خــودت را به عنوان یکی از 
کرده ای.  مطرح  پی اس جی  رهبران 
آیا ممکن است که در تیم ملی برای 

سایر بازیکنان حرف بزنی؟
 زمانــی که حرف می  زنــم، تنها 
داخل میدان حرف هایم را می زنم. خارج 
از میدان فقــط یک بازیکن با 20 بازی 
ملی هســتم و باید بدانم که چطور در 
جایگاه خودم بمانم، اما باید مســوولیت 
را در لحظات حساس بپذیرم. ما جمعه 
)برابر هلند( نمی دانستیم که چطور این 

کار را انجام دهیم.
به  با اروگوئه  بازی  از  آیا پیش   
کاوانی پیــام دادی تا برای او کری 

بخوانی؟
 کاوانی خودش آماده است و نیازی 
به پیام من ندارد. من در واتســاپ برای 

نیمار ویدئو خطای کاوانی را فرســتادم 
و او خندیــد )کاوانی در بازی اروگوئه و 
برزیل روی نیمــار خطای بدی مرتکب 
شــد و به همین دلیــل اخطار گرفت(. 
واقعا چیزی نبــود. این دو بازیکن برای 
باعث  این  و  کشورهایشــان می جنگند 
نمی شود آنها نتوانند در پی اس جی کنار 
هم بــازی کنند و همدیگر را در آغوش 

بکشند.
آیا تو در فرانسه همان بازیکنی 

هستی که در پی اس جی هستی؟
 نه، پی اس جی متفاوت است. آنجا 
یک بازیکن بااتر از همه است: نیمار. در 
تیم ملی اما همه در یک سطح هستیم.

 حاا که در 20 سالگی قهرمانی 
دنیا را در کارنامه داری چه می کنی؟

 به ســراغ لیگ قهرمانان می روم، 
می خواهم با پی اس جی قهرمانی ها را در 
فرانسه جارو کنم، سالم باشم، مسابقات 
جام ملت های اروپا هم دو ســال دیگر 
اســت. بردن و پیروزی چیزی است که 

من می خواهم.

رئال مادرید به 
دنبال ژکو

رئــال  اســتعدادیاب های 
بازی  تماشــای  بــرای  مادرید 
ادین ژکو در مســابقه اسپانیا و 
بوسنی به ورزشگاه رفتند. یکی 
از دایل حضــور آنها این بوده 
که عملکرد این بازیکن را پیش 
از دیدار رئــال مادرید و رم که 
هفته آینده برگزار می شــود از 
نزدیک بررسی کنند اما روزنامه 
آ.اس نوشته که نمایندگان رئال 
به این دلیل به ورزشــگاه گران  
کاناریا رفته اند که رئال مادرید 
قصــد دارد این مهاجــم رم را 

خریداری کند.
رئال قصــد دارد در ژانویه 
یک مهاجم بــه خدمت بگیرد 
تا خط حمله اش را تقویت کند، 
چرا که رفتن کریستیانو رونالدو 
به یوونتوس باعث شــده تعداد 
گل های زده رئال در این فصل 
بســیار کاهش یابد و بازیکنانی 
کــه در خط حملــه رئال بازی 
می کننــد، نتوانســته اند ایــن 

کاهش را جبران کنند.
ژکــو در این مســابقه در 
ترکیب ثابت بوسنی قرار داشت.
رم پیش تر پیشنهاد چلسی 
برای خرید ژکو در ژانویه پیش 
رو را رد کرده بود اما مشــخص 
نیســت آنهــا پیشــنهاد رئال 
مادرید را هم رد می کنند یا نه.

  
نیمار نمی خواهد 

همبازی راموس شود

نیمــار زیــر نظــر رئــال 
مادرید قــرار دارد اما به دلیل 
حضور ســرخیو راموس در این 
تیم نمی خواهد بــه رئال برود. 
حضــور رامــوس مانــع جدی 
حضــور نیمار در رئال اســت و 
این  داده که  دون بالون گزارش 
بازیکن برزیلی دوست ندارد در 
تیمی حضور داشــته باشد که 
راموس هم در آن اســت. او به 
این ترتیب تا زمانی که راموس 
در رئال حضور دارد، به این تیم 

نخواهد پیوست.

آنتوان گریزمان: 
رد کردن پیشنهاد بارسلونا 

بسیار سخت بود
آنتوان گریزمان گفته که رد پیشــنهاد 
بارسلونا بسیار دشوار بود اما حمایتی که در 
اتلتیکو مادرید از او شد باعث شد که او در 

این تیم بماند.
ایــن ملی پوش فرانســوی زیــر نظر 
بارســلونا بود و این باشگاه حاضر بود 100 
میلیون یــورو مبلغ فســخ قــرارداد او را 
بپردازد، ولی او در آستانه جام جهانی گفت 

که در اتلتیکو مادرید خواهد ماند.
این مهاجم 27ساله حاا می گوید: »رد 
پیشنهاد بارسا خیلی سخت بود. این باشگاه 
بارساســت که به دنبال شماســت، با شما 
تماس می گیرد و برایتان پیام می فرســتد 
اما یک باشــگاه هم هســت که شما در آن 
عضویــت دارید؛ جایی کــه در آن بازیکن 
مهمی هســتید و جایی که پروژه باشگاه را 
حول شما می ســازند.« از او سوال شد که 
چه چیزی باعث شــد تمایل به ماندن پیدا 
کند و او گفت: »اینکه دیدم پس از آنکه در 
یک بازی، تماشاگران علیه من سوت زدند، 
هم تیمی ها و به ویژه مربی به خانه من آمدند 
تا مــن را آرام کنند، با من صحبت کنند و 

نشان دهند که به من اعتماد دارند.«
گریزمــان همچنین گفت کــه اگر به 
بارســلونا می رفت، زیر ســایه لیونل مسی 
بود: »شــاید به صورت ناخودآگاه، اینکه در 
بارســلونا معاون مســی خواهم بود هم در 
تصمیم من نقش داشــت، اما هم تیمی ها و 
باشــگاه هر کاری ازم بود انجام دادند. آنها 
با من حرف زدند، دســتمزد من را افزایش 
دادنــد و هر کاری که می توانســتند انجام 
دادند تا نشــان دهند که اینجــا خانه من 
اســت و نباید ترکش کنــم. روزهای واقعا 
پیچیده ای بود، به ویژه برای همســرم، که 
ســاعت 3 صبح بیدارش می کردم تا در این 

باره با هم حرف بزنیم.«

مصاحبه

او هنگام تصادف 
حدود 200 
کیلومتر بر ساعت 
سرعت داشت 
و کارشناسان 
معتقدند که زنده 
ماندن او به یک 
معجزه شبیه است. 
سوفیا فلورش، 
راننده دختر 17 
ساله آلمانی در 
مسابقات فرمول 
3 ماکائو تصادف 
شدیدی داشت و 
ستون فقراتش به 
شدت آسیب دید.

سوژه

زانوی جانــی اوتــو، مدافع اســپانیا در بازی دوســتانه 
مقابل بوســنی آســیب دید و از زمین بیــرون رفت. او در 
این فصل یکــی از بازیکنــان اصلی ولورهمپتــون بوده و 
غیبتــش می تواند به این تیــم لیگ برتــری صدمه بزند.

آلکســاندر زورف، تنیســور 21 ســاله آلمانی بــا پیــروزی دو بر صفر 
مقابــل جوکوویچ در فینال مســترز لندن بــه قهرمانی این مســابقات 
رســید. او در نیمه نهایی هم توانســته بــود فدرر را شکســت دهد. این 
بزرگتریــن موفقیــت زورف در دوران حرفه ای اش محســوب می شــود. 

رشــفورد هرچند نتوانســت دروازه کرواســی را باز کند ولــی عبور او از 
مودریچ، کاپیتان حریف بازتاب زیادی در شــبکه های اجتماعی داشــت.

سباســتین اوژیه فرانسوی موفق شد برای ششمین ســال متوالی قهرمان 
مسابقات رالی جهان شود. آخرین دور این مسابقات در استرالیا برگزار شد و 
راننده تیم فورد توانست امتیازاتی را که برای قهرمانی ازم داشت به دست آورد. 
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کین: باید از فرصتی که برای بردن جام داریم استفاده کنیم

پس از شکست برابر انگلیس
مودریچ: واقعا تلخ است، روی ضربات شروع مجدد باختیم

تیم فوتبــال انگلیس با پیروزی 2 بر 
یک خانگی مقابل کرواسی در گروه چهارم 
به عنوان صدرنشین  اروپا،  ملت های  لیگ 
گروه و بااتر از تیم ملی اسپانیا به مرحله 
نیمه نهایی لیگ ملت های اروپا راه یافت. 
مرحلــه نیمه نهایی ایــن رقابت ها در ماه 
مارس ســال 2019 در پرتغــال برگزار 
می شود و هری کین، کاپیتان سه شیر به 

قهرمانی تیمش در آنجا امیدوار است.
کین گفت: »قطعــاً این صعود برای 
ما فرصت خوبی ایجاد کرده اســت. این 
یک نیمه نهایی دیگر اســت. دو پیروزی 
خارج از خانــه دیگر تا بــردن یک جام 
فاصلــه داریم. پس هــر تیمی که حریف 
ما شود، حریف سرسختی خواهد بود. ما 
در مرحله بعدی بایــد یک حریف بزرگ 
دیگر را شکست دهیم اما ما تا همین اان 
هم نشان داده ایم که می توانیم این کار را 

انجام دهیم.«
مهاجم تاتنهام ادامه داد: »بابت این 
صعود احســاس فوق العاده ای داریم. من 
قبًا هم گفتم کــه هیچ کس واقعا درک 
نمی کند که این تورنمنت در آینده چقدر 
مهم خواهد شــد، ضمن اینکه با پیراهن 
انگلیس شــما شــاید فرصت های زیادی 
برای بردن یک تورنمنت نداشــته باشید، 

پس حاا که این فرصت فراهم شده است 
باید ســعی کنیم از آن نهایت استفاده را 
ببریــم. ما بازیکنانی حرفه ای هســتیم و 
می خواهیــم همه چیز را ببریم. تورنمنت 
چه جدید باشد چه قدیمی، ما می خواهیم 
آن را ببریــم. این یک فرصت خوب برای 
قهرمانــی با پیراهــن انگلیس اســت و 

نمی خواهیم آن را از دست بدهیم.«
دو گل دیرهنگام از انگلیس این تیم 
را به بــازی برگرداند تا بازی یک بر صفر 
باخته را به شیوه ای تحسین برانگیز ببرد. 
کین در کسب این پیروزی نقش هواداران 
و حمایــت پرشــور آنها را بســیار مهم 
دانست. او گفت: »این باور نکردنی است. 
من در بازی های ملــی ام هرگز ومبلی را 
مانند امشــب ندیده بودم. ما می خواهیم 
همه ایــن هــواداران را ســربلند کنیم. 
می دانم کــه آنها هم از ایــن بازی لذت 
برده اند. ما حمایت هواداران و حضور آنها 
را احساس کردیم. این همان چیزی است 
که در تمام بازی های  مان می خواهیم. من 
کارشان  هواداران  داشتم.  احساس خوبی 
را خوب انجام دادند، ما هم با شــخصیت 
بازی کردیم، خونســرد ماندیم و حق مان 

بود که بازی را ببریم.«
ملی  تیم  گرت ساوت گیت، سرمربی 

انگلیس هم با توصیف هری کین به عنوان 
بهترین گلزن دنیا، از مهاجم تاتنهام برای 
تداوم روزهای درخشــانش در سه شــیر 
حمایت کــرد. او گفت: »ما بــه او واقعاً 
ایمان داریــم. او برای رهبری تیم عطش 
دارد و تیــم را پیش می بــرد. با این حال 
خوشایند ترین چیز برای من داشتن رابطه 
با هواداران است. سال ها بود که ومبلی را 
به این پرســر و صدایی و به این پرشوری 

ندیده بودم. ما امســال برای هواداران مان 
روزهــای بــه یادماندنی ســاختیم. اگر 
ومبلی بتواند در ســال های آینده هم این 
شــور و حال را حفظ کنــد، ما بازی های 
فوق العاده ای ارائه خواهیم داد. سال آینده 
برای ما ســالی واقعاً هیجان  انگیز خواهد 
بود. احساســی که بر تیم حکمفرماست، 
واقعا قوی اســت و ما باید بر پایه همین 

احساس تیم مان را بسازیم.«

زاتکــو دالیچ، ســرمربی تیم ملی 
کرواســی پس از باخت 2 بر یک تیمش 
در خانه انگلیس و سقوط به دسته دوم 
لیگ ملت هــای اروپا، گفت که »فوتبال 
به زودی به خانه اش مــی رود«. مردان 
دالیــچ در این بازی یک بــر صفر جلو 
بودند اما با خوردن دو گل دیرهنگام به 
تیمی باختند که در مرحله نیمه نهایی 
جام جهانــی 2018 آن را حذف کرده 

بودند.
در حالی کــه پیروزی در این بازی 
کروات ها را به نیمه نهایی لیگ ملت های 
اروپا می رساند، باخت سبب سقوط آنها 
به دســته دوم این رقابت ها شد. دالیچ 
در پایان بازی در پاســخ به این ســوال 
که انگلیس فعلی را در قیاس با انگلیس 
جام جهانــی 2018 چگونه می بیند، با 
لبخندی به لــب گفت: »فوتبال دارد به 
خانه می آید... خیلی زود.« برخاف نیمه 
نهایی جام جهانی 2018 که بازی دست 
کروات ها بود، این بــار انگلیس بر بازی 
سوار بود و تملک توپ بیشتری داشت. 
کاپیتان تیم ملی کرواسی لوکا مودریچ 
اما به اندازه ســرمربی اش از اینکه تیم 
ملــی انگلیس در 4 ماه اخیر اوج گرفته 

است اطمینان نداشت.
او در پاســخ به این ســوال که آیا 

انگلیس پیشــرفت کرده اســت، گفت: 
»من نمی دانم. شــاید بهتر باشد که این 
ســوال را از خود آنها بپرسید و ارزیابی 
در مورد اینکه آیا پیشــرفت کرده ا ند یا 
نــه را به عهده خودشــان بگذارید. من 
انگلیــس را تیم خوبــی می بینم. یک 
تیم جــوان. آنها آینده روشــنی پیش 
روی خــود دارند. آنهــا در نیمه نهایی 
لیــگ ملت هــای اروپا هســتند و این 
نشــان می دهد که در مسیر خوبی قرار 
دارنــد.« مودریــچ و هم تیمی هایش از 
انگلیسی ها دل خوشــی ندارند و دلیل 

آن هم به حواشــی قبل از مصاف شــان 
با سه شــیر در جام جهانی برمی گردد. 
آنهــا معتقد بودند شــعار »فوتبال دارد 
به خانه برمی گردد« که توسط بسیاری 
از رسانه  ها و هواداران انگلیسی استفاده 
شد، بی احترامی به کرواسی بوده است. 
هرچنــد که انگلیســی ها به کرواســی 
باختند و از رسیدن به فینال بازماندند. 
آن شعار یکشــنبه شب پس از بازی در 
ورزشــگاه ویمبلی طنین  انداز شد وقتی 
که انگلیســی ها داشــتند صعودشان را 

جشن می گرفتند.

مودریچ در این باره گفت: »برای من 
مهم نیســت. ما فقــط گفتیم که در جام 
جهانی چه احساســی داشــتیم، همین. 
مــا نباید به عقب برگردیــم و درباره این 

موضوع صحبت کنیم.
 آن داســتان تمام شــده. این بازی 
جدید اســت و ما دلیلی بــرای صحبت 
اضافه دربــاره اش نمی بینیــم. چیزی را 
گفتیم که احســاس می کردیــم. همین. 
نمی خواهــم چیزی که گفتیــم را تغییر 
دهم چــون آن موقع چنین احساســی 
داشــتیم اما اان دیگر مهم نیست. میان 
بازیکنــان و میان تیم ها احتــرام فراوانی 
وجود دارد. همانطــور که قبًا هم گفتم، 
ما دیگر دربــاره اش صحبت نمی کنیم. ما 
به انگلیس احترام می گذاریم و آنها هم به 
ما احتــرام می گذارند. منظور من از آنچه 
در جام جهانی گفتم بازیکنان و سرمربیان 
انگلیس نبود. منظورم آدم های اطراف تیم 

ملی انگلیس بود.«
مودریچ راجع به بازی هم گفت: »ما 
در ضربات شروع مجدد باختیم و باختن 
به این شیوه واقعاً تلخ است بخصوص که 
تمرینات ویژه ای هم در این بخش انجام 
داده بودیم. می دانستیم که انگلیس در 
ضربات شروع مجدد خطرناک است و در 
نهایت آنها به همین شیوه دو گل زدند.«
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محمدرضــا خلعتبری 
که  مشــهد  پدیده  مهاجم 
خوبی  شــرایط  روزها  این 
معتقد  تجربه می کنــد،  را 
اســت حرف زدن در مورد 

قهرمانی زود است.
در  کــه  خلعتبــری   
به خوبی  هفته های اخیــر 
درخشــید و البته شــاهد 
روند صدرنشــینی  ادامــه 
پدیــده اســت، در مــورد 

شــرایط این تیــم می گوید: »مــا وضعیت بدی 
نداریم، فقط لغو بازی با استقال به ضررمان تمام 
شد چون از شــرایط مسابقه رسمی دور شدیم و 

این برای مان خوب نیست.
 شــنبه البته در یک بازی دوســتانه مقابل 
پارس جنوبی قرار گرفتیــم و حاا هم تمرینات 
را در مشهد دنبال می کنیم. اگر بازی با استقال 
برگزار می شــد شرایط برای ما بهتر بود ولی حاا 

خودمان را برای بازی با سایپا آماده می کنیم.«
 مهاجــم پدیده مشــهد در رابطــه با اینکه 

تیمش چقدر برای قهرمان 
شــدن در لیگ برتر شانس 
می دهــد:  توضیــح  دارد، 
حــاا  از  تیمــی  »هیــچ 
نمی تواند ادعــای قهرمانی 

داشته باشد.
 ما هنوز کاری نکردیم 
که از قهرمانی حرف بزنیم 
و حتی نیــم  فصل اول هم 
تمام نشده. نتایج نیم  فصل 
دوم هم مهم اســت و همه 
چیز در دو، سه هفته پایانی مشخص خواهد شد. 
تمام تاش ما این اســت کــه در ادامه هم خوب 
امتیاز بگیریــم و تا آخر لیگ در کورس قهرمانی 

باشیم.«
 محمدرضا خلعتبــری از آمادگی خود برای 
همراهــی پدیــده در دیدارهای آینــده صحبت 
می کند: »یک مصدومیت جزیی از ناحیه روی پا 
داشــتم که خوشبختانه رفع شد و تاش می کنم 
برای بازی با ســایپا در بهتریــن فرم ممکن قرار 

داشته باشم.«

مهدی  زهیوی مهاجم 
زمانی  اصفهــان  ذوب آهن 
که به این تیم اضافه شــد، 
می تواند  می کــرد  تصــور 
خیلی زود به ترکیب اصلی 
برســد اما موفق نبود. حاا 
او بــا تغییــر کادرفنــی و 
منصوریان  علیرضــا  آمدن 
شــدن  ثابت  به  امیــدوار 
اســت چون منصوریان در 
اســتقال مایل به جذب او 

بود که این اتفاق نیفتاد. زهیوی در مورد شرایط 
ایــن روزهای ذوب آهن می گویــد: »از زمانی که 
منصوریان به عنوان سرمربی انتخاب شده، جو تیم 
بهتر شــده و این مربی هم بــا بازیکنان رابطه ای 
خوب دارد. منصوریان با بازیکنان صمیمی اســت 
و خوشــبختانه جــو تیم خوب اســت. امیدوارم 
این تغییرات اتفاقات خوبــی را برای تیم ما رقم 
بزند.« مهاجم ذوب ْآهن اصفهان در رابطه با اینکه 
چرا تیمش با امید نمــازی نتایج خوبی نگرفت، 
توضیح می دهد: »مــن از ابتدای لیگ همراه این 

تیــم نبودم و در چند بازی 
به میدان  برای ذوب آهــن 
رفتــم. نمی توانــم قضاوت 
خاصی داشــته باشــم که 
بود  مقصر  ســرمربی  مثًا 
می توانم  فقط  بازیکنان،  یا 
بگویم حــس جنگیدن در 
تیم وجــود نداشــت ولی 
حاا امیدوارم شرایط تغییر 
کند. این را هم باید بگویم 
به عنوان  آذری  که ســعید 
مدیرعامــل باشــگاه کارش را به بهترین شــکل 
انجام داده و حاا نوبت ماســت که نتایج گذشته 
را جبــران کنیم.« زهیوی که قبــا مورد توجه 
منصوریان قرار داشت، ادامه می دهد: »زمانی که 
منصوریان ســرمربی استقال بود دو فصل پیاپی 
مرا می خواست که قسمت نشد به استقال بروم 
و حاا باید در ذوب آهن با هم کار کنیم. امیدوارم 
بازیکن تاثیرگــذاری برای منصوریان و ذوب آهن 
باشم و نهایت تاشم را به خرج می دهم تا بهترین 

عملکرد را داشته باشم.«

خلعتبری: دوری از شرایط مسابقه برای ما خوب نیست زهیوی: منصوریان مرا برای استقال می خواست

خیلی وقــت بود که بحث کســر امتیاز 
از اســتقال خوزســتان پیش آمد. در همان 
ابتدا که فیفا به فدراســیون فوتبال ایران نامه 
زد و بابت این مســاله هشــدار داد، مسووان 
استقال خوزســتان خیلی زود دست به کار 
شــدند و تاش کردند مشــکل را حل کنند. 
امیر سلطانی مدیرعامل وقت باشگاه استقال 
خوزســتان مذاکرات طوانی و شــبانه ای با 
فرانک ســاکونی داشــت که در نهایت موفق 
شد او را راضی به اقساطی کردن طلبش کند. 
قرار بود در قسط اول، بخشی از طلب ساکونی 
پرداخت شــود و بخش دیگر این طلب هم از 
انتقال یونس دلفی بــه آیندهوون هلند. همه 
چیز داشت خوب پیش می رفت که خبر رسید 
سلطانی از مدیریت باشگاه استقال خوزستان 
اســتعفا داد. دلیل آن هم ظاهرا چیزی نبود 
جز همکاری نکردن گروه ملی در حل مشکل 

ساکونی.
با رفتن امیر ســلطانی همه می دانستند 
کار سخت می شــود. احمد مسجدی به عنوان 
سرپرســت جدید مدیریت باشگاه انتخاب شد 
تا کارها را پیــش ببرد اما ظاهرا هیات مدیره 
باشگاه اســتقال خوزســتان به جای اینکه 
تمرکزش را بیشــتر روی این مساله بگذارد، 
به دنبــال تغییــر کادرفنی بودنــد. البته نه 
همه آنها. گفته می شــود دودستگی عجیبی 
در هیات مدیره باشگاه اســتقال خوزستان 
به وجود آمــده که تعــدادی از آنها خواهان 
مانــدن داریوش یزدی هســتند و تعدادی از 
آنها مخالفند و البته با گزینه های سرمربیگری 

صحبت کردند.
بــا وجــود این بحث هــا و البتــه اعام 
محمد رحیمــی عضو هیات مدیره باشــگاه 
استقال خوزســتان مبنی بر اخراج داریوش 
یــزدی از ســرمربیگری این تیــم، یزدی باز 
هــم در تمرینــات حضــور دارد و کارش را 
دنبال می کند. نکته جالب این اســت که اکثر 
مربیانی که به نظر می رسد گزینه سرمربیگری 

استقال خوزستان هستند، اعام کرده بودند 
اگر 6 امتیاز کســر شود حاضر نیستند به این 
تیم بروند چون می دانســتند شرایط استقال 
خوزســتان برای ماندن در لیگ برتر ســخت 
خواهد شد. این مربیان البته این شرط را هم 
داشتند که در نیم فصل بتوانند تیم را تقویت 
کنند. همه این ها خواســته های به حقی بود 
اما بایــد منتظر می ماندند تا ببینند در نهایت 
بحث شکایت دیوید ساکونی به کجا می کشد.

هنوز یــک هفته از بحث تغییر کادرفنی 
اســتقال خوزستان نگذشــته بود که روابط 
عمومی فدراســیون فوتبال اعام کرد فیفا به 
دلیل پرداخت نشدن مطالبات فرانک ساکونی 
6 امتیــاز از امتیــازات این فصل اســتقال 
خوزســتان کسر و این باشگاه را از یک پنجره 

نقل و انتقااتی محروم کرد.
این خبــر تلخ که مثــل فاجعه می ماند 
و البته دیگــر در فوتبال ایران به مســاله ای 
تکراری تبدیل شــده، باعث شــد اســتقال 
خوزستان به قعر جدول سقوط کند. آبی های 

اهوازی کــه این فصل با ســختی زیادی 10 
امتیاز کســب کرده بودند، حــاا 4 امتیازی 
شــدند و به قعــر جدول رفتند. این مســاله، 
بدون شــک برای اعضای استقال خوزستان 
و هــواداران آن می تواند خیلی تلخ باشــد اما 
شاید برای داریوش یزدی و بازیکنانی که او را 
دوست دارند، شیرینی خاصی هم داشته باشد. 
چراکه با این شــرایط، دیگر هیچ مربی حاضر 
به همکاری با استقال خوزستان نیست. همه 
مربیانی که گزینه بودند یک شــرط معمولی 
داشتند که آن هم جذب بازیکن در نیم فصل 
دوم بود اما حاا که استقال خوزستان از یک 
پنجره نقل و انتقااتی محروم شده، این مساله 
هــم منتفی اســت. در کنــار آن، گزینه های 
مربیگری فکر می کردند امتیازی از اســتقال 
خوزستان کسر نمی شــود اما حاا شرایط به 
گونه دیگــری رقم خورد و تعلل مســووان 
استقال خوزستان باعث شد شرایط این تیم 

سخت تر از گذشته شود.
با ایــن وضعیــت، بدون شــک تغییر 

کادرفنی اســتقال خوزستان منتفی خواهد 
بــود. حاا شــرایط بــه گونه ای شــده که 
مسووان اســتقال خوزســتان باید تاش 
کنند که داریوش یزدی را حفظ کنند چراکه 
هیچ بعید نیســت او با شرایطی که به وجود 
آمده و البته ادامه داشــتن مشــکات مالی، 
تصمیم به رفتن بگیــرد. البته یزدی تا اان 
نشان داده اهل استعفا نیست اما به هر حال 
مسووان استقال خوزستان باید سعی کنند 
شرایط برای کار کردن او مهیاتر از قبل باشد 
تا حداقل بتواند این تیم را در لیگ برتر حفظ 
کند. با شــرایطی که ایــن روزها وجود دارد 
و البته مشــکات مالی، فعا این تیم گزینه 
اول ســقوط به لیگ یک به حســاب می آید 
اما شاید حمایت از تیم و برگرداندن آرامش 
به استقال خوزســتان، باعث شود این تیم 
بتواند در لیگ برتــر بماند. البته اگر اعضای 
هیات مدیره باشگاه استقال خوزستان قبل 
از کاری، بــه اختافات بین خودشــان پایان 

دهند و دودستگی را از بین ببرند.

کسر ۶ امتیاز و بسته شدن یک پنجره نقل و انتقااتی

یزدی: سود نه، کسر 
امتیاز به من لطمه زد

استقال  سرمربی  یزدی  داریوش 
خوزســتان بعد از اینکه متوجه کسر 
۶ امتیاز از تیمش شــد، شوکه شد. او 
را کسب  امتیاز   10 به سختی  می گوید 
کردند اما به راحتی ۶ امتیاز از آن کسر 
شــد. یزدی در مورد شرایط خودش، 

تیمش و... صحبت می کند.
  

با توجــه به اینکــه ۶ امتیاز از 
اوضاع  شد،  کسر  خوزستان  استقال 

تیم چطور است؟
 مــن در شــوک هســتم و چیزی 
نمی دانم. تنها چیزی که می دانم این است 
که هیات مدیره باشــگاه باید به این سوال 
پاســخ دهد. اینکــه چرا این اتفــاق افتاد. 

چرای کسر امتیاز را من نباید بگویم.
امتیاز کســر شده، چه  که  حاا 

تصمیمی دارید؟
 قطعا فکــری خواهیم کرد. اان در 

شوک هستم.
یعنی ممکن است استعفا بدهید؟

 راجع به این مساله فعا نمی خواهم 
چیزی بگویم اما باید فکری کرد.

به نظر می رسد این اتفاق در کنار 
همه ضررهایش، برای شــما سود هم 

داشته...
 نــه، من دنبال ســودش نیســتم. 
شــرایط ما بد نبود. مــا 10 امتیاز گرفتیم 
و به تیم هایی که برای قهرمانی بسته شده 
بودند نزدیک بودیم؛ به تیم هایی مثل فواد 
خوزســتان و ذوب آهن کــه 11 امتیازی 
هســتند. 2 تیم در جدول زیر ما بودند که 
این نشــان می داد گرفتن 10 امتیاز سخت 
بود. حاا 6 امتیاز از دســت دادیم. جبران 
این امتیازات واقعا ســخت است. باور کنید 
هنوز توی شوک هستم و نمی دانم چه کنم.
شــما به عنوان سرمربی استقال 
شوک  از  زودتر  خیلی  باید  خوزستان 
به تیم تــان روحیه  خارج شــوید و 

بدهید...
 درست اســت اما حداقل باید 24 
ســاعت از این اتفاق بگذرد کــه بتوانم به 
شرایط نرمال برســم. آمپول هم که بزنید، 
یک ساعت زمان می برد تاثیرش را بگذارد 

چه برسد به این اندوه بزرگ.
هیات  در  دو دستگی  حال  هر  به 
مدیره باعث شد به استقال خوزستان 

ضربه بزرگی وارد شود...
 من به این مساله کاری ندارم و در 
مورد آن صحبــت نمی کنم اما به تیم ما و 
قطعا به خود من لطمه می زند. همه آنهایی 
که عاشق استقال خوزستان هستند با این 

مساله لطمه خوردند.

واکنش

برگزاری دو اردوی 
فوتسال تا بازی در 

اسلواکی
مرحله اول تمرینات تیم ملی فوتسال 
که به منظور حضور در تورنمنت سه جانبه 
اسلواکی برگزار می شود، به پایان رسید. این 
تورنمنت با حضور تیم های روسیه، ایران و 
اسلواکی برگزار خواهد شد. طبق اعام کادر 
فنی تیم ملی فوتســال تا پیش از اعزام به 
اســلواکی دو مرحله اردوی تدارکاتی دیگر 
نیز برای ملی پوشــان فوتسال کشورمان در 
نظر گرفته شــده اســت. در آخرین تمرین 
ملی پوشــان فوتســال پس از گرم کردن و 
انجام حرکات کششی، به نرم دوی پرداخته 
و سپس به دو گروه تقسیم شدند و به بازی 
درون تیمی مشغول شــدند. دروازبانان نیز 
زیر نظر میشل پطروس به طور اختصاصی 

تمرین کردند.
 

باشگاه و بازیکنان تا پایان 
فصل توپ ها را تحمل کنند

حرف مشترک اغلب مربیان و بازیکنان 
لیگ برتر فوتســال در ایــن فصل گایه از 
کیفیت پایین توپ ها و غیر استاندارد بودن 
آن بوده و هست. در هفته های ابتدایی بود 
که چند مربی نسبت به این مساله معترض 
شــدند ولی این اعتراض ها از سوی کمیته 
فوتســال نادیده گرفته شــد. سبک بودن 
تــوپ، کیفیت پایین، پاره شــدن ســطح 
بیرونی و تغییر جهــت ناگهانی از ایراداتی 
بود که اهالی فوتسال به توپ های این فصل 
از مســابقات لیگ برتر داشــتند. انتقادات 
تــا جایی پیش رفت که حتی شــرکتی که 
وظیفه تهیه توپ های لیگ برتر فوتسال را 
بر عهده داشت، با انتشار نامه ای اعام کرد 
توپ ها مطابق استاندارد روز دنیا تهیه شده 
اســت. کاظم سلیمانی دبیر کمیته فوتسال 
در این بــاره می گوید: »بایــد هم ما صبر 
کنیم و هم دوســتان در باشــگاه ها تا این 
فصل تمام شود. این دست ما نیست! توپ ها 
خریداری و تحویل داده شده است. اگر هم 
بخواهیم توپ ها را عوض کنیم باشــگاه ها 
ضرر می کنند. ان شــاءا... برای فصل آینده 
یــا نوع توپ عوض می شــود و یا کیفیتش 
بــه نحو دیگری خواهد شــد. قبــول دارم 
توپ ها کیفیت خوبی ندارند.« دبیر کمیته 
فوتسال در خصوص اینکه باشگاه ها باوجود 
مقاومــت کمیته فوتســال در برابر تعویض 
توپ ها چــه اقدامی می توانند انجام بدهند، 
اینطــور توضیح می دهد: »مــا خودمان به 
باشــگاه ها این اختیار را داده ایم که اگر دو 
تیم در یک مســابقه راضی هستند و با هم 
توافق می کنند، با هر توپی که دوست دارند 
بازی کنند. اگر هم راضی نباشند که باید از 
توپ های ســازمان لیگ استفاده شود. این 
اتفاق در لیگ دسته دوم، دسته اول و حتی 
لیــگ برتر هم رخ داد و با هماهنگی ناظر  و 
نماینده کمیته فوتسال، توپ ها عوض شد.«

سیف ا... پور: داور دو 
پنالتی ما را نگرفت و 

با ما مشکل داشت
ایزد ســیف ا... پور، مدیر تیم بادران 
تهران درباره درگیری یکی از تماشاگران 
ایــن تیم با نیــروی انتظامــی در پایان 
دیدار مقابل فجرسپاسی، اینطور توضیح 
می دهد: »بازی ما و فجرسپاسی هیچ گونه 
درگیــری در جریان بازی نداشــت و در 
پایان بــه حریف مان بابــت پیروزی اش 
تبریک گفتیم. پس از اتمام مسابقه یکی 
از تماشاگران ما از پشت فنس به یکی از 
بازیکنان یک حرفی زد که عوامل نیروی 
انتظامی یک مرتبــه تصور می کنند قرار 
اســت قتل اتفاق بیفتد و این تماشــاگر 
را می زنند! من از نیروی انتظامی تشــکر 
می کنــم اما یکی از افســران به یک باره 
از گاز اشــک آور اســتفاده کرد و به قول 
معروف داســتان درست کرد. اصًا اتفاق 
مهمــی نبود که این طور برخورد شــود. 
تماشاگر ناراحت می شود و حق هم دارد. 
ما نمی توانیم بــا او برخورد کنیم. بعد از 
آن هم تماشاگر برخورد فیزیکی نداشت 
و فقــط ناراحت بود. من انتظار داشــتم 
نیروی انتظامی سعه صدر بیشتری داشته 
باشــد که متأسفانه نداشــت. استفاده از 
گاز اشــک آور جو را متشنج کرد که من 
و پاشازاده )سرمربی تیم فوتبال بادران( 
رفتیم و با هواداران صحبت کردیم و خدا 
را شــکر همه چیز تمام شد.« او با انتقاد 
از داوری می گویــد: »این داور دو پنالتی 
صددرصد ما را در این مســابقه نگرفت و 
زاویــه او هم در صحنه ها به شــکلی بود 
که نمی توانســت بگوید، ندیده ام. همین 
داور سال گذشته هم در دیدار ما مقابل 

نساجی اشتباهات فاحشی کرده بود.«

فوتسال

یزدی 
ماندگار 

شد

 همانطور که پیش بینی می شد فیفا به خاطر شکایت فرانک ساکونی از استقال خوزستان، ۶ امتیاز از این تیم کسر و این باشگاه را از 
فعالیت در یک پنجره نقل و انتقااتی محروم کرد. این خبر بدون شک برای اعضای استقال خوزستان مثل یک فاجعه تلخ می ماند 
اما برای داریوش یزدی ســرمربی آبی های اهوازی شاید روی دیگری هم داشته باشد. چراکه با توجه به این مشکل، دیگر هیچ مربی 
حاضر نیســت هدایت استقال خوزستان را بپذیرد و با این شــرایط، داریوش یزدی می تواند با خیال راحت کار خود را در تیم آبی 
اهوازی دنبال کند. مســاله ای که تعدادی از اعضای هیات مدیره موافق آن نبودند اما احتماا حاا مجبور به پذیرش آن خواهند بود.

دیدارهــای هفتــه چهاردهم لیگ 
برتر فوتســال بانوان بــا توقف تیم رده 
دومی نامی نو مقابل تیم مس رفسنجان 
همراه بود.  تیم نامی نو با شروع رقابت ها 
یکی از تیم های مدعــی برای قهرمانی 
بود اما با گذشــت 14 هفته از رقابت ها 
تیم ملی حفاری تنها تیم بدون شکست 
در رقابت هــا و مدعی اصلی قهرمانی در 

لیگ است. 
 شهناز یاری سرمربی تیم فوتسال 
بانوان نامی نو در این باره می گوید: »در 
دور برگشت مسابقات، قهرمان مشخص 
نمی شــود چرا که چهار تیم برتر جدول 
رده بندی، شــانس حضــور در مرحله 
پلــی آف را دارند و در آن مرحله تکلیف 

قهرمان مشخص خواهد شد. 
 تیــم رفســنجان در چنــد هفته 

نتایج بسیار خوبی کسب کرده  گذشته 
اســت و این تیم را بسیار خوب ارزیابی 
می کنیم؛ حتی رفســنجان می توانست 
مقابل تیم ملی حفاری نیز به تســاوی 
برســد و این شانس را داشت.  در فصل 
جاری رقابت ها برای نخستین  بار ۷ تیم 
بسیار خوب در رقابت ها حضور دارند که 
سال های گذشته شــرایط اصًا اینگونه 

نبود.«
او درباره مدعیان قهرمانی معتقد   
اســت: »6 تیم مدعی و بســیار خوب 
در لیــگ حضور دارند کــه نویدبخش 
روزهای بسیار عالی برای فوتسال بانوان 
هســتند. لیگ پویا شــده و از نظر فنی 
نیز در سطح بســیار باایی قرار دارد و 
نمی توانیم بگوییــم نتیجه ای به صورت 

اتفاقی رقم خورده است.«

فریبرز محمــودزاده در مورد پرتاب 
گاز اشــک آور در بازی بــادران تهران و 
فجرسپاسی اینطور حرف می زند: »من با 

ناظر مسابقه صحبت کردم.
 در جریان این مسابقه هیچ مشکلی 
به وجود نیامد و بازی در امنیت کامل و 
شرایط مناســب برگزار شد.  مسابقه در 
شــرایط عادی به پایان رسید اما پس از 
آنکه دو تیم و داوران وارد رختکن شدند 
اتفاقــی رخ داد.  زمانی که تماشــاگران 
قصد خروج از ورزشــگاه را داشــتند با 
مأمــوران انتظامی درگیری پیدا کردند و 
این مســائل در نهایت منجر به آن شــد 
که مأموران انتظامی گاز اشک آور پرتاب 
کننــد.  اینکه چرا چنین اتفاقی در پایان 
مســابقه رخ داده باید بررســی بیشتری 
شود و من گزارش کامل ناظر مسابقه را 

می گیرم اما باید تأکید کنم که شــرایط 
برگزاری مســابقه و داوری هیچ مشکلی 
نداشته است.« مســوول مسابقات لیگ 
با اشــاره به تاش های شبانه روزی  یک 
مأموران انتظامی در میادین ورزشــی و 
باید  فوتبال می گوید: »همواره  بخصوص 
قــدردان زحمات و تاش هــای خالصانه 
مأمــوران نیروی انتظامی باشــیم و باید 
از آنها تشــکر کنم کــه در ایجاد امنیت 
در ورزشــگاه های فوتبــال تاش زیادی 
به خرج می دهند امــا اینکه چرا در این 
مســابقه ماموران انتظامی که از تهرانسر 
به ورزشــگاه آمده بودند گاز اشــک آور 
شــلیک کردند را به طور دقیق نمی دانم 
اما آنطور که شنیده ام اگر در این صحنه 
با سعه صدر بیشــتری عمل می شد بهتر 

بود.«

جدیدتریــن آرای کمیته انضباطی 
فدراســیون فوتبال به شــرح زیر اعام 
شــد. بر این اســاس دیــدار تیم های 
خوشه طایی ســاوه و چوکای تالش از 
سری رقابت های لیگ دسته دوم برگزار 
و از سوی علیرضا بهمنیار، تدارکات تیم 
چوکای تالش تخلفاتی مبنی بر فحاشی 
که منجر بــه اخراج وی شــد، صورت 
گرفت. او به همین خاطر یک جلســه از 
همراهی تیم خود محروم شد. علی اصغر 
رســول زاده، سرمربی تیم چوکای تالش 
به دلیل رفتار بد در قبال مقامات رسمی 
مســابقه، به توبیخ کتبی و پرداخت پنج 

میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد.
دیــدار تیم هــای بــادران تهران و 
پرسپولیس پاکدشت از سری رقابت های 
لیگ دســته اول برگزار شــد و از سوی 
تماشاگران تیم بادران تخلفاتی مبنی بر 
اهانــت و پرتاب ســنگ و بطری آب به 
ســوی داوران که با اصابت به ســر داور 
چهــارم منجر به مصدومیت وی شــد، 
صــورت گرفت. این تیم به همین خاطر 
به برگــزاری یک دیدار بــدون حضور 
تماشاگر در دیدارهای خانگی و پرداخت 
50 میلیــون ریال جریمه نقدی محکوم 
شــد. )این رأی قابل تجدیدنظر است(. 

ضمناً یکی از هــواداران تیم بادران که 
برادر سرمربی تیم معرفی شده است، به 
سوی داور حمله ور شده و وی را مضروب 
کرده اســت که پرونده در این خصوص 
مفتوح است و پس از حضور برادر مهدی 
پاشــازاده در کمیته انضباطی جداگانه 
نســبت به او تصمیمــات ازم صورت 
خواهد گرفت. رضــا یادگاری مربی تیم 
بادران تهــران نیز به دلیــل اعتراض و 
اهانت بــه داور که منجــر به اخراجش 
شد، به یک جلسه محرومیت از همراهی 
تیم خود و پرداخــت 20 میلیون ریال 
جریمه نقدی محکوم شد. امیر خانگی، 

تدارکات تیــم بادران تهــران به دلیل 
اهانــت و اعتراض بــه داور که منجر به 
اخراجش شد، به یک جلسه محرومیت 
از همراهــی تیم خــود و پرداخت 10 
میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد. 
فوتبال  تیم  پاشازاده، ســرمربی  مهدی 
بادران تهران به دلیل اعتراض به تصمیم 
داور که منجر به اخراجش شد و اهانت 
بــه داوران و تکرار تخلفات پس از اتمام 
مسابقه، یک جلسه از همراهی تیم خود 
محروم اســت و بایــد 30 میلیون ریال 
جریمه نقدی پرداخت کند. آرای اعام 

شده، قطعی است.

یاری: حضور ۶ تیم مدعی نویدبخش روزهای 
خوب برای فوتسال است

 محمودزاده: در بازی بادران و فجر
 داوری  مشکلی نداشت!

محکومیت بادران و پاشازاده و پرونده باز برادر سرمربی

استقال خوزستان با توجه به اینکه 
با کســر 6 امتیاز مواجه شده، کار سختی 
برای ماندن در لیــگ برتر دارد. این تیم 
عاوه بر کســر 6 امتیاز، حاا پنجره نقل 
و انتقااتی نیم فصلش هم بســته شــد. 
این مســاله مثــل یک فاجعــه می ماند. 
چراکه اســتقال خوزستان در نیم فصل 
اول، تعدادی بازیکن پا به ســن گذاشته 
بــه خدمت گرفت که حاا مجبور اســت 
با آنها تا آخر فصــل ادامه دهد. آبی های 
اهوازی در ابتدای فصل با بازیکنان جوان 
و گمنام، امتیازات مهمی به دست آوردند 
اما در هفته های بعد، بازیکنان پا به ســن 

گذاشته و ناآماده ای را به خدمت گرفتند 
که جای تعجب داشــت. همین مساله و 
البته بازی دادن به آنها باعث شــد شاهد 
ناکامی استقال خوزســتان باشیم. حاا 
این بازیکنان تا آخر فصل باید اســتقال 
خوزســتان را همراهی کنند. نکته جالب 
این اســت که اکثر آنها اگر نیمکت نشین 
شوند، معترض خواهند شد که این مساله 
می تواند برای تیم حاشیه ســاز شود. حاا 
باید دید با این شــرایط و البته با توجه به 
اینکه استقال خوزستان با کسر 6 امتیاز 
به قعر جدول رسید، می تواند در لیگ برتر 

بماند یا نه؟

امیر ســلطانی مدیرعامل پیشین باشگاه 
اســتقال خوزســتان خیلی تاش کرد طلب 
فرانک ســاکونی پرداخت شــود تا خطر کسر 
امتیــاز آبی های اهــوازی را تهدیــد نکند اما 
موفق نشد تا از این باشگاه کنار برود. سلطانی 
درباره کسر شش امتیاز از استقال خوزستان 
به دلیل پرداخت نشــدن مطالبات ســاکونی، 
می گوید: »تیمی کــه از ابتدای فصل با نتایج 
خوب و هزینه های کم به یک الگو تبدیل شده 
بــود، اان به این حال افتاده. متأســفانه این 
اتفاق در روحیه تیم تاثیر می گذارد و فقط باید 
بابت رخ دادنش تأســف خورد. ساکونی حدود 
دو سال پیش در باشــگاه بوده و در آن زمان 

برای جدایی از تیم راضی به دریافت 15 هزار 
دار بوده اما وقتی این مبلغ پرداخت نمی شود 
و این بازیکن را از باشگاه بیرون می کنند، کار 
به شکایت می رسد. ما سعی کردیم با مذاکره 
کســر شــش امتیاز را به تعویق بیندازیم. در 
نهایت قرار شــد ابتدا 10 هــزار دار از 1۹2 
هزار داری که باید به ایــن بازیکن پرداخت 
می شــد را به او بدهیم و مابقی را در اقساطی 
بلندمــدت پرداخت کنیم. از تیم درخواســت 
بودجه بــه اندازه 10 هــزار دار کردیم اما با 
وجود همه تاش هایی که شــد این بودجه به 
باشــگاه اختصاص نیافت، متاســفانه وضعیت 

اقتصادی جالب نبود و این پول تهیه نشد.«

محمداسد مســجدی سرپرست باشگاه 
اســتقال خوزســتان در رابطه با بحث های 
پیــش آمده در مورد اخــراج داریوش یزدی 
از ســرمربیگری این تیم، می گوید: »خیلی از 
یزدی حمایت کردم و او را مربی خوبی می دانم. 
ما یک کمیته فنی تشکیل دادیم و خواستیم 
تمام بازی های ما را بازبینی کنند. درخواستم 
از کمیته فنی ایــن بوده که بگویند آیا دلیل 
عدم نتیجه گیری در مسابقات گذشته مشکل 
فنی بوده یا اینکه باشــگاه مشــکل حمایتی 
داشــته. قرار است در این رابطه به من جواب 
بدهند تا تصمیم گیــری نهایی در مورد کادر 

فنی انجام شــود.« مسجدی درباره مشکات 
مالی اســتقال خوزســتان و تاش هایی که 
برای رفع آن صورت گرفته، توضیح می دهد: 
»با کمک استانداری خوزستان در حال عقد 
یک قــرارداد حمایتی با یک اپراتور مخابراتی 
هســتیم. قرار اســت هر 4 تیم خوزســتانی 
قــراردادی با این اپراتور به امضا برســانند تا 
در قالــب مشــخص و برنامه ریزی شــده ای 
کار اسپانســری انجام شــود. در بین 4 تیم 
خوزســتانی نیاز مالی اســتقال خوزستان و 
نفت مسجدسلیمان بیشتر است. به نظر بنده 
صنعت نفت آبادان و فواد خوزســتان دو تیم 

برخوردارتری نسبت به استقال خوزستان و 
می کنیم  تاش  نفت مسجدسلیمان هستند. 
بتوانیم کمک مناسبی از این قرارداد به دست 
بیاوریم.« سرپرست مدیریت باشگاه استقال 
خوزســتان که می دانست شــکایت ساکونی 
می تواند خطرساز شــود، در مورد طلب این 
بازیکــن می گوید: »شــکایت او حدود 1۹0 
هزار دار هزینه برای باشــگاه در بر داشــت. 
قراردادی که بــا 1۷-16 هزار دار یکی، دو 
ســال قبل مختومه می شــد، حاا تبدیل به 
قــراردادی 1۹0 هزار داری بــا افزایش نرخ 

ارز شده.«

مساله ای تکراری شده که بعد از کسر 
امتیاز، مدیر باشگاه متضرر شده از بازگشت 
آن صحبت می کنــد. محمد رحیمی عضو 
هیات مدیره باشگاه استقال خوزستان هم 
مثل دیگر مدیران معتقد اســت می توانند 
امتیاز کســر شــده را برگرداننــد. با این 
صحبت ها باید گفت یــا رحیمی فوتبال را 
خوب نمی شناســد و نباید به هیات مدیره 
یک باشــگاه ورزشــی می آمد یا اینکه فکر 
می کند فیفا با فوتبال ایران شــوخی دارد 
و می خواست فقط آنها را بابت یک شکایت 
محک بزند. به هر حال چیزی که مشخص 

اســت دیگر این 6 امتیــاز برنمی گردد اما 
رحیمی عضو هیات مدیره باشگاه استقال 
خوزســتان که ظاهرا عاقه خاصی هم به 
مصاحبه کردن دارد، می گوید: »فکر می کنم 
این تصمیم بــا توجه به نامه فیفا که تا 26 
آذر وقت داده شــده بود، ارسال شده اما ما 
یک روز قبل توافقات ازم را کردیم و حتی 
پول هم تهیه شــد، به همین خاطر از مدیر 
برنامه های این بازیکن برزیلی خواستیم که 
به ما در مورد نحوه پرداخت پول درخواست 
بدهد. من در جریان ایــن موضوع که چرا 
این اتفاق افتاده نیســتم. فکر می کنم این 

کار از سوی ســازمان لیگ با توجه به این 
انجام شــده که مهلت ما تا بیست و ششم 
بوده است. ما رایزنی های ازم را می کنیم و 
به بازگشت این امتیازات خوش بین هستیم، 
ما قبل از سررسید این موعد نامه نگاری های 
ازم را کردیــم و توافقــات انجام شــده.« 
محمــد رحیمی در رابطه بــا اینکه فضایی 
بــه وجود آمده که گفته می شــود مدیران 
استقال خوزستان دوســت دارند این تیم 
ســقوط کند، ادامه می دهد: »نباید به این 
صحبت ها توجه کرد، چه کسی دوست دارد 

تیمش سقوط کند؟«

با بازیکنان پا به سن گذاشته می توان در لیگ برتر ماند؟

سلطانی: با پرداخت ۱۰ هزار دار ۶ امتیاز کسر نمی شد

مسجدی: از یزدی خواستم فعا کارش را ادامه دهد

رحیمی:  به بازگشت ۶ امتیاز خوشبین هستیم!

سميرا شيرمردي
Samira Shirmardi

ویسی جایگزین پاشازاده در بادران شد
پس از نتایج ضعیف مهدی پاشــازاده با بادران، عبدا... ویسی با قراردادی یک 
و نیم ســاله جایگزین این مربی شد. مدیران باشــگاه بادران چند فصلی است که 
تیم شــان را با آرزوی رسیدن به لیگ برتر، راهی مسابقات لیگ یک می کنند ولی 
هنوز نتوانســته اند به این مهم دســت پیدا کنند. در ابتدای فصل جاری، مدیران 
بادران پس از اتمام همکاری با محمد ربیعی به ســراغ مهدی پاشــازاده رفتند که 
پیش تــر نتایج خوبی با تیم های خود در لیگ یک و لیــگ 2 گرفته بود ولی این 
مربی هم نتوانست انتظارات مدیران باشگاه بادران را برآورده کند و در پایان هفته 
یازدهم با 4 پیروزی، 3 تســاوی و 4 شکست از هدایت این تیم کنار گذاشته شد 
تا عبدا... ویســی سکان هدایت بادرانی ها را در ادامه رقابت های لیگ یک به عهده 
بگیرد. ویســی به همراه مدیربرنامه هایش به باشــگاه بادران رفت و قراردادی یک 
و نیم ســاله با این تیم ثبت کرد تا بادرانی ها حاا امیدوار به ویسی و کسب نتایج 

درخشان با او باشند.
 

عنایتی در آستانه سرمربیگری قشقایی
بعد از جدایی ابراهیم طالبی از ســرمربیگری قشــقایی مدیران این باشــگاه 
مذاکرات خود را با چند گزینه شــروع کردند تا خیلی زود سرمربی جدید خود را 
معرفی کنند. در این بین شــنیده می شــود مدیران باشگاه قشقایی با رضا عنایتی 
به توافق نهایی دســت پیدا کرده اند و او به زودی هدایت این تیم را برعهده خواهد 
گرفت. عنایتی بعد از هدایت سیاه جامگان در فصل گذشته، پیش از شروع فصل با 
پاس همدان به توافق رسید اما به دلیل مشکات مالی از جمع سبزپوشان جدا شد. 

در حال حاضر مهدی فروردین سرمربی موقت قشقایی شیراز است.

هفته چهاردهم
شنبه 97/9/3

آلومینیوم اراک......................................................... ملوان بندر انزلی
ساعت 14:15، ورزشگاه امام خمینی )ره( اراک

نود ارومیه........................................................ خونه به خونه مازندران
ساعت 14:15، ورزشگاه تختی ارومیه

اکسین البرز....................................................... کارون اروند خرمشهر
ساعت 14:15، ورزشگاه انقاب کرج

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

ساعت 14، ورزشگاه امام علی )ع(  سیرجان
فجرسپاسی شیراز.............................................. پرسپولیس پاکدشت

ساعت 14:15، ورزشگاه پارس شیراز
شهرداری ماهشهر...................................................... شهرداری تبریز

ساعت 15، ورزشگاه شهدای ماهشهر
شاهین شهرداری بوشهر.............................................. مس رفسنجان

ساعت 15، ورزشگاه شهید بهشتی بوشهر

لیگ یک

امتياز تفاضلخوردهزدهباختمساويبردبازي تيمردیف
126511771023شاهين بوشهر1
12723179823مس کرمان2
1164124101422پرسپوليس پاکدشت3
1164125131222گل گهرسيرجان4
125431211119آلومينيوم اراک5
16-1144377اکسين البرز6
216-124441315قشقایی شيراز7
114341311215بادران تهران8
413-113441014شهرداری تبریز9

713-123451017کارون خرمشهر10
112-1126345فجر سپاسی11
1411-12255519نود اروميه12
310-122461619مس رفسنجان13
510-11245510شهرداری ماهشهر14
 *16-122641112ملوان15
106-11137515خونه به خونه16

*  محاسبه امتیازات تیم ملوان با احتساب 6 امتیاز منفی صورت گرفته است.

یک فاجعه، گزینه های استقال 
خوزستان را پراند
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اعضــای هیــات مدیره باشــگاه 
استقال به زودی از سمت خود برکنار 
و افراد دیگری به جــای آنها گمارده 
می شــوند. دلیل تغییرات در باشــگاه 
بازنشستگی  قانون  اعمال  اســتقال، 
است که سراسر کشــور را فرا گرفته 
اســت و مدیرانی که شامل این قانون 
می شــوند باید جای خــود را به افراد 

دیگری بدهند. 
باشــگاه  مدیــره  هیــات  در 
جواد  همچــون  افــرادی  اســتقال 
قــراب، اکبر عباســی ملکی، حســن 
زمانی و امیرحســین فتحی که سمت 
سرپرستی موقت باشگاه را هم برعهده 
دارد، حضور دارند. در میان این افراد 
فقط حســن زمانــی و امیرحســین 
فتحی شــامل این قانون نمی شــوند. 
بازنشســتگی  هرچند درباره وضعیت 
فتحی نیز خبرهای متفاوتی شــنیده 
می شود و هنوز مشــخص نیست که 
سرپرست باشــگاه استقال بازنشست 
شــده یا خیر. به هر حال اکنون بحث 
بر سر انتخاب گزینه هایی به جای اکبر 

عباسی ملکی و جواد قراب است. 
عاوه بــر آن چون اعضای هیات 
مدیره باشــگاه اســتقال چهــار نفر 
بیشتر نمی شــوند، در نتیجه باید یک 
عضو دیگــر به هیات مدیره باشــگاه 
اســتقال افزوده شــود، یعنی مجمع 
پس از تشکیل جلســه عاوه بر آنکه 
جانشین های قراب و ملکی را انتخاب 
می کند، بایــد یک فرد دیگر را هم به 
هیات مدیره استقال بیفزاید تا تعداد 
هیات مدیره باشــگاه استقال به پنج 

نفر برسد. 
همین که تاکنــون هیات مدیره 
باشــگاه اســتقال با چهار عضو اداره 
شده خود محل بحث است و مشخص 
نیست که تصمیم گیری بر سر مسائل 
کان باشــگاه اســتقال چطور انجام 
می شــده در حالی کــه روال کار این 
اســت که رای گیری شود و بر اساس 
تعداد موافقــان و مخالفان طرحی یا 
پیشــنهادی به تصویب برســد. وقتی 

تعــداد هیــات مدیره ای زوج اســت 
اشکال های  تصمیم گیری  در  بنابراین 
بزرگی ایجاد می شــود کــه در کمال 
شگفتی باشگاه اســتقال در ماه های 

اخیر به این شکل اداره شده است. 
به هر حال تغییرات جدید شاید 
بتوانــد در ظاهــر برخی مشــکات 
ســاختاری در باشــگاه اســتقال را 
از بین ببــرد و با انتخــاب پنج عضو 
هیات مدیره وجاهت بیشتری به خود 
بگیــرد چراکه تاکنــون عما اثری از 
تاثیرگذاری هیات مدیره در باشــگاه 
استقال دیده نشده و معموا افرادی 
که در چنین پست هایی قرار گرفته اند 
قــدرت تصمیم گیری هــای آن چنانی 

نداشته اند. 
به هر حــال در روزهای آتی و با 
تشکیل مجمع باشگاه، سه عضو دیگر 
به هیات مدیره باشگاه استقال اضافه 
می شوند تا در کنار امیرحسین فتحی 
و حســن زمانی به رتــق و فتق امور 
باشگاه بپردازند و در تصمیم گیری های 
کان این باشگاه نقش بازی کنند. به 
احتمــال زیاد دو عضــو اقتصادی به 
هیات مدیره باشــگاه استقال اضافه 
می شوند و یک پیشکسوت هم مد نظر 
اســت تا به دایره هیات مدیره ملحق 
شود. اینکه اعضای هیات مدیره جدید 
تا چه انــدازه می توانند در پیشــبرد 
اهــداف کان در باشــگاه اســتقال 
نقش بازی کنند مشــخص نیست اما 
آنچه گویاســت اینکه همواره اعضای 
هیات مدیره باشــگاه اســتقال عما 
نقشــی در تصمیم گیری ها نداشته اند 
و حضورشــان تنها بــه چند مصاحبه 
ختم شــده و در بخش های اقتصادی 
نیز کاری بنیادین برای این باشــگاه 

انجام نداده اند. 
انتظار می رود هیات مدیره جدید 
باشگاه استقال فارغ از نام هایی که بر 
ســر کار می آیند قابلیت های بیشتری 
در اداره باشــگاه بزرگــی همچــون 
اســتقال از خــود نشــان دهنــد و 

حضورشان تنها فیزیکی نباشد.

خداحافظی با 2 عضو هیات مدیره استقال
3 گزینه جدید در انتظار ورود به باشگاه

  بهتاش فریبا: استقال پیشرفت کرده است
بهتــاش فریبــا به عنوان عضو کمیته فنی اســتقال معتقد اســت که این تیم 
پیشرفت کرده است. فریبا در این زمینه می گوید: »نظر شخصی من این است که در 
بازی های آخر استقال پیشــرفت تاکتیکی داشته است. شاید خوب نتیجه نگرفتیم 
و در بازی با ماشین ســازی نتیجه مورد نظر را کســب نکردیم اما شانس های زیادی 
داشتیم و تیم در مسیر پیشرفت حرکت می کند و این موضوع کاما مشخص است.«

فریبــا در ادامه درباره تعطیــات لیگ برتر می گوید: »تعطیات به اســتقال 
کمک می کند چون بازیکنان در این مدت زیر نظر کادر فنی کار های تاکتیکی انجام 
می دهند و مصدومان تیم هم اضافه می شــوند و تیم در این فرصت یکدســت خواهد 
شد.« عضو کمیته فنی و پیشکسوت باشگاه استقال می گوید: »استقال تا نیم فصل 
۴ مسابقه پیش روی خود دارد. سه دیدار ابتدایی تیم روی کاغذ سخت نیست و برابر 
تیم های پایین جدول اســت و سپس به مصاف پدیده خواهیم رفت. استقال توانایی 
دارد حداکثر امتیازات را از این ۴ دیدار کســب کند اما شک نکنید استقال می تواند 
به عنوان یک مدعی نیم فصل را به پایان برســاند و برای ادامه مسابقات کاما مدعی 

خواهد ماند.«
پیشکســوت باشــگاه اســتقال در بخش پایانی صحبت های خود نیز اینطور 
می گوید: »در نیم فصل اســتقال می تواند خود را تقویت کند. شــجاعیان، آقاخان 
و کریمی به تیم اضافه می شــوند و در صورت صاحدید کادر فنی بازیکنان خارجی 
می توانند به تیم اضافه شوند. شفر در صحبت های خود به این موضوع اشاره کرده که 
استقال در ارسال پاس نهایی موفق عمل نمی کند و من هم با این صحبت او موافقم 
و عقیده دارم که اســتقال با اضافه شــدن بازیکنی مانند شــجاعیان و یک هافبک 
بازیســاز می تواند مهاجمان خود را به بهترین شکل تغذیه کند و مهاجمان می توانند 

عملکرد بهتری داشته باشند.«

استقال با نفرات جدید در تمرین
تیم استقال از ســاعت 12:30 دیروز تمرینات خود را در ورزشگاه صنایع 
دفاع پیگیری کرد. وینفرد شــفر در تمرین با بازیکنان تیمش صحبت کرد و آنها 
را در اختیار مربی بدنســاز قرار داد. دروازه بان اســتقال در غیاب حســینی که 
در اردوی تیم ملی اســت زیر نظر نامــداری تمرین کرد. مرتضی آقاخان مهاجم 
اســتقال که این روزها برای نیم فصل دوم آماده می شــود زیر نظر مربی بدنساز 
تمرین کرد. با اضافه شــدن مرتضی آقاخان، داریوش شجاعیان و محسن کریمی 
به تمرینات آبی پوشان طی هفته های اخیر، استقالی ها بعد از مدت ها مصدومی 
ندارند. پژمان منتظری تنها مصدوم آبی پوشــان اســت که ایــن روزها زیر نظر 
کادر پزشــکی تیم ملی مشــغول تمرین اســت. رضا کریمی، اللهیار صیادمنش 
و مهدی قائدی ملی پوشــان امید و سیدحســین حســینی، وریا غفوری و روزبه 
چشمی ملی پوشان بزرگسال استقال بودند که در اردوهای تیم های ملی حضور 
داشتند. در بخش اول تمرین، بازیکنان بعد از گرم کردن بدن بازی ۴ به 2 انجام 
داده و ســپس فوتبال درون تیمی بازی کردند. اســتقال روز چهارم آذرماه در 
ورزشگاه غدیر شهر اهواز میهمان استقال خوزستان خواهد بود. نکته اینجاست 
که اســتقال خوزستان به دلیل کسر امتیازی که داشــته و محرومیت از نقل و 
انتقاات، شــرایط خوبی ندارد و این فرصت خوبی اســت تا استقالی ها بتوانند 
حریف اهوازی خود را شکست دهند. شاید استقال از معدود تیم هایی است که 
از تعطیلی لیگ خوشحال است و می تواند خود را برای بازی های بعدی مهیا کند، 
اگر استقالی ها قدر این فرصت طایی را بدانند و برای جبران نتایج تاش کنند.

آبی ها در موسسه محک
آبی پوشــان اســتقال صبح دیروز در یک دیدار فوتبالی از مؤسســه خیریه و 
بیمارســتان فوق تخصصی ســرطان کودکان محک 
بازدید کردند و به دیدار کودکان مبتا به ســرطان 
رفتند. وینفرد شــفر، سرمربی تیم استقال به همراه 
امیرحسین فتحی، سرپرست این باشگاه و بازیکنانی 
چون ســید مهدی رحمتی، خســرو حیدری، علی 
کریمی، فرشــید باقری، داریوش شجاعیان و فرشید 
اســماعیلی در این دیدار فوتبالی حضور داشــتند. 
کودکان و نوجوانان بستری در بخش های بیمارستان 
و اقامتگاه که از دیدن فوتبالیست ها ذوق زده شدند، 
با آنها عکس یادگاری گرفتند و از تجربه های تماشای 
فوتبال شــان صحبت کردند. مبــارزان کوچکی که 
طرفدار این تیم بودند از دیدن بازیکنان محبوب شان 

ابراز خوشحالی کردند و طرفداران رقیب با آنها مشغول کری خوانی شدند.

شفر با یک دست چند هندوانه بردارد؟

هیچ بازیکنی در استقال 20 نمی گیرد
چهره نه چندان خندان وینفرد شــفر در 
تمرین های استقال نشان می دهد پیرمرد از 

اوضاع تیمش راضی نیست. 
به تعبیری دقیق تر شــاید او از هیچ یک 
از شــاگردانش رضایت نداشته باشد. عملکرد 
نامطلوب اســتقال در فصل جاری از سویی 
پیکان انتقاد ها را به ســمت او گرفته و شــفر 
خود را در مخمصــه ای بزرگ می بیند. اوضاع 
وقتی برای مرد آلمانی دشوار تر جلوه می کند 
که او نمی تواند بــا انتقادهای تند از بازیکنان 

استقال، درون تیمش را به هم بریزد.
 بنابراین شــفر ناچار است بخش اعظمی 
از انتقادهــا به خــودش را بپذیــرد و درباره 
عملکرد ضعیف تعداد قابل توجهی از بازیکنان 
اســتقال کامی به زبان نیاورد. گرچه خود 
شــفر هم در اوضاع امروز استقال نقش دارد 
اما این بازیکن اســت که باید دستورات فنی 

سرمربی را در میدان بازی پیاده کند.
 بــه طور قطع شــفر آنقــدر بی تدبیر و 
کم تجربه نیســت که در مباحث تاکتیکی کم 
بیاورد یا برای انتخاب بازیکنان با ســردرگمی 
مواجه شــود. آنچه او را به چالش کشیده در 
حقیقت ضعف فنی عمیق بازیکنانی است که 
پیش از فصل تصور می شد به ستاره های لیگ 
هجدهم بدل می شــوند اما آنها در عمل ثابت 
کرده اند که پیراهن استقال به تن شان گشاد 

است.
سوابق سرمربی استقال کاما گویای این 
واقعیت است که از شایستگی های کافی برای 
نشســتن روی نیمکت آبی ها برخوردار است. 
شفر فصل پیش و به محض ورود به استقال 
این تاثیرگذاری عمیق را به همه نشان داد تا 
جایی که همگان اذعــان می کردند که او اگر 
قدری زودتر ســکان هدایت اســتقال را در 
دســت می گرفت حتی ممکن بود پرسپولیس 
هیــچ گاه به قهرمانی دوباره در لیگ نرســد. 
همــان مربی ناجــی در این فصل نتوانســته 
استقال را در مســیر پیروزی های پی در پی 
قرار دهد که عمده دلیلش همین ناآمادگی و 

بی انگیزگی بازیکنان است. 
در واقع شــفر بــا انبوهی از مشــکات 
این چنینی مواجه اســت. بــرای مثال پیرمرد 
در مواجهه با مرتضــی تبریزی هر آنچه ازم 
بود انجام داد. شفر گاهی تبریزی را در پست 
گوش چپ بازی داد، گاهی به خط حمله برد 
و گاهی هم به سبب کسب انگیزه های بیشتر 
این بازیکن پرهزینه را نیمکت نشــین کرد اما 
در نهایــت تمام این تدابیر فایده ای نداشــت 

و تبریــزی از یک بازیکــن معمولی در ترکیب 
اســتقال به یک بازیکن کامــا اثرگذار تغییر 

وضعیت نداد.
این وضعیت درباره غالب بازیکنان استقال 
نیز تکرار شد. شــفر، روح ا... باقری را از ابتدای 
فصــل مــورد توجه قــرار داد اما ایــن بازیکن 
نتوانســت به روند تاثیرگذاری اش در استقال 
ادامه دهد که در نتیجه ســرمربی استقال در 
مقطعی باقری را نیمکت نشــین کرد تا شــاید 
بیرون ماندن از ترکیب اســتقال این بازیکن را 
هم با انگیزه تر کند اما بازگشت باقری به ترکیب 
باز هم هیچ نقطه روشنی در خود نداشت و این 
بازیکن هرگز به مهره ای کلیدی که حضورش در 

همه بازی ها ازم ااجرا باشد بدل نشد. 
مهدی قائدی، اللهیار صیادمنش، فرشــید 
اسماعیلی، روزبه چشــمی و محمد دانشگر نیز 
از این قاعده مســتثنی نیستند. همه این نام ها 
پرفراز و نشیب ترین روزها را در استقال سپری 

کرده انــد و هیچ یــک عملکردی کم نوســان 
نداشته اند.

علی کریمــی نیز با اینکه 3 هفته نســبتا 
آمــاده بود باز هم به دلیــل مصدومیت ترکیب 
اســتقال را ترک کــرد. اتفاقی کــه از ابتدای 
فصــل بارها افتــاد. حــال و روز الحاجی گرو و 
نویمایر هم که برای همه واضح و روشــن است 
و شــفر هم یقینا به این باور رسیده که این دو 
بازیکن خارجی نتوانســتند انتظارات را برآورده 
کننــد و اگر می بینیم او گاهی از این دو بازیکن 
حمایت می کند این اظهارات را باید به حســاب 

سیاست های درونی او گذاشت. 
شفر شــاید ســال ها بعد وقتی صحبت از 
اســتقال شــود اغلب بازیکنانی کــه در لیگ 
هجدهم با او همکاری کردند را به نقد بکشــد، 

غالب بازیکنان.
 شــاید در ایــن میــان شــفر اندکــی از 
وضعیــت فنی وریــا غفوری، فرشــید باقری و 

آرمین ســهرابیان راضی باشــد و شــاید هم او 
دروازه بان های تیمش را به رغم حاشیه هایی که 
بر ســر بازی کردن در ترکیب داشته اند بهترین 
بازیکنــان این فصل خود بنامد؛ ارزیابی عجیبی 
هم نیست. رحمتی و حسینی با وجود آنکه هیچ 
یک نیمکت نشــینی را برنمی تابند اما به واقع 
آماده تریــن و با ثبات ترین بازیکنان اســتقال 

بوده اند.
بی هیچ اغماضی شــفر در کانون دایره ای از 
بازیکنان قرار گرفته کــه انگیزه های آن چنانی 
ندارند. بازیکنانی تنبــل که نمی  خواهند از این 
نقطه ای که در آن قــرار گرفته اند جلوتر بروند. 
بازیکنانی که لیگ قهرمانان آســیا را از دســت 
دادند، جــام حذفی را هم همچنیــن و اگر به 
همین منوال ادامه دهند بی شــک سهمیه لیگ 
قهرمانان آســیای فصل آینده را هم به دســت 
نخواهند آورد و شــاید رتبه در خور شانی را در 

جدول رده  بندی صاحب نشوند.

شجاعیان و کریمی در 
تاش برای بازگشت

 داریوش شجاعیان و محسن کریمی که 
هر دو رباط صلیبی پاره کرده اند و نیم فصل 
اول را از دست داده اند، با برنامه ریزی درست 
در تمرینــات اســتقال شــرکت می کنند. 
کریمی مدتی اســت در تمرینــات گروهی 
شرکت کرده و آمادگی اش را نشان داده است. 
شــجاعیان هم کم کم وارد آیتم های گروهی 
شــده و برای اینکه ریســک نکند، خیلی به 
خودش فشار نمی آورد. وینفرد شفر سرمربی 
استقال این روز ها از عملکرد و آمادگی این 
دو بازیکن خوشــحال است و حتی گفته در 
صورت امکان در ترکیب استقال از کریمی 
استفاده می کند. قرار است این دو بازیکن از 
نیم فصل دوم وارد فهرســت استقال شوند. 
اســتقال با خریدهایی کــه در فصل جاری 
داشــت و هیچ کاربردی هم بــرای این تیم 
نداشــتند، فهرســت خود را پر کرد اما برای 
نیم فصل دوم قطعا باید چند بازیکن را کنار 
بگذارد، در حــال حاضر گزینه های احتمالی 
خارجی های این تیم هستند که هیچ کارایی 
نداشتند. تقریبا در طول فصول مختلفی که 
اســتقال در لیگ برتر حضور داشته منهای 
چنــد بازیکن مثــل جانواریو و تیــام بقیه 
بازیکنان خارجی اســتقال سودی برای این 
تیم نداشــتند و فقط هزینــه هنگفت روی 

دست باشگاه گذاشته اند.
 

مخالفان پنهانی شفر 
در باشگاه

وقتی تیمی در ایران نتیجه نگیرد، حرف و 
حدیث های زیادی درباره کادر فنی و بازیکنانش 
به وجود می آید. اســتقال با وجود بازیکنانی که 
در اختیار دارد، نتوانســته انتظــارات را برآورده 
کند و حذف از آســیا و جام حذفی شرایط آنها 
را بدتر کرده اســت. شــفر به عنوان نفر اول این 
تیم عمده مشــکات تیم را جدایی تعداد زیادی 
از بازیکنــان و عــدم هماهنگی نفــرات جدید 
برشــمرده و گفته این تیم نیاز به زمان دارد. در 
شرایطی که امیرحسین فتحی سرپرست باشگاه 
استقال بار ها به حمایت از شفر پرداخته و حتی 
در مراســم مرحوم منصور پورحیدری در حضور 
سرمربی آلمانی به حمایت از او پرداخت تا خیال 
شــفر برای ادامه کارش راحت شــود اما شواهد 
نشان می دهد که برخی افراد مسوول در استقال 
مایل به ادامه همکاری با شفر نیستند. خرید های 
اشتباهی همچون الحاجی گرو، مارکوس نیومایر 
و همچنین ضعف فنی اســتقال باعث شده آنها 
شفر را مقصر اصلی نتایج آبی پوشان بدانند. این 
افراد خوب می دانند که فســخ قرارداد شفر نیاز 
به هزینه هنگفتی دارد که با توجه به مشــکات 
مالی از توان باشگاه خارج است، به همین دلیل، 
به صورت رســانه ای اعتراضی نکــرده و تنها در 

جلسات شخصی آن را مطرح کرده اند.

 ملکی: من و قراب 
به قانون بازنشستگی 

تمکین می  کنیم
اکبر عباســی ملکی، رییس هیات 
مدیره باشــگاه اســتقال کــه زمزمه 
جدایــی اش از ایــن باشــگاه مطــرح 
دو  احتمــال جدایی  درباره  می شــود 
بازیکــن خارجی این تیــم توضیحاتی 
داده اســت. حتــی گفتــه می شــود 
جباروف به جای نویمایر به اســتقال 
اضافه می شــود. ملکی در پاسخ به این 
شــایعات و احتماات می گوید: »اینها 
خبرهای رســانه ها بــوده و در رابطه با 
نقل و انتقاات بحث جدی در باشــگاه 
نشده است. وقتی بازیکنی خوب بازی 
نکند، طبیعی اســت چنین مســائلی 
مطرح شــود. همانطور که اعام کردم، 
هنوز صحبت خاصی نشــده اســت.« 
ملکی خــود و جواد قراب را تابع قانون 
می داند. حرف های او نشان می دهد که 
از استقال رفتنی است: »ما تابع قانون 
هستیم و هرچه وزارت ورزش و جوانان 
بگوید، اجرا می کنیم. در اســتقال چه 
مسوولیت داشته باشــم و چه نداشته 
باشــم، هوادار این تیم خواهم بود. اگر 
مســوولیتی نداشته باشم، طور دیگری 

به تیم کمک می کنم.« 
نتایج اســتقال با انتقاد شــدید 
هواداران مواجه شــده است. ملکی بر 
خاف برخی کــه هــواداران را محق 
نمی داننــد اعتقــاد دارد کــه حق با 
هواداران اســت: »هواداران بهتر از من 
شرایط تیم را می دانند. اگر مصدومانی 
چون داریوش شــجاعیان و محســن 
کریمی بازگردند، شــرایط بهتر خواهد 
شد. ابتدای ســال جاری، 7 بازیکن از 
اســتقال جدا شــدند و 7 نفر جدید 
نیاز به زمان دارنــد تا با تیم هماهنگ 
شوند. شرایط برای هماهنگی بازیکنان 
سخت اســت اما وقتی بازیکنان به فرم 
ایده آل برســند، به کمتــر از قهرمانی 
رضایت نخواهیــم داد. تیم خودمان را 
می شناســیم و این جدول باا و پایین 
خواهد شــد. امســال چند تیم آماده 
حضور دارند و در این بین، اســتقال 
هم آماده خواهد شد. بر اساس نفراتی 
که داریم بــه کمتر از قهرمانی رضایت 

نمی دهیم.« 
قهرمانــی  از  حالــی  در  ملکــی 
اســتقال در فصــل هجدهــم حرف 
می زند که این تیم در بازی های بزرگ 
هــم نتایج امیدوارکننده ای به دســت 
نیاورده و در لیگ قهرمانان آسیا هم با 
حذف مقابل السد قطر شانس های خود 
را برای رسیدن به فینال این رقابت ها از 
دست داد. آیا در استقال چیزی عوض 
شده که ملکی ابراز امیدواری می کند؟

واکنش

خبر

اردوگاه آبی
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نداد.

مسووان باشگاه اســتقال چند روز 
پیــش اعام کردند که وینفرد شــفر کتبا 
درخواست جذب یک دستیار خارجی برای 
نیم فصل دوم کرده تا به  عنوان جانشــین 
ســاناک فعالیــت کند. با وجود شــایعات 
فراوانی که در مورد ســاناک مطرح شــده 
اما این مربی با وجود شــکایتی که باشگاه 
اســتقال از او کرد به جمع آبی پوشــان 
باز نخواهد گشــت. ســرمربی آلمانی تیم 
اســتقال برای نیم فصل دوم خواســتار 
جذب یک دستیار آلمانی یا کامرونی شده 
و گزینه های مد نظر خود را به باشگاه داده 
تا با آنها وارد مذاکره شــوند. قرار اســت 

اســتقالی ها در این فرصت و تا پایان نیم 
فصل اول مذاکرات بــا گزینه های مد نظر 
شــفر را انجــام داده و مقدمات حضور نفر 
نهایی را در تهران فراهم کنند. استقال در 
حال حاضر با شفر، فیلیپ آندریاس، بیژن 
طاهری، کولی، اشکان نامداری و ساپا شفر 
به عنــوان آنالیزور در لیــگ برتر فعالیت 
می کند. خیلی ها موفقیت های فصل پیش 
استقال را به حضور ساناک ربط می دادند 
و دانشــی که این مربی در اختیار تیم قرار 
می داد. شــاید به همین دلیل هم بود که 
هنوز شایعه بازگشــت این مربی دهان به 
دهان می چرخد. مربی که به بهانه بیماری 

مادرش به کشــورش بازگشت و دیگر هم 
حاضر نشد به ایران بیاید و حتی تهدید های 
اســتقالی ها هم در زمینه شکایت کارساز 
نبود. همین موارد هم باعث شــد تا شایعه 
مربی ایرانی در تیم اســتقال قوت بگیرد؛ 
اســامی مثل جباری، نامجو و حتی فرهاد 
مجیدی اما شفر حاضر نیست مربی ایرانی 
جدیدی را به تیم اضافه کند و او به مربیان 
خارجــی فکــر می کند و حاا لیســتی از 
این مربیان را در اختیار باشــگاه قرار داده 
است. هرچند مهم ترین کسی که می تواند 
استقال را از بحران فعلی نجات دهد خود 
شفر است. اســتقال نیاز دارد با چند برد، 
جهشی به سمت باای جدول داشته باشد. 
امیدوار  نمی توانند  استقالی ها حتی دیگر 
به گرفتن جام در بازی های حذفی باشــند 
و تنها نقطه امید آنها لیگ است و با توجه 
به از دســت دادن امتیــازات در بازی های 
قبل کار آنها برای رســیدن به رقبا سخت 
اســت. اســتقال در فصل جــاری از تیم 
پرسپولیس به لحاظ بازیکن غنی تر بود اما 
مثل اینکه برانکو لیگ ایران را خیلی بهتر 
از شفر می شناســد و یا توانایی استفاده از 
داشــته هایش را بیشتر دارد. باید دید شفر 
در ادامــه راه چه کار  می کنــد و آیا آمدن 
دســتیار جدید در نیم فصل دوم کمکی به 

استقال می کند یا نه؟

شفر فهرست جدید رو کرد
از ساناک خبری نیست

زمان زیــادی به پایــان تعطیات 20 
روزه لیــگ باقی نمانده و در حالی که ابتدای 
تعطیات صحبت از اعزام استقال به جزیره 
کیــش و برگزاری بازی های تدارکاتی در این 
جزیره بــود، هیچ اتفاقی نیفتاد و اســتقال 
تمرینات خود را در تهــران برگزار کرد. این 
تمرینات در شــرایطی برگزار شــد که حتی 
زمانی بازیکنان به دلیل نداشــتن زمین چمن 
ناچــار به انجــام تمرینات در ســالن بودند. 
شگفتا که باشــگاه استقال با این عظمت از 
خود زمین تمرین ندارد و در ســال های اخیر 
نیز زمین تمرین ناصــر حجازی عما بدون 
استفاده در غرب تهران رها شده است. حتی 
زمین امــام رضا)ع( نیز که از ســوی وزارت 
ورزش و جوانان به باشگاه استقال داده شده 
چاره کار نبود و اســتقالی ها بدون توجه به 
ایــن دارایی ها مدتی در زمیــن صنایع دفاع 
تمرین کردند که اخیرا به دلیل بارندگی ها این 
زمین هم بااســتفاده ماند. شاید بهترین کار 
برای اســتقال این بود که ابتدای تعطیات 
به کیش برود تا هم از نداشــتن زمین تمرین 
مناســب مصون بماند و هم اینکه چند بازی 
تدارکاتی برگزار کند، اما در این ایام استقال 
نــه تمرینات منظمی در چمن داشــت و نه 
اینکه دیــدار تدارکاتی برگزار کرد. مشــکل 
دیگــری که در روزهای تعطیات اســتقال 

را در بــر گرفت غیبت پرتعداد ملی پوشــان 
بــود، به طوری که 3 بازیکــن به دلیل حضور 
در تمریــن تیــم ملــی، 3 بازیکــن به دلیل 
حضــور در تمرین تیــم امید ایــران و یک 
بازیکن هــم به دلیل حضــور در تمرین تیم 
ملی عــراق حضور در تمرینات اســتقال را 
از دســت دادند. مصدومیت پژمان منتظری 
نیز یکی دیگر از مشــکات اســتقال بود و 
در عین حال باید توجه داشــت که بازیکنانی 
همچون شجاعیان، محسن کریمی و مرتضی 
آقاخان نیز به شــرایط آرمانی نرســیده اند و 
نمی توانند اســتقال را در تمرینات سفت و 

سخت همراهی کنند. مجموعه ای از کمبود ها 
و غیب ها باعث شــده تا اســتقال در نقطه 
آرمانی قرار نداشته باشد و این سوال به وجود 
بیاید که چرا مسووان باشگاه استقال ااقل 
اقدام هایی در راســتای برگزاری تمرین ها در 
نقطه ای ایده آل تر یا برگزاری بازی تدارکاتی 
انجام ندادند. درست اســت که وینفرد شفر 
عاقه ای به برگــزاری بازی تدارکاتی از خود 
نشــان نداده اما مگــر کمیته فنی باشــگاه 
استقال نمی توانسته این موضوع مهم را که 
تیم نزدیک به 20 روز بــدون بازی بوده، به 

کادر فنی گوشزد کند؟

استقال 20 روز در حسرت بازی!

 باشگاه استقال به دنبال شلیک تیرهای آخر است و می کوشد در نیم فصل چند بازیکن به خدمت بگیرد تا شاید از این وضعیتی که دارد خاص شود اما تردیدی 
نیست که استقال برای بهتر شدن نیاز به تحواتی از درون خود دارد. همه نگاه ها به شفر است اما بازیکنان نیز در این میان کم تقصیر ندارند. بازیکنانی که بی انگیزه 
شده اند. به اسامی بازیکنان بنگرید. میان آنها چند ستاره می توان یافت؟ آیا برای ستاره شدن آنها و به آمادگی رسیدن بازیکنان تنها شفر باید آستین همت باا 
بزند؟ خود بازیکنان چرا متحول نمی شوند؟ چرا فرشید اسماعیلی مانند فصل پیش خود نیست؟ روزبه چشمی چرا؟ تازه وارد ها چرا؟ سوال ها بی پاسخ مانده است.

جواهری که چهار سال پیش از 
فوتبال ایران رفت

به یاد مظلومی، به یاد غامحسین خان

28 آبان ماه مصادف اســت با سالروز 
درگذشــت یکــی از چهره هــای ماندگار 
باشــگاه اســتقال. او کســی نیست جز 
غامحســین مظلومــی؛ مــردی اثرگذار 
در تاریخ باشــگاه اســتقال که افتخارات 
کمی با پیراهن باشگاه استقال به دست 
نیاورده اســت. مظلومی که چهار سال از 
درگذشتش می گذرد، مردی بود که بارها 
در عرصه آســیا و دیگر رقابت های معتبر 
بین المللی با گل های ماندگار خود اسباب 
توفیق های ســترگ تیم ملــی فوتبال و 

باشگاه استقال را فراهم آورد.
زنده یاد غامحســین مظلومی چه در 
عرصــه ملی و چه در عرصه باشــگاهی از 
هوش و ذکاوت باایی برخوردار بود و شم 
گلزنی باایی داشــت، امــا از اینها مهم تر 
اینکه به گفته ملی پوشان سال های دور و 
هم تیمی هایش، در حوزه رفاقت و دوستی 
یک یار وفــادار بود. او 23 دی ماه ســال 
1328 در منطقه تنگستان استان بوشهر 
دیــده به جهان گشــود و در یک خانواده 
فوتبالی با الفبای دنیای توپ گرد آشــنا 
شد و در تیم استقال به شکوفایی رسید. 
مظلومی در قهرمانی اســتقال در ســال 
1970 در جام باشــگاه های آســیا نقش 
کلیدی داشــت و در ســال های 1972 و 
1976 همراه با تیم ملی فوتبال کشورمان 
فاتح جام ملت های آســیا شد. همچنین 
در ســال 197۴ ناب ترین مدال بازی های 
آســیایی را به ســینه زد و در بازی های 
المپیــک 1976 مونتــرال زننده تنها گل 
الهام بخش تیم ملی ایران مقابل کوبا بود. 
گلزن تمام قد سال های دور استقال سه بار 
در لیگ تخت جمشید آقای گل شد و پنج 
گل را نیــز در دربی بــزرگ پایتخت وارد 
دروازه پرسپولیس کرد و در مجموع یکی 
از قهارترین گلزنان تاریخ فوتبال این مرز 

و بوم بود.
و ســیری ناپذیر  فرصت طلب  مهاجم 
ســال های دور فوتبال کشــورمان آنقدر 
راحــت گل می زد که به گفته حشــمت 
مهاجرانــی، ســرمربی پیشــین تیم ملی 

فوتبال کشــورمان، گویی او مادرزاد گلزن 
بود و این کار برایش مانند نوشــیدن یک 

لیوان آب بود.
اما حرف هــای مهاجرانــی در ادامه 
جالب تر اســت که می گویــد: »در دیدار 
حســاس بــا کره جنوبــی در نیمه نهایی 
بازی های آســیایی ســال 197۴ و زمانی 
که در رختکن با بچه ها صحبت می کردم، 
مظلومی را سرحال تر و خودباور تر از بقیه 
می دیدم. پیش از بازی از انگیزه مثال زدنی 
مظلومی پرســیدم که وی در پاسخ گفت 
بــرای گل زدن بــه کره جنوبــی تا صبح 
نخوابیدم و شــما یقین بدانید که امروز به 
قولم وفا خواهم کرد. این اتفاق رخ داد و او 
هر دو گل تیم ملی را مقابل کره جنوبی که 
در آن زمــان در زمره بهترین و قوی ترین 
تیم های قاره آســیا بود، به ثمر رســاند و 
به واقع نقــش انکارناپذیری در قهرمانی ما 

در این رقابت های معتبر قاره داشت.«
اینهــا را گفتیم تا دوبــاره یادآوری 
کنیم فوتبال ایران چهار ســال پیش یکی 
از مــردان افتخارآفرین دیگر را از دســت 
داد؛ مهاجــم متعصبــی که بــا گل های 
ماندگارش افتخارات شامخی را به ارمغان 
آورد و فوتبال ما را در عرصه آســیا به اوج 

شکوفایی رساند.
او رفــت، همان طوری که حجازی ها، 
پورحیدری هــا و... رفتند، امــا افتخارات 
فراوان مظلومی تــا ابد در ویترین فوتبال 

این مرز و بوم جای خواهد گرفت.
برادر  البته یک  غامحسین مظلومی 
همچــون پرویــز مظلومــی دارد که این 
روزهــا در ردای کمیته فنی به باشــگاه 
اســتقال کمــک می کند. پرویــز، برادر 
کوچک غامحسین مظلومی نیز از جمله 
تاثیرگذارتریــن چهره های تاریخ باشــگاه 
استقال است که خدمات قابل توجهی به 
این باشگاه داشته است. باشگاه استقال و 
فوتبال ایران هرگز نباید خانواده مظلومی 
و خدماتی که آنها به فوتبال ایران کردند 
را از یاد ببرد. آنها در باشــگاه اســتقال 

کم نظیرند.
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لیاروینبهبازیباپرسپولیسنمیرسد

 سرماخوردگی اسکاتلندی
 بای جان تراکتور

درســت مثــل تعطیــات قبلــی 
لیگ، ایــن بار هــم دو بازیکن خارجی 
تراکتورسازی، ســر موعد مقرر خود را 
به تمرینات تراکتورســازی نرســاندند. 
نه اســتوکس در تمرینات حاضر شد و 
نه ارویــن. حتی وقتی گفته می شــود 
که اســتوکس امروز و فردا به تمرینات 
می رسد، باز هم خبری از اروین نیست. 
دو مهــره کلیــدی در خــط حمله که 
آماده ســازی  تمرینات  در  حضورشــان 
با  بازی حســاس  برای  تراکتورســازی 
اما این روزها  پرسپولیس ضروری است 
جای خالی شــان بیشتر از قبل به چشم 

می آید.
نگرانی هــا اما زمانی بــرای محمد 
تقوی آغاز می شود که علی رغم استوکس 
که آمدن و حضــورش در تمرینات دور 
نیســت اما اروین به باشــگاه خبر داده 
که بــه دلیل بیمــاری در بیمارســتان 
بستری اســت و فعًا نمی تواند به ایران 
بیاید. ظاهــراً این مهاجم اســکاتلندی 
سرماخوردگی سختی دارد و تا زمانی که 
بهبود پیدا نکند نمی تواند به ایران بیاید 
و به تمرینات تراکتورسازی اضافه شود.

گرچــه او خبــر داده کــه تا پیش 
از بازی با پرســپولیس خــود را به تیم 
می رساند اما با توجه به بیماری و غیبتش 
در تمرینات بعید است تقوی حاضر شود 
در بازی حســاس با پرسپولیس او را در 
ترکیــب ثابت قرار دهد. نبــودن اروین 
به عنوان یک هافبک نفوذی، برابر است 
با کم شدن زهر خط حمله تراکتورسازی 
در برابر مدافعان پرسپولیس. چیزی که 
محمد تقوی نمی خواست و حاا باید به 

ناچار به آن تن دهد.
البته تقوی هنوز خوش شانس است 
که بیماری اروین و احتمال نرســیدن او 
به این بازی مصادف شده است با بهبود 
مصدومیت اشــکان دژاگــه. امید تقوی 
حاا به مثلثی اســت که دژاگه در کنار 
مسعود شــجاعی و احسان حاجی صفی 

مقابل علیرضا بیرانوند خواهد ساخت.
تقابــل علیرضا بیرانونــد دروازه بان 
تیم ملی با 3 کاپیتان تراکتورسازی یکی 
از تقابل هــای جذاب بــازی هفته آینده 

پرسپولیس - تراکتورسازی خواهد بود.
مســعود شجاعی، اشــکان دژاگه و 
احســان حاجی صفی که ایــن روزها در 

اردوی تیم ملــی با بیرانونــد همبازی 
هســتند و در تمرینات بارها مقابل هم 
قرار گرفتند حاا در بازی روز یکشــنبه 
رقیب خواهند بود و به راحتی می توانند 

دست یکدیگر را بخوانند.
از  بی تردیــد دژاگــه کــه یکــی 
عناصر هجومی تراکتورســازی اســت و 
مصدومیتــش هم برطرف شــده مقابل 
پرســپولیس انگیــزه زیــادی برای گل 
زدن دارد و اگــر یک دوره مصدومیت و 
دوری از بازی هــا مانع از بازی قدرتمند 
او نشــود، به خوبی می تواند جای خالی 
اروین را پر کنــد. ضمن اینکه با حضور 
اشــکان جدال های جذابی میــان او و 
بیرانوند شــکل خواهــد گرفت و خیال 
تقوی می توانــد بابت خط حمله تیمش 

راحت تر باشد.
با در نظــر گرفتن شــرایط دژاگه 
و بازگشــتش از مصدومیت، ســرمربی 
تراکتورســازی چاره ای ندارد جز اینکه 
روی دفاع تیمش تمرکز کند و مهره های 

دفاعی اش را قوی تر بچیند.
ضمن اینکــه نبایــد فراموش کرد 
عاوه بر اســتوکس، ارویــن و بازیکنان 

ســتاره های  تراکتورســازی  ملی پوش، 
زیــادی را در ترکیبش جا داده اســت؛ 
فــروزان،  محســن  مثــل  بازیکنانــی 
محمد طیبــی، ایمان ســلیمی، دانیال 
اســماعیلی فر، احســان پهلوان، مهدی 
علیرضا  اســامی خواه،  قائم  مهدی پور، 
محمدرضا  شــربتی،  رضــا  نقــی زاده، 

مهدی زاده، یوکیا سوگیتا و...
شاید حتی بیراه نباشد اگر بگوییم 
تراکتورســازی با همیــن بازیکنان هم 
تیمــی کامل اســت و می توانــد مقابل 
حریفان بایستد اما توقع خیلی ها از این 
تیم باا رفته و باعث شــده که هواداران 
این تیم را با همه ستاره هایش بخواهند.

با همه کمبودهــا در بازی خارج از 
پرسپولیس  مقابل  تراکتورســازی  خانه 
اولویت محمد تقوی، قبل از هر چیز گل 
نخوردن است. تقوی نمی خواهد در این 
بازی ریسک کند و ببازد. تیم او در لیگ 
برتر، ســه برد متوالی داشته و توانسته 
خود را به باای جدول برساند. به همین 
خاطر حاا به هیچ عنوان حاضر نیســت 
ایــن جایگاه و امتیاز بازی پیش رو را به 

راحتی از دست بدهد.

بیانضباطیدوبازیکنخارجی
تراکتورسازیدربازگشتبه
تمریناتدرآستانهبازیحساس
اینتیممقابلپرسپولیس،
معاداتمحمدتقویراتاحدودی
بههمریختهاست.بخصوص
کهدلیلتأخیراروین،بیماری
استواوخبردادهکهبهدلیل
سرماخوردگیشدیددربیمارستان
بستریشدهونتوانستهخودرا
سرموعدبهتمریناتبرساند.با
اینحسابحتیاگراوقبلاز
بازیباپرسپولیسبهتمرینات
تیمشبرسد،بعیداستکهمحمد
تقویبتواندازاومقابلپرسپولیس
استفادهکند.غیبتاروین،
تغییراتیرادرچینشمهرههای
تراکتورسازیبههمراهخواهد
داشتکهاینتغییراتمیتواند
تداومبردهایتراکتورسازیدر
لیگبرترراتحتتأثیرقراردهد.

احســان پهلــوان یکــی از بازیکنانی 
اســت که این فصل جایی در ترکیب اصلی 
تراکتورســازی تبریز ندارد. پهلوان در فصل 
جدید نتوانســت جان توشاک ولزی را برای 
حضــور در ترکیــب اصلی تراکتورســازی 
متقاعد کند. بعد از آن بــا تغییر کادرفنی، 
او تصور می کرد به ترکیب اصلی برســد اما 
اینطور نشد. البته او در اکثر بازی ها به عنوان 
یار ذخیره بــه میدان می رود و خیلی خوب 
نشــان می دهد اما باز هم نتوانست به عنوان 
بازیکن اصلی وارد زمین شود. این مساله از 
انگیزه های پهلــوان کم نکرده و همچنان او 
یکی از باانگیزه های تمرینات تراکتور اســت 
که خیلی خوب نشان می دهد. باید دید این 

عملکرد او را به ترکیب می رساند یا نه.

 پهلوان، همچنان باانگیزه
 و امیدوار

رضا مهاجری سرمربی ماشین سازی تبریز در 
حالی تیمش را برای بازی با سپاهان آماده می کند 
که دو بازیکــن تاثیرگذار ماشین ســازی مصدوم 
هستند. ماشین ســازی در هفته سیزدهم میزبان 
سپاهان خواهد بود. در حالی که امتیاز گرفتن در 
این بازی خانگی بــرای تیم تبریزی حایز اهمیت 
است، آنها برای مصاف با زردپوشان اصفهانی چند 
بازیکن مصدوم دارند. یوسفی و توحید غامی دو 
بازیکن تأثیرگذار ماشین ســازی مصدوم هستند و 
در حال حاضر در تهران مراحل درمانی را پشــت 
سر می گذارند. به همین خاطر مهاجری در بازی با 
سپاهان نمی تواند از وجود این دو بازیکن استفاده 
کنــد. وضعیــت فرهادی هم مبهم اســت و چند 
بازیکن دیگر ماشین سازان هم مصدوم هستند که 

این نگرانی های مهاجری را بیشتر کرده.

مهاجری و نگرانی بابت 
مصدومان تیمش

جدید  ســرمربی  منصوریان  علیرضــا 
ذوب آهن نامه خروج از استانش را گرفت تا 
قرارداد جدیدش را در هیات فوتبال اصفهان 
ثبت کند. منصوریان با اســتفاده از یک روز 
تعطیلــی تمرینات ذوب آهن، دوشــنبه به 
تهران آمد تا خروج از اســتانش را از هیات 
فوتبال تهران بگیــرد. او پس از اخذ خروج 
از اســتان، به اصفهان برگشت تا قراردادش 
را در هیــات فوتبال این اســتان ثبت کند. 
منصوریان که کارش را از پنجشنبه گذشته 
با ذوب آهن اصفهان شــروع کرد، سه شنبه 
قرارداد رسمی اش را با این تیم ثبت می کند 
تا برای نشســتن روی نیمکت ذوب آهن در 
بازی با پارس جنوبی جم مشــکلی نداشته 

باشد.

 منصوریان مجوز خروج
 از استان گرفت

محمد قنبــری مدافع پدیــده که در 
جریان بازی تدارکاتی این تیم مقابل پارس 
جنوبی مصدوم شده بود ۴ هفته از میادین 
دور خواهد بود. قنبری از ناحیه همسترینگ 
پا دچار مصدومیت شــدید شده و باید چند 
هفتــه ای را دور از میادین باشــد. البته در 
ابتدا گفته شــد مصدومیت او مشــکوک به 
پارگی مینیســک اســت که در این صورت 
مدت دوری او از میادین طوانی تر می شــد 
اما چنین نیســت. علی  اعظم معادی پزشک 
پدیده درباره مصدومیــت قنبری می گوید: 
»قنبــری به دلیــل مصدومیــت از ناحیه 
همســترینگ درجه دو حــدود ۴ هفته از 
میادیــن دور خواهد بود و مشــکل خاصی 

درباره این بازیکن وجود ندارد.«

مدافع پدیده از ناحیه 
همسترینگ مصدوم شد

دلجویی آذری اثر نکرد
 مظاهری پرسپولیسی 

می شود؟ 
پس از شکست سنگین ۴ بر یک تیم 
فوتبال ذوب آهن مقابل تراکتورســازی در 
هفته دوازدهم لیگ برتر، باشگاه ذوب آهن 
تصمیم گرفت تغییراتی در کادرفنی خود 
ایجاد کند و علیرضا منصوریان را جایگزین 

امید نمازی و کادرش کند.
ترکش هــای طوفانی که در ذوب آهن 
بــه راه افتاده بود، به رشــید مظاهری هم 

برخورد کرد.
 ســعید آذری، مدیرعامــل باشــگاه 
ذوب آهــن در یکــی از مصاحبه های خود 
پس از این شکســت، انتقاداتی نسبت به 
عملکرد ضعیف رشــید مظاهری انجام داد 
و این دروازه بان هم که خیلی ناراحت شده 

بود علیه آذری مصاحبه کرد.
خصــوص  در  زمــان  همــان  آذری 
شائبه های مذاکره رشید مظاهری با باشگاه 
پرسپولیس، گفت: »هرجا می خواهد برود. 
هر باشــگاهی مظاهری را می خواهد، باید 
به باشــگاه ذوب آهن نامه رســمی بزند و 
درخواســت رضایتنامه بدهد. بازیکنی که 
تمرکز نــدارد را به زور نگه نمی داریم. اگر 
باشگاهی مظاهری را بخواهد، با کمال میل 

این دروازه بان را می فروشم.«
بعــد موضــع آذری  هرچنــد کمی 
دربــاره مظاهــری تغییر کــرد اما حتی 
صحبت های بعدی مدیرعامل هم نتوانست 
به زمزمه های جدایی مظاهری از ذوب آهن 
پایان دهد. آذری در این باره گفت: » به هر 
حــال گاهی اوقات در فوتبال پیش می آید 
که همه در شــرایط خوبی نباشیم. با خود 
او هــم صحبت کردم، او یکــی از بهترین 

دروازه بان های ایران است.«
ظاهــراً دلجویی های آذری اثر نکرد و 
مظاهری به دلیل بروز همین مشکات در 
آســتانه جدایی قرار گرفته اســت و حتی 
صحبــت از تیم هــای مختلفــی همچون 
پرســپولیس به عنوان مقصد بعدی او هم 

شد.
البته تصمیم مظاهری برای جدایی از 
ذوب آهن برای این یکی، دو هفته نیست و 
او از اول فصل خواستار جدایی از ذوب آهن 
بوده اســت. این دروازه بــان ملی پوش در 
اوایــل فصل بــا چند پیشــنهاد داخلی و 
خارجی مواجه شــد اما در شــرایطی که 
خیلی راضی به مانــدن نبود در نهایت در 

اصفهان ماند.
مظاهری بــرای جدایی فعا عجله ای 
ندارد و منتظر اســت تا تکلیــف علیرضا 
بیرانوند در پرســپولیس مشــخص شود. 
شــنیده می شود در صورتی که بیرانوند در 
نیم فصل از جمع شاگردان برانکو جدا شود 
بافاصله مظاهری جایگزین او خواهد شد 
و اگر بیرانوند نــرود، مظاهری باید به تیم 
دیگری برود که مورد اول محتمل تر به نظر 

می رسد.
دروازه بــان ملی پــوش ذوب آهن این 
روز ها ۲، 3 پیشــنهاد خــوب از تیم های 
داخلی دارد، ولی هنوز باشگاهی به صورت 
رســمی برای این بازیکن اقدام نکرده و به 
نظر می رسد مشتریان او در نیم فصل دست 

به کار خواهند شد.
 با شــرایطی که پیش آمــده به نظر 
می رســد ذوبی هــا بایــد شــاهد جدایی 
دروازه بان ناراضی خود در نیم فصل باشند 

مگر اینکه اتفاق خاص دیگری رخ دهد.

سوالروز

جالی: برانکو کار بزرگی کرد
مجید جالی بعد از باخت تیمش مقابل پرسپولیس می گوید: 
»به هر حال ما در ســال دو بار شانس بازی در ورزشگاه آزادی را 
داریم و کاش می توانستیم بیشتر در اینجا بازی کنیم و این فضای 
خوبی برای ایمن بودن و برای نشــان دادن خودتان است. من آن 
چیزی که امروز دیدم از نظر کیفیت خوب بود و حیف شــد. اگر 
می بردیم تا رده چهارم جدول بــاا می آمدیم. هر چقدر از برانکو 

تمجید کنیم کم است.
 او از نظر فنی و شــخصیتی خودش را در فوتبال ایران اثبات 
کرده است. اما اینکه بگوییم بضاعت بازیکن، برای من سوال بزرگی 
است، کدامیک از این بازیکنان تیم پرسپولیس که امروز مقابل ما 
بازی کردند، در فینال آســیا غایب بودند؟ فقط دروازه بان شان در 
آن مسابقه حضور نداشت. کدام آنها در فینال بازی نکرده بودند؟ 
به جز یکی دو بازیکنی که در دقیقه ۹۴ برانکو به میدان آورد بقیه 

همه در فینال بازی کرده بودند.«
 او حرف هایــش را اینطور ادامه می دهد: »حق هوادار اســت 
که به تیمش تعصب داشــته باشــد و به نفــع تیمش حرف بزند، 
البته برخی دوســتان رســانه ای هم اول هوادار هستند بعد رسانه 
و این خوب نیســت و اشکال دارد. همه بضاعت پرسپولیس خوب 
بود اما اگر بگوییم پرسپولیســی ها افت انگیزه داشــتند می گویم 
حرف شما درست اســت و یا بگویید 6،5 روز تمرین نداشتند باز 
هم می گویم حرف تان درســت است اما اینکه بگویید پرسپولیس 
بازیکن نداشت را قبول ندارم. ما هم چهار بازیکن مان در تیم امید 
بودند، مهدی شــیری هم محروم بود اما من یکبار این مســاله را 
نگفتم. هیچ کدام از اهالی رسانه هم نگفتند که پیکان ملی پوشانش 
را ندارد. البته من به این فضا در این 30 ســال عادت کرده ام، هر 
وقت با این تیم ها بازی کرده ام، اگر پیروز شــده ام، پرسپولیس و 
اســتقال اشکال داشتند یا داور اشکال داشته است، ما هیچ جای 
این معادله نبودیم، ببخشــید مــن گایه هایم را گفتم به من حق 

بدهید.«
او درباره داوری بازی هــم حرف هایی دارد: »من از بازی که 

در نود دقیقه تمام شد ناراحت نیستم، 
از همه بازیکنان هم ممنون هســتم. 
فوتبال خوبی بــازی کردیم، داور هم 
خیلــی خوب داوری کرد اما روی تک 
اشتباهی که داشــت، مستقیما روی 
نتیجه بازی تأثیر گذاشــت، نمی دانم 
چــرا روی گل اول پرســپولیس داور 
آن خطــا را اعام کرد؟ روی گل دوم 
هم دروازه بان ما مرتکب اشــتباه شد. 
آن شــوتی هم که ما از پشت محوطه 
بازیکنان می گویند گل  جریمه زدیم، 
شــد اما من نمی دانم. ما جوری بازی 

کردیم که بتوانیم برنده این بازی باشیم اما گاهی اوقات شاید خدا 
آنها را بیشتر دوست دارد.«

 ســرمربی پیکان در خصوص حضور بازیکنان پرســپولیس 
در ایــن بازی معتقد اســت: »می گفتند پرســپولیس می خواهد 
با تیم جوانــان و نوجوانانش بازی کند امــا ترکیبی که مقابل ما 
قــرار گرفت به جز دروازه بان همگی در فینال آســیا بازی کردند، 
عالیشاه و نعمتی هم اگر مصدوم و محروم نبودند بازی می کردند، 
اینها نســبت به بازیکنانی که در فینــال بودند یاران بهتری برای 

پرسپولیس بودند.
 اگر بحث تیــم ملی و بازیکنان را کنــار بگذاریم برانکو کار 
بزرگی کرد و پرسپولیس توانســت از تک موقعیت هایش استفاده 

کند.«
 بــازی پرســپولیس و پیــکان بــا نتیجه ۲ بر یــک به نفع 
پرسپولیس به پایان رسید و این در حالی بود ه پیکانی ها توانسته 
بودند گل اول را به پرســپولیس بزننــد و امیدوار بودند با برد این 

بازی را ترک کنند.

مهدی تارتار: 
منتقدان را دشمن تیم 

ملی معرفی می کنند
مهــدی تارتار، ســرمربی پــارس جم 
اشــاره ای به بازی تیمش مقابل ذوب آهن و 
شــرایط تیمش دارد: »شرایط تیم ما از نظر 
فنی خوب است. بعد از برد روحیه بخشی که 
مقابل پیکان به دست آوردیم ریکاوری خوبی 
داشتیم و تمرینات خود را در تعطیلی کوتاه 
مدت لیــگ ادامه دادیم. یک بازی تدارکاتی 
خوب هم با پدیده مشهد داشتیم که از نظر 
هماهنگی و قرار گرفتن در شــرایط مسابقه 
کمــک زیادی به ما کرد. اان هم برای بازی 
با ذوب آهن آماده می شویم و امیدواریم نتایج 
خوبی بگیریــم. بازی با ذوب آهــن یکی از 
سخت ترین دیدارهای ما است. معموا بازی 
کــردن مقابل تیم هایی که با شــوک تغییر 
ســرمربی مواجه می شــوند، دوبرابر سخت 
می شــود و بی تردید در اصفهان باید بسیار 
هوشیار باشیم تا نتیجه دلخواه مان را کسب 
کنیم. با تمــام احترامی که برای منصوریان 
قایل هســتم، ما برای پیــروزی به اصفهان 
ســفر می کنیم و امیدوارم به این مهم دست 
یابیم.« او دربــاره انتخــاب داور این دیدار 
می گویــد: »بازی ما با ذوب آهن بازی مهمی 
است و جو مسابقه بسیار سنگین خواهد بود. 
از این رو با توجه به تغییر و تحواتی که در 
ذوب آهن شــکل گرفته انتظار داریم کمیته 
داوران در چینــش تیــم داوری منطقــی و 
حساب شده عمل کند. ما می خواهیم داوری 
انتخاب شود که عدالت را رعایت کند و حق 
را به حقدار بدهد و امیــدوارم همین اتفاق 
هم برای مسابقه روز شنبه رخ بدهد.« تارتار 
حرف هایی دربــاره تیم ملی دارد: »من هیچ 
وقت دوســت نداشتم درباره تیم ملی حرفی 
بزنم که خدای ناکــرده ضربه ای به این تیم 
وارد شــود. حتی بعد از جام جهانی بااینکه 
نقدهایی به ســبک بازی تیم ملی داشــتم، 
ســکوت کردم اما حاا اتفاقاتی رخ داده که 
باید درباره اش حرف بزنیم. چند روز قبل که 
دیدم دستیار آقای کی روش به یک خبرنگار 
اهانت کرد و آن رفتار بد را داشت، واقعا دلم 
گرفت. من فکر می کنم این مســائل نشات 
گرفته از رفتار آقای کی روش اســت و وقتی 
ســرمربی تیم ملی چنین کارهایی می کند 
دســتیارش هم یاد می گیرد. ما هنوز توهین 
آن یکــی مربی تیم ملی به حمید اســتیلی 
عزیز که مایه افتخار فوتبال مان است را از یاد 
نبرده ایم. متاسفانه این روزها هرآدمی نقدی 
به تیم ملی دارد، طوری با او رفتار می شــود 
که انگار دشمن ایران و تیم ملی است. اینکه 
ســرمربی تیم ملی و دستیارانش طوری القا 
کنند که همه بد هســتند و فقط آنها خوبند 
منطقی نیســت. کی روش همیــن اان ۴0 
میلیون پرسپولیســی را از دست داده و بهتر 
است طوری رفتار کند که وقتی از ایران رفت 

همه از او به نیکی یاد کنند.«

مصاحبه

غیبت بازیکنان ملی پوش و دو خارجی تراکتورســازی، گرچــه این تیم را برای 
آماده ســازی با مشکاتی مواجه می کرد اما فرصتی شد برای سایر بازیکنان این تیم تا 
بتوانند توانایی های خود را نشان دهند. بازی دوستانه تراکتورسازی مقابل عقاب تبریز 
و نمایش خوب یوکیا سوگیتا در این بازی، نشان داد که این بازیکن ژاپنی بی جهت نزد 
هواداران تراکتورسازی محبوب نشده است.سوگیتا در این بازی نشان داد که عاوه بر 
ســرعت زیاد که یکی از ویژگی های بازیکنان شرق آسیا است، از تکنیک باا برخوردار 
بوده همچنین راه گشــودن دروازه حریف را نیز به خوبی بلد اســت. او در رقابت های 
لیگ برتر تنها دو موقعیت گل به دســت آورد که از بخت بد، توپ او به تیرک دروازه 
حریف برخورد کرد.یوکیا سوگیتا بین تماشاگران تیم تراکتورسازی به سوباسا معروف 
شــده و از محبوبیت زیادی برخوردار است. در روزهایی که تراکتورسازان از بی نظمی 
دو بازیکن خارجی دیگر حسابی گله مند هستند، نظم و انضباط سوگیتا بیش از پیش 

به چشــم می آید. این بازیکن عاوه بر تمرینات و مســابقات، بعد از تعطیات هم به 
موقع به تبریز بازگشته و سعی می کند که غیبتی در تمرینات و برنامه های آماده سازی  
تیم تراکتورســازی نداشته باشد. محبوبیت سوگیتا در شرایطی هر روز اضافه می شود 
که وقتی صحبت از اضافه شدنش به تراکتورسازی بود منتقدان درباره اش می نوشتند 
که او بازی ملی در کارنامه ندارد و روند انتخاب و بازی او در تیم های باشــگاهی کاما 
نزولی است.در تأیید روند نزولی انتخاب تیم های باشگاهی اش هم می نوشتند که او دو 
فصل در تیم هرکولس اسپانیا بازی کرد و در ادامه به تیم پاتایا یونایتد تایلند پیوست. 
او یک نیم فصل هم در تیم رایونگ تایلند بازی کرد و در ادامه به تیم دالکورد ســوئد 
پیوست و سرانجام به عضویت تراکتورســازی تبریز درآمد.با توجه به قابلیت هایی که 
سوگیتا در فوتبال دارد، اگر پایش به گلزنی باز شود، می تواند یکی از خریدهای خوب 

این فصل به حساب بیاید.

وقتی ستاره های تراکتور نبودند
فرصتی برای 
خودنمایی سوباسا

آیین بزرگداشت سی و ششمین سالگرد درگذشت پرویز دهداری معلم اخاق فوتبال ایران در آبادان برگزار می شود. 
در این آیین که ســاعت ۱5 تا ۱۷ روز نهم آذرماه به میزبانی کانون پیشکســوتان و کانون مربیان فوتبال آبادان در محل 
سینما نفت این شهرستان برگزار می شود، از سه پیشکسوت ورزش خوزستان تقدیر خواهد شد. تجلیل از سه معلم ورزش 
بازنشسته و سه معلم ورزش شاغل از دیگر برنامه های این آیین است. همچنین برای نخستین بار در روز سوم آذر، مصادف 
با سالروز درگذشت استاد دهداری، زنگ اخاق در تمامی مدارس آبادان و به طور نمادین و با حضور مسووان در دبیرستان 
پسرانه رازی نواخته می شود. برگزاری مسابقه مقاله نویسی بین دانش آموزان مدارس آبادان با موضوع استاد دهداری از دیگر 
برنامه های جنبی سی و ششمین سالگرد معلم اخاق فوتبال ایران است. این آیین با مشارکت باشگاه های فرهنگی شاهین 

و جم آبادان، منطقه آزاد اروند، شهرداری و پاایشگاه آبادان برگزار می شود.  

محمود شیعی مدیرعامل باشگاه پیکان معتقد است این تیم در بازی با پرسپولیس روی یک اتفاق باخت: »بازی خوبی 
بود، ۷0 درصد مســابقه دســت ما بود و بر اساس یک اتفاق گل خوردیم و بازنده شــدیم. تیم بسیار بازی خوبی انجام داد. 
حریف مان نایب قهرمان آسیا بود و کم و کسری نداشت. بازی شجاعانه ای بود که عملکرد دو تیم قابل تحسین است.« شیعی 
درباره اینکه آیا کار را با مجید جالی ادامه می دهند، می گوید: »ما ســه ســال اســت که با جالی همکاری می کنیم. وقتی 
تیم اینطور بازی می کند، مطمئناً در ادامه عملکرد خوبی خواهیم داشــت.« شیعی که عضو هیات رییسه فدراسیون فوتبال 
است، درباره وضعیت تیم ملی و ناراحتی کی روش توضیح می دهد: »شرایط تیم ملی خوب است. من هم چیزهایی شنیده ام 
اما کار با قدرت پیش می رود. مهدی تاج به صحبت های کی روش گوش می کند و هر کمکی که از دســت مان بربیاید انجام 
می دهیم. قصد داریم با قدرت کار را پیش ببریم و وظیفه ما این است تا کی روش با دست پر برود و با دست پر هم بازگردد.«

شیعی: با جالی ادامه می دهیمآیین سالگرد دهداری در آبادان

با بهبود وضعیت بازیکنان تهاجمی ســپیدرود به نظر می رســد ترکیب تیم علی کریمی تغییر خواهد 
کرد. حســین شنانی و یعقوب کریمی دو مصدوم تیم ســپیدرود بودند که به بازی با نفت مسجدسلیمان 
می رســند. این دو بازیکن که هفته ها مصدوم بودند، در هفته جاری تمرینات خود را با دیگر بازیکنان این 
تیم آغاز کردند و به نظر می رسد در بازی خانگی برابر نفت به میدان می روند تا شاید به کمک آنها مشکل 
گلزنی تیم ســپیدرود حل شــود. باید دید علی کریمی با توجه به کمبود بازیکنی که دارد، به ترکیب تیم 

برنده اش دست خواهد زد یا نه.

علی عبدا... زاده مدافع تراکتورســازی که در ابتدای فصل از صنعت نفت آبادان به این تیم تبریزی پیوست 
به دلیل انضباطی از سوی کادرفنی در اختیار باشگاه قرار گرفته است. عبدا... زاده بعد از گذشت 3-۴ هفته از 
این اتفاق همچنان وضعیت نامشخصی دارد. این بازیکن در کنار آنتونی استوکس و لی اروین که بعد از گذشت 
یک هفته از شــروع تمرینات به ایران بازنگشتند یکی از غایبان این تیم است. حتی در روزهای اخیر خبرهایی 
مبنی بر جدایی عبدا... زاده شــنیده شــده اما تاکنون باشگاه واکنشی در این مورد نداشته. علی عبدا... زاده در 

تمرین پیش از بازی با ذوب آهن با محمد تقوی سرمربی موقت تراکتورسازی درگیری لفظی پیدا کرد.

وضعیت نامشخص مدافع تراکتورسازیمصدومان سپیدرود رسیدند
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ســرخیو راموس، کاپیتان اســپانیا و رئــال مادرید بعد از 
چند روز پاســخ دژان لوورن، مدافع کروات لیورپول را در 
اینستاگرام داد. پس از دیدار کرواسی و اسپانیا که با برتری 
3-2 کروات ها به اتمام رســید اورن با انتشــار یک پیام 
ویدئویی، راموس را به باد تمســخر گرفت و صحبت های 
عجیبــی نیز به میان آورد. اورن ماتادورها را یک مشــت 
پاندای ترســو خطــاب کرد که به درد ســطل آشــغال 
می خورنــد! اورن بعد از برد اســپانیا گفت: خیلی خوب 
بــا آرنج به او ضربه زدم. 3 -2 پیروز شــدیم! حاا صحبت 
کن رفیق. رفیق! آنها یک مشــت آشــغال هستند. در آن 
مقطع راموس تاکید کرد که پاسخی به حرف های جنجالی 
اورن نخواهــد داد اما حاا با یــک کنایه ظریف به نوعی 
از خجالت مدافع کرواســی درآمده است. راموس یکشنبه 
شب با ایک کردن عکس، پاسخ اورن را به شکلی جالب 
داد. در این تصویر راموس در حال باا بردن جام قهرمانی 

چمپیونزلیگ است و اورن در حال گریستن!

آرسن ونگر قریب به نیم فصل است که از زندگی 
در کنار خط و روی نیمکت مربیگری فاصله گرفته 
اما هنوز تشــنه زندگی در این اتمســفر است. او 
بارهــا و بارها تاکید کرده که دروان مرخصی خود 
را بعد از 22 سال کار بدون وقفه و پرفشار در یک 
باشگاه کلیدی همچون آرسنال سپری می کند اما 
هنوز بازنشســته نشده. او تاکید می کند تا ابتدای 
سال میادی آتی قطعا دوباره این چالش جذاب و 

پرهیاهو را از سر خواهد گرفت.
 از روزی که آرسن ونگر به همکاری 22 ساله اش 
با باشگاه آرســنال به عنوان سرمربی پایان داد، او 
بیکار بوده و هدایت هیچ تیمی را نپذیرفته است. 
با این حال او احتماا از ماه ژانویه دوباره به دنیای 
فوتبــال برمی گردد، چون قصد ندارد بازنشســته 
شود و قرار اســت بار دیگر به دنیای مربیگری باز 

گردد.
دوران مربیگــری ونگــر اگرچه بــه حضورش در 
آرسنال محدود نیست اما بدون شک برای بسیاری 
از طرفداران فوتبال با آن دوران تعریف می شــود. 
ونگــر در طول این دو دهه حضــور روی نیمکت 
آرســنال اما آنقــدر چهره معتبــر و البته موفقی 
بود که پیشــنهادهای جذاب و هیجان انگیزی را 
دریافت کند. پیشــنهادهایی که البته پروفسور به 

رغم همه اغواکنندگی اشــان، به آنها پاسخ منفی 
داد تا در آرســنال و جمــع توپچی ها بدل به یک 
اسطوره شود. حاا و بعد از خداحافظی با نیمکت 
داغ آرســنال بازخوانی آن پیشــنهادهای جذاب، 
بی تردید اهمیت وافری دارد. به ویژه آنکه برخی از 
این پیشنهادها می توانند بازیابی شوند و هنوز هم 
مرد فرانسوی برای آنها یک کیس قابل توجه است 
کــه می توان به او فکر کرد و اعتبار و تجربه اش به 
اندازه ای هســت که روی نیمکت یک تیم بزرگ و 

پرافتخار بنشیند.
طبق ادعای چارلز ویه نووه، رییس ســابق باشگاه 
پاری ســن ژرمن و دوســت قدیمی ونگر، این مرد 
فرانســوی می توانســت مربیگری در باشگاه هایی 

بزرگ تر از آرسنال را هم تجربه کند.
ویه نووه در این باره گفت: »دو باشــگاه همیشــه 
خواهان اســتخدام ونگر به عنوان سرمربی بودند. 
یکــی از آنها بایرن مونیخ بود، چون ونگر به چهار 
زبان مســلط است و مشــکلی برای ارتباط برقرار 
کــردن با بازیکنان این تیم ندارد. رئال مادرید نیز 
بارها و بارها به ونگر چراغ ســبز نشان داد و حتی 
تا پای مذاکره با او پیش رفت. یادم هســت که در 
ایتالیا هم یک سالن ورزشی بود که او به آنجا رفت 
تا با رئال مادرید مذاکره کند اما ترجیح داد که در 

آرسنال بماند.«
ویه نــووه اعتقاد دارد که ونگــر هنوز هم می تواند 
روی نیمکت یک تیم بزرگ بنشیند: »ونگر هنوز 
تمام نشده. اعتبار، توانایی و از همه مهم تر تجربه 
پروفسور به اندازه ای هست که یک چالش جذاب 
دیگــر در قفوتبال دنیا با یک تیم معتبر داشــته 

باشد.«
با وجود این، رییس ســابق باشگاه پاری سن ژرمن 
اعتقــاد دارد پاری ســن ژرمن بهترین گزینه برای 
مربی فرانسوی خواهد بود و پیوستن ونگر به این 
باشــگاه را غیرممکن نمی داند: »من فکر می کنم 
که ونگر می تواند به پاری سن ژرمن خدمات بزرگی 
ارائــه کند اما نه به عنوان یک رییس، چون رییس 
فعلی باشگاه ناصر الخلیفی به خوبی دارد وظایفش 
را انجام می دهد. با این حال باشــگاه های بزرگ، 
رهبران بزرگ می خواهند. یک باشگاه بزرگ فقط 
از بازیکنان بزرگ تشــکیل نمی شود. ضمن اینکه 

هواداران پاریسی ها ونگر را خیلی دوست دارند.«
 

 ونگر: 20 سال دیگر ربات ها مربیگری 
خواهند کرد

ونگر فعــا در حال اســتراحت اســت اما در 
دوران اســتراحت و به قول خــودش ریکاوری 

نیــز کماکان ارتباط خود را با اتمســفر فوتبال 
و رســانه ها حفظ کرده. او در دوران استراحت، 
برخی مواقع به کارشناسی فوتبال برای رسانه ها 
می پردازد. سرمربی سابق آرسنال از نقش منفی 

شبکه های اجتماعی در فوتبال ناراضی است.
ونگــر از این هــراس دارد کــه در آینده ای نه 
چندان دور، روسای باشگاه نقش بیشتری برای 
هواداران نســبت به مربی قایل شــوند: »شما 
می توانید تصور کنید که در آینده، رییســی بر 
ســر کار بیاید که بگوید در نیمه دوم، هواداران 
از طریق شــبکه های اجتماعــی می توانند یک 

تعویض انجام دهند. این اتفاق خواهد افتاد.
البته به شــخصه چنیــن چیــزی را نخواهم 
پذیرفت چون یک مربی و انســان کاســیک 
هستم اما در مسیر رســیدن به چنین چیزی 
قرار داریم. اگر قدرت شــبکه های اجتماعی را 
تصور کنید، چیزی که به نظر بدتر می رســد، 
نظر اکثریت نیســت بلکه ایــن اقلیت افراطی 
هســتند که قدرتی دیکتاتورگونه دارند. چنین 
چیزی برایم قابل قبول نیســت و به شــیوه ای 
دیگر رشد یافته ام. می توانید تصور کنید که 20 
ســال دیگر، یک ربات روی نیمکت مربیگری 

بنشیند.«

ورون: یونایتد هنوز ایده مشخصی 
ندارد!

خوان سباســتین ورون، ســتاره اســبق تیــم فوتبال 
منچســتریونایتد معتقد است تیم سابقش هنوز در حال 
صدمه دیدن از بازنشســتگی ســرالکس فرگوسن است. 
ســتاره آرژانتینی کــه بین ســال های 200۱ تا 2003 
در یونایتــد بازی کــرده، منچســتریونایتد را با رقیب 
همشــهری اش، منچسترســیتی، مقایســه کرده است: 
جدایی فرگوســن این تیم را بســیار اذیت کرد. مطمئنا 
منچسترســیتی حاا به ایده ای دســت پیدا کرده است 
امــا یونایتد نه توانســته ایده فرگــی را ادامه دهد و نه 
ایده ای جدید پیدا کند. او در ادامه این چنین گفته است: 
مورینیو مربی بزرگی اســت اما طبیعی است که بعد از 
جدایی فرگوسن یونایتد نتواند به راحتی جانشینی برای 

او پیدا کند.
 

ژاوی یک ماه خانه نشین شد
ژاوی هافبک اســپانیایی السد کاپیتان و تاثیر گذارترین 
بازیکن السد به شــمار می آید. خبر بد برای این باشگاه 
قطری اینکه آسیب دیدگی ژاوی جدی است و او تا چهار 
هفته نمی توانــد تیمش را همراهی کند. ژاوی در دیدار 
اخیر الســد برابر السیلیه دچار کشیدگی از ناحیه عضله 
شد و همین باعث شــده تا یک ماه نتواند برای تیمش 
به میــدان برود و این اصا خبر خوبــی برای هواداران 
و کادر فنی الســد نیست، آن هم در شــرایطی که این 
تیم رقابت سختی برای کسب عنوان قهرمانی با الدحیل 

قدرتمند دارد.
 

زاتان - بارسا؛ ظرف 20 دقیقه
زاتان، ستاره سوئدی لس آنجلس گلکسی در مورد دایل 
جدایی خود از یوونتوس و البته انتقال به بارسلونا صحبت 
کرد. در روزهایی که اخبار فراوانی در مورد بازگشت زاتان 
به ســری آ و تیم میان شنیده می شود، ستاره سوئدی به 
مرور روزهای گذشــته پرداخته و در مورد گشــت و گذار 
خــود در بین تیم هــای بزرگ اروپایــی صحبت می کند. 
زاتان در ادامــه گفت: لوچانو موجی بعــد از اینکه برابر 
بایرن مونیخ کارت قرمز گرفتم به من گفت تمدید قرارداد 
را فراموش کن و من نیز گفتم نمی خواهم در تورین بمانم 
و شما نمی توانید هیچ کاری برای ماندن من در یوونتوس 

انجام دهید.
زاتان همچنین در مورد انتقال خود از اینتر به بارســلونا 
گفت: زمانی که ماکسول برای بردن وسایل خود به میان 
ســفر کرد به او گفتم یک جفت کفش من را نیز با خودت 
به بارســلونا ببر زیــرا من به زودی شــما را آنجا ماقات 
خواهم کــرد. همه فکر می کردند من شــوخی می کنم و 
شــروع به خندیدن کردند اما فقط 2 روز بعد، بارسلونا از 
من برای انتقال به این تیم دعوت کرد و پس از 20 دقیقه 

من دیگر بازیکن بارسلونا بودم.
 

حسرت بزرگ ویاش بواش
ویاش بواش، یکی از مربیان سرشناس پرتغالی است که 
لقب مورینیو دوم را یدک می کشــد اما هرگز نتوانست 
موفقیت های آقای خاص را به ویژه در لیگ جزیره تکرار 
کند. بواش در گفت وگویی جالب از پشیمانی بزرگ خود 
ســخن به میان آورد. سرمربی ســابق چلسی و تاتنهام 
بســیار پشیمان است که پیشنهاد پاری سن ژرمن را در 
ســال 20۱3 قبول نکرده است. او گفت : در سال 20۱3 
با پیشــنهاد بسیار خوب و وسوسه انگیز پاری سن ژرمن 
مواجه شــدم اما این پیشنهاد را رد کردم چرا که دوست 
داشــتم با تاتنهام ادامه بدهم. بدون شــک این تصمیم 
من از هر نظر اشــتباه بود و در حال  حاضر باید اعتراف 
کنم بسیار پشیمان هســتم که هدایت پاری سن ژرمن 

را قبول نکردم.
پاری ســن ژرمن بعــد از آنچلوتی به دنبال جانشــینی 
شایسته برای این مربی ایتالیایی بود اما بواش ترجیح داد 
در تاتنهام بماند و تنها چند ماه بعد به خاطر کسب نتایج 
ضعیف از کار برکنار شــد تا راهی زنیت در لیگ روســیه 
بشــود. بواش بعد از فوتبال روســیه در سال 20۱۶ راهی 
لیگ چین شد و یک سال بعد هم این لیگ را ترک کرد.

 محمدرضــا داورزنی معاون ورزش قهرمانی وزارت ورزش و جوانان در مراســم 
افتتاحیه المپیاد ورزشی اســتعدادهای برتر کشور درباره اتفاقات اخیر ورزش به 

تفصیل صحبت کرد.
داورزنــی در ابتــدا درباره آغاز به کار این مســابقات اظهارکــرد: »طرح المپیاد 
اســتعدادیابی پس از مدت ها دوبــاره آغاز به کار کرده اســت. در طول دو دهه 
گذشــته دو بار این المپیاد را در رده بزرگســاان برگزار کردیــم اما به دایلی 
متاسفانه ادامه پیدا نکرد. در این دوره از رقابت ها با توجه به چشم اندازی که برای 
المپیک جوانان آینده در نظر گرفته شده است، ساانه بودجه ای برای نفرات برتر 
این المپیاد به فدراسیون ها تعلق می گیرد تا بتوانیم از دل این مسابقات قهرمانان 

بزرگی را پرورش دهیم.«
او افزود: »بعد از بررســی ابعاد مختلف این طرح از آنجایی که همه اســتان ها و 
فدراســیون ها مسابقات قهرمانی کشور را برگزار نمی کنند و از طرفی دیگر خیلی 
از اســتان ها در رشــته های مختلف در لیگ حضور ندارند، این المپیاد می تواند 
مجالی برای فعالیت شان باشد. المپیاد استعدادهای برتر فرصتی برای دیده شدن 
است. افتتاحیه امروز نقش نمادین دارد تا آغاز رسمی مسابقات را اعام کند، هر 
چند مسابقات رشته هایی از جمله دوومیدانی از چند هفته پیش آغاز شده است. 
در طول مسابقات ناظران فدراســیون ها و استعدادیاب ها حضور مستمر خواهند 
داشت. این المپیاد سرمایه گذاری برای آینده ورزش است تا از استعدادهای نهفته 

در استان ها استفاده شود.«
معــاون ورزش قهرمانی وزارت ورزش و جوانان در پاســخ به این ســوال که آیا 
می توان به برگزاری مستمر و ساانه این المپیاد امید داشت، گفت: »در رشته های 
مختلف از جمله والیبال تعداد زیادی از ملی پوشان در رده های نوجوانان و جوانان 
از دل همین فرآیند استعدادیابی شناسایی شدند. در کل هدفی که مدنظر داریم 

پرورش نفرات برتر پس از پایان المپیاد است.«
داورزنی در خصوص وضعیت پنج رییس فدراسیونی که به احتمال زیاد مشمول 
قانون منع بکارگیری بازنشستگان خواهند شد و همچنین اسامی فدراسیون هایی 
کــه از این پس وزارت ورزش و جوانــان قصد تزریق کمک مالی به آنها را ندارد، 
اظهارکرد: »درباره موضوع بازنشســته ها به دفعات پاســخ داده شده است. همان 
قانونی که برای عدم بکارگیری مدیر بازنشســته از ســوی مجلس وضع شده، در 
جــای دیگر به جانبازان و آزادگان اجازه داده تا بتوانند پس از بازنشســتگی یک 
بــار دیگر به خدمت برگردند اما همین ماده نیز شــرایط خاص خودش را دارد و 
طبیعی اســت هر کدام از روسای فدراســیون ها و مدیران که مشمول ماده ۶0 

قانون جامع ایثارگری شوند می توانند در سمتشان باقی بمانند.«
او ادامه داد: »از زمان اجرای قانون در مورد آن بین دیوان عدالت اداری و سازمان 
بازرســی کل کشــور اختاف نظراتی وجود داشــت اما وزارت ورزش و جوانان 
به عنوان نهاد اجرایی موظف اســت پس از اتمام مهلت قانونی به فدراسیون های 

بازنشسته کمک مالی نکند تا از نظر قانونی مشکلی پیش نیاید.«
معاون ورزش قهرمانی وزارت ورزش و جوانان درباره روســای فدراسیون هایی که 
هنوز وضعیتشان در ارتباط با قانون منع بکارگیری بازنشستگان مشخص نیست، 
گفت: »روسای فدراسیون ها می توانند حقوقشان را به صورت قانونی و با استفاده 

از برخی تبصره ها بگیرند.«
 او همچنین با تشــکر از زحمات روسای فدراسیون هایی که مشمول قانون منع 
بکارگیری بازنشستگان شدند» تصریح کرد: »معتقدم روند خبررسانی درباره این 
موضوع در رســانه ها کمی دور از انصاف است. باید نگاه اصحاب رسانه تغییر کند 
چرا که این مدیران در سال های جنگ تحمیلی به این مملکت خدمت کرده اند و 

حقشان نیست که با آنها اینگونه برخورد شود.«
داورزنی درباره بازنشســتگی حمیدرضا گرشاسبی از ســمت مدیرعاملی باشگاه 
فوتبال پرسپولیس نیز خاطرنشان کرد: »پرسپولیس و استقال دو باشگاه مهم و 
دولتی هستند که بایستی طبق قانون فعالیت شان را ادامه دهند. درباره وضعیت 

بازنشستگی آنها اعضای مجمع هر باشگاه باید تصمیم بگیرد.«
محمدرضا داورزنی در جواب این ســوال که آیا بازنشستگی اعضای هیات رییسه 
مجمع فدراســیون فوتبال از جمله ساکت و کفاشــیان در شرایط فعلی بر وفاق 
فوتبال آن هم دو ماه پیش از آغاز جام ملت های آسیا تاثیر منفی خواهد گذاشت 
یا خیر پاســخ داد: »خواهش می کنم دوســتان ما در رسانه ها و خبرنگاران اجازه 
بدهند فوتبال در آرامش کارش را دنبال کند. طبیعی اســت که بااترین مجمع 
تصمیم گیری مجمع عمومی فدراســیون فوتبال اســت و همه ما ملزم به رعایت 
قانون هستیم. هیچ کسی نمی تواند قانون را دور بزند. اعضای مجمع هم می توانند 
با اســتفاده از مواد قانونی از حقوقشــان اســتفاده کنند چرا که هر دو قانون را 
مجلس تصویب کرده اســت. ما هم دوست داریم که همین اعضای فعلی کارشان 

را ادامه دهند.«
وی در پایان در خصوص زمان برگزاری انتخابات فدراسیون تنیس با وجود پایان 
مهلت ریاســت مجید شایسته در این فدراسیون گفت: »در چند روز آینده زمان 

برگزاری انتخابات فدراسیون تنیس اعام می شود.«

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 بازی پرتغال - لهســتان 
ساعت 23:۱5 از شبکه سه روی آنتن خواهد رفت. بازی دوستانه ایران - ونزوئا نیز در قطر 

برگزار می شود که ساعت ۱8:30 از شبکه سه پخش خواهد شد.

یک ســال پیش در چنین روزی جلد ایران ورزشــی به گل غم انگیز کاوه رضایی در لیگ 
بلژیــک اختصاص داشــت که با تیتــر »کاوه رضایی، مرز باریک بین شــادی و غم« به آن 
پرداخت. ستاره کردزبان که عزادار غمگین زلزله کرمانشاه بود، بعد از گلزنی اش شادی نکرد 
تا اینگونه با هموطنــان و همزبانانش همدردی کند. در این مطلب می خوانیم: کاوه رضایی 
در روزی دو گل وارد دروازه مشــلن کرد که عزادار بود. عزادار هم استانی هایش در کرمانشاه 
که زلزله جان خیلی از آنها را گرفته. کاوه به همین دلیل بعد از گل هایی که به ثمر رســاند 
شادی نکرد. این نشان می دهد مرز بین شادی و ناراحتی برخی مواقع خیلی باریک است. او 
از زدن دو گل برای تیمش خوشــحال بود ولی از اتفاقی که در کرمانشاه افتاده بود ناراحت. 
کاوه این گل ها را از بلژیک به کرمانشــاه فرستاد تا آنها را تقدیم مردمی کند که این روزها 

با بای خانمان سوزی به نام زلزله دست و پنجه نرم می کنند.

فوتبال هندوراس به خاطر قتل اسکار ساید 
مونگیا به سوگ نشسته است.  او که در تیم 
دپورتیوو ویدا در دسته یک لیگ هندوراس 
بازی می کرد، بامداد ۱8 نوامبر جان خود را 
از دست داد.  دروازه بان هندوراسی در هتلی 
به نام ا ســیبا همراه با دوســتانش حضور 
داشت که در این هنگام با چند فرد ناشناس 
مشاجره کرد. یکی از آنها به یکی از اتاق ها 
رفت و با اسلحه بازگشت تا مونگیا را به قتل 

برساند. پس از این اتفاق، قاتل متواری شد 
و هنوز پلیس نتوانســته او را دستگیر کند. 
اسکار ســاید فوتبال خود را با تیم ویکتوریا 
شروع کرد، سپس به رئال سوسیداد پیوست 
و در نهایــت برای تیم ویدا بــازی کرد. او 
آخرین بازی اش را برای این تیم در یازدهم 
نوامبر انجام داد. در آن بازی، دپورتیوو ویدا 
در هفته  هجدهم توانست الیمپیا را شکست 

دهد.

 لندن پایــان عجیبی داشــت. قهرمانی یک 
پدیده 2۱ ســاله آلمانی که هیجان انگیزترین 
و جذاب ترین اتفــاق تنیس جهان بود. اتفاقی 
که خاطره اســطوره ای به نــام بوریس بکر را 
برای ژرمن ها زنده کرد. فینال تور ATP لندن 
بین نواک جوکوویچ و الکســاندر زورف برگزار 
شد. زورف در یک رقابت جذاب توانست 2 بر 
صفر مرد شماره یک جهان را شکست دهد و 

قهرمان شود.
مرد شــماره یک جهان با قــدرت کار خود را 
شــروع کرد و توانســت در گیم نخست پیروز 
شود. با این حال زورف با پیروزی در گیم بعد 
بازی را مســاوی کرد. جوکوویچ با ســرو های 
خوب خود پیش افتاد اما تنیسور آلمانی اجازه 
نداد اختاف بیشتر شود. هر دو تنیسور هنگام 
در اختیار داشتن ســرو برنده گیم می شدند. 
البته زورف زمانی که مرد شــماره یک جهان 
توپ را در اختیار داشــت به آسانی امتیاز ها را 
از دســت نمی داد. از طرفی سروهای عالی اش 

برای جوکوویچ غیر قابل کنترل بود.
با گذشت زمان مرد شــماره پنج جهان بهتر 
می شــد و در نهایت زمانی که بــازی ۴ بر ۴ 
در جریان بود توانســت گیم نهــم را به خود 
اختصاص دهد. بازی فوق العاده این تنیســور 
تماشــاگران را به وجد آورده بود. در گیم بعد 
که سرویس در اختیار زورف بود او با قاطعیت 

پیروز شد و برنده ست نخست لقب گرفت.
رقابت نزدیک دو تنیســور در شروع ست دوم 
هم دیده شد و در نهایت پس از اینکه چند بار 
امتیاز ها در گیم اول مساوی شد زورف در یک 

رالی جذاب توانســت یک بر صفر پیش بیفتد. 
با این حال مرد شــماره یــک جهان در ادامه 
جبران و بازی را یک بر یک کرد. در گیم بعد 
زورف باز هم برنده یک رالی جذاب بود که 28 
ضربــه رد و بدل شــد. او در نهایت دو بر یک 
پیش افتاد. در این ست بر خاف ست نخست 
تنیسور ها زمانی که سرو را در اختیار نداشتند 

پیروز می شدند.
در ادامه بازی سه بر دو به نفع تنیسور آلمانی 
شد. او گیم بعد را نیز به خود اختصاص داد تا 
اختاف به دو برسد. جوکوویچ که می دانست 
باید در گیم بعد پیروز شــود تا شانسی برای 
ادامه بازی داشته باشد به سختی توانست این 

کار را انجام دهد. بازی چهار بر سه شد. زورف 
با اتکا به ســرو های خوب خود توانست نتیجه 
را 5 بر 3 کند تا برای قهرمانی تنها به پیروزی 
در یک گیم نیاز داشــته باشد. در نهایت او به 
زیباترین شــکل ممکن امتیاز پایانی را کسب 

کرد.
تنیسور 2۱ ساله آلمانی برای نخستین بار فاتح 
این بازی ها شد. همچنین جوان ترین قهرمان 
تور ATP لقب گرفت. زورف برای رسیدن به 
فینال راجر فدرر، دیگر تنیسور بزرگ جهان را 
پشت سر گذاشته بود و قهرمانی را با شکست 

مرد شماره یک جهان به دست آورد.
 ATP الکســاندر زورف پــس از قهرمانی در

لندن آن را بزرگترین شانس زندگی اش نامید. 
این تنیسور 2۱ ساله آلمانی درباره این عنوان 
اظهار داشت: این بزرگترین عنوان تاکنون در 
طول بازیگری من اســت. این قهرمانی معانی 
زیادی برای همه ورزشکاران دارد. منظور من 
این است شما شــانس های زیادی برای برنده 

شدن دارید.
وی افزود: شــما مقابل بهترین تنیســورهای 
جهان بازی می کنید اما اینکه چطور من بازی 
کردم و چطور برنده شــدم، برایم شگفت انگیز 
است. این عنوان قهرمانی و شکست دو حریف 
قدرتمنــد )راجر فــدرر و نــواک جوکوویچ( 
حیرت انگیز اســت و معانی زیــادی هم دارد. 
بسیار خوشحالم و به این لحظه افتخار می کنم.

نواک جوکوویچ نیز درباره این بازی و شکست 
در فینال، عنوان کرد: من می دانســتم زورو به 
فینال می آید تا چیزی را تغییر دهد. او خیلی 

بهتر بازی کرد و موفق هم بود.
وی افزود: کاما مشخص است که شکست در 
این مسابقه به ویژه در فینال چنین تورنمنت 
بزرگی خوب نیســت و من از بازی ام ناراحت 
هستم. البته خوشــحالم که الکساندر قهرمان 
شــد. او واقعــا خوب بــازی کرد. الکســاندر 

استحقاق این قهرمانی را داشت.
جوکوویــچ خاطرنشــان کــرد: از نتایجی که 
داشتم خوشحالم. پایان فصل با عنوان شماره 
یک جهان، هدفی است که به آن رسیدم. من 
برای رســیدن به این موفقیت مدیریت کردم. 
در مجموع فصل فوق العاده ای داشتم و به آن 

افتخار می کنم.

در همین مدت کوتاه کریستیانو رونالدو تبدیل به یکی از محبوب ترین بازیکنان یوونتوس شده است. خانواده یکی از هواداران متوفی یوونتوس در 
آگهی ترحیم وی نیز عشق و عاقه متوفی به کریستیانو رونالدو را پنهان نکرده اند و درخواستی غیرمعمول در مورد مراسم خاکسپاری داشته اند تا 
نشان دهند او چه عاقه ای به ستاره پرتغالی داشته است. ماریو استفانینی 77 ساله معروف به ال دورو روز پنجشنبه درگذشت و مراسم تدفین وی 
روز شــنبه بعد از ظهر برگزار شــد اما جمله ای جالب در آگهی ترحیم او دیده می شد: »به جای ارسال گل، لطفا گل های کریستیانو رونالدو را برایم 
ارســال کنید.« طبق روش و سنت مرســوم در ایتالیا، یک پوستر در مورد ترحیم ال دورو چاپ شده و در شهر فورناسی دی بارگا، در نزدیکی لوکا 
پخش شده تا از این طریق مرگ وی را به آشنایانش اعام کنند. در این آگهی آمده است: »ماریو استفانینی مشهور به ال دورو در سن 77 سالگی 
فوت کرده و فرزندان و خانواده اش این خبر ناراحت کننده را اعام می کنند. مراسم تدفین روز شنبه در گورستان لوپیا برگزار خواهد شد. به جای 
گل، لطفا گل های CR 7  را ارســال کنید.« البته علیرغم عاقه شــدید این هوادار به ستاره پرتغالی یوونتوس، موسسات خیریه قصد دارند به جای 

ارسال گل مبالغی را صرف امور خیریه کنند.

ونگر به جای ربات!
بایرن مونیخ، رئال مادرید و پاری سن ژرمن، سه گانه جذاب پروفسور

مجمع درباره آینده فوتبال تصمیم می گیرد
داورزنی: روسای بازنشسته با تبصره حقوق می گیرند

لندن، بزرگترین شانس زندگی زورف
پدیده آلمانی با شکست جوکو جام قهرمانی ATP را باای سر برد

ایران - ونزوئا+لیگ ملت های اروپا

کاوه رضایی 
مرز باریک 
 بین شادی
 و غم

آگهی فوت؛ تقدیم به رونالدو

 پاسخ کنایه آمیز راموس
 به اورن

زاویه دید

گزارش یک

گزارش دو

قاب روز

طنزیم

کامنت

روی آنتن

در چنین روزی

 کامنت بازی
این هم کامنت های ملت همیشــه در صحنه برای 
مطلــب بنده در دفاع از حق خــودم به عنوان یک 
خبرنــگار برای حضــور در کنفرانــس مطبوعاتی 
کی روش. البته کامنت ها واقعی نیســت ولی باور 

کنید دست کمی از این ندارند.
* تو اسمت را گذاشــته ای خبرنگار یا خبرناهار؟ 
تو به مار مانندی! به مارماهی شبیهی که می خزد 
و فیش می کند و می جهد و بو می کشــد که ناهار 
را کجا می دهند و بعد به آن ســمت می کشــد تا 
برود و ناهارش را بجویــد و بعد، آن قلم کریهش 
را در دســترس شیطان قرار بدهد تا خنده کریهی 
ســر بدهد و بعــد بکوشــد تا خودش را پشــت 
شعارهای قشــنگ پنهان کند. شرم بر تو و امثال 
تو که با تحریم کردن کنفرانس مطبوعاتی حضرت 
کی روش، دلش را شکســتی و با پیوستن به خصم 

دشمن، خودت را فروختی! شرم بر تو!
)اشکبوس از تورنتو(

* مــن نمی فهمــم آخه ایــن قلم به مــزدا چی 
می خوان؟ آخه اصا کی براش مهمه که کی تحریم 
می کنه؟ کی تحریم نمی کنه؟ کی میره؟ کی میاد؟ 
کی کجا میره؟ کی کجا نمیره؟ کی اصا نمی خواد 
بره؟ کی اصا می خواد بــره ولی راه دوره می مونه 
خونه؟ اینا درد مردمه؟ بشین از قیمت پیاز بنویس 
بدبخت! مردم گشنه موندن، توی نکبت نشستی در 
مورد فوتبال می نویسی؟ تو هم آدم خودشونی. تو 
هم عامل خودشونی جیره خور بدبخت. فکر کردی 

نمی شناسیمت؟ )اشکان از  ال ای(
* داداش اشتباه شد. من اشکبوسم از تورنتو. پیام 
باایی برای پیج خبرنگار بغلی بود که تحریم کرده 
بود. البته توی نکبت هم همچین  آش دهن سوزی 
نیســتی. خودتو برای ما نگیــر! فکر نکنی خبری 
شــده! اصا هرچی بهت فحــش دادم حقت بود 
بدبخت دوزاری مایــه بگیر! حیف کی روش که تو 

رفتی دیدیش!
* می خواســتم از طریق همیــن کامنت حمایت 
خودم رو از تحریم ها اعــام کنم. به نظرم تحریم 
خیلی هم خــوب و ازمه. دمتون گــرم فقط اگر 

میشه ظالمانش رو بیشتر کنین!
)57 متفکر خارج از وطن که همزمان، این کامنت 

را زیر مطلب من و زیر توییت ترامپ می گذارند(
* مــزدور. وطن فروش. آشــغال. حیوون. کثافت. 
ااغ! بی نزاکت. چرا تحریم رو شکستی؟ باسه چی 
رفتی کنفرانس؟ وقتی ما نمیریم تو هم نباید بری. 
وقتی ما میریم هم تو نبایــد بیای. کارلوس فقط 
مــال خودمونه. فهمیدی بی شــعور؟ مودبانه بهت 

گفتم عوضی!
نتیجه اخاقی: آدم نمی داند از این همه لطف چه 

کند! دم همه بچه های لس آنجلس گرم!

هومن جعفري
Houman Jafari

قتل دروازه بان هندوراسی سیاه و سفید
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